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SORRA BUKNAK EL A FIDESZES KONCEPCIÓS PEREK
 Lassan összeszámolni sem lehet a politikusaink ellen 2010 után indult, és azóta
elbukott koncepciós pereket. A független magyar bíróságon legutóbb Juhász Ferenc
és Fapál László ügyében bebizonyosodott, amiben mi mindvégig hittünk, hogy
ártatlanul hurcolták meg őket – írta közleményében Tóbiás József, az MSZP elnöke
 Az ítélet tükrében felszólítjuk Budai Gyulát, hogy kérjen bocsánatot Juhász Ferenctől
és Fapál Lászlótól! Ugyanezt várjuk el a Polt Péter vezette vádhatóságtól is!
 Felszólítjuk a Fideszt, hogy szüntesse be a leszámoló hadjáratát! Felszólítjuk Polt
Péter legfőbb ügyészt, hogy fejezze be az ügyészi szervezet fideszes
pártszervezetként való működtetését, amely a teljes magyar ügyészségre árnyékot
vet!
ORBÁN DIGITÁLIS ANALFABÉTA
 A kormány a Klik esetében egyszer már nekiment a falnak, és most arra készül,
hogy az 59 kis Klikkel 59-szer tegye meg ugyanezt – jelentette ki Kunhalmi Ágnes.
 Az MSZP oktatáspolitikusa szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
feldarabolása továbbra is koncentrációt és centralizációt jelent. A párt budapesti
elnöke arról is beszélt, hogy az állami tankönyvellátó rendszer minden eleme azt
bizonyítja, Orbán Viktor digitális analfabéta.
 Kunhalmi Ágnes szerint meg kell találni azt az arany középutat, amelyben az állam
és az önkormányzatok képesek együtt igazgatni az iskolákat, mert a tisztán állami
fenntartású rendszer már megbukott.
A FIDESZ TÖBB MINT HARMINC ÚJ ADÓT VEZETETT BE, ILLETVE EMELT MEG
 A Fidesz az elmúlt 6 évben több mint 30 új adót vezetett be, illetve emelt meg.
Eltörölték a minimálbér adómentességét, elvették a korkedvezményes nyugdíjakat,
tudatosan gyengítették a forintot, drágítva ezzel a devizahiteleket, ellopták az
emberek magánnyugdíj-pénztári megtakarításait, miközben a fideszes politikusok
milliárdos vagyonokat halmoztak fel.
 A valóság az, hogy van elég pénz fizetésemelésre, de amíg a Fidesz van hatalmon, ez
nem jut el az emberekhez. Az MSZP azért fogja leváltani a Fideszt, hogy megszűnjön
a lopás és az esztelen pazarlás. A Fidesz leváltása után mindenki, aki dolgozik,
tisztességes fizetést fog kapni, amiből el tudja majd tartani magát és a családját.

SEMMIBE VESZIK AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST:
MINIMÁLIS FIZETÉSEMELÉS A BÍRÓKNAK
A HÍR
 Három ütemben, vagyis először idén októbertől nő 5 százalékkal a bírák illetménye,
majd jövő januártól és 2018 januárjától további 5-5 százalékos emelést kapnak jelentette be Trócsányi László.
 Az igazságügyi miniszter emlékeztetett, hogy nagyon rég volt bírói fizetésemelés, és
ha a bérek nem vonzóak, a legmagasabb kvalitásúak nem ezt a pályát választják. Az
igazságszolgáltatástól kiemelkedő színvonalú, felelősségteljes munkát várnak el. "A
bírói pályának vonzónak kell lenni, ehhez olyan béreket kell adni, amelyek
igazságosak" – fogalmazott a jelképes fizetésemeléssel kapcsolatban.
 Tárcájáról Tócsányi azt mondta: egy jogügyi minisztériumról van szó, amely a
jogalkotásban aktív szerepet tölt be, és célja, hogy alkotmányos és a jó erkölcsnek
megfelelő jogszabályok szülessenek, ezért is hívják a tárcát Igazságügyi
Minisztériumnak.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint szégyen és gyalázat, hogy a Fidesz-kormány 5 százalékos
béremeléssel akarja kiszúrni a bírák szemét úgy, hogy 15 évvel ezelőtt volt utoljára
béremelés és a kormány szétverte a bírói önigazgatást.
 Önmagáért beszél az a tény, hogy a bírák utoljára a Medgyessy-kormány alatt
kaptak fizetésemelést, akkor az MSZP 50 százalékkal növelte a bérüket.
 A kormányváltás után helyre fogjuk állítani a bírák anyagi megbecsülését, azét a
hatalmi ágét, amely komoly politikai nyomás ellenére, lassan az utolsó bástyaként
megőrizte integritását, függetlenségét Magyarországon.
 Ha csak minden ellopott 1000 forintból 1 forintot a bírókra költene a Fidesz, akkor
jól működő, gyors, hatékony igazságszolgáltatás jönne létre Magyarországon.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1097384-a-birok-tobbszor-kapnak-fizetesemelest
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FÉLMILLIÁRD MENT EL A NEM LÉTEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI
HONLAPRA
A HÍR
 Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 2012-ben vállalta, hogy létrehoz
egy olyan adattárházat, amelyből a kormány, az ágazati vezetése és az érdeklődők
valós adatokon alapuló képet kapnak a magyar egészségügyben dolgozók
helyzetéről.
 Bár az 500 milliós pályázat 2015-ben lezárult, a Humánerőforrás Monitoring
Rendszer oldalán egészen a múlt hétig nem volt semmi, csupán egy „Feltöltés alatt”
üzenet.
 Június 6-án a nol.hu érdeklődött az illetékes tárcánál, hogy működik-e egyáltalán a
humánadatbázis, és a kérdésre a minisztérium azt a meglepő választ adta, hogy a
rendszer elkészült és működik.
 A levélváltás hatására az ENKK oldalát feltöltötték, az utóbbi napokban elérhetővé
tett statisztikák azonban semmivel sem megalapozottabbak, de főleg nem
használhatóbbak, mint korábban. Az éves beszámolók rovatában például 2014-es a
legfrissebb beszámoló, holott a 2015-re szóló anyagot április 30-ig közzé kellett volna
tenni a vonatkozó rendelet szerint.
 Tehát lényegében 500 millió forintot pocsékoltak el ahelyett, hogy az egészségügyre
költötték volna.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Lopás helyett fizetésemelést! Ezt követeli az MSZP az egészségügyben is.
 Kamu honlapok, ellopott uniós fejlesztési pénzek és Orbán-közeli oligarcháknak
osztott milliárdok helyett az egészségügyi szakdolgozóknak az elkövetkező két
évben legalább 50+50 százalékos fizetésemelést kell adni.
 Ez még mindig csak az uniós átlag 60 százaléka lenne, de csupán 50-60 milliárd
forintot jelentene, amelynél havonta többet lop el a Fidesz.
 Utoljára a szocialista kormányzás idején volt 50 százalékos bérfejlesztés a
közszférában, de most újra itt az ideje!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/belfold/elokerultek-az-orvosokrol-szolo-felmilliardos-pfd-dokumentumok1619917
3

ÁDER JÁNOS VISSZADOBTA
A TERMŐFÖLD KÁRPÓTLÁSSAL KAPCSOLATOS
FIDESZES TÖRVÉNYT
A HÍR
 Megfontolásra visszaküldte Áder János köztársasági elnök az Országgyűlésnek a
kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatot - derült ki a
parlament honlapjára felkerült dokumentumból.
 A törvény célja az lett volna, hogy a kárpótlás során visszamaradt termőföldeket a
"Földet a gazdáknak" program keretében értékesíteni lehessen.
 Áder János azt tartja aggályosnak, hogy az új rendelkezés nem határozza meg, mire
terjed ki az állam tulajdonszerzése.
 Időközben az MSZP állami földek eladásának tilalmáról szóló népszavazási
kezdeményezéséhez összegyűlt a szükséges kétszázezer aláírás, így a nép dönthet
arról, adhat-e magánkézbe további földeket a Fidesz.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP lopásgátló népszavazási kezdeményezése arról szól, hogy a magyar állam,
vagyis a magyar emberek tulajdonában lévő földterületek továbbra is maradjanak
közösségi tulajdonban
 Szűk két hét van hátra az aláírásgyűjtésből, az utolsó 10 napban pedig nagyon
intenzíven dolgozik az MSZP azért, hogy a népszavazás kiírásához minimálisan
szükséges 200 ezer aláírásnál jóval több legyen. A következő napok kemény
munkája jelenti a garanciát arra, hogy lesz valódi népszavazás Magyarországon.
 A valódi népszavazás arról is szól, hogy esélyt és reményt kaphatnak-e mindazok,
akik ma Magyarországtól csak nyugatra tudnak boldogulni

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1097277-orban-nem-engedi---ader-ismet-visszakuldottegy-torvenymodositast
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