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Baj van az új Ptk-val

Elektronika – katasztrofális évet zártak a magyarországi egységek
Az informatikai és az elektronikai gyártók Magyarország feldolgozóiparának húzóágazatát jelentették hosszú éveken át, a kilencvenes évek közepétől. Tavaly azonban óriási volt a visszaesés: részben a szektor üzleti
modelljének átalakulása, részben bizonyos piaci szereplők meggyengülése, részben pedig a nem elég attraktív gazdasági környezet miatt. Az
informatikai iparág Magyarország GDP-jének több mint 20 százalékát
adta, ebből csak az elektronikai bérgyártás 15 százalékot tett ki – ezt
becsülte mintegy két évvel ezelőtt az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. Ami nem is csoda: a Nokia 2000-ben óriási gyártóbázist létesített
Komáromban – a csarnokot maga Orbán Viktor avatta fel –, amely nem
csupán gyár volt, az ipari parkba a cég számos beszállítója telepedett
le. Az évtized végére Magyarország az informatikai bérgyártás fellegvára lett, a nagy világmárkáknak Magyarországon gyártott a Felxtronics, a
Jabil és az Elcoteq is, de az autóipari beszállítók is komoly kibocsátással
járultak hozzá a GDP-hez, a már említett bérgyártók megrendelőiként.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/uENID

Kozmetikázzák a fogyatékos állampolgárok jogfosztását
A Ptk. a mindennapi élet legfontosabb jogi kérdéseit szabályozza, a szerződésektől az öröklésen át a tulajdonjogig. Az 368 oldalas törvényjavaslat végleges szövegét január 31-én ismerhettük meg. A zárószavazásig két
hét sem telt el, így nem csak a civileknek, hanem még az országgyűlési
képviselőknek sem volt elég idejük, hogy érdemben foglalkozzanak vele.
A most elfogadott polgári törvénykönyv nem változtat a fogyatékos embereket érintő szabályozáson, holott erre számos oka lenne. A kormányt
civil és szakmai szervezetek sokasága kérte, és az Országgyűlés által
kihirdetett nemzetközi egyezmény kötelezte arra, hogy törölje el a cselekvőképesség teljes korlátozásának lehetőségét. Ugyanerre szólította fel
hazánkat az ENSZ illetékes bizottsága is. A kormány azonban ragaszkodott saját verziójához: az 1959. évi törvénnyel elfogadott struktúra konzerválásához és kozmetikázásához. A korlátozó és kizáró gondnokságot
a cselekvőképesség részleges és teljes korlátozására nevezték át – vagyis
érdemben nem nyúltak hozzá a rendszerhez.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7UO3C

Pénzügy/Gazdaság

Gigantikus magyar hitelfelvétel

Melyek a következmények?
Minden idők második legnagyobb egynapi piaci forrásbevonását hajtotta
végre lapzártánkkor (2013. február 12-én) a magyar állam, hiszen két kötvénysorozattal 3,25 milliárd dollárnyi (2,5 milliárd eurónyi) forrást szerzett.
Ezzel az adósságkezelő az egész évre tervezett devizaalapú forrásbevonásának több mint a felét teljesítette, és az is elképzelhető, hogy a jövő tavaszi
választásokig már nem is jelenik meg újra a nemzetközi tőkepiacokon. Ez
a gigantikus hitelfelvétel a GDP-arányos bruttó államadósságot több mint
3 százalékponttal újra kissé 80% fölé emeli és közben az államadósság devizaaránya is megugrik. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezek csak átmeneti
változások, hiszen ez a devizaadósság még idén „kipörög” a rendszerből a
törlesztések miatt. Bár az igen erős vételi érdeklődés szorított valamelyest a
kötvények kamatain, látni kell, hogy mind a két évvel ezelőtti magyar, mind
az idei térségi kibocsátásoknál drágább volt a mostani forrásbevonás. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/N4c0Z

Stadiont buktunk a „sikeres” kötvénykibocsátással
Február 13-án megtörtént a nagy kötvénykibocsátás, amiről nemrég
Matolcsy azt mesélte, hogy az nem is hitel. Sikeres volt, meg is ünnepelte a
kormányzati sajtó. Ezért csak 17 milliárd forintot bukunk rajta – évente. A
kormány tovább növeli az eladósodást – mondhatnánk Szijjártó stílusában.
Persze ez butaság, csak szeretnénk jelezni, milyen könnyű szijjártóságokat
mondani. Hiszen tudjuk, hogy a kormány az újabb hitelt alapvetően lejárt,
visszafizetett hitelek helyett vette föl most. A rend kedvéért megemlítjük,
hogy ilyen Szijjártó–Selmeczi szintű ostobaságra Matolcsy is képes volt, amikor három hete lényegében azt mondta, hogy a kötvénykibocsátás nem hitel.
Ilyenért a közgázon az első évben meg kellett volna buktatni, de már késő – a

Kádár-rendszer felsőoktatásának ezt a hibáját már nem lehet helyrehozni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6yJ3M

Hatalmasat zuhant a magyar GDP
A negyedéves visszaesés 2,7 százalékos, éves szinten 1,7 százalék a csökkenés. A KSH gyorsbecslése alapján Magyarország bruttó hazai terméke
2012 negyedik negyedévében 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ennél nagyobb visszaesést utoljára 2009
negyedik negyedévére mértek. A legpesszimistább előrejelzések korábban 2,1 százalék körüli zuhanást valószínűsítettek. A témáról bővebben
a neten itt olvashat: http://goo.gl/odnfZ

Az elrugaszkodás éve?
Bár kétségtelen, hogy kormányunk élen jár bizonyos fogalmak „nevén nem
nevezésében” (lásd tandíj=önköltség, megszorítás=kiigazítás), az azért még
Orbán Viktortól is túlzásnak tűnik, hogy a –1,7 százalékos gazdasági „teljesítményt” elrugaszkodásnak tekinti. Márpedig a miniszterelnök ekképp
nyilatkozott 2012-es országértékelő beszédében éppen egy évvel ezelőtt. Felébredvén azonban a tündérmeséből ismét azzal kell szembesülnünk, hogy
még az elemzői várakozásokat is sikerült alulteljesíteni. Természetesen most
sem Matolcsy vagy az unortodoxia a hibás, hanem az EU és az aszály. Ha
pedig valaki kételkedne Matolcsy György magyar hangja (Cséfalvay Zoltán)
mindenkit megnyugtat: „A stabilitási lépések és a reformok lehetővé teszik,
hogy hazánk visszatérjen a 90-es évek sikersztorijához, a kicsi, nyitott, exportorientált gazdasághoz. A pénzügyi stabilitásra és reformokra épül a magyar gazdaságpolitika, amely megteremti az egészséges növekedés alapjait.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1AXNh

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

A közmunka korlátozásával trükköz a kormány
A legfeljebb öt hónapig tartó napi hatórás közmunkát részesíti előnyben idén
a kormány. Ezzel javíthatók a foglalkoztatási statisztikák, de a közmunkások
rosszabbul járnak. A mezőgazdasági és néhány speciális projekt kivételével
minden egyéb közfoglalkoztatási program legfeljebb 5 hónapig tarthat, és a
programban résztvevők napi 6 órában foglalkoztathatók. Miért is jó a kormánynak, ha 12 hónap és napi 8 óra helyett napi 6 órában és csupán 5
hónapig foglalkoztatnak egy munkanélkülit? Ezzel tovább javíthatók a fog-

lalkoztatási statisztikák – mondta lapunknak a GKI Gazdaságkutató kutatásvezetője. Adler Judit emlékeztetett arra, hogy 2011-ben a kormány a 4
órás közfoglalkoztatást favorizálta, majd 2012-ben a korábbi négyszeresére
emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatott közmunkások száma, most
a kettő közötti utat próbálják ki. Statisztikai szempontból már az is foglalkoztatottnak számít, aki a vizsgált időszakban akár csak egyórás jövedelemszerző tevékenységet is végzett – tette hozzá. A témáról bővebben a neten itt
olvashat: http://goo.gl/1AXNh

Amire viszont mindig van pénz!

Napi 11 millióért utazik az állam

Kevesebb beszállító, új szereplők és más rendszer várható a kormányzat
nemzetközi utaztatásában. Ettől az évtől évi 4,2 milliárd áll rendelkezésre az állami szervek külföldi útjaira, 30 százalékkal több, mint korábban.
A friss közbeszerzési pályázatra a korábbi fő beszállító, az OTP Travel mellé
bejelentkezett az IBUSZ, Magyarország legrégebbi utazási irodája is. Mindketten nyerhetnek, ugyanis a kormányzat most három irodát keres a hivatalos utak lebonyolítására, repülőjegy-vásárlásra, szobafoglalásra, autóbérlésre
és hasonlókra külföldön. A korábbi tervek szerint február 12-én kellett volna
megkötni a szerződést az új utaztatókkal, de a döntés némileg késik. December 5-én tette közzé ajánlatkérését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósága, amelyben – a korábbi évekhez hasonlóan – utazási irodákat keres nemzetközi utazásszervező tevékenységre.
A megszokott rutin azonban elmaradt: a kiírás számos ponton változtat az
eddigi gyakorlaton, és a jelek szerint a kormányzati szervek utaztatására is
több pénzt szánnak a korábbiaknál.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/74wby

Milliós béremelések az állami tulajdonú vízműnél
A vezetők magas prémiumát csökkentették, béreiket viszont éves szinten több millió forinttal emelték a többségi állami tulajdonú Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.-nél. Van olyan vezető, akinek közel négyszázezer
forinttal nőtt a havi alapbére. A cég lapunknak elismerte a változásokat
és arról számolt be, hogy az ilyen módosításokat szakmai módszertan
alapján intézik. Mint beszámoltunk róla, nagy felháborodást keltett az
önkormányzati vezetők tavalyi munkájáért felvett prémiuma, melyet
végül Orbán Viktor miniszterelnök személyes kérésére vissza kellett fizetniük vagy jótékony célra fordíthattak a polgármesterek. A Népszava
most úgy értesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy a többségi állami tulajdonú Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél úgy „oldották
meg” ezt a problémát, hogy 80 százalékról jellemzően 25-30 százalékra
csökkentették a vezetők prémiumait, milliós nagyságrendű béremelést is
végrehajtottak azonban a vállalatnál. A cég nyilvános bérlistája alapján
úgy számoltunk, a vezetők havi bérét 44-59 százalékkal emelték meg.
A vállalat vezetői 2012-ben összesen – fix személyi alapbérüket számolva
– 117 727 200 forintot kaptak. Ehhez jött hozzá a mindenkire egyaránt
érvényes 80 százalékos prémium, így 211 908 960 forintot osztottak ki.
A 2013-as adatok szerint azonban már 160 200 000 forintot kapnak
a DRV vezetői fix személyi alapbérként, azaz 42,47 millióval többet, mint

tavaly. Idén viszont a prémium alacsonyabb lett, a 25-30 százalékos plusz
juttatást is hozzászámolva 215 624 700 forint a „végeredmény”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ZlDD0

Közzétették a listát:
bőven jut közpénz a Békemenet szervezőinek
„Bőségesen kaptak működési támogatást az idei büdzséből kormány közeli civil szervezetek, a dúsgazdag Teleki László Alapítványtól kezdve a
fideszes képviselő Simonka György által vezetett Magyar Dinnye Szövetségen át az állami támogatásokról döntő Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) elnökéhez, a Békemenet-szervező Csizmadia Lászlóhoz köthető
Polgár Portálig” – írták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BeZ52

Milliárdos jutalom az állami vállalatok vezetőinek
Január végén a polgármestereknek kifizetett jutalmak ügye egészen a miniszterelnökig, Orbán Viktorig jutott, aki azt kérte a polgármesterektől, hogy
fizessék vissza vagy ajánlják fel a jutalmukat jótékony célra. A feladattal
megbízott Kocsis–Kubatov párosnak 114 polgármester jelzett vissza, hogy
kaptak jutalmat. Ennél sokkal nagyobb összegek kerültek kifizetésre az önkormányzati tulajdonú cégeknél, de nekik Orbán Viktor megkegyelmezett.
Ám a polgármestereket és az önkormányzati cégek vezetőit is lekörözték
az állami cégek vezető beosztású munkatársai, mivel nekik összesen több
mint 2 milliárd forint prémiumot és jutalmat számoltak el a 2012-es évre.
Közzétesszük a listát. A 2012. évre összesen 2,2 milliárd forint prémiumot
állapítottak meg a listában található 31 állami vállalat vezető beosztásban
lévő munkatársainak. (A 2011-es évre megállapított, de már 2012-ben kifizetett összegeket nem számoltuk bele.) A legjobban a liberalizált piacra kilépő
Magyar Posta vezetői jártak, itt közel 540 millió forintot fizetnek ki a 150
vezetőnek. Utánuk a MÁV-csoport (455 millió, 209 vezető) és a Szerencsejáték Zrt. következik (425 millió forint, 63 vezető). A Fidesz még 2010-ben
megszavazta a 2 milliós bérplafonról szóló törvényt, ám ez a részben vagy
egészben állami tulajdonú vállalatokra nem vonatkozik, de az állami cégeknél is igyekeznek ennek megfelelni, így a legtöbb cégvezető alapbére havi
1,9–2 millió forint, amely mellé megkaphatják az éves alapbér 80%-át jelentő
prémiumot. Egyszerű matematika: 12*2 millió = 24 millió, aminek a 80%-a
éppen 19 200 000 forint.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zEdsQ

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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