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Szolidarítás hírek

A Szolidaritás elvonult a június 7–9-i hosszú hétvégén csapatépítésre.
Három szekcióban, összességében több mint száz választókerületi vezetővel, csoportvezetővel tekintettük át, hogy mit kell tennünk a következő
időszakban. A Szolidaritás továbbra is eltökélt abban, hogy egy olyan
országot akarunk építeni, ami demokratikus, nem hagyja az út szélén a

rászorultakat, kitörési lehetőséget biztosít mindenkinek, aki tenni akar
a hazája fejlődéséért, saját családja boldogulásáért. Csapatunk van, elszántságunk van, szakmai hátterünk van. Június 21-én Együtt taggyűlés,
majd kezdődik az önkormányzati kampány.
Szabó Szabolcs
Egyik társunk beszámolóját itt olvashatják: http://goo.gl/kgDXpu

Amikor az állam nem működik…

Minden második gyermek éhezhet Magyarországon

A gyermekek helyzete minden országról sokat elárul. A Gallup kutatása szerint a magyar gyermekes családok körülbelül felével előfordult az
legalább egyszer az elmúlt egy évben, hogy nem tudták megvásárolni a
szükséges élelmiszermennyiséget. Persze a helyzet a nem gyerekes családok esetében is kétségbeejtő, ott ez az arány 35%. Magyarra fordítva azt
jelenti, hogy a magyar gyermekek jelentős hányada évente legalább egyszer nem megfelelő mennyiségű élelmiszert fogyaszt, persze ha figyelembe vesszük, hogy sokgyermekes családok rosszabb helyzetben vannak,
akkor tudjuk, hogy vannak gyerekek, akiknél ez szinte mindennapos.
Magyarországon hat év alatt, 2007-től 2013-ig 32%-kal növekedett a megfelelő táplálékot előteremteni képtelen gyermekes családok aránya. Ilyen
elképesztő romlás semelyik másik vizsgált országban nem fordult elő.
A Szociális és Családügyi Államtitkárság arra az újságírói kérdésre nem
válaszolt, hogy hogyan kívánják orvosolni az egyre nagyobb gyermekéhezést Magyarországon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WY3rEy

A rendőrség fog besegíteni a tankönyvek terítésében
Egy államban minden állami szervnek, vállalatnak megvan a maga feladata. A tűzoltó tüzet olt, az orvos gyógyít, a múzeumigazgató múzeumot
igazgat, a rendőr a közrendért felel. Magyarországon kicsit másként alakul a helyzet. A tavalyi tanévben az új állami tankönyvellátó (KELLO)
nem tudta megfelelően ellátni a feladatát, hiszen sok iskolába, diákhoz
nem érkeztek meg a tankönyvek időben. Idén április végéig kellett a
rendőröknek(!) felmérniük, hogy hány és milyen könyvre lesz szükség,
és azt hogy tudják majd eljuttatni az iskolákba. Persze idén már csak a

megkérdőjelezhető minőségű tankönyvekből választhatnak a pedagógusok, amelyet természetesen az állami tankönyvkiadó ad ki.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/m2VZ66

Amikor az állam lemond monopóliumairól
Sokaknak hosszú évek alatt kialakult meggyőződése, hogy a hatóságokra
semmiben sem számíthatunk. Persze ez azért nem igaz, hiszen vannak
kórházak, ahol így vagy úgy, de ellátnak, és ha a rendőrséghez fordulunk,
akkor is többnyire történik valami. Persze amikor a kertből sokadik alkalommal lopják el a termést és a kiérkező rendőr csak széttárja a kezét,
vagy amikor ellopják a biciklit, és a rendőrkapitányságon megpróbálnak
lebeszélni arról, hogy feljelentést tegyünk, akkor tényleg az az érzés alakul ki bennünk, hogy itt valami nagyon, de nagyon nem működik.
Mégis, minden civilizált társadalom alapját a jognak, a jogbiztonságnak, a jogegyenlőség elvének kell biztosítani. A jog egyik alapja, hogy
erőszakot csak állam alkalmazhat (ez az erőszak monopóliuma), azaz
közrendet biztosítani, igazságot szolgáltatni csak az államnak van joga,
mégpedig a közösség által meghatározott normák alapján.
Amikor az állam nem képes/nem akarja megteremteni állampolgárai
biztonságát, akkor előbukkanhatnak olyan szervezetek, amelyek az
állampolgárok közös cselekvésén alapulva próbálják az űrt betölteni.
Számtalan polgárőr egyesület működik hazánkban, amelyek betartják
a közösség által meghatározott normákat, nem kívánják maguknak az
állami erőszak jogát. De mi van akkor, ha olyanok akarják betartatni a
törvényeket, olyan szervezeteket alapítanak, amelyek maguk is átlépik
azt a bizonyos határt?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/dV3JBT

Gazdaság

Lesújtó az eredmény –
Nem kell a magyar beszállító a multiknak?

Közel 15 hónapja működik a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
beszállítói adatbázisa, ám konkrét üzletet vélhetően még nem hozott a
magyar cégeknek. A hivatal mégis elégedett, bár azt többszöri megkeresésünkre sem árulták el, hogy pontosan mennyibe került a rendszer
felállítása és működtetése. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2013. február 25-én indította el beszállítói adatbázisát, amelynek fő feladata az
lenne, hogy összehozza a hazánkban működő multinacionális cégeket a
lehetséges magyar beszállítókkal. A rendszerhez az első hónapban mintegy 80 magyar kkv csatlakozott, mára 193 vállalat regisztrált, a másik

oldalon pedig 18 hazánkban jelen lévő nagyvállalat áll. (Utóbbiak túlnyomó többségükben járműipari cégek.) A témáról bővebben a neten itt
olvashat: http://goo.gl/l0y2Vs

Nagybankok hagyják el Magyarországot
Több nagybank is elhagyja Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) szerint. Nagy Márton, a jegybank ügyvezető igazgatója a
Portfolio keddi (2014. május 20.) hitelezési konferenciáján azt mondta,
az MNB-nek nincs kétsége, hogy számos bank elhagyja Magyarországot,
kevesebb nagybank lesz a piacon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BWjqRQ

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

Együtt-PM: Orbánék kozmetikázták
az államadósság-adatokat

A kamara elnökének cégei
sem fizették be a kötelező díjat

Pápa Levente szerint még az előzetes várakozásoknál is rosszabb
az államadósságról szóló adat. Az államadósság emelkedésének
csupán egy részét magyarázza a tartalékok feltöltése, mert attól
eltekintve is csaknem 2 százalékos a növekedés – írta az EgyüttPM politikusa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/17jnxR

Az MKIK elnöke Parragh László két olyan cégben érdekelt, amely
nem fizette be a kamarai regisztrációs díjat. A regisztrációs díj bevezetése óta folyamatos téma, hogy a vállalkozások nagy része nem
hajlandó befizetni a hozzájárulást, és az elnök korábban azzal fenyegetőzött, hogy a vonakodó társaságok törlését is kezdeményezik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lCn419

Média
RTL: A kormány tönkre akarja tenni a csatornát
Az RTL Magyarország álláspontja szerint reklámadó célja nem más, mint
durva kísérlet arra, hogy a kormány ellehetetlenítse őket. A törvénytervezet
szerint ugyanis a 40 százalékos kulcs egyetlen hazai céget érint, az RTL-csoportot üzemeltető M-RTL Zrt.-t.
Megdöbbenéssel fogadta az RTL Magyarország a reklámadóról szóló
javaslatot, amely szerintük komolyan veszélyezteti a társaság gazdaságos
működését. A Fidesz hétfőn nyújtotta be egyéni képviselői indítvány formájában a reklámadót, ami a teljes médiapiacot megadóztatja. A legtöbb
adót a tervezet alapján az RTL-nek kell fizetnie, a 40 százalékos adókulcs
ugyanis csak ezt a kereskedelmi tévétársaságot érinti. A csatorna közleményében azt írta, „álláspontunk szerint
ezen adó célja nem más, mint durva kísérlet
arra, hogy a kormány ellehetetlenítse az ország legnagyobb médiumát, amely az elmúlt
17 évben bizonyította a pártoktól és így a
kormánytól való függetlenségét”. Mint írták,
a jelenleg tervezett adó – melynek módja és
mértéke semmilyen demokratikusan működő országban nem ismert – társaságunkat
többmilliárdos veszteségbe taszítaná és ezzel
veszélybe sodorná a magyar médiapiac legnagyobb független szereplőjének gazdaságos
működését, annak egyes munkahelyeit és bizonyos
műsorait. Az RTL Híradó esti kiadásában azt mondták,
hogy népszerű saját gyártású műsorok szűnhetnek meg a reklámadó,
vagy ahogy a csatornánál nevezték a médiaadó miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hpAXom

Váratlanul kirúgták az Origo főszerkesztőjét
Kirúgták az origó főszerkesztőjét, Sáling Gábort, akire Lázár János
igen megsértődött. A felmondás mögött régóta tartó politikai nyomás állhat a kormányzatot érintő cikkek miatt. Érezhető feszültséget okozott a szerkesztőség és a tulajdonos körül például az, hogy a
választások idején az Origo (más lapokkal együtt) szolidaritást vállalt
a 444, a Cink, a Hír 24 és a Magyar Narancs mellett, miután ezeket a
lapokat nem engedték be a Fidesz választási rendezvényére. Az utolsó csepp azonban – bár ezt felmondásakor úgy tudjuk, hivatalosan

nem mondták ki – Pethő András cikkei voltak Lázár János kétmilliós
hotelszámlájáról (amiről egyébként csak peres úton sikerült adatokat
szerezni).
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2WC9kW

Facebook-adó jöhet Magyarországon
A közösségi oldalakat is bevonnák az adózói körbe a tervek szerint –
mondta a reklámadóról szóló törvényjavaslat előterjesztője. L. Simon
László fejében az is megfordult, hogy a reklámadóból származó bevételt
„megcímkézzék”. A reklámadóról szóló hétfőn benyújtott törvénytervezet csak a nyitánya egy folyamatnak, a
közösségi oldalakat is bevonnák az adózói
körbe – mondta L. Simon László fideszes
országgyűlési képviselő, a reklámadóról
szóló törvényjavaslat előterjesztője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.
Példaként említette, hogy a politikusok is
rendszeresen hirdetnek a Facebookon, célzott hirdetések jelennek meg a Youtube-on,
s látják, hogy „a Google-t milyen módon
használják pénzért konkrét információk
eljuttatására”. Az érintett területen működő
szakmai szövetségek és egyesületek közös közleményben egyöntetűen elutasították a reklámadó bevezetéséről szóló előterjesztést. Az RTL Magyarország szerint a reklámadó bevezetése durva kísérlet arra, hogy a kormány ellehetetlenítse az
ország legnagyobb médiumát, amely „az elmúlt 17 évben bizonyította a
pártoktól, és így a kormánytól való függetlenségét”. A TV2 is tiltakozott
a tervezet ellen, s egyúttal arra kérte a kormánypártokat, hogy álljanak
el a reklámadó bevezetésétől. L. Simon László a Kossuth Rádióban nonszensznek nevezte azt az érvelést, hogy emiatt az új adónem miatt lesznek veszteségesek bizonyos vállalatok. A fideszes képviselő azt gondolja,
most jó esély van arra, hogy ezt az új adónemet bevezessék. Hozzátette:
arra nyitott, hogy a részletszabályokat finomítsák. Arra a kérdésre, hogy a
40 százalék lehet-e kevesebb, azt mondta ez egyeztetés kérdése. L. Simon
László szerint törvényjavaslatának tárgyalása nyáron kezdődhet el a parlamentben. Legkésőbb ősszel ezt a kérdést le kell zárni – tette hozzá.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/YTNPxU

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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