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2013. február

Oktatás, politika?
Petíció:
Magyarország törvényhozásához és kormányához
Tisztelt Oktató Kollégák!
Az Oktatói Hálózat január 15-i tanácskozásán az alábbi petíció kezdeményezése mellett döntöttünk. Kérjük, támogassák aláírásukkal, így segítve
azt, hogy a Parlament és a kormány úgy alakítsa át a felsőoktatás törvényi,
illetve rendeleti szabályozását, hogy azt az érintettek is elfogadják a hallgatói hat pontban foglalt követelések teljesüléseként!
Az egyetemi-főiskolai hallgatók és a középiskolás diákok tüntetéseik során hat pontban foglalták össze követeléseiket. E hat pontot támogatásáról biztosította a felsőoktatási szféra hallgatói és oktatói érdek-képviseleti
szervezeteinek egészét átfogó Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórum
(tagjai: Magyar Rektori Konferencia, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete, Felsőoktatásban Dolgozók Szakszervezete,
Oktatói Hálózat és Hallgatói Hálózat).
A hallgatók hat pontja
1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!
2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre!
3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat!
4. Töröljék el a hallgatói szerződést!
5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!
6. Az átfogó ref
reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba!
Mi, egyetemi és főiskolai oktatók aláírásunkkal szintén kifejezzük egyetértésünket és támogatásunkat a fenti hat pontot illetően annak érdeké-

ben, hogy nagyobb súlyt adjunk e mindannyiunk érdekét szolgáló követeléseknek a törvényhozási és kormányzati mérlegelés számára!
A petíció aláírható a http://goo.gl/OZXZ2 helyen.

Az iskolaigazgatók sem tudják,
meddig terjed az új hatáskörük?
Káoszt nem, de jogi bizonytalanságot bőven okozott az oktatási intézmények átvétele. Az iskolák szerint a tankerületi vezetők igyekeznek megválaszolni a rájuk záporozó kérdéseket. A korábbi igazgatók mindent úgy
intéznek, ahogy eddig, csakhogy ez már nem jogszerű.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/snPrp

Hazugságra kötelezik az iskolaigazgatókat?
A VG birtokába jutott, Lengyel Györgyi aláírásával pénteken kiküldött levél az állami egészségügyi, az oktatási és a szociális intézmények fenntartóit, illetve a hozzájuk tartozó kórházak, rendelők, iskolák, idős- és gyermekotthonok vezetőit tájékoztatja a nyugdíjazással
kapcsolatos eljárásrendről. Ha valaki aggódott volna, megnyugtatásul
közöljük, hogy politikai vezetőkre, vagyis a miniszterelnökre, a miniszterekre, az államtitkárokra a kötelező nyugdíjazás nem vonatkozik. (A kettős finanszírozás tilalma viszont igen.) A közigazgatási és
a helyettes államtitkárokra vonatkozik ugyan a kötelező nyugdíjazás
szabálya, de természetesen ők is kaphatnak felmentést – egyedi kormányengedéllyel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wRKoa

Pénz, pénz, gazdaság

Pintér nem szégyelli, hogy a nyugdíját is felveszi?
Avagy politikusnak lenni jó!?

Jogosnak tartja Pintér Sándor belügyminiszter, hogy miniszteri fizetése mellett továbbra is felveszi a munkaviszonya után járó korkedvezményes nyugdíját. Január 31-től tilos lesz nyugdíjas korúnak a közszférában dolgozni. Kötelezően nyugdíjba kell menni. No persze itt is
érvényes a gyevi bíró esete: egyedi engedéllyel nem kell felállni, bár a
kettős finanszírozás (nyugdíj és bér) tilalma így is marad. A felsőoktatásban tudományos kutatóként vagy oktatóként dolgozók kivételt
jelentenek, ők 70 éves korukig automatikusan folytathatják munkájukat. Azoknak, akik nyugdíj mellett dolgoztak a közszférában, április
30-ig kell jelezniük, hogy a továbbiakban az ellátásukat vagy a munkabérüket szeretnék-e, mert a kettős finanszírozás, vagyis a nyugdíj
és a munkabér együtt fizetésének tilalma mindenkire érvényes lesz.
Akik a bért választják, azoknak július 1-jével függesztik fel nyugellátásuk folyósítását. Ha valaki aggódott volna, megnyugtatásul közöljük,
hogy politikai vezetőkre, vagyis a miniszterelnökre, a miniszterekre,
az államtitkárokra a kötelező nyugdíjazás nem vonatkozik. (A kettős
finanszírozás tilalma viszont igen.) A közigazgatási és a helyettes államtitkárokra vonatkozik ugyan a kötelező nyugdíjazás szabálya, de

természetesen ők is kaphatnak felmentést – egyedi kormányengedélylyel. A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://goo.gl/ne4pm, http://goo.gl/aZowz

Ejtőernyőzés kormánypárti módra –
politikusok 700 ezer forintos állásokba?
2011 telén és tavaly nyáron (!) elfogadott közigazgatási reformtörvényeket
módosított most ősszel is az Országgyűlés. Ennek a sietségnek látszólag
nincs oka, ám alaposabban megvizsgálva látható, hogy az új szabályozással már a következő választások utáni ejtőernyőzésre készülnek a kormánypártok. Ennek keretében jelentősen emelik a járási hivatalvezetők
illetményét, akik az új szabályok szerint akár közel 700 ezer forint havi
bruttó fizetést is zsebre tehetnek havonta. Ráadásul megerősítik a járási
hivatalvezetők befolyását a járási szakigazgatási szervek felett is. A 2014es önkormányzati választásokig elhalasztják a 2011 végén 2013-ra beígért
polgármesteri bércsökkentést, s azt is lehetővé teszik, hogy a 2010-ben
megválasztott polgármesterek kitölthessék polgármesteri mandátumukat
akkor is, ha 2014-ben képviselővé választják őket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WQ8ig

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Kétszer többet költ idén a focira a kormány?
A tavalyi 7,8 milliárd forint után idén 15,9 milliárd forint kiadás szerepel
a labdarúgással összefüggésben a költségvetésben. Idén 1,71 milliárd forintot szán a kormány az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatására, emellett jelentős összeg jut még a debreceni stadion
rekonstrukciójára is. A teljes 12,5 milliárd forintos projektköltségből idén
összesen 9,187 milliárd forint van elkülönítve a költségvetésből. Mindez
Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének a Parlament honlapján megjelent írásbeli válaszából derül ki.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Z9Sh7

Az egész unióban Magyarországon drágul legjobban
az élet?
Már lényegében egy éve nincs még egy olyan ország az unióban, ahol jobban drágulna az élet, mint hazánkban – írja az Mfor. Az Eurostat szerdán
tette közzé a fogyasztói árindexek részletes statisztikáját, mely szerint
Magyarországon decemberben 5,1 százalékos volt az éves infláció, aminél magasabbat még mindig nem találni a tagországok között, hiába a
szeptemberi csúcs után bekövetkezett 1,3 százalékpontos mérséklődés.
A Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentésében decemberre egyébként 5 százalékos pénzromlást közölt. Hogy a negatív uniós toplista élén
vagyunk immár egy éve, ahhoz nagyban hozzájárult a tavaly év eleji áfaés jövedékiadó-emelés, illetve az év közben életbe lépő telefonadó is. A
témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/pmBSz

Nincs ma olyan egészségügyi dolgozó,
aki ne rettegne?
2013 úgy kezdődik az egészségügyben,
ahogy 2012 véget ért. Sem év végi jutalomban, sem jogszabályon túli bér jellegű juttatásban nem részesülhetnek
az egészségügyben dolgozók. Nincs
ma olyan egészségügyi dolgozó, aki ne
rettegne. Az év végi padlássöprés
legnagyobb nyertese a lap szerint a
Matolcsy György vezette, amúgy
a költségvetésért is felelős tárca,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM), amely a kormány december 21-re datált döntésével 6 milliárd
forintot kapott felhalmozási kiadásokra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/O0ArR

Milyen gyorsan kiszórt 17 milliárdot a kormány?
Kiürítette a kormány a tavalyi, százmilliárd forintos tartalékot, az év
utolsó napjaiban csaknem 17 milliárd forintot osztott szét, a legnagyobb
nyertes Matolcsy tárcája volt. Matolcsy hatmilliárdot, Rogán 65 milliót
kapott a kormánytól az év végi tartalékosztogatásból? A kormány 2012
utolsó napjaiban 16,9 milliárd forintot költött el a költségvetés tartalékából. Volt olyan intézmény, amelynek egy hete maradt a százmilliós
támogatás felhasználására, de az NGM is kapott hatmilliárd forintot is-

meretlen célokra, és Rogán Antal 65 millió forintot. A témáról bővebben
a neten itt olvashat: http://goo.gl/LxlKD, http://goo.gl/jx0ER

Éjfélkor kiröppent a zsebünkből 75 milliárd?
Kedd (2014. január 15.) éjfélig kellett volna szerződést kötni az elektronikus
útdíjtenderre kiírt pályázat nyertesével. Az NFM-ben kedd estig dolgoztak
izzadtságos munkával, hogy legalább látszatmegoldást találjanak és rávegyék
a nyertes Getronicsot, mégse álljon az üzlettől. A minisztérium eddig nem
közölt semmit, így vélhetően nem született megállapodás. Ez azt jelenti,
hogy a közbeszerzést újra kell indítani, így a legalább 40 milliárdba kerülő
rendszer, amitől csak ebben az évben 75 milliárdos bevételt vártak, idén nem
fog elindulni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/EF6p7

Korai volt az öröm: a rezsicsökkentést is áthárítják?
A villamos energia a kis- és középvállalkozásoknak drágul, ez érződni fog az
árakban. A Policy Agenda elemzése szerint a 10%-os rezsicsökkentést is az
emberek fizetik meg, ráadásul a rezsiköltség áthárítását a kormány valójában
már maga el is végezte, első körben a hazai kis- és középvállalkozásokat sújtva. A kormány, amikor bejelentette a rezsiköltségek csökkentésének tervét,
nyomban kijelentette, hogy ennek hatását semmilyen módon sem tudják áthárítani a szolgáltatók a lakosságra. Ez valóban igaz, hiszen a lakosság csak
és kizárólag az állam által meghatározott díjakat fizeti, ettől maximum lefelé
térhetnek el az egyes cégek, ha például új ügyfelek szerzése érdekében akciókat hirdetnek – áll az elemzésben. A Magyar Energia Hivatal által kiadott
határozatok szerint az úgynevezett közép- és nagyfeszültségű fogyasztók esetében átlagosan 12%-kal emelkednek a rendszerhasználati díjak. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a kötelező átvételi rendszer cégekre történő áthárításával
együtt 7-8%-kal drágul a villamos energia e cégek számára, amennyiben nem
változnak az úgynevezett szabadpiaci energiaárak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/mIuXe

„Mesteri láncszavazás” –
A roma vezető megbánta, hogy segített a Fidesznek?
A Fidesz, illetve Kapus Krisztián polgármester győzelme érdekében tizenegy autóval szállították láncszavazni a kiskunfélegyházi romákat a
2010-es önkormányzati választás során – erről beszélt egy hangfelvételen
Ajtai Tibor, a Bács-Kiskun megyei Fidesz választmányi tagja, a megyei
cigány önkormányzat elnöke.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PEJFw

Komolyan túlfizethetünk az E.Onért?
A Magyar Villamos Művek korábbi vezetője, Mártha Imre szerint 500
millióval több pénzt készül a magyar kormány fizetni a német E.On hazai cégeiért, mint amennyit azok valójában érnek. A magyar állam sokkal
többet készül fizetni a német E.On két fölgázzal foglalkozó magyar cégéért, mint amennyit azok valójában érnek. A volt MVM-vezér úgy tudja,
hogy a vagyonértékelések 40 és 300 millió euró körüli összegre teszik a
cégek árát, míg a kormány 800 millió eurót készül kifizetni a vállalatokért. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gtoq4

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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