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JOG- ÉS A LÉTBIZTONSÁG NÉLKÜL NINCS VALÓDI
JOGÁLLAM
ÖT ÉVE SZÜLETETT AZ ALAPTÖRVÉNY
 Öt éve még volt Alkotmányunk, és volt Magyar Köztársaság. Az elmúlt öt évben
viszont elveszítettük a szociális jogállamot és a köztársasággal együtt elveszítettük
Magyarország nemzetközi megbecsülését és tekintélyét – jelentette ki Tóbiás József
a Parlamentben a hétfői napirend előtti felszólalásában.
 A MSZP elnök-frakcióvezetője szerint mára világossá vált, hogy az alaptörvény csakis
a Fidesz-KDNP politikai és gazdasági elitjének érdekében készült, és működik ma is.
Hozzátette: nincs mit ünnepelni, az alaptörvény életre hívói nem teremtettek, hanem
romboltak, felszámolták a Magyar Köztársaság jogrendjét, szétverték a demokratikus
intézményrendszert, megszüntették a világnézeti semlegességet.
 Újra köztársaságnak kell lennie, és az Alkotmánynak ki kell mondania, hogy
mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz, mert a jog- és a létbiztonság
megteremtése nélkül nincs valódi jogállam – fogalmazott Tóbiás József.
 Az öt éve elfogadott alaptörvény nem a demokrácia érvényesülését tartja szem
előtt, hanem csak az Orbán Viktor által kijelölt kereteket, és az illiberális államot –
mondta Hiller István a Köztársaság Kövénél, az évforduló alkalmából.
 Ez a koncepció szemben áll a demokratikus felfogással, és megbontja az egyensúlyt.
A Fidesz erre nem kért felhatalmazást az emberektől, és nem is árulta el a 2010-es
választások előtt, hogy ilyen változást tervez.
 Az alaptörvény nem felel meg a mi felfogásunknak, a demokratikus állam
berendezkedésének és természetes normáinak – jelentette ki a politikus, aki
rámutatott, hogy az alaptörvény szakított a köztársasági hagyományokkal. Ezzel
szemben a demokratikus ellenzék olyan berendezkedést akar, amelynek
középpontjában a demokratikus köztársaság áll, és olyan eszmeiséget sürget, amely
tükrözi a mindenkori kormánytöbbség és ellenzéknek valódi erőviszonyát.
 Olyan alkotmányt akarunk, amely valóban a nép alkotmánya. Az alaptörvény legyen
mindenkié, ne csak a Fideszé. Ez a mostani évforduló nem egy nemzet ünnepe,
hanem kizárólag a hatalmat gyakorlóké.

KÖZPÉNZBŐL ADOTT MILLIÁRDOKAT A BARÁTAINAK
MATOLCSY GYÖRGY
A HÍR
 Hiába játszottak bújócskát évekig a nyilvánossággal, nem húzhatták tovább a
Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank alapítványai: közzé kellett tenniük,
hogy kikkel, mikor, milyen tárgyban, milyen értékre szerződtek, illetve kiket
támogattak.
 Az összesen mintegy 260 milliárd (!!) forint közpénzből alapított hat szervezet 500
millió forintot adott a Matolcsy-érdekkörbe tartozó VS.hu internetes portálnak, 20
millió forintot Matolcsy titkárnője könyvének kiadására és fordítására, ugyanarra a
tanulmányra ötször 750 ezer forintot Matolcsy unokatestvérének, és sok milliárdot
Fidesz-közeli vállalkozóknak épületek vásárlására, felújítására. A közpénzből
kifizettek háromszor 1,3 millió forintot ruandai tanulmányutakra, de két tételben
további 3 millió forintot kaptak valakik egy kelet-afrikai tanulmányútra, amely
során olyan fontos kérdéseket vizsgáltak, mint "a tanzániai választások nemzetközi
politikai következményei".
 Mivel Polt Péter legfőbb ügyész felesége az alapítványok felügyelőbizottságának
tagja, ezért „természetesen” nem várható semmilyen eljárás az ügyben. Matolcsy
György pedig kijelentette, hogy nem mond le.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Bebizonyosodott, hogy a jegybank Pallas Athéné alapítványai egyszerű
kifizetőhelyek, ahonnan Matolcsy György MNB-elnök és Orbán Viktor kormányfő
barátaihoz, Mészáros, Garancsi és Tiborcz cégeihez vándoroltak a milliárdok.
 Az MSZP ezért hatpontos intézkedéscsomagot javasol: az Állami Számvevőszék
ellenőrzési jogkörének kiterjesztése az alapítványokra, a parlament költségvetési
bizottságának vizsgálata a tiltott finanszírozás miatt, az ügyészség végezzen
törvényességi ellenőrzést az alapítványoknál és a közbeszerzési hatóság is
folytasson eljárást, az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi,
illetve a párt arra szólította fel az alapítványokat, hogy kitakarás nélkül bocsássák
rendelkezésre az adatokat.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index:
http://index.hu/gazdasag/ado_es_koltsegvetes/2016/04/25/mn_alapitvany_matolcsy_kozp
enz_szajbarago_pallas_athene/
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AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉRŐL VITÁZTAK A
PARLAMENTBEN
A HÍR
 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az Országgyűlésben, az ellenzéki
képviselők kezdeményezésére tartott egészségügyi vitanapon közölte: idén és
jövőre a budapesti ellátás megújítását tervezi a kormány, emellett már idén
elindulhat az a többéves bérfejlesztési program, amelyre a költségvetésben 100
milliárd forint nagyságrendű összeg áll rendelkezésre.


A tárcavezető beszélt arról is, hogy a budapesti fejlesztésekről hamarosan állást
foglal a kormány és eldönti azt a dilemmát, hogy egy nagy új kórházat építenek-e,
vagy három-négy kiemelt intézményt fejlesztenek, bővítik a kapacitását. A miniszter
hangsúlyozta: a fővárosi kórházfejlesztés mellett az alapellátás erősítése is fontos. A
béremelésről a tárgyalások több éve folynak, és eredményként értékelhető, hogy
2016-ban elindulhat a bérfejlesztés.

 Eközben általános a szakmai tiltakozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) önállóságának megszüntetése miatt. Miközben több millió ember ellátása a
tét, harmadik hónapja nem tudni, hogy mi a kormány végleges döntése a
háttérintézmények átszervezéséről.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint - az egészségügyi dolgozókkal egyeztetve - azonnali megoldások
kellenek az ágazatban, amelyben káosz van, hiányzik a kormányzati stratégia, és
egyre több pénzt szivattyúznak ki belőle.
 Az MSZP sürgeti, hogy a gazdasági növekedés mértéke felett bővítsék a terület
forrásait.
 Az MSZP tisztességes fizetést követel az egészségügyi dolgozóknak, valamint azt,
hogy állami presztízsberuházások helyett egészségügyi bérekre, adósságrendezésre,
gyógyszer- és műszerbeszerzésre fordítsák a pénzeket
 Míg Orbán Viktor miniszterelnök XXI. századi egészségügyet "vizionál", addig a
valóság sajnos XIX. századi.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1092321-az-egeszsegugy-helyzeterol-vitaznak-aparlamentben
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JOBBIKOS BELHÁBORÚ INDULT
A HÍR
 Véglegesnek nevezte a három alelnökről szóló döntését a Jobbik elnöke pénteki
budapesti sajtótájékoztatóján. Vona Gábor közölte: nem ragaszkodik elnöki
pozíciójához. Megerősítette, hogy a jelenlegi alelnökök közül Novák Előd, Apáti
István és Szávay István újrázását - elnöki jogkörével élve - nem támogatja. Vona
Gábor döntését azzal indokolta, hogy vannak náluk jobbak, olyan polgármesterek,
akik már nyertek, és a mindennapokban is kormányoznak.
 Vona Gábor arra a kérdésre, hogy Tyirityán Zsolt, a "Betyársereg" vezetője nácinak és
Vona Gábor barátjának vallja magát, a Jobbik elnöke azt válaszolta, hogy ezek
szerint vannak náci barátai.
 Eközben az eltávolítani kívánt Novák Előd kijelentette, hogy hátba szúrva érzi
magát. Novák egy meglepetésszerű válóperhez hasonlította Vona döntését. A
politikus szerint számos alapszervezet arra készül, hogy csak négyüket - azaz a három
megvétózni tervezett alelnököt és Hegedűs Lorántnét - jelöli.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Amíg a szélsőségesek a belháborúval vannak elfoglalva, addig az MSZP a
választókért dolgozik.


Amig a Jobbik leszámol saját politikusaival, addig az MSZP elérte a vasárnapi zárva
tartás visszavonását, küzd az egészségügyben és az oktatásban dolgozók
fizetésemeléséért és a fideszes lopásalapú kormányzás megállításáért.

 Amíg mások magukkal vannak elfoglalva, addig a baloldal törvényjavaslatokat ír,
tüntet, aláírást gyűjt, népszavazást szervez, támogatja a tanárokat, és segíti a Fidesz
által kisemmizett és tönkretett magyarok millióit.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1092031-hiaba-probalkozik-novak-vona-dontesevegleges-az-alelnokokrol
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