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ŐRKÖDNI FOGUNK A VÁLASZTÁSOK
ÉS A NÉPSZAVAZÁS TISZTASÁGA FELETT!
LUKÁCS ZOLTÁN ÉS NYAKÓ ISTVÁN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
 Őrség és virágültetés a Nemzeti Választási Iroda előtt: a Magyar Szocialista Párt
egyetlen percre sem téveszti szem elől az épületet.
 Éppen hat hete volt a Fekete Kedd, amikor verőemberek akadályoztak meg egy
magyar állampolgárt abban, hogy jogait érvényesítse – mondta Lukács Zoltán. Az
MSZP alelnöke bírálta a „magyar állam erre hivatott szerveit”, amiért a tucatszám tett
feljelentés ellenére szinte semmi nem történt ebben az ügyben, és felszólította őket,
hogy tegyenek érdemi lépéseket a nyomozásban. Elmondta, hogy a
bűncselekménynek mely időpontban milyen bizonyítékai láthatóak a Nemzeti
Választási Iroda által a rendőrség rendelkezésére bocsátott videofelvételeken. Azt is
elmondta, hogy az eredményes nyomozás érdekében mit kellene tennie a
hatóságnak. A magyar sajtó három nap alatt felderítette, hogy mi történt a Fekete
Kedden, a rendőrségnek viszont ez a mai napig nem sikerült.
 Ha bárki azt gondolja, hogy ezt az ügyet el lehet sumákolni, nagyon téved – jelentette
ki Lukács Zoltán, aki arról is beszélt, politikusok és aktivisták tegnap óta együtt
állnak őrt az NVI előtt, hogy az esetleges újabb szabálytalanságoktól megvédjék a
szerdai, újabb népszavazás-versenyfutás résztvevőit.
 Tegnap reggel hat óta itt vagyunk, és csak akkor megyünk el, amikor már sikerrel
jártunk – jelentette ki Nyakó István, aki beszámolt arról, hogy többen is jöttek
éjszaka az NVI-hez, megköszönve az ott őrködőknek azt, amit tesznek.
 Nem ők tartoznak köszönettel, hanem mi, amiért azt kérik tőlünk, hogy képviseljük
őket, és biztatnak, hogy tegyük a dolgunkat – mondta a politikus. Szerdán szívesen
lát mindenkit, aki beszélgetni szeretne, vagy együtt izgulna a Kúria döntését várva.
 Az MSZP politikusai virágokat ültettek az NVI előtt, mert a kormánypártok földig
rombolták az Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság tekintélyét.
Mi viszont az ültetéssel az új kezdetet szeretnénk szimbolizálni: a fehér virág a
választások tisztaságát és a nép szavazásának lehetőségét jelképezi.

MÁR ÖTVENEZER ALÁÍRÁS GYŰLT ORBÁN ELLEN
A HÍR
 Százak vettek részt a Fidesz „szülőhelyén”, a Bibó István Szakkollégium előtt
rendezett flashmobon, amelyet a lopásgátló népszavazás aláírásgyűjtésének
megkezdése alkalmából tartottak. A rendezvényen Tóbiás József , az MSZP elnökfrakcióvezetője a Bibó István szakkollégium kerítésére felállva azt mondta: a
demokrata nem fél, ugyanis félnie a hatalomnak kell.
 Négy nap alatt mintegy 50 ezer támogató aláírás gyűlt össze az ellenzék által
kezdeményezett népszavazásokra - jelentette be Kész Zoltán független országgyűlési
képviselő. Gőgös Zoltán a kollégium előtt összegyűlt párttársai és az őket támogató
civilek előtt úgy fogalmazott, hogy a népszavazási kezdeményezésük akár milliókat is
"elvihet" az urnákhoz.
 A két szocialista politikus és a független országgyűlési képviselő a héten jelentette
be, hogy közösen gyűjtik össze Kész Zoltánnak a kétmillió forintos bérplafonnal és a
szocialistáknak az állami földek eladásával kapcsolatos népszavazási kérdéséhez a
szükséges kétszázezer-kétszázezer aláírást.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Elindult az az egész országot megmozgató összekapaszkodás, amelynek célja a
fideszes „tolvaj-polip” karjainak levágása. A népszavazás arról szól, esélyt adunk-e
millióknak Magyarországon, hogy változtathassanak a saját sorsukon.
 Az a kérdés: akarjuk-e, hogy Magyarország úgy nézzen ki, ahogy a Fidesz be akarja
rendezni, ahol millióknak nincs esélye, reménye, hite abban, hogy elvégzett
munkája megbecsülést kap. Ha nem akarjuk, akkor most jó az esély arra, hogy a
népszavazással megakadályozzuk, hogy a Fidesz ellopja Magyarországot.
 Amit az MSZP tesz, az ugyanis nem arról szól, hogy éppen ki van kormányon, hanem
arról, hogy a népnek legyen joga dönteni a saját sorsáról és legyen joga megvédeni
azt, ami az övé.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1090088-eleg-volt-az-orban-habony-rezsimbol---gyulnekaz-alairasok
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NEM REJTEGETHETI TOVÁBB MATOLCSY GYÖRGY,
HOGY MIRE KÖLTÖTT TÖBB SZÁZ MILLIÁRD FORINTOT
A HÍR
 A Magyar Nemzeti Bank alapítványainak 15 napjuk van arra, hogy kiadják
rejtegetett információikat, miután a Kúria helyben hagyta a másodfokú ítéletet az
MNB-alapítványok és Csabai Károly újságíró perében. A döntés ellen fellebbezésnek
nincs helye. A Világgazdaság munkatársa az után fordult bírósághoz, hogy a jegybank
három alapítványa közérdekű adatigénylésre nem adta ki az általa kiírt pályázatok
részleteit. Csabai arra volt kíváncsi, kik, mennyi pénzt, milyen célokra és milyen
indoklással kaptak szervezetektől.
 Ezt követően az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy alaptörvény-ellenes az
MNB alapítványai, illetve a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai által
kezelt adatok megismerését korlátozó törvényi szabályozás, és a visszamenőleges
hatályba léptető rendelkezés is.
 Az Ab kiemelte: a jegybank közfeladatot lát el, kizárólag közpénzzel gazdálkodik, ezért
az átláthatóság és a közélet tisztasága érdekében a nyilvánosság előtt elszámolással
tartozik. Továbbá csak feladataival összhangban hozhat létre gazdasági társaságot,
alapítványt, így az általa nyújtott vagyoni hozzájárulás nem veszíti el közpénz
jellegét. Ezek alapján hamarosan nyilvánosságra kell kerülnie, mire is költötték el az
MNB által biztosított több mint 200 milliárd forintnyi közpénzt az érintett
alapítványok.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP üdvözli az Alkotmánybíróság MNB-t érintő döntését. A jegybank
alapítványai nem titkolhatják tovább az adófizetők pénzének felhasználását, 10
napja maradt Matolcsy Györgynek arra, hogy elszámoljon az alapítványaiban
rejtegetett 260 milliárd forint közvagyonnal.
 Az Ab döntésének lényege, a közpénz attól „nem veszíti el közvagyon” jellegét,
hogy Matolcsy Györgyre bízzák. Az MSZP ezért felszólítja Matolcsy Györgyöt, hogy
hagyjon fel a titkolózással, és az MNB és alapítványai azonnal hozzák
nyilvánosságra a rejtegetett közvagyon eddig titkolt felhasználását!
 Az MSZP továbbra sem hagyja, hogy az emberek pénzét felelősségre vonás és
elszámoltathatóság nélkül lopja a Fidesz, ezért folytatja a közérdekű adatok
megismerése érdekében indított eljárásait.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava:
jegybanktorveny
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TERRORCSOMAGOT TERVEZ A KORMÁNY
A HÍR
 Ötpárti egyeztetést tartottak pénteken a Belügyminisztériumban a kormány
terrorellenes akciótervéről. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára azt
mondta, hogy a csomag fontos része a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemzőközpont felállítása.
 A tervek szerint ez a szervezet - amely a nemzetbiztonsági szolgálatok által
begyűjtött adatokat összegezné, elemezné, és ennek alapján döntene - július 1-jén
jönne létre, és mintegy 130 ember tartozna a személyi állományába. Az intézmény amelynek a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ lenne a jogelődje információgyűjtést nem végezne, nyomozati hatásköre és hálózata nem lenne.
 Az akcióterv értelmében a kormány tilthatóvá tenne olyan kommunikációs
eszközöket, amelyeknél a hatóság nem tud élni az engedélyezett adatmegismerés
jogával. Ez nem az okostelefonok betiltását jelentené, hanem „csak” azon
alkalmazásokét, amelyek teljesen titkos kommunikációt tesznek lehetővé.
 A tervezett törvénymódosításokkal azt is el akarják érni, hogy terrorcselekmény
bekövetkeztekor korlátozni lehessen a veszélyes áruk szállítását, és a mentésben
részt vevők kommunikációjának biztosítása érdekében a polgári adatforgalmazást.
Emellett bővítenék a rendőrség adatkezelési lehetőségét az államhatár- és
létesítményőrzési feladatok ellátásakor.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP számára csak akkor lesz elfogadható a kormány terrorellenes intézkedési
csomagja, ha abba a jogállami garanciák is belekerülnek.
 A tömegrendezvények esetleges betiltását is kifogásolja az MSZP, ez ugyanis
ütközik a gyülekezési jog gyakorlásával.
 Bízunk abban, hogy az általunk javasolt módosítások belekerülnek a
dokumentumba, és hogy a kormány célja valóban a terrorizmus elleni fellépés, nem
pedig a magyar nép kormányzati megfélemlítése.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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