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Hat magyar nem utazhat be
az Egyesült Államokba

Kizárósdi

Az amerikai ügyvivő, André Goodfriend árulta el ezt újságíróknak, és hozzátette, hogy ez a szám még változhat. Az amerikai
ügyvivő Rogán Antal ATV-s megjegyzésérére, hogy a kormányban
nem tudják eldönteni, hogy ez az egész ügy vicc vagy komoly-e,
most azt mondta el, hogy teljesen komoly, ami történik. Még az
derült ki, hogy mind a hat érintett a kormány alkalmazottja, vagy
kapcsolatban áll a kormánnyal. Neveket a kormánynak nem adott
át Goodfriend, de szerinte a kormány tudhatja, kiről van szó, ha
a kormánytisztviselők jelezték, hogy ez történt velük. Emlékeztetett, hogy már korábban is számos formában jelezték az amerikaiak aggodalmukat, ám a helyzet ettől nem változott. Goodfriend
példaként említette a trafikpályázatokat, ahol számos észrevétel
máig kivizsgálatlan maradt. Ha a magyar kormány a saját állampolgárainak bejelentéseit nem veszi komolyan, akkor miért vár
információkat az Egyesült Államoktól? Az az igazi kérdés, hogy
milyen értékek mentén milyen társadalom épül itt? – kérdezett
vissza a több bizonyítékot követelő magyar politikusoktól.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/OFhgto

A Vénusz étolaj amerikai gyártójától
kértek kenőpénzt
Az étolajpiacot mérgező áfacsalók ellen hadakozó amerikai cég
megvesztegetési kísérlete vezethetett ahhoz az amerikai döntéshez, hogy megtiltották magyar magánszemélyek amerikai beutazását. A palackozott és ömlesztett étolajakat, takarmánydarákat
gyártó Bunge nevű cég, a Vénusz és a Floriol étolajak gyártója
évek óta küzd az áfacsalások ellen, mivel az áfacsaló cégek olcsóbb termékei mellett a boltok polcain hátrányban vannak a

Figyelem, a netadó nem halott, csak pihen!

Bunge termékei. Az amerikai cég már 2012-ben is az áfacsaló cégek
hálózatára hívta fel a figyelmet. Az Index.hu cikke szerint a NAV
több munkatársa is összejátszhatott az adócsalókkal. Aztán érkezett
egy ajánlat az amerikaiakhoz egy kormányzathoz közel álló, de nem
kormányzati szervezettől, amelyben azt ígérték, hogy ha a cég pénzzel támogat egy, az ajánlattevők által megnevezett alapítványt, akkor
a NAV békén hagyja őket. A Bungénak felajánlott megvesztegetésről
az amerikai kormányzat is értesült. A NAV érintettségét bizonyítja
az az értesülés, amely szerint Vida Ildikó NAV-elnök is az Amerikából kitiltottak között van. A lap szerint a kitiltás hátterében nem az
Orbán-kormány oroszbarát, illiberálisnak elkeresztelt, civileket vegzáló politikája áll, hanem az, hogy az áfacsalások miatt hátrányos
helyzetbe került egy amerikai érdekeltség.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xPR4G3

A NAV elnöke elismerte,
hogy kitiltották az Egyesült Államokból
Elismerte egy lapinterjúban Vida Ildikó NAV-elnök, hogy ő és
több kollégája is érintett az Egyesült Államok által egy korrupciós
ügyre hivatkozva kezdeményezett beutazási korlátozásban. Vida
eddig senkinek nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyben, most a
Magyar Nemzetnek egy egész interjút adott. Azt elismerte, hogy
kitiltották az USA-ból, de a többi kitiltott kollégáját nem kívánta
megnevezni. Vida Ildikó a levél tartalmáról tájékoztatta a magyar
kormány egyik illetékesét, azt viszont nem tudni, kit. A botrány
kipattanását követően mindenesetre Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Mihály gazdasági miniszter is azt
állították, hogy nincs tudomásuk arról, kik az USA-ból kitiltott
személyek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/CpNqh8

Adó

Orbán Viktor a 180 perc adásában kitért az internetadó kérdésére
is, és lényegében ideiglenesen visszavonta a tervezetet. Persze ez
egyáltalán nem azt jelenti, hogy már ne értene egyet saját ötletével, azzal pedig főleg nem, hogy az új sarc lekerülne a napirendről.
Van, aki szerint hurrá, visszavonta az adót, más értelmezés szerint
de jó, népszavazás lesz. Egyik sem igaz, most kell aztán igazán nagyon-nagyon odafigyelnünk. A nemzeti konzultáció ugyanis nem
hagyományos értelemben vett népszavazás. Semmiképp sem az
szerepel majd a kérdőíveken, hogy „ön szeretne-e internetadót?”,
hanem valami jóval körmönfontabb megfogalmazás. A korábbi
konzultációs retorika alapján ilyesmit tudunk elképzelni: „A Magyarországon működő telekommunikációs szolgáltatók jelentős extraprofitot halmoznak fel, amellyel az önök pénzét kiviszik az országból. Egyetért-e ön azzal, hogy ezt az extraprofitot a távközlési adó

kiterjesztésének módszerével ezek a szolgáltatók inkább az államkasszába fizessék be, hogy így ezt visszaforgathassuk a magyar nép
javára és dicsőségére?” Ó, hiszen ez nagyszerű, mondja majd a sorok mögött nehezen olvasó honpolgár, és lelkesen az igen válasz
mellé tesz egy ikszet. Utána pedig csodálkozik, amikor azt hallja:
„Az önök akarata szent, ezért mostantól egy gigabájt 150 forint...”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/HvdNp7

Orbán: Nem lesz ebben a formájában internetadó
Ebben a formájában nem lehet bevezetni az internetadót. Orbán
Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában közölte, hogy a kormány a kérdésben januárban nemzeti
konzultációt indít, amely hosszabb ideig is eltarthat. Soha nem
akartak internetadót, a kormányfő hangsúlyozta, a távközlési adó

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

kiterjesztéséről van szó, ami szerinte egy adótechnikai módosítás
annak érdekében, hogy „az adórendszer kövesse az élet természetes mozgását”. Miután az emberek internetadókén élik meg a
kormány javaslatát, azt ebben a formájában nem szabad bevezetni, tehát módosítani kell az adótörvényt, január közepén pedig
nemzeti konzultációt kell indítani az internetről, annak szabályozásáról és a pénzügyi kérdéseiről. A miniszterelnök hosszú konzultációra számít, a folyamat szerinte a következő év első negyedévének végéig is eltarthat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2l5HTc

Az internetadó miatt aggódik? Jön durvább is!
Új adótárgyakat talált a kormány, ha az internetadó még nem lett
volna elég, a parlament elé benyújtott törvénycsomagban.
Orbán Viktor nem egészen egy hónapja, a választási kampányban
még még azt állította, nem lesz megszorítás.

A jövő a modern rabszolgaság?

A tervek szerint bevonják a termékdíjas körbe az „egyéb vegyipari
termékeket”. Ezek körébe tartoznak többek között a kiskereskedelmi forgalomba szánt mosószerek, öblítők, mosogatószerek,
tisztítószerek, tusfürdők, dezodorok, sampontok és lakásillatosítók. A szappanok, felületaktív anyagok, mosószerek után az
adótétel 11 forint kilónként, míg a szépség és testápoló készítményekre 57 forintos díjat vetnek ki . Az irodai papír kilónként 19
forintot csenget majd a költségvetésbe.
A felsorolt termékkör elég bő, így nem egyszerűen a másolópapí
rok után kell fizetni, hanem a jegyzettömbök, iratrendezők, mappák után is.
A művirágra nagyon haragudhatnak az előterjesztők, mert kilónként 1900 forintos termékdíjat vetnek ki rá, ami szakemberek szerint jószerivel fojtóadónak számít, azaz akkora díjat vet ki rá, ami
a legális forgalomból akár ki is szoríthatja ezt a termékcsoportot,
vagy legalábbis minimalizálhatja a forgalmát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/QtGsuO

Közmunka

A messzi múltat idézi az a vízió, amellyel Orbán Viktor a „munkaalapú” társadalmat megvalósítani kívánja. A közmunkára és
jórészt az alacsony képzettségű munkaerőre épülő elképzelés
tömegeket taszít kiszolgáltatott helyzetbe, és egyfajta modern
rabszolgaság kialakulását vetíti előre. Minden hazai és külföldi
statisztika egybehangzóan azt mutatja, hogy a legnagyobb eséllyel
a piacon a magasabb képzettségűek találnak munkát: hazánkban
a felsőfokú végzettségűek körében feleakkora a munkanélküliség,
mint az alacsonyabb iskolázottaknál, a fizetésük viszont átlagosan
a duplája. Az EU meghirdetett célja, hogy a fiatalok legalább 40
százaléka rendelkezzen diplomával, mert a modern gazdaságoknak magasan képzett, és szükség esetén viszonylag könnyen átképezhető szakemberekre van elsősorban szükségük. Orbánék pont
az ellenkező irányba haladnak: diplomások helyett az alulképzett,
rugalmatlan munkaerő arányát akarják növelni. A legrosszabb
helyzetbe azok fognak kerülni, akik a kötelező oktatási korhatár
16 évre csökkentése nyomán semmilyen képesítést nem szereznek és szinte még gyerekként dolgozniuk kellene. Nekik vajon
milyen esélyeik vannak, hol tudnak minden tudás és tapasztalat
nélkül elhelyezkedni? Számukra legfeljebb a közmunka lehet a
perspektíva, és a mélyszegénység. Tényleg ez a fejlődés útja? Ezt
a jövőt akarjuk?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KiXhlJ

Szegénységellenes Hálózat a közfoglalkoztatottak helyzetéről
szóló 2013-as kutatásában. A kérdőíves és interjús felmérés viszonylag kis mintával dolgozott, ezért nem reprezentatív, de így is
leszűrhetők a közmunka-program legfontosabb jellemzői: a többség alacsony presztízsű munkát végez, ezek a munkatípusok nem
segítenek a munkaerőpiacra való visszatérésben, a 49-50 ezer forintos fizetés nemcsak a minimálbérnél kisebb, hanem a létminimumnál és a szegénységi küszöbnél is. Meg lehet ebből élni? A
válasz röviden: nem, vagy csak nagyon nehezen. A felmérés szerint a közmunkások számára a rezsi jelenti a legnagyobb terhet,
amire arányosan kétszer annyit költenek, mint a hagyományos
háztartásokban. Egy közmunkásnak átlagosan 24 ezer forintja
marad, mire kifizeti a rezsit, a helyzet pedig különösen súlyos
azoknál, akiknek lakáshitelük is van (a háztartások 18 százaléka).
Így nem meglepő, hogy a mért háztartások több mint 60 százalékának már a hónap vége előtt elfogy a pénze. Gyakran előfordul,
hogy nem jut pénz élelmiszerre, a ruházkodás, a közlekedés és
a gyógyszer kiváltása pedig különösen nehéz. A megkérdezettek
kétharmada nem engedheti meg, hogy legalább kétnaponta húst
vagy halat egyen, több mint 40 százalékuk pedig nem tudja rendesen fűteni a lakását.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/eVVKRR

Ha közmunkát kapsz, eláshatod magad

A gimnáziumok mellett
az alternatív iskolákat is ellehetetlenítené
az új költségvetés

„Szerintem embertelen volt és megalázó is. Az, hogy egy nőnek
be kellett mennie a kukoricásba kis vagy nagy dolgát végezni, és
mellette jöttek az autók, kamionok. Egy pasi nem számít, engem
hadd nézzenek. De ez szerintem mélyen sértette az emberi méltóságot is.” A fenti mondatot egy közmunkás férfitól idézi a Magyar

Nemcsak a gimnáziumi rendszer visszanyesése lehet a következménye az oktatásra szánt költségvetés átalakításának, de az Abcúg most arról ír, hogy a változtatás élésen érintheti majd a civil
fenntartású, azaz alapítványi, alternatív iskolák jövőjét is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8LU6jS

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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