Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2014. december 1.

Tüntetések
Egész hónapban tüntetések voltak szerte a hazában,
és a tüntetéseinket segítve Európában is.
november 7. Szolnok: Nem állunk meg!
november 8. Autós felvonulás, Kossuth tér
Országos tiltakozás, az alábbi városokban:
Szombathely, Sopron, Győr, Tatabánya, Pécs, Szekszárd, Tolna, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Békéscsaba Info innen: Országos tiltakozás, az alábbi városokban: Szombathely, Sopron,
Győr, Tatabánya, Pécs, Szekszárd, Tolna, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Békéscsaba
november 12. Budapest: A Szociális Elégedetlenség Napja
november 14. Budapest: Álljon meg a menet! Autós demonstráció
november 15. Flashmob pécsett és Szegeden

november 17. Budapest: Vasas élőlánc
Nem állunk meg, nem némulunk el:
Berlin. Brüsszel, Mosonmagyaróvár, Pécs, Randers, (Dánia), Sopron, Budapest, Győr, Málta, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár,
Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Helsinki, Kecskemét.
Keszthely, Kitzbühel, Komló, Miskolc, Mátészalka, Nagykanizsa,
Nyíregyháza, Oban (Skócia), Orosháza, Paks, Pécs, Salgótarján,
Stockholm, Szeged, Szentes, Szolnok
november 20. Budapest: autós demonstráció
november 22. Budapest: Pedagógus tüntetés
november 24. Budapest: Devizahitelesek
november 25. El a kezekkel a magánnyugdíjaktól
november 27. Budapest: Tüntetés a szegényeket sújtó rendelkezés
elllen (szociális segély eltörlése!)
A tüntetésnaptár itt látható: http://goo.gl/aK6OHF

Költségvetés
Mit hoz a költségvetés szegénynek, gyereknek?
A kormány azt tervezi, hogy három év alatt az összes segélyt megszünteti. Az első lépést 2015-ben megteszik. Képtelenség ennek a hatását kiszámolni, de annyit bízvást állíthatunk, hogy 2018-ra e csoportok zömével, legkevesebb másfél millió emberrel, 400 ezer gyerekkel
szemben olyan társadalmi ítélet születik, hogy nincs semmi szükség
rájuk. A gyerekek helyzetét és sorsát ezen túlmenően megpecsételi a
közoktatás felforgatása, a 16 éves tankötelezettségi korhatár, a rossz
minőségű szakképzés, egyelőre ösztöndíjak nélkül, a 12 éves büntethetőségi korhatár stb. stb. A költségvetés ígéretei szépek. Mindenkinek lesz munkája és megélhetése. A szavak olcsók.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy a gyerekeket közelről érintő, eleve szégyenletesen alacsony segély összegét csaknem 20 százalékkal,
a ráfordított kiadást több mint 70 milliárddal csökkentik. A szociális
jogok megszüntetésének folyamata az alaptörvénnyel kezdődött. Az
alaptörvény szerint az állam már nem köteles a szociális biztonság
megvalósítására, csak „törekszik” rá.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vaHkcY

A tűzzel játszik a kormány:
eltörlik a munkanélküli-segélyt, csak közmunka lesz
A válság óta Európa nagy része inkább növelte a szociális kiadásait, hogy
enyhítse a munkanélküliséget. Mi ezzel szemben jövőre rekordra tervezzük járatni a közmunkaprogramot, 2018-ig pedig eltörölnénk a munkanélküli-segélyt. Egész konkrétan az derült ki, hogy négy év leforgása alatt
évente negyedével csökkentenék a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat, és helyette az érintetteket a közmunkaprogramba vonnák be. A
kormány az eddigi 200 ezer fő felett jövőre további, több tízezer főnek
teszi lehetővé, hogy részt vegyen a közmunkaprogramban. És miközben
a magyar lakosság csaknem 18 százaléka számított súlyos anyagi nélkülözőnek 2008-ban, amivel már akkor a lista alján voltunk az EU-s országok
között, az Eurostat friss adatai szerint 2013-ra már minden negyedik magyar, pontosan a lakosság 26,8 százaléka került ebbe a csoportba. Nem
elég viszont, hogy a 2007-hez képest, amikor 2,92 millió szegény volt az
országban, 3,3 millióra nőtt a szegények száma, de a közmunka foglalkoztatáspolitikai szempontból sem látszik túl hatékonynak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6vMGhI

Devizahitel

Devizahitelek:
itt a forintosítási törvény, minden eldőlt

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a forintosításról szóló
törvényjavaslatot. Szinte minden fontos kérdés eldőlt: a jelzálogfedezetű hiteleket forintosítják a korábban megismert (CHF esetében 256,5 forintos) árfolyamon, bár az ügyfelek március-április
folyamán, az elszámolással együtt kapják meg az értesítést, a forintosítás február 1-jével lesz hatályos. Azokra a devizahitelekre
és lízingszerződésekre vonatkozik a forintosítás, amelyeket 2004.

május 1-e és 2015. február 1-je között kötöttek, és jelzálog-fedezetűek. A devizaalapú és a devizahitelekre is vonatkozik mindez.
A frankhiteleket a már ismert 256,5 forintos, az euróhiteleket
308,97 forintos árfolyamon forintosítják. Az elszámolás közlésével együtt, vagyis március-április folyamán tértivevényes levélben
kell értesíteniük a bankoknak a forintosításról az ügyfeleket. A
forintosítás jogilag az ügyfél tájékoztatást követő 31. napon megy
végbe február 1-jéig visszamenő hatállyal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zRgkma

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

Matolcsy kaszál a legnagyobbat
a devizahitelesek megmentésén

Kósa Lajos kacsája
meg a devizahitelesek

A hitelesek csúnyán hoppon maradtak, de a Bankszövetség sem örülhet még. A legérdekesebb, hogy most már végképp nem érteni, hogy
mi értelme volt az éveken át tartó háborúskodásnak, hiszen végül
minden érintett megszívta, még a kormány is. Egyetlen egy végérvényes győztes azért kiemelkedik a mezőnyből, az újabb zsebpénzhez
jutó Matolcsy. A Nemzeti Bank ugyanis őrült sokat fog keresni ezzel,
hiszen ők váltják át majd a pénzt a forintosításhoz a devizatartalékból. Ebből úgy lesz pénzük, ha a nagyjából 290 forintos átlagos árfolyamon bekerült eurót 308 forintért adják oda bankoknak, akkor
18 forintot kerestek minden egységnyi átváltáson. Ehhez 8 milliárd
euróra gondoltak, tehát ha mindent átváltanak, akkor egy mozdulattal 144 milliárd forint üti az MNB markát. Amiről pedig tudnunk
kell, hogy újabban az már „nem az állampolgárok pénze, hanem az
MNB-é”, és azt csinál vele Matolcsy, amit akar. Nincs felette érdemi
kontroll, vehet belőle még kastélyokat, vagy végül talán kinyomtathatja a tankönyveit az iskolájához, nemcsak hogy senki nem szólhat
bele, de lehet, hogy ki se fog derülni, mert nem kötelessége a részletes
tájékoztatás sem.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5IQ60H

A kormány konkrétan hülyét csinált a Fidesz alelnökéből (ez a
kisebb gond) meg a devizahitelesekből (ez a nagyobb gond). Kósa
Lajos ismételten mellétrafált, de nagyon.
Az most éppen nem tudható, hogy az övéi vezették-e meg, esetleg
ismételten olyasmiről nyilatkozott, amihez lövése sem volt. Amit
két hete „odanyilatkozott”, annak épp az ellenkezője valósul
meg.
2014. október 24-i hír szerint: Cáfolta a Fidesz ügyvezető alelnöke
azokat az értesüléseket, melyek szerint a kormányzat piaci árfolyamon váltatná át a devizahiteleket. Kósa Lajos a Hír TV Magyarország élőben című műsorában kacsának nevezte az erről szóló híreket.
– Hogyha segíteni akarunk a devizahitel-csapdába becsalt embereken, meg a forinthitel csapdába becsalt embereken, s megnézzük,
hogy a két csoport közötti pozíció milyen, akkor a piaci árfolyam a
devizahiteleseket olyan mértékben hozná lehetetlen helyzetbe, hogy
amit eddig adtunk segítséget, annak semmi értelme nem lenne, nem
is ez a szándék, nem is hallottam erről, tehát ez valószínűleg kacsa
– hangsúlyozta Kósa Lajos.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/knC5Q4

NAV – Vida
Ügyintéző se lehetne a NAV-nál Vida Ildikó
Nagy bajban lenne Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) elnöke, ha most lenne pályakezdő. A cégvezér ugyanis
nem beszél angolul, márpedig ez manapság minimális elvárás
a vezetői posztokon. A hiányosságra akkor derült fény, amikor
Vida Ildikó odavonult az amerikai nagykövetség elé, ahol belebotlott André Goodfriend ügyvivőbe.
A Bors (http://goo.gl/jGgHh6) pedig most azt írja, mivel a cégnél
sok állásnál feltétel az angol nyelvtudás, a NAV-on belül a következő feladatokat nem tölthetné be: analitikai szakreferens, hatósági ügyintéző a nómenklatúra osztályon, illetve OLAF szabálytalansági szakreferens. A tervezői és elemzési főosztályon pedig
a vezető elemzői pályázaton csúszott volna el, ott ugyanis előnyt
jelentett volna az angolnyelvvizsga.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/x2zcyY

Vida Ildikó kapott tolmácsot,
az is kiderült, hol nyaralt
Állítólag valamennyire ért angolul Vida Ildikó, legalábbis a Figyelő
szerint konyhanyelven elboldogul, bár a lap forrásai arról nem tudnak, hogy lenne nyelvvizsgája – derül ki abból a beszámolóból, amely
újabb részleteket is közöl az André Goodfriend amerikai ügyvivő és a
NAV-elnök között hétfőn lezajlott és – részben Vida tolmácsot kérő
mondata miatt – mára elhíresült találkozójáról. Goodfriend és Vida
a Szabadság téren futottak össze, a Hír Tv erről készült felvételei már

bejárták a hazai sajtót. A Figyelő úgy tudja, a találkozó itt nem ért véget, az ügyvivő és a NAV-elnök ezután – már tolmács társaságában –
még egy órán át társalgott egymással a követség épületében. A Figyelő
arról is beszámolt, hogy Vida Ildikó a Kanári-szigetekre, Tenerifére
utazott nyaralni a bécsi reptérről október végén. Akkor Vida Ildikó
még kerülte a nyilvánosságot a kitiltási üggyel kapcsolatban, az RTL
Klub ugyan elkapta egy pár szóra a bécsi reptéren, de nem sokat
mondott a tévécsatornának. A beszámoló szerint egyébként hamarosan újabb, nagy botránynak számító ügyek kerülhetnek napvilágra,
köztük egy olyan, amely az elektronikai ipar területét érinti.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/MRkF5M

Aláírást gyűjtenek a NAV-nál Vida Ildikó mellett
Olyan levelet dugnak az adóhivatali dolgozók orra alá, amely lényegében arról szól, kiállnak Vida Ildikó NAV-elnök mellett, bíznak benne
– tudta meg a hvg.hu több forrásból. A lap nem állítja, hogy kötelező
lenne aláírni a levelet, annyi azonban elképzelhető, hogy mindez erősen ajánlott. A papírokat több főigazgatóságon is útjára indították. A
hírek szerint egyébként annak ellenére sem írta mindenki alá a lapot,
hogy munkatársai és főnökei ezért kiközösíthetik. Keresték a NAV-ot
is, akik eddig nem reagáltak a dologra.
UPDATE: Elismerték, hogy valóban aláírásokat gyűjtenek az adóhivatalnál Vida támogatására, de a hatóság sajtóosztálya állítja, ez az
egyik főigazgatóság dolgozóinak spontán akciója
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/R1wo9M

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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