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VÉGE A BÚJÓCSKÁNAK: BURÁNY SÁNDOR PERT NYERT A NEMZETI BANK ELLEN
 A Burány Sándor és a Magyar Nemzeti Bank között zajló közérdekű adatigénylési
perben kiderült, hogy a Kúria döntése szerint közel egy éve jogerős a Fővárosi
Törvényszék ítélete, ami alapján ki kell adni az MNB költekezéseivel kapcsolatos
közérdekű adatokat az MSZP képviselőjének.
 A jegybank közel egy éve jogszerűtlenül bújtatja például az Eiffel Palace
értékbecslését és az I.M.G. Inter Media Group számára adott 6 milliárdos
megrendelés dokumentumait. A költségvetési bizottság szocialista elnöke először
2014 szeptemberében kért ki közérdekű adatokat Matolcsy Györgytől, amit a
jegybank elnöke megtagadott.
 Mostantól nincs helye a titkolózásnak. Az MSZP elvárja, hogy Matolcsy György és az
MNB tartsa tiszteletben a legfelsőbb bírói fórum döntését, és a közérdekű adatokat,
dokumentumokat haladéktalanul adja ki Burány Sándornak. Ha ezt az MNB – a
jogerős bírósági döntés ellenére – ismét megtagadja, büntető feljelentést teszünk
közérdekű adattal való visszaélés vétsége miatt.
A LEGSZEGÉNYEBBEKET FOSZTOGATJA A KORMÁNY
 Amikor el kell venni valahonnan, akkor soha nem a haveroktól vesz el a kormány –
mondta sajtótájékoztatóján Gúr Nándor.
 Országgyűlési képviselőnk annak kapcsán fogalmazott így, hogy hazánk a minimálbér
tekintetében jelentősen lemaradt a visegrádi négyek másik három, az Európai
Unióhoz velünk együtt csatlakozott államához képest.
 Gúr Nándor leszögezte, a kormányváltás után arra kell törekedni, hogy a
közszolgálatban dolgozók között ne legyen olyan, akinek 150 ezer forintnál
kevesebb a fizetése, a minimálbér elérje a 100 ezer forintot, és Magyarországon ne
legyen alacsonyabb nyugdíj 50 ezer forintnál.

FORDULAT: LEHET NÉPSZAVAZÁS
A VASÁRNAPI ZÁRVA TARTÁSRÓL!
A HÍR

 Döntött a Kúria a vasárnapi boltzárral kapcsolatban beadott népszavazási
kérdésekről: elutasították Erdősi Lászlóné beadványát, és elfogadták Nyakó István
kérdését.
 Az MSZP kérdése így hangzik: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés
semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?" Erről lesz népszavazás azt követően, hogy
az MSZP összegyűjtötte a szükséges 200 ezer aláírást.
 A választási alapelvek sérelmével kapcsolatban a Kúria úgy foglalt állást, hogy a
meglévő bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható, Erdősi Lászlóné
időbélyegző szerinti elsőbbségét a Nemzeti Választási Iroda előterében tartózkodó
csoport jogellenes magatartása biztosította.
 A bíróság megállapította azt is, azzal, hogy a csoport tagjai valós beadványozói
szándék nélkül tartózkodtak az NVI székházában, csökkentették Nyakó István
esélyét arra, hogy szándéka szerint mielőbb odajuthasson az érkeztető bélyegző
berendezéshez, így sérült az esélyegyenlőség alapelve.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP azt javasolta, hogy közös legyen az aláírásgyűjtési kampány a bérplafonnal
és a földügyi népszavazási kezdeményezéssel. Utóbbi kettőben már megkezdődött
az aláírásgyűjtés.
 Ezek a népszavazások arról szólnak, hogy az emberek végre szabadon kifejezhetik
ellenérzésüket a kormány politikájával szemben, vagyis ezek kormányellenes
népszavazások lesznek.
 Az MSZP szerint már nem bízhatunk a választási szervekben, ezért követeljük, hogy
köztiszteletben álló emberekből alakuljon valódi választási bizottság.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL :
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1090339-nvi-botrany---a-kuria-elutasitotta-erdosineelfogadta-nyako-kerdeset
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ÁLL A BÁL
A KORMÁNYPROPAGANDÁT SUGÁRZÓ TV2 KÖRÜL
A HÍR
 Megvétózta a Tényekhez felelős szerkesztőnek kiszemelt, a szélsőjobboldali Echo
TV-ből érkező Miki Tímeát Dirk Gerkens, a TV2 vezetője. A vezérigazgatónak
valószínűleg az nem tetszett, hogy az Echo egykori vezérigazgatója mindig
rendezőként dolgozott, és soha nem szerkesztett. Gerkens tavaly még azt mondta,
hogy szabad kezet kapott a tulajdonostól, Andy Vajnától: "ha nagyon muszáj, bele
fogok folyni a hírszerkesztőség munkájába, de ha azt látom, hogy akinek ez a dolga,
jól végzi a munkáját, hagyom dolgozni". Ezzel szemben jelenleg meg van kötve a
keze, hiszen sem a fideszes Halkó Gabriella gazdasági igazgató, sem az ugyancsak
fideszes Kökény-Szalai Vivien kinevezéséről nem ő döntött.
 Mindez azt követően történt, hogy az elmúlt hetekben a jóérzésű újságírók
elmenekültek a kormánypropagandát sugárzó TV2 környezetéből. A felmondási
hullám azért indult el, mert több munkatársnak sem tetszett a fideszes körökben
mozgó bulvárújságíró, Kökény-Szalai Vivien "új szerkesztési szemlélete".
 Az alig egy hónapja kinevezett hírigazgató ténykedése első hetében Zuschlag
Jánossal ment neki a tanártüntetéseket szervező Pukli Istvánnak, majd az Orbán
Viktor vagyonosodását kutató Juhász Pétert próbálta meg lejáratni. De a korábban
a Hír TV Célpontjában edződött "oknyomozó", Kunfalvi Nóra megjárta a riporttal,
mert az Együtt alelnöke is felvette a vele készült interjút, és nyilvánosságra hozta a
vágatlan felvételt. A tendenciózus anyagok hatására már tucatnyian távoztak a
Tényektől.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP büszke azokra az újságírókra, akik lelkiismereti okokból ott hagyják a TV2t, és inkább vállalják a bizonytalanságot, semmint, hogy Orbán újabb
propagandacsatornájának dolgozzanak. Köszönet ezeknek a szekembereknek!
 Akinek nem tetszenek a változások, az ne nézze az új adásokat! A TV2-t ugyanis
adófizetői pénzekből vette meg egy magánszemély, a fideszes Andy Vajna, annak
érdekében, hogy éjjel-nappal ott is fideszes propagandát sugározzon.
 Hamisított hírek, szakmai normákat megtagadó híradók, ellehetetlenített újságírók
– ez az új TV2.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1090143-tv2-mindenki-menekul
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VÁLSÁGBAN A MAGYAR TEJTERMELÉS
A HÍR
 Augusztusig, vagy legfeljebb szeptemberig elég a tömegtakarmány, és ha addig nem
lép a kormány, akkor a hazai tejágazatnak őszre vége lehet – állítják a termelők.
 A Nemzeti Adó és Vámhivatal székháza előtti figyelemfelhívó tüntetésen
felsorakoztatott, a teheneikkel együtt érkezett demonstrálók az ország különböző
részeiről jöttek. Egy-egy tehén értéke eléri az 1 millió forintot, de ha a veszteséges
termelés miatt le kell vágni őket, akkor jó, ha ennek az ötödét megkapják a gazdák.
 A bedőlt tejgazdaságok hosszú ideig pótolhatatlanok, hiszen egy korszerű tehenészet
kialakítása százmillós tétel. Eközben naponta nagyjából egymillió liter import tej
érkezik az országba, jelentős részben áfacsalással. Ezért is kellene a 18 százalékról 5
százalékra csökkenteni a tej áfáját.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint a teheneiket a fővárosba hajtó tejtermelők összes baját a Fideszkormány okozta. A magasan tartott áfa teszi lehetővé, hogy az csalóknak és az
élelmiszerhamisítóknak megéri trükközni.
 A tejtermelőket a kormány teszi tönkre, hiszen elvette az 1200 hektár fölötti
földterületek területalapú támogatását, amelyre a tejtermelés 80 százaléka épül.
Az MSZP-nek viszont törvényjavaslata van arról, hogy csökkenjen 5 százalékra az
alapvető élelmiszerek – köztük a tej – áfája.
 Ez megoldaná a magyar termelők problémáit, olcsóbb lenne a magyar tej, és
eltűnnének az áfacsalók és az élelmiszerhamisítók.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1090280-marha-nagy-vesz-van
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