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„ARRA KÉREK MINDENKIT, HOGY MOST KICSIT
DOLGOZZON HELYETTEM IS”
A BETEGÁGYÁRÓL ÜZENT GŐGÖS ZOLTÁN

 Az MSZP elnökhelyettese Gőgös Zoltánt hétfőn került kórházba, ahol koszorúérműtétet hajtottak végre rajta, de már haza engedték és otthon lábadozhat.
 Szerda reggel a Facebookon adott hírt magáról, egyben a fideszes földlopás
megállítására buzdított mindenkit – mint ahogy azt a rosszulléte előtt is tette,
minden nap. Íme, az üzenet: „Köszönöm a rengeteg jókívánságot, amit kórházba
kerülésem kapcsán kaptam. Szerencsére a jelzés, és a szívemben végzett takarítás
időben volt. Sokaktól kaptam jótanácsokat, akik már átéltek hasonlót, hogyan
alakítsam át az életemet. Bihal Dávid ezzel a képpel akart jobb kedvre deríteni. Írta,
hogy Salgótarjánban sorban állnak a pultoknál. Jelezte, hogy folytatják a munkát,
és sikerre viszik a népszavazási kezdeményezésünket, a magyar föld megvédése
érdekében. Most, hogy semmim sem fáj, legszívesebben én is az utcán lennék
velük, de tudom, hogy ez még korai. Arra kérek mindenkit, hogy most kicsit
dolgozzon helyettem is. Ne hagyjuk veszni a rengeteg munkát! Ma Medárd van, az
idő gyönyörű, ez jó hír a nyár elejére nyaralást tervezőknek. Mindenki vigyázzon
magára, derűs napot kívánok! Ha valamit elütöttem, bocs, telefonba írtam,
szemüveg nélkül, a reggeli vérvétel után.” – írta Gőgös Zoltán szerdán reggel.

HATODSZORRA IS MÓDOSULT AZ ALAPTÖRVÉNY
A HÍR
 Módosította az alaptörvényt kedden az Országgyűlés, kiegészítve a különleges
jogrendre vonatkozó szabályozást a terrorveszélyhelyzet kategóriájával. A 2012-ben
hatályba lépett alkotmány hatodik módosítását 153 igen szavazattal, 13 nem
ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el a parlament fideszes és KDNP-s
képviselők javaslatára.
 Az új alaptörvényi cikk szerint az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére
terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, vagy terrortámadás esetén,
meghatározott időre terrorveszélyhelyzetet hirdet ki, ezzel egyidejűleg
felhatalmazza a kabinetet rendkívüli intézkedések bevezetésére.
 A terrorveszélyhelyzet kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő
országgyűlési képviselők két-harmadának szavazata szükséges. A kormány a
terrorveszélyhelyzet idején rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben
meghatározott szempontok szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti,
törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
 A parlament két másik, a terrorvészhelyzethez kapcsolódó, sarkalatos törvényeket
módosító törvényjavaslat-csomagot is elfogadott. A legfontosabb változás, hogy
terrorveszélyhelyzet esetén a rendőrség széles körű felhatalmazást kap annak
elhárítására, 72 órás, meghosszabbítható időtartamra.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA



A keddi terrorellenes törvénycsomaggal a kormány széles jogkört kapott a magyar
emberek biztonságának garantálására, ám az alaptörvény-módosítással bevezetett
különleges jogrendre, a terrorveszélyhelyzetre nincs szükség.



Ez nem jelent mást, mint azt, hogy ellenőrzés alá lehet vonni az internetet, a
levélforgalmat, meghatározott területekről ki lehet telepíteni a lakosságot,
betilthatják a rendezvényeket közterületeken, kijárási tilalmat vezethetnek be.



A kormánynak a különleges jogrend lehetősége kellett, nem a honvédség
bevethetőségének megteremtése terrorcselekmény esetén. Az MSZP azért nem
támogatta ezt az alaptörvény-módosítást, mert ez csak a kormány hatalmi
ambícióiról szól és alárendelték a kvótareferendumnak.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu: http://nol.hu/belfold/beszavaztak-a-terrorveszelyt-az-alaptorvenybe-1618589
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MÁRIS ÁLLAMI HIRDETÉSEKKEL VAN TELE HABONY
INGYENES LAPJA
A HÍR
 Hétfőn a legforgalmasabb tömegközlekedési csomópontokban kezdték osztani a
Lokál című ingyenes napilap első számát, amelyet Habony Árpád miniszterelnöki
főtanácsadó és Győri Tibor egykori államtitkár közös cége, a Modern Média Group
(MMG) ad ki, hogy kiszorítsa a piacról a Simicska Lajos érdekkörébe tartozó
Metropolt.
 A Lokál első száma a várakozásoknak megfelelően keményen politizál: nekimentek
Spéder Zoltánnak, a CEMP-médiacsoport és az FHB Bank meghatározó
tulajdonosának úgy, hogy a bankárt meg sem kérdezték, csak az őt támadó
nyilatkozatoknak adtak helyet a takarékszövetkezetek jövőjével kapcsolatos vitában.
 A 16 oldalas újságban két kolumnát hirdet az állami tulajdonban lévő Magyar
Villamos Művek, valamint fél oldalt vásárolt a szintén állami tulajdonban lévő
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), amely a héten induló
labdarúgó-Európa-bajnokság közvetítéseit reklámozza Habonyék lapjában.
 A Simicska Lajos üzlettársa, Fonyó Károly tulajdonában lévő, átlagosan napi 313 ezer
példányban megjelenő Metropol elveszti az ingyenes lapok piacán eddig meglévő
monopóliumát. A napi Lokál része annak a folyamatnak, amellyel a Fidesz totális
hatalomra tör a médiapiacon is.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Újabb szakaszába lépett a média teljes fideszes megszállása, és mindez a mi
pénzünkből megy. Ha csókosokról, a miniszterelnök hóbortjairól és propogandáról
van szó, láthatóan van pénz mindenre.
 Így működik a Fidesz által foglyul ejtett állam: az állami cégek nem tehetnek mást,
mint szépen sorban öntik a százmilliókat arra, hogy leplezetlen Fidesz-propogandával
árasszák el a fővárost. Ez az a rendszer, aminek egy kormányváltást követően azonnal
véget fogunk vetni!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu: http://nol.hu/belfold/megjelent-habony-uj-lapja-az-allam-maris-hirdet-benne1618465
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AZ ÚJ ADÓCSOMAG NEM SEGÍT AZ EMBEREKEN
A HÍR
 Az Országgyűlés kedden elfogadta a 2017-es adócsomagot, amely jelentős
változásokat hoz: új cafeteria-rendszer, Google-, illetve Facebook-adó, és jövedéki
adóváltozás.
 A kormány javaslata alapján átírták a cafeteriát, évi százezer forintot lehet majd
készpénzben kifizetni kedvezményes adózás mellett az alkalmazottaknak, a
közszférában pedig további 100 ezret, a versenyszférában 350 ezret utalhat a
munkáltató a Szép-kártyára.
 Drágul a tankolás, nő az idegenforgalmi adó, megszűnik a tartós bérlet, valamint a
kormány be akarja vasalni a hazai reklámértékesítés után járó adót az olyan
nemzetközi online szolgáltatókon, mint a Google és a Facebook.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A kormány számára a legkisebb is számít – mármint a legkisebb összeget is képes
ellopni, ahelyett, hogy a magyar embereknek adná. Európa legmagasabb ÁFÁ-jával,
Európa egyik legmagasabb, szegényeket terhelő adókulcsával, a folyamatos
elvonásokkal és most a dolgozói juttatások átalakításával a Fidesz nyíltan építi
tovább a lopáslapú kormányzást.
 Egyértelműen rosszabbul járnak a dolgozók azzal, hogy a parlament elfogadta a
kormánynak a cafeteria-rendszer átalakításáról szóló javaslatait. Elfogadhatatlan a
megkülönböztetés dolgozó és dolgozó között, és ugyanazokat a szabályokat kell
alkalmazni a köz- és a versenyszférában egyaránt!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu: http://index.hu/gazdasag/2016/06/07/igy_valtozik_az_adozas_jovore/
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