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Bevándorlás/Letelepedés
A Fidesz
16 ezer bevándorlót telepített be az országba
„Véletlenül pont Rogán Antal és Habony Árpád korábbi munkatársa a jogi képviselője annak a letelepedési államkötvényeket
áruló cégnek, amelyről a Magyar Nemzet cikkéből most kiderült,
hogy a másik öt forgalmazóhoz hasonlóan beiktatott egy offshorehátterű céget az üzletbe.
Ezzel világossá vált, hogy a Rogán Antal találmányaként elhíresült kötvénybiznisz 100%-ban egy rendkívül kockázatos Fideszes
offshore-biznisz” – olvasható az MSZP az ATV-nek is eljuttatott
közleményében.
Már 16 ezer, vagyis egy városnyi bevándorlót telepítettek be Magyarországra. Ezzel a Fidesz-közeli offshore-cégek eddig több
mint 100 milliárd forintot kaszáltak. Most az egyetlen hazánkban
bejegyzett cégről is kiderült, hogy egy az arab emirátusokban bejegyzett cég közbeiktatásával űzi a betelepítési ipart.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Jeb03R

Pörgetik: csak augusztusban közel annyian vettek
letelepedési kötvényt, mint ahány menekültet idén
befogadott az ország
Továbbra is keresett a magyar letelepedési államkötvény: júliusban új rekord született 822 darabbal, de az augusztus sem sokkal
maradt le, 798 darab 50 ezer euró névértékű papírt vettek meg,
közölte a Világgazdasággal az Államadósság Kezelő Központ. A
magyarországi tartózkodást a múlthónapban megvásárolók száma alig marad el az idén befogadott menekültek számától, ami
152. A program 2013-as elindulása óta 4580 letelepedési államkötvénycsomagot értékesítettek, ami után államnak 2018–2020
között a mostani árfolyamon több mint 330 milliárd forintot kell
majd törlesztenie. A konstrukcióba kódolva van a magyar állam
bukása, a Népszabadság szerint az eddig veszteség 5,3 milliárd
forint.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: goo.gl/aZwCoE

Olimpia
Ahogy elköltötték a budapesti olimpiai első
hétmilliárdját, azt bizonyítja, hogy most kéne
abbahagyni az egészet
Ha a 2024-es olimpiai pályázat lebonyolítóin múlna, az adófizetőknek az
égvilágon semmi fogalmuk sem lenne arról, hogy mennyit és miért költöttek eddig arra, hogy Budapest legyen a házigazda. Minden olimpiát
körülleng a korrupció. Ahhoz képest, hogy a pályázatról csak jövő szeptemberben döntenek, a magyar szervezők már elköltöttek legalább hétmilliárd forintot, de alsó hangon is 19 milliárd forintba kerül majd csak
az, hogy pályázunk. Ahogy elköltötték az első milliárdokat, az semmi
biztatót nem jelent a jövőre nézve. Kezdődött azzal, hogy magát az 1300
oldalas megvalósíthatósági tanulmányt sem akarták nyilvánosságra hozni. A fővárosi közgyűlés tagjai is csak egy százoldalas, nagyon optimista
vezetői összefoglaló alapján döntöttek arról, hogy Budapest vágjon bele
a pályázatba. Arra a tanulmány is kitér, hogy az olimpia megrendezéséről kiírt népszavazás kockázatot jelenthet, ezért a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság nem is szereti azt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: goo.gl/ponC9r

Nagyon takargatnák, mire szórják a közpénzt a
budapesti olimpia miatt, de mi megtudtuk
Átláthatatlanul költi a pénzt a többi között luxusirodára is a 2024es olimpiai pályázatot előkészítő cég. Most nyilvánosságra hozzuk a takargatni próbált szerződések adatait.
A város egyik legfényűzőbb irodaházában rendezkedik be a magyar olimpiai pályázatért felelős Budapest 2024 Zrt. A cég a Magyar Nemzeti Bank által 2014-ben megvásárolt Bajcsy Zsilinszky
úti Eiffel Palace-ban bérel egy 128 négyzetméteres irodát 17,2 millió forintért – derül ki azokból az adatokból, amelyeket a zrt. több
hónapos huzavona után végül a Népszabadság rendelkezésére bocsátott. A cég emellett csaknem 140 millió forintot fizet a Kafex
Ingatlanberuházó és Hasznosító Kft.-nek egy II. kerületi iroda és
a hozzá tartozó parkoló bérléséért.
A PricewaterhouseCoopers (PwC) nemzetközi tanácsadó cég a
kormány által megrendelt olimpiai hatástanulmány megírásáért
480 millió forintot kapott
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Pa9rFO

Az „Ötletelő” Kormány
Mindenkinek púp a hátán, de nincs mese,
az Orbán-kormány kedvenceinek még mindig kell a pénz
Milliárdokért rendelnek műsorokat a hamarosan induló M5 kulturális csatornára, miközben a menedzsment a projekttel küzd. A riói

paralimpia befejezésének másnapján, szeptember 19-én alakul át
az állami média M5 csatornája kulturális-ismeretterjesztő adóvá. A
Népszabadság információi szerint az állami média vezetésének finoman fogalmazva is majdnem hogy „púp a hátán” az M5 elindítása,
mert a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)

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

folyamatosan finanszírozási problémákkal küszködik, de politikai nyomás nehezedett a cégre, hogy ezt még idén meg kell csinálni. Úgy tudjuk,
az M5 elindítása nagyon kifeszíti az MTVA büdzséjét. A cég 2016-ban
77,7 milliárd forintból gazdálkodik, de egyes hírek szerint ez sem lesz
elég. Még úgy sem, hogy a kormány tavaly ősszel átvállalta a médiaszolgáltatási alap 47,2 milliárd forintos adósságát, valamint Karas Monika,
a médiahatóság elnöke 10,6 milliárd forinttal megnövelte az MTVA
amúgy is rekordösszegű, 80 milliárd forintos költségvetését. Annyi tudható, hogy az MTVA közbeszerzés nélkül szerződést kötött egy pécsi
céggel, az Erla Technopro Kft.-vel, amely nettó 418,75 millió forintért
fogja legyártani az Ötödikes című oktatási műsort.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/FeKB4V

Keresztényüldözés elleni államtitkárságot hoznak
létre Orbánék
Önálló kormányzati szervezeti egység, azaz helyettes államtitkárság jön létre a keresztényüldözés ellen az Emberi Erőforrások Minisztériumában, írja a Magyar Idők.
A helyettes államtitkárság vezetője Török Tamás diplomata lesz,
aki Olaszországból tér haza. Orbán Viktor kormányfő és Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy vatikáni látogatás
után döntött úgy, hogy szükség van egy, a keresztényüldözés minden formája ellen, kormányzati felhatalmazással, hatékonyan működő helyettes államtitkárságra..
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/nGfyu8

Jogállamiság?

Korlátoznák Lázárék az állampolgárok
fellebbezési jogát a közigazgatási eljárásokban

Súlyos ítélet a pártbíróságról,
a kormány nem hátrál

Csak bíróságon lehetne fellebbezni bizonyos közigazgatási határozatok ellen egy miniszterelnökségi előterjesztés miatt. „Hatásköri és eljárási racionalizálással” indokolja Lázár János miniszter,
hogy az ügyfelek a jövőben számos ügyben nem fellebbezhetnek
a közigazgatási döntések ellen, hanem rögtön bírósághoz kell fordulniuk, ha nem értenek egyet a hivatalnokokkal. Így például általában ez lesz a helyzet, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője
hozza. Továbbá ez vonatkozik majd egyebek közt a közlekedési, a
munkaügyi, az állatvédelmi hatóság, az anyakönyvi, a mezőgazdasági igazgatási és a halgazdálkodási szerv számos határozatára.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/A6Y000

Élesen támadja a közigazgatási csúcsbíróság felállításának tervét
a bírósági hivatal. A kormány elszánt a közigazgatási felső bíróság létrehozásának ügyében, és félresöpörte az Országos Bírósági Hivatalt vezető Handó Tünde aggályait. Lesz még egyeztetés
a főbíróval, illetve hivatalával, de teljes körű megegyezés szinte
biztosan nem születik, a kormányzat egyetlen lényeges ponton
sem hátrál – mondták a Népszabadságnak kormányzati források.
Azért sem várható érdemi változtatás, mert jóllehet Trócsányi
László igazságügyi miniszter javaslata volt a felső bíróság létrehozása, a tervet támogató politikai döntés már megszületett, azaz
Orbán Viktort is meggyőzte a miniszter.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/bAOhpZ

Érdekességek Orbán Viktorról

Két nem szavazattal fogadta el
a parlament az EU-csatlakozást
(2004. áprilisi újságcikk)

Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a határozathozatal előtt azt
mondta, hogy Magyarország történelmi időszakot él át, amelynek
jelentősége az államalapításhoz mérhető.”Az Országgyűlés mai
üléséről, az ünnepélyes határozat elfogadásakor csak két prominens hiányzott: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Áder János, aki
frakcióvezetőként a Fidesz részéről aláírta a határozatot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/k3b3qz

Orbán Viktor üzente: nem áll kapcsolatban
Mészáros Lőrinc vagyontárgyaival
Milyen kapcsolatban áll Ön Mészáros Lőrinc vagyontárgyaival? –
kérdezte Szabó Szabolcs, az Együtt parlamenti képviselője Orbán
Viktortól. Szabó írásban nyújtotta be a kérdést, amelyre 15 napon
belül válaszolnia kellett a miniszterelnöknek. A választ nem Orbán
Viktor, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba jegyzi, aki alaposan kioktatja Szabót. „írásbeli kérdésének
címe hadilábon áll a magyar nyelv szabályaival”. Dömötör szerint
ugyanis „természetesen a miniszterelnök semmilyen viszonyban nem
áll vagyontárgyakkal, így Mészáros Lőrinc vagyontárgyaival sem”.
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Dömötör azt írta, hogy a miniszterelnök 1990 óta parlamenti képviselő, „26 éve minden ezzel járó kötelezettségének maradéktalanul
eleget tesz. Következésképpen semmilyen titkolnivalója nincsen, az
élete egy nyitott könyv a magyar választópolgárok előtt”. Az államtitkár azt írta, hogy minden, ami Orbán vagyonnyilatkozatában áll, „az
teljes mértékben megfelel a valóságnak. Bármi egyéb csak pletyka,
feltételezés vagy politikai érdekek által vezérelt üres vádaskodás”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/na28rQ

Kiradíroznák Orbán Viktort a 8-os tankönyvből
Némi gyurcsányozás mellett közlik egy 8-os történelemkönyvben
Orbán Viktor 2015-ös, bevándorlás témájú beszédét. Az MSZP az
oktatási jogok biztosához fordul, és követeli, hogy tüntessék el a miniszterelnök aktuális üzeneteit a tankönyvekből. Orbán tűnjön el a
tankönyvekből! – követelte az MSZP nevében Kunhalmi Ágnes, a
parlament kulturális bizottságának elnöke. A párt az oktatási jogok
biztosához is fordul, miután kiderült, egy 8. osztályos tankönyvben
szerepel Orbán Viktor, méghozzá nem a Nagy Imre újratemetésén
történt fellépésével, hanem a 2015-ös brüsszeli, bevándorlásról szóló
beszédével. Az Orbán-idézet a multikulturalizmusról szóló rész egyik
magyarázó szövege. A multikulturalizmust és a menekültválságot teljesen egybemossa a szöveg.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/9OaJEs
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