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Rezsicsökkentés vagy -emelés?
Tudta ön, hogy
• a rezsicsökkentés mellett is 16%-kal többet vesz ki a kormány
a zsebéből, mint 3 évvel ezelőtt?
• ha nem írja alá a Fidesz gyűjtőívét, akkor is csökkentik
a rezsijét?
• 325 ezren nem tudják igénybe venni a rezsicsökkentést,
mert nem tudtak fűteni a télen?
• a rezsicsökkentést nem tudják igénybe venni azok, akik fával
vagy szénnel fűtenek?
• a kormány azoknak is csökkenti a rezsijét, akik úszómedencét
tartanak fenn vagy szaunát üzemeltetnek?
• a szemétszállítás díja sok településen 20-30%-kal emelkedett
a fideszes kormányzás alatt?

Mit jelent valójában a 10 százalékos
rezsicsökkentés?
Lássunk egy példát, mit jelent a „10%-os rezsicsökkentés” egy átlagos magyar család havi villanyszámlájában!
Tegyük fel, hogy a családunk Budapesten,
kertes házban lakik, szolgáltatója az Elmű,
éves szinten átlagosan 2500 kWh-t, havonta
2500/12 = 208 kWh-t fogyaszt.
2012 decemberében az alábbi összeget fizette a villanyért:
208 kWh x 49,91 Ft = 10 381 Ft.
2013 januárjában ugyanez a család változatlan fogyasztás után (feltéve, hogy a rendszerhasználati díjak és a terhelő adók nem
emelkednek(!):
208 kWh x 48,05 Ft = 9994 forintot fizet.
A „10%-os rezsicsökkentés” valójában körülbelül 3,5%-os csökkentés. A fentieket bárki
ellenőrizheti.
A 2012-es árak a Magyar Energia Hivatal oldaláról letölthetők.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/YBgP0

Drágán megfizetjük a 10%-os árcsökkentést
A 10 százalékos rezsicsökkentés lett mára a kormány legfőbb
témája, kampány és aláírásgyűjtés kezdődött. A lépéssel nagyjából évi húszezer forint ajándékot kap minden egyes háztartás.
A lakosságnak energiát szolgáltató cégek valójában már eddig is
veszteségesek voltak, az elosztók pedig hiába nyereségesek, extraprofitról aligha lehet beszélni. Rövid távon ugyan örülhetünk az
olcsóbb gáznak és áramnak, de ha nem hagyjuk keresni a cégeket,
annak súlyos következményei lehetnek. Ez olyan technikai veszélyekkel, negatív gazdasági következményekkel jár, amit eddig még a
leggyászosabb politikai hangulatban sem mert senki meglépni. Hogy
a lakossági, úgynevezett egyetemes energiaszolgáltatás régóta nem jó

üzlet, mára szinte közhely. Erről egyébként legutóbb éppen a Kormányzati Információs Központ készített összeállítást. „Amennyiben nem vagyunk képesek megfelelő hozamszintet biztosítani,
mi több, garantálni az energetikai társaságok számára, akkor
nem lesz beruházás, az infrastruktúra pedig leromlik” – mondta
legutóbb a portfolio.hu-nak adott interjújában Kaderják Péter, a
REKK vezetője, az energiahivatal egykori elnöke. Ha a politika
egyeztet a szolgáltatókkal, kompromisszumra lehetett volna jutni,
de a gyorsan, egyeztetés nélkül végighajtott ilyen mértékű rezsicsökkentés törvényszerűen ezer hibát von maga után.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/oA2Bw

Nemcsak a gázóra pörög:
tömegek szegényedhetnek el egy rendelet miatt
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 192012. számú rendelete alapján azokat a lakásokat, amelyeket 1981 előtt szereltek fel
gázkészülékekkel, ez év december 31-ig; az ezután készültek pedig
jövő év végéig kötelesek átállítani a rendeletben meghatározott
szabványra. A forgatókönyv: az interneten,
a szaknévsorban felsorolt mérnökök közül
kiválasztottak jogosultak a felülvizsgálatra.
Ez utóbbi 15-20 perces munka, költsége 1015 ezer forint. Ezt senki sem úszhatja meg.
A felülvizsgáló dönt a lakás vagy építmény
további helyzetéről, és erről írásos anyagot
ad a tulajdonosnak, a lakóépületek közös
képviselőjének. Második lépcsőben a szakképesített szerelők az alábbi munkákat végezhetik el: kicserélik a nem szabványos
(jogszabály írja le) gázberendezéseket, a kötéseket, a tömblakások, társasházak esetén
vizsgálják a pincében, az alagsorban lévő felszálló vezetékeket, elzáró csapot helyeznek
el. A lakások gázórájánál a bekötéseket újra
szerelik nem szabványos helyzetben és golyós főelzárót helyeznek
el. A harmadik lépcsőben az elvégzett munkákat a kéményseprő
cégek ellenőrzik, őket pedig a katasztrófavédők. Ahol az előírtakat nem végezték el, ott a fogyasztókat kizárhatják a gázszolgáltatásból. Ehhez jön még az, hogy ahol modern műanyag ablakokat
telepítettek, de azokon nincs légbeejtő, ott ennek felszerelésére
kötelezik a tulajdonost (ablakonként 15 ezres plusz költség). Egy
lakás akár több százezer forintos költséget is összeszedhet. A lakó
vajon miből fizeti ezt ki?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1BhJ3

Lehetővé tenné a lakásokban való
aláírásgyűjtést a Fidesz
Bár az adatvédelmi hatóság elnöke március elején azt közölte,
hogy adatvédelmi szempontból nem elfogadható, ha lakásokban
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folytatnak aláírásgyűjtést, fideszes képviselők most úgy módosítanák a vonatkozó jogszabályokat, hogy bizonyos feltételek mellett lehessen aláírást gyűjteni lakásokban is. A NAIH azt közölte,
adatvédelmi szempontból nem elfogadható, hogy aláírásokat lakásokban gyűjtsenek. A Péterfalvi Attila NAIH-elnök által jegyzett
közlemény az állásfoglalást azzal indokolta: az aláírások ilyenfajta
gyűjtése magában rejti annak kockázatát, hogy az adatkezelők lakcím szerinti bontásban listázzák a polgárokat, és esetleg úgynevezett „negatív listákat” állítanak össze azokról, akik nem kívánnak
részt venni egy adott kezdeményezésben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/B9sGR

Kinek jut pénz?
Milliós végkielégítést kap Matolcsy
Matolcsy György bruttó 1,8 millió forint végkielégítést vehet fel
korábbi munkahelyétől, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.
A volt tárcavezető fizetése is emelkedik, jegybankelnökként többet vihet haza. Duplán is jól jár a Blikk szerint Matolcsy György
azzal, hogy a miniszteri bársonyszékből a Magyar Nemzeti Bank
elnöki székébe ült át. A volt tárcavezető nemcsak nagyobb fizetést
kap, de mint a lap megtudta: 1,8 millió forint pluszpénz is jár neki
a távozás miatt. „Matolcsy György hatásköre megszűnése miatt
3 havi illetménye felével megegyező juttatásra jogosult” – közölte
a Blikk-kel a nemzetgazdasági tárca. A kifizethető összeg bruttó
1 millió 652 ezer forint. Ezenfelül az idei évre járó ki nem vett szabadságából a tárca három napot vált meg 150 259 forint értékben.
Továbbá 34 ezer forint cafeteria is jár a leköszönt miniszternek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lzVwt

Ágh Péter a tizedik legdrágább képviselő
A szombathelyi képviselő, Fidelitas-elnök több mint 25 millió forint költségtérítést vett fel a ciklus elejétől. Kilencen így is megelőzik. A választási ciklus végére fejenként 40 millió forintra rúg az
az összeg, amit a legtöbb költségtérítésben részesülő képviselők
kapnak – írja a Blikk. A lap elkérte az országgyűlés hivatalától a
tízes toplistát.
A listán szereplő összegeket a képviselők a ciklus elejétől, tehát
közel három éven át vették fel, a következő választásig további 1112 milliót kapnak. A lista érdekessége, hogy azon csak jobboldali
képviselők szerepelnek, ám ennek egyszerű oka van. A 2010-es
választásokon a jelenlegi ellenzék nem szerzett egyéni mandátumot a fővárosnál távolabbi választókerületekben. Az adatok alapján már eddig is több költségtérítést kaptak a képviselők, mint
az előző ciklus négy éve alatt. 2006 és 2010 között a legnagyobb
egyéni költségtérítés 26 millió volt, a jelenlegi ciklusban azonban
ez eléri majd a 40 milliót.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/XgvuR

És kinek nem?
Akkor most csaló vagy áldozat vagyok?
Mindenki döntse el magában a kérdést, hogy csaló vagy áldozat a
súlyos hepatitis C vírussal fertőzött rokkant levélíró.
„Megrokkanásomig, 2002-ig folyamatosan dolgoztam. Most 55
éves vagyok. Utolsó munkahelyemen, egy klinikán ért a fertőzöttség, nem mindennapi körülmények között. Amikor kiderült a
szörnyű diagnózis – egyenesen padlóra vágott!
Még 2000 év nyarán történt a sajnálatos eset, ami egész további
életemet és sorsomat megpecsételte. A hepatitis C-vel fertőzött
szikét valaki nem a veszélyes hulladékok közé tette, hanem csak
egyszerűen a sima kommunális hulladékok közé. Amikor a szemetes konténerhez igyekeztem a nagy nejlon szemeteszsákkal, az a
lábamnak csapódott.
Hirtelen egy éles hasító szúrást éreztem. Valami elvágta a lábamat, ami azonnal vérzett. A sebészeti ambulancián elláttak, jeleztem felettesemnek is az esetet. Minden dokumentálva lett. Mint
később kiderült, fertőzött szike csapódott a lábamnak, az ejtett
sebet rajtam és okozta a végzetes hepatitis C fertőzést. De ez csak
jóval később, 2002 év január elején derült ki egy egészségügyi
szűrővizsgálaton. A munkaadóm elzárkózott, hogy köze lenne a
fertőzéshez, elhárítva ezzel a felelőséget. Még az üzemi balesetemet sem ismerték el, így csak „normál” táppénzes állományba
kerültem.
Közben rokkantnyugdíjassá váltam. Az orvostudomány jelenlegi
állása szerint sohasem fogok ebből a súlyos fertőzöttségből meggyógyulni. A bíróság végül jogerősen kimondta a munkáltatóm
felelősségét. A végén azonban hiába kerültem ki győztesként a
perből, hiába ítélkeztek a javamra, nem tudtam a követelésemet
érvényesíteni, mert volt munkahelyemet ez idő alatt felszámolták.
Így, jogutód hiányában, nem tudtam kitől kártérítést követelni.
A 67%-os mértékű munkaképesség-csökkenés után járó rokkantsági nyugdíjat, a 100% munkabér közötti különbözetet és a valós
káromat, amit most már senki sem fog megfizetni nekem. Rokkantsági nyugdíjas (67%-os) csak 2002–2010-ig lehettem, mert
2010. év nyarán elvették a rokkantsági nyugdíjamat. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) orvosszakértői
szakvélemény szerint 2010. év nyarán a felülvizsgálati rendszer
nagymértékű szigorítása miatt már csak rehabilitációs járadékot
kaptam az 52 százalékra módosított egészségkárosodásra figyelemmel. És jött az újabb nagy trauma. 2012 év nyarán, amikor is
a 81 ezer Ft/hó pénzbeli ellátásomat az új rokkanttörvény alapján
lecsökkentették 29 ezer Ft/hó összegű ellátásra, egyidejűleg már
csak 41%-os mértékű egészségkárosodott lettem, de kizárólag csak
„papíron” (!), mert ezzel szemben egyre betegebb és kimerültebb
vagyok. Munkaalkalmassági igazolást a hepatitis C-vel nekem sehol sem adnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/83Xr3

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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