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AZ MSZP SZÖVETSÉGI AJÁNLATA 2016-RA
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDENKINEK


„Az MSZP az új esztendőben is azért dolgozik, hogy Magyarország minden polgára
számára biztonságos, igazságos, jobb megélhetést nyújtó otthon legyen” – írta
Tóbiás József, az MSZP elnöke újévi üzenetében.



Az MSZP 2016-os szövetségi ajánlatában a fizetésemelés, az alapvető élelmiszerek
áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése, a vasárnapi boltbezárás és a földmutyi
elleni küzdelem, illetve a gyermekéhezés felszámolása áll a középpontban.



Az MSZP ezzel a programmal kíván mindenkinek boldog új esztendőt és szövetséget
2016-ra.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 2016-ban is küzdünk a fizetésemelésért, mert az embereknek meg kell kapniuk azt a
pénzt, amiért megdolgoznak.
 Mindent megteszünk azért, hogy a horribilis áron adott alapvető élelmiszerek áfája
27-ről 5 százalékra csökkenjen.
 Bárhogy is kapálózik a Fidesz a népszavazás ellen, az emberekkel együtt el fogjuk
törölni az ostoba és értelmetlen vasárnapi boltbezárást.
 Megakadályozzuk, hogy a fideszes érdekkörök ellopják a magyar földeket. Számon
tartunk minden földmutyit, és garantáljuk, hogy a csalással és korrupcióval
megszerzett szántókat és legelőket visszavesszük a magyar állam tulajdonába.
 Továbbra is küldetésünknek tekintjük a gyermekéhezés felszámolását. Európa
közepén egyetlen gyermek sem feküdhet le éhesen aludni.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Mszp.hu: http://mszp.hu/hir/mszp_szovetsegi_ajanlat_2016-ra

AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÖRTÉNT
„781” – VÁRJUK BALOG ZOLTÁN VÁLASZÁT


Már 781 orvos csatlakozott ahhoz a Facebook-közösséghez, amely azonnali és
mélyreható változásokat követel az összeomlás szélére sodródott magyar
egészségügyben. A csoport ünnepek előtt megfogalmazott nyílt levelét, amelyet
Balog Zoltán miniszternek címeztek az elkeseredett egészségügyi dolgozók, még 64
orvos jegyezte – hívja fel erre a tényre a figyelmet közleményében Tukacs István.



Parlamenti képviselőnk szerint mindez jól mutatja, mennyire alkalmatlanok a Fideszkormány látszatintézkedései az egészségügy megmentésére. Az emberek elvárják a
kormánytól, hogy megmondja, mihez kezd az adósságba kergetett kórházakkal, a
borzasztó mértékű elvándorlással, a kivárhatatlan várólistákkal.



Ma az egészségügyben is az egyik legsúlyosabb probléma, hogy az ágazatban
dolgozók munkájának nincs megbecsülése. A magyar orvosok egyre nagyobb
tömegének tiltakozása bizonyítja, hogy az MSZP jogosan követel fizetésemelést,
mert amíg ezen a téren nem lép a kormány, továbbra is napi három orvos fogja
elhagyni az országot, egészen addig, amíg nem marad, aki gyógyítson – írta
közleményében Tukacs István.

MÉG AZ ÁLLAMKASSZÁNAK IS JÓ LENNE AZ ÁFACSÖKKENTÉS


A vásárlók mellett az államkassza is a hasznát veheti, ha csökken az alapvető
élelmiszerek áfája – hangzott Gőgös Zoltán sajtótájékoztatóján. Pártunk
elnökhelyettese rámutatott, hogy a sertéshús áfa csökkentése után el kell fogadni
egy teljes csomagot, amely megakadályozná, hogy az áfa-befizetést elkerülő
nepperek és a csalók újabb lehetőségekhez jussanak.



Javaslata szerint ebbe a csomagba mindenképpen bele kell kerülnie a
baromfihúsnak, a tojásnak, illetve az alapvető élelmiszerek körébe tartozó
zöldségeknek, gyümölcsöknek, és az édesvízi halaknak.



A csomagnak nagyjából százmilliárd forintos költségvetési hatása lenne – jelentette ki
Gőgös Zoltán, hozzátéve, hogy akik ezekkel az élelmiszerekkel csalnak, jelentős kárt
okoznak. Aki ugyanis áfát csal, az bért is csal, mert nem tudja másképp megoldani
termékei forgalmazását. Így, ha ezzel elejét lehet venni a csalásoknak, akkor az
említett költség megtérülési ideje legfeljebb egy év.



Az áfa csökkentéssel kapcsolatos javaslatot az MSZP képviselői a héten
benyújtották, és nem zárkóznak el egy ezzel kapcsolatos rendkívüli üléstől sem.
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A FIDESZ A BRUTÁLIS ADÓEMELÉS KORMÁNYA
A HÍR
 Az adórendszer és az adózás rendje is változik az új évben. Azonban az MSZP szerint
ezekkel a változásokkal sem lehet ellensúlyozni az elhibázott adópolitikát.
 A sertéstőkehús áfája 27-ről 5 százalékra mérséklődik, csakúgy, mint a lakásépítés
forgalmi adója. A jövőben 25 ezer forintra nő a két gyermeket nevelő szülők havi
adókedvezménye, ami a kormány számításai szerint 380 ezer családot érint. 2016ban változik a jövedelemadó-csökkentés mértéke: az általános kulcs 1 százalékkal fog
csökkenni, 16-ról 15 százalékra.
 A szocialisták szerint a kormány az adóváltozásokkal ezúttal is a gazdagoknak
kedvez. Nem az a jó megoldás, amikor 16-ról 15 százalékra csökkentjük a személyijövedelemadót, mert ez a minimálbéres embernél hétszáz forintot jelent, míg az
ötmilliót keresőnél több tízezret – hangsúlyozta Gúr Nándor, az MSZP parlamenti
képviselője.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz a brutális adóemelés kormánya, mivel az elmúlt 6 évben egyebek mellett
bevezették a sárgacsekk-adót, telefonadót, biztosítási adót, baleseti adót,
közműadót, chips-adót, tranzakciós illetéket, szociális adót, felemelték 27%-ra az
áfát, nőtt az EVA, emelték a jövedéki adót, a munkavállalói nyugdíjjárulékot – és
még hosszan sorolhatnánk.
 A Fidesz ízig-vérig a gazdagok kormánya. Az igazság az, hogy a legtöbb ember
számára a nullával egyenlő a személyi jövedelemadó (szja) adókulcsának 1
százalékos mérséklése, hiszen a minimálbér esetében ez csak pár száz forintot
jelent évente! Az szja kulcsának 1 százalékos csökkentésével a Fidesz a gazdagok
zsebében hagy 120 milliárdot, hiszen ez a tízmilliós, százmilliós jövedelmek esetében
jelent sokat.
 A Fidesz a lakásáfa csökkentését is a tehetőseknek találta ki, mivel a többségnek
esélye sincs új lakás építésére. Nagyon sokan vannak olyanok, akik azért küzdenek,
hogy hónap végén is legyen mit enniük.
 Az MSZP szerint nem a gazdagoknak kell még több pénzt adni, hanem az
alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek. Fontos az új lakások építése, de még
fontosabb, hogy az alapvető élelmiszerek áfája csökkenjen 27-ről 5 százalékra, mert
így valóban több új lakás épülhet, ennie viszont naponta tízmillió embernek kell!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszabadság: http://nol.hu/belfold/a-fidesz-a-brutalis-adoemeles-kormanya-1582211
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700 MILLIÓ FORINT ORBÁN VIKTOR VOLT
SZAKKOLLÉGIUMÁNAK
A HÍR

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közel hatmilliárd forintból korszerűsítheti az
épületeit. Ezen belül a Bibó István Szakkollégium, Orbán Viktor alma matere 700
millió forintot kap.
 A felújítási program tartalmaz egy, a teljes épületre vonatkozó átalakítást és
energetikai korszerűsítést, továbbá az épület környezetének rendezését is lehetővé
teszi.
 A felújítás és bővítés során minden szobához jár majd saját fürdőszoba, és az épület
új lakószintet kap, így további 11 szoba készülhet el.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak a családtagok, a haverok és más
kegyeltek járnak jól. A kormányzás csak egy fedőtevékenység, a lényeg a csókosok
helyzetbe hozása.

 Kisvasút és fűtött focipálya Felcsúton, minden szobába fürdőszoba a kedvenc
kollégiumban – ha a csókosokról van szó, láthatóan van pénz mindenre.
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanítók, nővérek, orvosok és tanárok fizetésemelésére, akkor hazudik.
Lenne pénz rá, csak a fideszesek hazaviszik, vagy a barátoknak utalják.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Origo.hu: http://www.origo.hu/gazdasag/20160105-kozel-hatmilliard-forintos-fejlesztesitamogatast-nyert-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem.html
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