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Beintett a Kehinek a Krétakör

Szervezetek, akinél a NAV vagy a KEHI vizsgálódik: TASZ, Norvég Civil
Alap, Átlátszó, NANE, Szivárványmisszió alapítvány, RTL Klub.
Szervezetek, akinél a NAV vagy a Kehi nem vizsgálódik: Békemenet,
Seszták Miklós miniszter több 100 kamu cége, NAV ügyben érintett szervezetek, Simicska Lajos, Nyerges Zsolt, és Mészáros Lörincz cégei.
Van kérdés?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/oVPcDL

Norvég Alap: állítsák le a KEHI-vizsgálatokat!
Az alap kifizetéseit azért állították le, mert Magyarország megszegte a lebonyolításra és ellenőrzésre vonatkozó megállapodásokat. Ahhoz, hogy felülvizsgálják a kifizetést, létre kell hozni egy
nemzeti kapcsolattartót, és folytatólagosan fenn kell tartani a már
létrehozott lebonyolító ügynökséget. Azonnal vissza kell vonni a
KEHI-ellenőrzéseket is, tiszteletben tartva a Norvég Civil Társadalmi Alap szerepköreit és felelősségét. Az alap azt írja, hogy
június 12-én ezeket a feltételeket már megbeszélték, ugyanakkor
17-én a kormány olyan közleményt bocsátott ki, ami nem reagált
az alapok felfüggesztésével kapcsolatos kérdésekre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1K4r4R

Nem működik együtt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szerintük törvénytelen vizsgálatában a Krétakör Alapítvány – közölte a
szervezet Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint Gulyás Márton
ügyvezető telefonon tájékoztatta erről a Hivatal kapcsolattartásra
kijelölt munkatársát. Több, a Norvég Civil Alap pályázatain nyertes civil szervezet levelet kapott a Kehitől, amelyben az elnyert
pénzek ellenőrzéséről értesítették őket. A Krétakör Alapítvány,
amely, mint írják, az „elmúlt hetekben a civil szervezetek ellen
indított lejárató kampány miatt már számított erre a lépésre”,
mostanra több jogász véleményét is kikérte az ügyben. Közlésük
szerint a jogászok egybehangzóan állítják: a Kehinek nincs joga
ezeket az összegeket vizsgálni, hiszen azok függetlenek a magyar
államháztartástól. „A Krétakör Alapítvány eddig is együttműködött a törvényben előírt szervezetekkel, így tavaly és a korábbi
években is. A szervezetnél tartott ellenőrzést a NAV, és működéséről folyamatos könyvvizsgálói jelentés is készül. Mindig, mindent rendben találtak. A Krétakör Alapítvány a továbbiakban is
együtt fog működni a törvény által meghatározott szervezetekkel,
de nem fogja magát alávetni politikai szándékból indított vizsgálatoknak!” – áll a közleményben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/pGufcR

Kitekintő

Amerikai EBESZ-küldött: „Magyarországon
a civil társadalom megfélemlítése folyik”

Gary Robbins az USA delegált küldöttje az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet mellett Magyarország ügyében
szólalt fel a szervezet közgyűlésén Bécsben. Nyilatkozatában tételesen felsorolja, milyen módon próbálta meg a magyar kormány
az utóbbi hetekben a Norvég Civil Alap ügyén és az origo-ügyön
keresztül befolyásolni a magyar civil társadalom működését. A felszólalás után az amerikai külügy honlapján közzétett nyilatkozat
azt jelzi, az amerikai fél magasabb szintre, az EBESZ elé teszi át a
diplomáciai nyomásgyakorlást, mivel közvetlenül a magyar külügynek küldött jelzéseket már nem tart elégségesnek, kiemeli, hogy a
kormány újraválasztása utáni, júniusi hirtelen KEHI-vizsgálatok
különböző magyar emberi jogi civil szervezetek (többek között a
TASZ, a Tranparency International) ellen komoly aggodalomra
adnak okot. Az amerikai küldött röviden megemlíti az origo-ügyet
is: „június 9-én egy vezető független hírportál főszerkesztőjét eltávolították, nem sokkal azután hogy cikkeket jelentetett meg a
Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének (Lázár János) kirívó költekezésével kapcsolatban. A Miniszterelnöki Hivatal képviselője
(sic!) ezek után visszafizette a kérdéses összeget. Noha a portál
tulajdonosai az állították, hogy a szerkesztő elküldése egy hoszszabb idő óta napirenden lévő újjászervezés része, a szerkesztők
és újságírók közül számosan léptek ki tiltakozásuk jeléül, jelezve,
hogy a kirúgás politikai nyomásra történt.” Nyilatkozata végén
az amerikai küldött a társadalommal és az érdekeltekkel történő

párbeszédre és „kölcsönösen elfogadható megállapodás kidolgozására” szólította föl a magyar kormányt, hozzátéve, mindennek
annak érdekében kell megtörténnie, hogy: „Magyarország továbbra is eleget tegyen a gyülekezés és a szólás, egyben a média szabadságára EBESZ-tagállamként vállalt kötelezettségeinek.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/EwdXEb

600 ezer magyar él külföldön
A lap egy német cégalapítással foglalkozó szervezet összegzését
közölte, ami alapján 580 ezer magyar ember dolgozott 2013 év
végén más európai országokban. A kftkreator.hu becslése szerint
idén szinte biztosan meghaladja a hatszázezret a hivatalosan is
külföldön dolgozó és élő magyarok száma. A legtöbben az Egyesült Királyságban dolgoznak, a Nemzetgazdasági Minisztérium
nagykövetségek adatai alapján tett becslése szerint 300 ezren.
A második kedvenc Németország. A német statisztikai hivatal
külföldi állampolgárokat nyilvántartó adatbázisa 135 614 magyar
állampolgárságú embert tartott nyilván 2013 végén, ami csaknem
29 százalékos növekedés az előző évhez képest. A harmadik leggyakoribb célállomás Ausztria. Az osztrák társadalombiztosítási
adatok szerint 63 251 magyar dolgozott hivatalosan a szomszédos országban. A többi ország alaposan lemaradt a dobogósoktól:
Szlovákia (9920), Hollandia (9245) és Spanyolország (8935) a
következő trió.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lyox0L

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

Oktatás

Atomjaira robbantotta szét
a sérült gyerekek ellátását a központosítás

Kiverte a biztosítékot
a felsőoktatás átszabása a szakszervezetnél

• Az oktatási rendszer központosítása és teljes átszervezése a
sérült gyerekkel foglalkozó szakembereket is érintette.
• Most olyan intézményvezetők pályázatai kerültek hozzánk, akik
sérült vagy speciális nevelési igényű gyerekekkel is foglalkoznak.
• Ők próbálják kihozni a maximumot a rendszerből, és az átszervezésekhez is igyekeznek jó képet vágni.
• De mikor a pályázati anyagban a problémákról kell írniuk,
akkor kiderül: elképzelhetetlen, horrorisztikus körülmények
között kénytelenek dolgozni, és a gyerekek egy részének nem
is tudnak segíteni.
Az egész évre szánt költségvetés már áprilisban elfogyott.

Benyújtotta az Országgyűlésnek az oktatási tárgyú törvények
módosítását az emberi erőforrások minisztere. A javaslat a felsőoktatás területén tartalmazza a duális képzés megszervezésének lehetőségét, a kancellári rendszer bevezetését, a Testnevelési
Egyetem önállóvá válását, a Pető Intézet állami átvételét. „A törvénymódosítás abszurd időpontja, a megelőző konzultációk hiánya, a Felsőoktatási Kerekasztal teljes negligálása megdöbbentő
a számunkra. Annál is inkább, mivel jelenleg a felsőoktatás kormányzati irányításának nincs felelős vezetője. Mindez beláthatatlan következményekkel járhat” – írja a szakszervezet, hozzátéve:
még a felsőoktatási törvény módosítása előtt össze kell hívni a
Felsőoktatási Kerekasztalt, és „érdemi egyeztetést” kell folytatni
a változtatásokról.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/VyxsBv

Egy vezető írja munkakörülményeikről:
A lépcsőház szűk, babakocsit nem lehet felhozni, a mozgáskorlátozottak nem tudnak feljönni. A folyosó felső része korlát hiányában
életveszélyes. A WC egy légtérben van a hűtőszekrénnyel, a mikrohullámú sütővel és raktárhelyiségként is szolgál. Az ajtók csak jelképesek, minden ki– és behallatszik, amíg a szülők várakoznak. Hogyan
lehet rövid távú auditív emlékezetet vizsgálni, amikor a másik szobában hangosan, ciklikusan hangsorokat, a berregő autó hangját utánozzák? A kollégák szinte folyamatosan átjárnak egymáson, a vécéhasználatot is csak így tudják a gyerekeknek biztosítani. A megbízott
vezetőnek nem hogy külön szobája, de íróasztala sincs. A kollégák a
WC mellett elhelyezett mikrohullámú sütőben megmelegített ebédjüket az ölükben tartva, vagy a konvektorra helyezve fogyasztják el.
Ezek az embertelen körülmények nem egyediek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/S9B5PZ

Milliárdokat kap a Testnevelési Egyetem
A felsőoktatási törvény küszöbön álló módosítása szerint már az
ősztől leválhat a Semmelweis Egyetemről a Testnevelési és Sporttudományi Kar. Az egykori Magyar Testnevelési Főiskola, majd
Magyar Testnevelési Egyetem újra önállóvá válik. Új neve várhatóan Testnevelési Egyetem lesz, legalábbis a törvényjavaslatban ez
szerepel. Az intézmény úgy viselheti majd az egyetem nevet, hogy
3 kritérium teljesítése alól felmentést kap: nem lesz legalább két
kara, nem fog legalább két tudományterületen oktatni, valamint a
rektornál nem írják elő az egyetemi tanári minősítést.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4nSBJJ

Pénzügyeink
Átlag 120 ezer forintnyi mínuszba kerülnek
a magyarok a hó végére

Három nap alatt
másodszor módosítanak a reklámadón

Magyarországon körülbelül 450 milliárd forint folyószámlahitele van
a lakosságnak, vagyis minden egyes háztartás 120 ezer forint körüli
mínuszba kerül a hónap végére a Magyar Nemzeti Bank statisztikái
szerint. A jövedelempótló biztosítások piaca nagyjából egy évtizedes
múltra tekint vissza. A kárkifizetések a válság csúcspontján tetőztek
ezeknél a biztosításoknál, azóta a Cardif tapasztalatai szerint javult
a helyzet, csökkent a kárhányad, az elmúlt két évben pedig stabilizálódott a szintje. A cikk szerint a Groupama Garanciánál is megérezték a korábbi években megemelkedő munkanélküliségi ráta hatását,
a törlesztési vagy életszínvonal-biztosítással rendelkező ügyfeleknek
nagyobb számban kellett kártérítést fizetni keresőképtelenség vagy
munkanélküliség miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wvohDP

Bár hétfőn (június 30-án) nyújtották be a legutóbbi módosító javaslatot a reklámadóhoz, máris újabb módosítást fogadott el a törvényalkotási bizottság. A hétfői verzió szerint a kisvállalkozásoknak
is fizetnie kellett volna, ha a Google vagy a Facebook rendszerében
hirdetnek havi 25 ezer forintnál nagyobb összegért, ez pedig sok vállalkozót hozott volna nehéz helyzetbe. Az RTL Klub magát a törvény
benyújtóját, L. Simon Lászlót is szembesítette a kisvállalkozásoknak
kedvezőtlen rendelkezéssel. L. Simon László a bizottság ülésén azt
mondta: támogatja a bizottsági javaslatot, bár az nem szolgálja eredeti előterjesztése célját, azt, hogy multinacionális internetes cégeket
– amelyek a nem növekvő magyar reklámköltésből egyre nagyobb
szeletet hasítanak ki – rávegyék az adófizetésre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7aqavG

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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