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Reklám-adó

Eldőlt: új adót fizethetnek a cégek

Megszavazta a parlament a reklámadó idei bevezetését. A reklámokból származó árbevétel, valamint a saját célú reklámok költsége után adót kell fizetnie a jövőben a médiavállalkozásoknak,
kiadóknak, a szabadtéri reklámhordozók hasznosítóinak, az internetes reklámok közlőinek. Az Országgyűlés szerdán 144 igen
szavazattal, 30 elutasító voks mellett, kivételes eljárásban fogadta
el az erről szóló javaslatot. A jogszabály különböző adósávokban
határozza meg a reklámbevételek adóját: félmilliárd forintos árbevételig 0 százalékos, 20 milliárd forint felett azonban már 40
százalékos adót kell fizetni. A reklámadó javaslata két hete került
parlament elé egyéni képviselői indítványként.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8EOXfX

Június 17-én is kapott szeretetcsomagot
a kormány az RTL-től
A kékfényt és a színes híreket átugorjuk, kezdjük azzal a beszámolóval, ami arról szól, hogy Áder János aláírta a médiaadóról

szóló törvényt. A csatorna továbbra is következetes abban, hogy
médiaadónak nevezi a reklámadót.
Felidézték, hogy az RTL csoport levélben fordult az államfőhöz,
hogy ne írja alá a rendeletet, majd elmondták, hogy a kormány félrevezető nyilatkozataival szemben az RTL eddig is fizetett adót,
tavaly kilencmilliárdot.
A bemelegítés után lássuk a nagyobb riportokat.
Az Orbán Ráhel-esküvő személyzetének huszonhat tagját vegzálták DNS-mintavétellel,
Három és fél perc az 1956-os emléknapról. Nem reagált a kormány a mártírok hozzátartozóinak nyilatkozatára, amiben a könynyűzenei koncertek ellen tiltakoztak,
Magyarországon a legmagasabb az ÁFA az egész világon! Egy
kiló kenyérért dupla annyit adózunk, mint a románok,
Nagy Kriszta Tereskova művésznő Orbán-festményeiről is szó
esik, amiket rekordgyorsasággal kapkodtak el.
Jobb- és baloldali politikusok, sőt, Lévai Anikó és Orbán Ráhel
is bevásároltak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zLjQ5u

Láz(ár)álom
Lázár jobban üti a fővárost, mint az RTL-t

Már az Economist is lázározik

A 3-as metró felújítása, a villamosjármű-beszerzés folytatása,
kisföldalatti-járműcsere, a 2-es metró és a HÉV összekötése, a
4-es metró kelenföldi buszterminál és P+R parkoló – információink szerint ezek a beruházások esnek áldozatul az új fejlesztési
politikának. A fenti listáról a metró és a kisföldalatti kritikus állapotban van, a következő hét évben ennek ellenére sem számíthatnak pénzre. A főváros vesztesége, ha ez így marad, több százmilliárd forint lesz, uniós pénz nélkül pedig nem tud fejleszteni.
A Miniszterelnökség szerint egy felelős városvezető ilyen helyzetben nem a sült galambra vár, hanem Brüsszelbe megy lobbizni. A
kormány nemrég fogadta el a 2014–2020 közötti közlekedési operatív programot (IKOP), amelyben egyetlen fővárosi projekt sem
szerepel. Értesüléseink szerint emögött elsősorban Lázár János
kancelláriaminisztert kell keresni, aki magához vonta a döntést
a projektlistáról: Többen már most Lázár–Tarlós-háborút emlegetnek a Fideszben. Az átcsoportosításra egyetlen indokot lehet
tudni: Budapest elég erős gazdaságilag, hogy önmaga fejlesszen,
inkább vidékre kell a pénz. Az elsőrendű közlekedésfejlesztési prioritás így a Szeged–Hódmezővásárhely-villamosvonal lett.
Szakértők szerint a vonal kiépítése jó törekvés, csakhogy Budapesten konkrét katasztrófát okozhat például a folyamatosan
meghibásodó, füstölő, leálló 3-as metró felújításának elmaradása. Forrásaink szerint a Tarlós–Lázár-konfliktusként megjelenő
forrásvitában a kancelláriaminiszter természetesen nem egyedül
alakította ki a fővárost hátrányosan érintő álláspontját.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/aFaF4I

Nehéz ma Magyarországon rendes állást találni a médiában, ezért
egy vezető hírportálnál a politikai nyomásra hivatkozó tömeges
felmondás komoly sokkot jelent – kezdi „A Lázár-ügy” című cikkét a brit The Economist. A lap nyomtatott verziójában megjelent
írás felidézi, hogy miután Sáling Gergőt, az Origo főszerkesztőjét kirúgták, mintegy 30 újságíró mondott fel a lapnál, és még
többen is követhetik őket. A felmondásokat kiváltó esetről az
Economist azt írja, miután Sáling május 27-én megjelentetett egy
cikket a nagyhatalmú Lázár üzleti útjainak tékozló kiadásairól, a
politikus, „aki Orbán felkent utódának tűnik” egy szarkasztikus
nyilatkozattal végül visszafizette a közel két millió forintnyi öszszeget, egy héttel később pedig kirúgták az Origo főszerkesztőjét.
A szólásszabadsággal kapcsolatban az Economist azt is felidézi,
hogy június 11-én a parlament elfogadta a reklámadót, amely ritka
módon egyesítette a tiltakozásban a magyar újságírókat – a brit
lap idézi a nyomtatott lapokban megjelent egész oldalas tiltakozásokat, valamint azt is, hogy az RTL Klub szerint ez egy agreszszív próbálkozás, amellyel meg akarják szüntetni a legnagyobb
médiavállalatokat. Az Economist azt is hozzáteszi, a hírportálok
és kereskedelmi csatornák bezárása teret hagyna maga után az
állami tévének és rádiónak, „amelyet a kormány propagandagépezetének részévé degradálták”, ezt támasztják alá a Nemzeti Média
és Hírközlési Hatóság adatai is, amely szerint a miniszterek és
a fideszes politikusok kétszer annyi műsoridőt kapnak, mint az
ellenzék.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/iLW2uT

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

Nyugdíjügyek
Magánnyugdíj: a maradék is beragadhat
Rossz hír a magánnyugdíj-kasszákban maradók számára, hogy
jogszabályi hiányosságok miatt nem biztos, hogy valaha látnak is
egyetlen forintot megtakarításukból. A probléma 62 ezer embert
érint, akik összesen csaknem 195 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkeznek az MNB adatai szerint. Az egy főre eső számlaegyenleg jelenleg meghaladja a 3,1 millió forintot, vagyis nem
kicsi a tét. A probléma az, hogy hatályos jogszabályok szerint 180
havi tagsági jogviszony után egy összegben már nem vehetik fel a
pénztártagok a megtakarításukat, csak járadék formájában. Életjáradékot viszont a pénztárak nem tudnak szolgáltatni, és vásárolni
sem tudnak biztosítóktól, mivel ilyen szolgáltatás nem érhető el a
piacon. Ha az érintettek teljes nyugdíjat szeretnének, akkor vissza
kell lépniük az egypilléres rendszerbe, hogy százszázalékos állami
nyugdíjra szerezzenek jogosultságot. Jelenleg a magánnyugdíjat
csak az örökösök vehetik fel a pénztártag halála esetén. Ők is csak
akkor persze, ha megmaradnak az intézmények. Az államosítás
előtt még 19 pénztár volt a piacon, a szereplők száma azonban
hamarosan négyre csökken. Pedig jó hozamokat kínálnak: az idén
a megmaradt pénztáraknál a nyugdíjalapok május 26-ig 1,22–5,78
százalékos hozamot értek el, ami évesítve körülbelül 3–14,5 százalékos teljesítményt jelent. A pénztárakat sokat támadták a

2008-as negatív hozamok miatt, azóta viszont minden évben pozitív lett a befektetéseik eredménye, sőt reálhozamot értek el.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hoxOBZ

Eltűntek a nyugdíj megtakarítások?
Éppen három éve, amikor a magánnyugdíj-pénztáraknak át kellett
adniuk az állam számára az akkor visszalépett mintegy 3 millió pénztártag megtakarítását, összesen csaknem 3 ezermilliárd forintot, még
arról volt szó, hogy a visszalépők az állami nyugdíjrendszerben is hasonló egyéni számlát kapnak majd, mint amilyet a magánkasszáknál
vezettek, és ezen nyilván tartják majd, mennyi magánnyugdíjat adtak
vissza az államnak. Bizonytalan, hogy valaha hozzájuthatnak majd
az egyéni nyugdíjszámlákon lévő 195 milliárd forintnyi megtakarításukhoz a tagok, akik még mindig csak a tavalyi befizetéseket látják az
egyéni nyugdíjszámlákon, amikor az ügyfélkapun keresztül megpróbálják elérni az egyenlegüket. A visszafizetett magán-nyugdíjvagyont,
vagy azt a reálhozamot, amelyről néhányan a későbbi magasabb
nyugdíj reményében lemondtak, a számlán nem lehet látni, ez felveti
annak eshetőségét, hogy ezek a pénzek eltűnhetnek a rendszerben,
ahol most legalábbis nem látszanak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/avwLh7

Külföldről
Kemény bírálat Brüsszelnek a magyar helyzet miatt
A magyar kormány európai uniós tagállamhoz méltatlan módon zaklatja a civil szférát, Brüsszel pedig egyelőre hallgat az ügyben – írta
a Human Rights Watch (HRW) nevű nemzetközi jogvédő szervezet
rövid jelentésében. A magyar kormány „antidemokratikus hajlamainak újabb jele”, hogy „meglepetésszerű pénzügyi ellenőrzéseket
tartottak egyes, külföldi donorok pénzeit kezelő civilszervezeteknél”
– írta Lydia Gall, a HRW Balkán- és Kelet-Európa-kutatója a szervezet internetes oldalán megjelent cikkben. Gall emlékeztet arra, hogy
az ellenőrzések egy, a magyar és a norvég kormány közti vitához kapcsolódnak, amely során Budapest a magyar politikai életbe a civil
szervezetek támogatásán keresztül való beavatkozással vádolta meg
Oslót. „Miközben Norvégia vélhetően ellen tud szegülni a magyar
kormány nyomásának, addig a magyar civil szervezetek sokkal sebezhetőbbek. Az ellenőrzések természete és a civil szervezek nyilvános rágalmazása aggodalmakat kelt a magyarországi civil szférán
belül azt illetően, hogy ezután mi következhet még, különösen annak
fényében, hogy a kormány már korábban is törekedett a végrehajtó hatalom feletti fékek és ellensúlyok gyengítésére” – olvasható a
jelentésben. A szerző megjegyezte, hogy „az emberi jogok védelme
és az emberi jogvédők támogatása elvileg az Európai Unió alapvető értékeinek középpontjában áll. Hogy tud az EU világszerte más

országokra hitelesen nyomást gyakorolni, ha megengedi, hogy saját
tagállamai semmibe vegyék ezen értékeket? Egyelőre Brüsszel hallgat
az ügyben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PTIR9C

Magyarország rosszabbul teljesít –
legutolsó a kategóriájában
A Freedom House nemzetközi jogvédő szervezet legújabb, Nations
in Transit 2014 (Nemzetek átalakulóban 2014) című, a közép-európai
és a balkáni országokat, valamint a volt szovjet tagállamokat vizsgáló
jelentése szerint a demokrácia helyzete Szlovéniában a legjobb. A
sor végén Türkmenisztán és Üzbegisztán áll. Magyarország továbbra
is a legfelső kategóriába tartozik, azaz megszilárdult demokrácia, és
az összesítésben 2,96 pontot kapott. A tavalyi eredményéhez képest
azonban 0,07 pontot rontott, és ezzel kategóriájában, a „megszilárdult
demokráciák” között (nyolc ország tartozik ide, mind EU-tagállam)
továbbra is az utolsó helyen áll. A Freedom House szerint Magyarország kormányzásának több éve tartó hanyatlása jelenti a legmegrendítőbb emlékeztetőt arra, hogy a posztkommunista Európában a
demokratizálódás se nem teljes, se nem visszafordíthatatlan.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7RqBEv

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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