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Az MSZP szerkezeti változtatásokat sürget

Budapest, 2012. január 21., szombat (MTI) – Az MSZP a kormányzati struktúra
megváltoztatására, valamint ágazati reformokra szólította fel Orbán Viktor
miniszterelnököt.
Józsa István, az ellenzéki párt gazdasági ügyekért felelős országgyűlési frakcióvezetőhelyettese szombati budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: amit Orbán Viktor
„könnyedén beígért” Brüsszelben, azt „nem úszhatja meg”, Magyarország az eddig
folytatott gazdaságpolitikával nem jutott előbbre. Ha a kormány nem változtat, akkor az
történik, „amit eddig is láttunk, hogy az államcsőd szélén tántorog”.
Józsa István szavai szerint Magyarország már a jövő héttől „a Matolcsy utáni világban
él”, de nem látszik, hogy ennek mi lesz a tartalma. Mint mondta, 2011 a csalódás éve volt,
2012 pedig félő, hogy az elszegényedésé lesz. Ennek elkerülésére a kormányzati
struktúra megreformálását tartotta szükségesnek. Álláspontja szerint ugyanis nem
szolgálja az ország érdekét, hogy nincs önálló pénzügyminisztérium és megszűnt a
külgazdasági államtitkárság is.
Az MSZP-s politikus szólt arról is, hogy Magyarországnak - Európával karöltve - erős
gazdasági kormányzásra van szüksége, valamint programra és ágazati reformokra. A
frakcióvezető-helyettes kevésnek tartotta azokat a nyilatkozatokat, hogy Magyarország
minden feltételt teljesít.
„Amit Orbán Viktor művelt Brüsszelben, az csak annyi, amikor a renitens diák nem vágja
hozzá a táblatörlő szivacsot az osztályfőnökhöz” – fogalmazott Józsa István,
megjegyezve, hogy ennél többre van szükség: „tele kell írni azt a táblát olyan
programokkal, amelyekhez pénzt lehet kapni, amelyek a gazdaság növekedését
szolgálják”.
Arról is beszélt, hogy ami ellen Orbán Viktor intenzíven fel tudott lépni az ellenzéki
időszakban, azt most meg kell valósítania. Nem lehet pozitív változást várni az IMFmegállapodást követően sem, ha nincs előremutató gazdasági program, ebből azonban a
mai napig semmi sem látszik – jegyezte meg a szocialista politikus.

A magyar kultúra napja - Hiller: kiszolgáltatott a kultúra

Budapest, 2012. január 22., vasárnap (MTI) - Hiller István, az MSZP humánpolitikai
kabinetvezetője szerint jelenleg a kultúra az egyik legkiszolgáltatottabb terület, mert az
átlagosnál is súlyosabban érintették a kormány megszorító intézkedései.
A szocialista országgyűlési képviselő a magyar kultúra napja alkalmából vasárnap a
fővárosban, a Kossuth téri József Attila-szobornál tartott sajtótájékoztatóján azt mondta:
ezen a napon nincs ok az örömre és az ünneplésre, mert a költségvetési megszorítások
az elmúlt öt évtizedben nem látott mértékben érintették a kultúrát az elmúlt két évben.
Ez leginkább a közművelődés, a könyvtárak, a művelődési házak és a levéltárak esetében

figyelhető meg - fejtette ki, hozzátéve: pedig a fővárosban és vidéken is a kultúra alapja
éppen a közművelődés.
A politikus szerint ezért új közművelődési koncepció helyett a működési feltételek
biztosítására lenne szükség.
Hiller István kitért arra is, hogy a kultúrára szánt európai uniós pénzeket, több mint 20
milliárd forintnyi eurót "egy tollvonással elvonták" 2010-ben, igaz, ebből 6 milliárd
forintot a közelmúltban "visszacsorgattak", de 14 milliárd forint uniós pénz még mindig
hiányzik a kultúra területéről.
Mint mondta, több, a kultúrával kapcsolatos döntés pedig tiltakozást váltott ki, így
például az Új Színház vezetéséről hozott döntés, vagy az a terv, hogy elmozdítják a
Kossuth térről József Attila szobrát. A képviselő úgy látta, helyes, ha a mindenkori
magyar miniszterelnök ablakából jól látja az egykori költő emlékművét, ezért reméli, a
szobor maradhat, mert "jó helyen van itt a Duna mellett, a Kossuth téren".
Kérdésre válaszolva a politikus közölte: "az, ami a felsőoktatásban történik, az nem a
felsőoktatás szerkezeti átszervezése, hanem jelentős pénzkivonás", amelynek még nincs
vége, hasonló horderejű megszorítások várhatók a jövőben is.
A Békemenet szombati tüntetésével kapcsolatban úgy fogalmazott, "nyilván sok ember
fejezte ki a kormány melletti elkötelezettségét, mint ahogyan az elmúlt hetekben
többször sok ember fejezte ki a kormány elleni elkötelezettségét". Megjegyezte, "egy
demokráciában ez így rendben van", és a kultúra része az is, hogy az emberek
kölcsönösen tiszteletben tartják egymás eltérő véleményét.
A Belügyminisztérium szerint négyszázezren, a szervezők szerint egymillióan
demonstráltak a kormány mellett szombaton Budapesten.
Hiller István vasárnapi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy "a kormány
gazdaságpolitikája egészen nyilvánvalóan megbukott"; véleménye szerint ennek
beismerése, hogy ismét a Nemzetközi Valutaalaphoz fordultak segítségért.

Lemossuk a gyalázatot! - Mesterházy Attila írása
Schmitt Pál feladata, hogy országunk elnökeként a legjobb arcunkat mutassa a világ felé.
Ehelyett szégyent hoz mindannyiunkra.
Az elnök irományának - doktori dolgozatnak nem szívesen nevezném - ügye
súlyosbodik. Ma már úgy gondolom, nem is az a legnagyobb baj, hogy Schmitt Pál húsz
évvel ezelőtt hibázott. Ezzel nem azt kívánom állítani, hogy a doktori cím 1992-es
megszerzésének módja rendben van. Egyre világosabban látszik, hogy Schmitt Pál egész
egyszerűen nem teljesítette a kisdoktori cím megszerzésének akkor érvényes
követelményeit. Ezt ő maga is elismerte, mikor elmondta, hogy 180 oldalt
"törzsanyagként" átvett az addigra elhunyt bolgár professzor munkájából. Márpedig a
copy-paste használata nem egyenlő a tudományos hivatkozással. Ám, ahogy említettem,
még csak nem is ez a legnagyobb baj. Hanem az, hogy elnök úr képtelen igazat mondani
ebben az ügyben. Hallgat erről Orbán Viktor is: legutóbbi nyilvános szereplései egyikén
sem merült fel a kérdés, vajon mi erről a miniszterelnök véleménye. Egy hét alatt
kiderült ugyanis, hogy másik 17 oldalt ollózott ki egy német szakirodalomból is amelyben a kreatív elemet legfeljebb a hibás fordítások jelenthetik. Tudjuk már azt is,
hogy az állítása szerint 30 oldalas önálló következtetések szakasz valójában egyetlen
oldalból áll, s az sem a saját szellemi terméke. Elnök úr nyomatékkal hívta fel a figyelmet
arra, védekezésképp, hogy 1992-ben kisdoktori és nem PhD fokozatot szerzett. Ehhez

képest az Európai Parlament - amelynek hat éven át tagja volt - honlapján található
angol nyelvű életrajzában PhD minősítés szerepel az inkriminált 1992-es dátummal.
Emellett Georgiev professzor munkatársai és lánya egybehangzóan állítják, hogy nem
tudnak Schmitt Pállal közös kutatási projektről, holott az első magyarázkodásokban még
ez a verzió szerepelt. Schmitt Pál minden szavát tények cáfolják. Fontos felidézni, hogy a
kormányszóvivő korábban kifejezésre juttatta: a kormány támogatja a köztársasági
elnököt. Ez újbeszélről magyarra fordítva annyit tesz: a kabinet és a teljes kormányoldal
osztozik abban a szégyenben, amit Schmitt Pál okozott. Schmitt Pálnak nem azért
kellene lemondania, mert rajtakapták valamin. Elsősorban azért kellene távoznia, mert
szégyent hoz egész Magyarországra. Schmitt Pál nem a nemzet szimbóluma, hanem a
Fidesz által okozott szégyen jelképe. Csak rajta múlik, hogy tesz-e végre egy becsületes
lépést ebben az ügyben.
A szégyen növekedéséhez Orbán Viktor is hozzájárult azzal, hogy színpadnak használta
az Európai Parlamentet. Olyan színpadnak, amelyen állva hazafelé játszott, kizárólag
saját híveinek. A miniszterelnök persze politikus, nem vitatható el tőle, hogy legyenek
politikai érdekei. Ám jelenlegi posztján és a jelenlegi helyzetben elsősorban azt kellene
segítenie, hogy Magyarország biztonságosan és lehetőleg ne túl nagy áron
finanszírozható legyen a jövőben. Orbán Viktor ismét nem tett ezért semmit. Megint
kizárólag saját érdekeit találta fontosnak az ország és az emberek érdekével szemben.
Különösen figyelemre méltó, hogy mindeközben a kormány lefoglalja a március 15-i
tüntetések szokásos és lehetséges ellenzéki helyszíneit. Hirtelen nagyon sok
ünnepelnivalója akadt a Fidesznek. Mindennek hátterében egyrészt a kicsinyes és
szégyenteljes hatalmi packázás áll. Nos, jobb, ha tőlem tudják meg a Fidesz vezetői:
akármit csinálnak, március 15-én és azt követően sokan és sokszor fognak, fogunk
tüntetni az ellen, amit Magyarországgal művelnek. Másrészt pedig, mondjuk ki: a Fidesz
fél. Fél attól, hogy az emberek legtöbbje átlát a szitán és elege van az Orbán-rendszerből.
De nagyon. Hiába mozgosít több tízezer embert, az is csak arról árulkodik, hogy fél. A
látszat csal: nem a kormánypártiak, hanem az elégedetlenek vannak ma többen
Magyarországon. A demokratikus ellenzék - amelynek megkerülhetetlen, erős és
elkötelezett alkotórésze az MSZP - sosem fog randalírozni, gyújtogatni, épületeket
ostromolni. Ez nem a mi stílusunk, ettől nem kell félni. Mi nem rombolni akarjuk a
hazánkat, hanem építeni. Ám azt bizton állíthatom, hogy az elégedetlenség hangos és
határozott kimondásától jogosan tart a kormánypárt. Komolyan gondoljuk, hogy le kell
mosni a Fidesz által okozott gyalázatot. Ezért fogunk demonstrálni a nemzeti ünnepen,
ezért fogjuk leváltani a kormányt és ezért követeljük a méltatlanná vált államelnök
távozását.

MSZP: ok nélkül indította el a kormány "a gazdasági
szabadságharcot"

Budapest, 2012. január 22., vasárnap (MTI) - Az MSZP szerint a kormány ok nélkül
indította el "a gazdasági szabadságharcot", amelynek "katasztrofális" következményei
vannak.
Tukacs István, MSZP-s országgyűlési képviselő vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján
azt mondta, ennek a harcnak sok áldozata van, a veszteségek óriásiak, az egykulcsos
adórendszernek pedig sokkal több áldozata, mint haszonélvezője van.
A politikus kifejtette: az egykulcsos rendszer miatt kieső bevételeket a cégekkel akarják
befoltozni, de azok is vesztesek, akiktől pénzt vettek el, azért, hogy ellentételezzék a
költségvetésben keletkező hiányt. "Ennek a szabadságharcnak nincsenek nyertesei a
vállalkozások világában" - mondta Tukacs István.
Hozzátette: az "áldozatok" nem fogják megköszönni a kormánynak ezt a "háborút", mert
rosszabbak lettek az életfeltételeik, kilátásaik.

MSZP: vidéken szenvedték meg leginkább az elmúlt két évet
Budapest, 2012. január 23., hétfő (MTI) - Az MSZP szerint leginkább a vidéki emberek az
elszenvedői a kormányváltás óta eltelt szűk két évnek.
Gúr Nándor, a szocialista párt országgyűlési képviselője hétfőn, Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az egykulcsos személyi jövedelemadó, illetve az
adójóváírás kivezetése három és fél millió embert érint hátrányosan, a kiskeresetűek
pedig idén havonta 10-13 ezer forinttal kapnak kevesebb fizetést emiatt. Mint mondta, a
helyzet a minimálbér 93 ezer forintra emelésével sem javul, az ugyanis csak a
munkaadók terheit növeli, a dolgozók jövedelmét nem. Az ellenzéki politikus
hangsúlyozta, a Fidesz kormányra kerülése előtt radikális adócsökkentést, illetve 4-5
százalékos gazdasági növekedést ígért, ám ezzel szemben 2012-ben tizenegy új
adónemet vezettek be és a fejlődés helyett recesszióval kell szembenézni. Kiemelte
továbbá, hogy a gazdasági növekedés elmaradása a foglalkoztatásra is rossz hatással
van. Gúr Nándor szerint a kormány olyan "virtuális helyzetet" igyekszik létrehozni,
amelyben az a látszat keletkezik, hogy mindenki jobban él, ám ez szerinte a valóságban
nem állja meg a helyét. Példaként említette az étkezési utalványokat váltó Erzsébetutalványt, amelynek hirdetéseivel szerinte ugyan "tele van a város", ám azzal a korábbi
havi 18 ezer forint helyett csak 5 ezer forintot lehet igénybe venni. Ugyancsak a
kormányzati kommunikációt kritizálva azt mondta, bár a statisztikai adatok szerint
tavaly nyáron valóban bővült a foglalkoztatottak száma, ám a kabinet szerinte arról már
hallgatott, hogy eközben a részmunkaidőben dolgozók száma bővült 51 ezerrel, míg a
teljes munkaidőben alkalmazottaké 22 ezerrel csökkent. Az MSZP parlamenti
képviselője azt tanácsolta a kormánynak, felejtse el az egykulcsos személyi
jövedelemadót, az így keletkező többletbevételeket pedig fordítsa a gazdaság
élénkítésére, a vidék felzárkóztatására, illetve az élőmunkára rakodó járulékok
csökkentésére.

A bíróság szerint Budai Gyula és a Fidesz megsértette a
bábolnai polgármester jó hírnevét
Tatabánya, 2012. január 23., hétfő (MTI) - A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint
Budai Gyula jelenlegi elszámoltatási kormánybiztos 2009-ben és 2010-ben, egy-egy
sajtótájékoztatón tett állításaival, a Fidesz pedig az ezekről szóló, a honlapján
megjelentetett közleményeiben megsértette Horváth Klára (MSZP) bábolnai
polgármester jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogait. A döntésről a
településvezető tájékoztatta hétfőn az MTI-t.
Horváth Klára elmondta: a másodfokú bírósági eljárás megállapította, hogy Budai Gyula
2009. december 11-én a Központi Nyomozó Főügyészség épülete előtt tartott
sajtótájékoztatón valótlanul állította, majd a Fidesz a honlapjára kitett közleményében
szintén valótlanul híresztelte, hogy ő korábbi bábolnai földügyeket "megúszott" volna, s
ezzel megsértették a jó hírnevének a védelméhez fűződő személyiségi jogait.
A polgármester közlése szerint a bíróság továbbá megállapította, hogy Budai Gyula
2010. december 21-én sajtótájékoztatón, a Fidesz pedig az eseményről közzétett,
"Lebukott a bábolnai polgármester" című közleményében valótlanul híresztelte, hogy ő a
2007-es vagyonnyilatkozatával közokirat-hamisítást követett volna el és a nevéhez
korrupciós ügyek sorozata fűződne, ezzel ismét megsértették a jó hírnevének
védelméhez fűződő személyiségi jogait.
Mint hozzátette, a bíróság kötelezte a Fideszt és Budai Gyulát, hogy az ítélet rendelkező
részét a fidesz.hu honlapon legalább harminc napra tegyék közzé, és a megállapított
jogsértésért fejezzék ki sajnálkozásukat.
Horváth Klára azt mondta: "miután az alperesek honlapjukon az ítéletet közzétették és
sajnálkozásukat kifejezték, valamint az ellenem indított nyomozati eljárások
megszűntek, részemről az ügyet lezártnak tekintem".
Budai Gyula a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz)
szövetségi igazgatójaként 2009-ben csalás bűntette miatt tett feljelentést Horváth Klára
ellen, mert úgy vélte, hogy a polgármester egy a magyar állam tulajdonában lévő 85
hektáros földterületet nem a legjobb pályázati ajánlatot benyújtónak adott bérbe. Az
önkormányzat akkor "értelmezhetetlennek" nevezte a feljelentést, arra hivatkozva:
mivel nem földhaszonbérletről van szó, csak részszempont volt a fizetendő díj mértéke.
Ezt követően Budai Gyula bemutatott egy kölcsönszerződést, amely szerint Horváth
Klára 20 millió forintos magánkölcsönt vett fel a föld bérleti jogát elnyerő társaság egyik
vezetőjétől és a hitelt nem szerepeltette a vagyonnyilatkozatában. Horváth Klára akkor
azt mondta, a nyilvánosság előtt bemutatott irat hamisítvány.

MSZP: a szakrendelők átnevezésének súlyos következményei lehetnek
Budapest, 2012. január 23., hétfő (MTI) - A Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és
Szociális Bizottságának szocialista alelnöke szerint súlyos következményei lehetnek
annak, hogyha a szakrendelők átnevezésével lehetővé teszik, hogy szakorvosok helyett
gyakorlat és tapasztalat nélküli fiatal rezidensek végezzék az ellátást.
Havas Szófia hétfőn, telefonos sajtótájékoztatón reagált az MTI-nek a Napi Gazdaság
aznapi cikkére, amelyben a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma (Nefmi) legújabb, az
egészségügyet alapjaiban újrarajzoló rendelettervezetéről írtak. Eszerint az
alapellátáshoz tartozó szakorvosi rendeléseknél a munkaerőhiányt úgy oldanák meg,
hogy az elnevezést szakrendelésről rendelésre módosítják, így a feladat ellátásához elég
lehet rezidens vagy más szakvizsgával rendelkező orvos is, mint ami a rendelő elvi
profilja.
Havas Szófia szerint ezt a problémát nem lehet egy névváltoztatással megoldani. "Ez a
helyzet súlyosabb, mint a Roosevelt tér átnevezése" - fogalmazott, kifejtve: ezáltal a
rezidenseknek sem a pénzük sem a lehetőségük nem lesz több, ugyanakkor az ellátásban
veszélyeket jelenthet.
A szocialista egészségpolitikus kitért arra, hogy a tárca rendelettervezete lehetővé tenné
az onkológiai ellátással kapcsolatos ágyszám csökkentését is. Mindeközben Havas
Szófia szerint a térségi várólista kialakításánál is nagy a "fejetlenség". Jelenleg az látható,
hogy az ágyszámok csökkenek, kórházak fognak bezárni, márpedig ez azt jelenti, hogy
"még kevesebb és még rosszabb ellátásban fognak részesülni a betegek" - tette hozzá.
Szerinte nincs megoldva a betegszállítás jövője sem, ugyanis a nemrég nyilvánosságra
került költségvetési számok szerint erre "igen kevés pénz lesz a jövőben".
Havas Szófia kiemelte, pénz nélkül semmilyen átalakítást nem lehet végezni. Véleménye
szerint nem a biztosítási, hanem a szolgáltatási oldalról kellene pluszforrásokat bevonni
a rendszerbe.
Az MSZP szerint egy betegellátási, megbetegedési adatokon alapuló, átfogó koncepcióra
lenne szükség, amelyet nem változtatnak meg minden pillanatban, és kiszámítható,
biztonságos egészségügyi ellátást garantál - összegezte Havas Szófia.

A Societas szerint nem vicces, hogy "ki Viktort megbántja,
nagy kés a hasába"
Budapest, 2012. január 21., szombat (OS) - Csütörtök délelőtt Schmitt Pál Egerbe
látogatott és őt kivezényelt szimpatizánsok, valamint az interneten szervezett tüntetők
várták, az utóbbiak között demonstrált a Societas- BaloldaliIfjúsági Mozgalom. A jókedvű
ám de kritikus tüntetők a kormány népnyúzó politikáját vették górcső alá, és ironikus
"El fogtunk egy levelet" olvastak fel, a beszédek között ellenzéki , baloldali értékeket
képviselő zeneszámok kerület lejátszásra.Közben a Fidesszel szimpatizálok többször
provokáltak, egyikük szidalmazott minket és egy az Index Videóösszeállításában is
hallható rigmust énekeltek, melynek a reflénje: "ki Viktort megbántja nagykés a hasába".
Csütörtök délelőtt Schmitt Pál Egerbe látogatott és őt kivezényelt szimpatizánsok,
valamint az interneten szerveződő tüntetők várták, az utóbbiak között demonstrált a
Societas- BaloldaliIfjúsági Mozgalom.
A jókedvű ám de kritikus tüntetők a népnyúzó kormány országromboló politikáját
vették górcső alá, és ironikus "El fogtunk egy levelet" olvastak fel, a beszédek között
ellenzéki , baloldali értékeket képviselő zeneszámok kerület lejátszásra. Közben a
Fidesszel szimpatizálok többször provokáltak, egyikük szidalmazott minket és egy az
Index Videóösszeállításában is hallható rigmust énekeltek, melynek a reflénje: "ki
Viktort megbántja nagykés a hasába".
Ez a rigmus még egy vasútállomási, talponálló kocsma törzsközönségének körében is
erős volna, azonban egy demokratikus politikai diskurzus keretében teljes mértékben
elfogadhatatlan.
A Societas-Baloldali Ifjúsági Mozgalom aggodalommal figyeli,ahogy az elsorvadó Fideszbázis megmaradt képviselői igyekeznek a védhetetlen kormányzati teljesítményt
elfogadtatni és még az ilyen nyílt - talán viccesnek szánt - fenyegetéstől sem riadnak
vissza.
A fenti esetre, vagy az elhíresült Kövér László féle kötelesbeszédre, vagy akár a Bayer
"békemenet" Zsolt polgárháborút vizionáló publicisztikájára gondolva, úgy látjuk
komoly baj van a Fidesz értékrendjével.
A jobboldalra sajnos az utóbbi időben különösen jellemző, hogy a velük egyet nem
értőket fenyegetik, megfélemlítik, ellehetetlenítik.
Kérdezzük, Habis László egri polgármestert, aki láthatóan baráti viszonyban volt a fenti
rigmust hangoztatókkal, és a Köztársasági Elnököt, hogy egyetért-e a "nagy kés"
emlegetésével politikai ellenlábasoknak? Továbbá, hogy azon Fidesz párttagokat, akik
ilyen mondatokat képviselnek mikor zárják ki a Fideszből? Indult-e etikai vizsgálat, vagy
ez egy olyan magatartás ami a Fidesz számára elfogadható? Ez esetben a polgármester
esetleges hallgatását a közvélemény igennek értelmezi…
Kövér László, 2002. márc. 14. :" menjünk le a pincébe, keressünk egy jó erős kötelet, meg
egy viszonylag erős gerendát és szöget, és kössük fel magunkat. Csak én azt szeretném
kérni... , hogy legalább járjanak elöl jó példával."

Bayer Zsolt 2012. jan. 03. "sokkal jobb tüntetéseken hazugságokat ordibálni a
mikrofonba, mint megdögleni egy polgárháborúban."
Societas- Baloldali Ifjúsági mozgalom

OS - Az MSZP közleménye a Békemenetről

Budapest, 2012. január 21., szombat (OS) MÉG mindenkinek joga van tüntetni, bár az Orbán-rezsim mindent elkövet, hogy a vele
szemben véleményt megfogalmazó pártokat, civileket, szakszervezeteket, médiumokat
megfélemlítsék, és elhallgattassák.
Ma tízezrek tüntettek a kormány mellett, amihez joguk van, bár kicsit Kim Dzsong Il-es,
de ez a fidesz-alapító szervezők felelőssége. S ez nagyon sokba kerülhetett.
Még jó, hogy az "okosban" privatizáló nagytőkés fizette a számlák egy részét, mert, ha a
kormánypárti tüntetőket szállító ingyen buszok utasai saját zsebből fizették volna a
tankolást, akkor az első benzinkút után visszafordultak volna.
A szervezők között is feltűnt a szlovák adófizető polgárként is megismert jobboldali
publicista Bayer Zsolt, de nem csak Ő fizetett eddig külföldön adót, hanem nagyon sok
résztvevő is.
Feltűnő volt a rengeteg egyen-tábla, a sok ingyen busz, tán még statiszták is lehettek,
mint tavaly március 15-én Orbán Viktor körül, s ez elég sokba kerülhetett. Látszott, hogy
apait-anyait beleadtak a kormánypártok is, a kormánypártokhoz közel álló "független"
civilek is, ehhez képest csak ugyanannyi embert tudtak összeszedni, mint amennyien
megjelentek a 2011. április 9-én, a megfélemlített, a kormánypártok által kifosztott
munkavállalói tüntetésen, hiszen akkor is az Oktogontól a Hősök teréig ért a tömeg.
Érdekes, hogy a rendőrség akkor és most más-más számokkal állt elő.
Sajnálatos, hogy most is együtt mutatkoztak az árpádsávos zászlókat lengető
kormánypárti tüntetők és az anyaszervezetük vezetői, tagjai.
Az emberek joga a demonstráció, de a szervezők felelőssége, hogy félrevezetik-e a
híveiket, hiszen senki nem támadja Magyarországot, csak a magyar embereket
nyomorba döntő, a demokráciát lábbal tipró kormányt, s a józan eszét vesztett
miniszterelnököt, aki többszörösen szégyent hozott hazánkra.
Sajnos ettől a "tüntetéstől" sem lesz olcsóbb a megélhetés, mert a kormány elhibázott
gazdaságpolitikáját, a költségvetés hiányát növelő igazságtalan adórendszerét, az árakat
növelő és a forintot értéktelenítő szabadságharc károkozásait nem semlegesíti pár
tízezer ember demonstrációja.
Török Zsolt,
szóvivő

Ki a felelős?

Budapest, 2012. január 22., vasárnap (OS) - A rendőrök 2012. január 2-án a békésen
tüntetőkre ráengedték az ellentüntetőket. Semmilyen kordon, semmilyen elkülönítés,
semmilyen védelem nem szerepelt a rendőrség stratégiájában, eszköztárában a két
ellenérdekelt csoport egy területen való tüntetésének kezelésére. Tragédia is
történhetett volna, szerencsére nem történt. Az MSZP tudni akarja, kik a felelősek ezért.
Félreértések elkerülése végett: nem a kisrendőrök, beosztottak felelősségét vizsgáltatná
ki az MSZP, hiszen ők csak parancsot teljesítenek. Sokan azzal hergelték az ellentüntetők
által megtámadott, leköpdösött, megvert tüntetőket, hogy jelentsék fel a nem intézkedő
rendőröket. Ugyanis nekik intézkedési kötelezettségük van, illetve joguk van a
parancsmegtagadásra, ha az ellenkezik a szabályzattal, a hatályos magyar törvényekkel.
Az MSZP ebben a tekintetben határozottan az utasításra cselekvő rendőrök mellett áll.
Mára a Fidesz olyan világot épített kormányzása másfél éve alatt, ahol a létbiztonság
megszűntetésével zsarolják a lakosságot, a munkavállalókat. Ennek ékes példáját
láthattuk a feladatát tekintve példamutatásra szánt közmédiumok esetében, ahol először
letagadták, hogy csaltak volna, majd beosztottakra terelték a felelősséget, később
"látszatfegyelmit" adtak, végül a nem szűnő nyomás hatására kirúgták állásukból a
felelősöket, de továbbra is alkalmazták őket más szerepkörben. A Fidesznek ugyanis
égető szüksége van azokra a vezetőkre, akiket nem érdekelnek a törvények, a
demokrácia, a jog. Természetesen a politikai felelősöket még eddig senki sem nevezte
meg, hiszen az eléggé vélelmezhető, hogy ilyen aljasságokat csakis felsőbb politikai
utasításra hajtanak végre a vezető pozícióba helyezett pártkatonák. Ez a Fidesz
demokráciája. Sajnos a fenti struktúrát feltételezzük a rendőrség esetében is, hiszen
nyilvánvaló - a helyszínen lévők számára egyértelműen bebizonyosodott - szabálysértés
történt 2012. január 2-án a rendőrség részéről. Valami/valaki visszatartotta őket a
feladatuk, a kötelességük teljesítésétől. Az MSZP követeli a beosztotti állományban
dolgozó rendőrök védelmét, törvényi kötelességük feltételeinek biztosítását, és a valódi
felelősök megnevezését, azok illő felelősségre vonását.
Magyar Szocialista Párt

Orbán már a betegeket sem kíméli
Budapest, 2012. január 22., vasárnap (OS) - Lassan már alig akad olyan része a magyar
társadalomnak, amely ne tapasztalhatta volna meg a Fidesz nemzetnyomorító
politikáját. Alig akad olyan élethelyzet, amiből ne akarna Orbán Viktor kormánya pénzt
kisajtolni az amúgy is kizsigerelt magyar lakosságtól. Most a táppénzeseken a sor.
A betegség általában nem vállalt állapot, ezért védett időszak a munkavállaló esetében. A
Fidesz azonban másként gondolja, ezért azt üzeni: aki beteg, az ráfázik. Jobban, mint
gondolná. Legyen akár üzemi baleset, vagy bármilyen megbetegedés, az alacsonyabb
keresetűek kevesebb táppénzt kaphatnak az adójóváírás eltörlése miatt. A táppénzen,
fizetés nélküli szabadságon lévő és a hónap közepén távozó dolgozók után nem vehetik

igénybe a munkások a béremeléshez járó kompenzációt. Csak olyan munkavállalók
esetében érvényesíthetnek kedvezményt a munkáltatók a szociális hozzájárulási adóból
(szha 27 százalék), akik után a hónap egészében meg kell fizetniük az adót. A hatályos
rendelkezés szerint az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónap
egészében fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként
külön-külön állapítja meg. Magyarul: akinek egyetlen napnyi biztosításból kieső
jövedelme van, az után nem vonhat le kedvezményt a munkáltató a fizetendő szociális
hozzájárulási adóból. Például, ha a dolgozó táppénzre megy, terhességi gyermekágyi
segélyt, GYED-et, GYES-t kap, esetleg fizetés nélküli szabadságot vesz ki. A táppénz az
átlagos napi munkabér 60 százaléka lehet, kivéve, ha valakinek nincs kétéves folyamatos
munkaviszonya, mert akkor csak az 50 százalék jár. Kedvezőtlen változás továbbá, hogy
az idei évben megszűnt az adójóváírás, amit tavaly a táppénzes jövedelem után is
érvényesíteni lehetett, lévén, hogy azután is meg kell fizetni a személyi jövedelemadót.
Mindenki kevesebb táppénzt kap kézhez, akiknek a tavalyi átlagos havi jövedelmük
bruttó 170-180 ezer forint alatt volt. Márpedig a munkások és a középfokú végzettségű,
de még a diplomás közszférában dolgozók többsége is ez alatt keres. Úgy látszik Orbán
Viktor kormányának és a Fidesznek az a célja, hogy a melós mindenképpen rosszul
járjon. Nem elég, hogy a mikro-, kis- és középvállalatok nem tudnak bért emelni még az
adókedvezményt sem tudják érvényesíteni. Hogy lesz így gazdasági felemelkedés,
növekvő fogyasztás, javuló életszínvonal, ha a lakosság 80 százalékát újabb és újabb
adókkal sanyargatja a Fidesz? Milyen ember az, aki az önhibáján kívül beteggé lett
embertől is pénzt lop? Az MSZP elutasítja Orbán Viktor és a Fidesz nemzetrontó
politikáját és követeli, hogy ne fossza ki, de védje meg a táppénzre kényszerülő
lakosságot.
Korózs Lajos,
az MSZP elnökségi tagja

A pofátlanság MAGasiskolája
Budapest, 2012. január 23., hétfő (OS) - A Fidesz által üzembe helyezett ”olcsóbb állam”
tavaly potom 600 millió forintot költött járműbeszerzésre. Idén még csak január van, de
a hírek szerint az állami MAG Zrt-nél már sikerült beindítani egy nettó 300 milliós, ”alig”
harminc kocsiból álló autóflotta-beszerzést...
Ez az év is szivatóval indul. Bár Orbán Viktor azt mondja, Magyarország nem akar a
külföld pénzén élni, s ez kétségkívül helyes hozzáállás, a szereptévesztési lázban égő
kormányfő továbbra is fordítva ül a lován és épp az ellenkezőjét teszi annak, ami a dolga
lenne.
Orbán Viktor és a Fidesz ugyanis munkahelyteremtést ígért, de másfél év után is csupán
stagnáló foglalkoztatásról, mi több, közel 7000 megszűnő közigazgatási állásról
beszélhetünk. Olcsóbb és takarékosabb államról is szólt a Fidesz-fáma, de a kormány
többet költ magára, mint bármelyik elődje.

Most éppen az állami MAG Zrt. hirdetett egy 300 millió forintos autóbeszerzést, és –
talán a minapi kormányfői kinyilatkoztatás hatására – a vásárlást nem uniós forrásból
finanszírozná.
Ez lenne a pénzügyi szabadságharc kézzelfogható ”eredménye”?
Az MSZP felszólítja a Fideszt és az általa támogatott Orbán-kormányt, hogy azonnal és
radikálisan hagyjon fel az állami vagyont és az emberek megtakarításait felélő, pofátlan
és jó erkölcsbe ütköző luxusbeszerzésekkel!
Török Zsolt,
szóvivő

Üdvözöljük a horvát uniós referendum sikerét
Budapest, 2012. január 23., hétfő (OS) - Üdvözöljük és köszöntjük Horvátországot abból
az alkalomból, hogy sikeres referendum eredményeként a szavazók kétharmados
többséggel az Európai Unióhoz való tartozás mellett döntöttek.
Történelmi pillanat ez nemcsak Horvátország, de az összes uniós ország számára is,
hiszen sorsfordító időket él meg ez a közösség: mindenkinek a támogatására, erejére és
együttműködésére szükség van. Ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy Horvátország
józan és reményteljes többsége ahhoz a demokratikus közösséghez, sokszínű kultúrához
és fejlett gazdaságok csoportjához kíván tartozni, amely közös értékrend alapján teremti
meg a jobb, a boldogabb élet lehetőségét.
A csatlakozás egyben erősíti a nyugat-balkáni térség stabilitását. Szlovénia 2004-es
csatlakozása után Horvátország lesz a második EU-tagállam az egykori Jugoszlávia hat
tagköztársasága közül. Örülünk annak, hogy Horvátország olyan csapathoz tartozik,
amely humanista és európai értékrenden alapuló elvek mentén a társadalmi haladásért
és a gazdasági fejlődésért dolgozik és küzd. Reméljük, hogy Montenegró, Szerbia és a
többi nyugat-balkáni ország is mielőbb a csatlakozás mellett kötelezi el magát.
Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető

Orbán Viktor gyermekeink sorsával játszik
Budapest, 2012. január 23., hétfő (OS) - Nagy Anna, korábbi kormányszóvivő 2011.
február 8-án bejelentette, hogy még abban a hónapban a parlament elé kerül a szükséges
törvénymódosítás, és nem büntetik a háromgyermekes családokat az adókedvezmény
érvényesítése kapcsán. Most azonban egyértelműen kiderült, hogy Orbán Viktor
kormányszóvivője útján hazudott és diszkriminatív módon különbözteti meg a
gyermekeket, a magyar polgárokat. Kevés nagyobb bűn létezik annál, mint hogy valaki a
gyermekekkel packázik. Orbán Viktor ezt teszi.
A kormány ígéretei között kiemelt helyen szerepelt a családok támogatása és az
adórendszer egyszerűsítése (söralátét). A jelenlegi szabályozás szerint az egy- és
kétgyermekesek gyermekenként havonta 62 500 forinttal csökkenthették az
adóalapjukat (bruttó bér 1,27-szerese). A három- vagy többgyermekesek több mint
háromszoros kedvezményt kapnak. Gyermekenként havonta 206 250 forintot vonhattak
le az adóalapjukból. Tehát az egy- és kétgyermekesek valójában havonta gyermekenként
10 ezer, a háromgyermekesek pedig 33 ezer forint adókedvezményt kapnak, ennyivel
csökken a fizetendő adójuk.
Az MSZP véleménye szerint a három- vagy többgyermekes mozaikcsaládok is a
maximális adókedvezményre jogosultak attól függetlenül, hogy élettársak vagy
házastársak, illetve van-e közös gyermekük, esetleg több házasságból, vagy házasságon
kívül szült gyermeket hoztak egy élettársi vagy házassági kapcsolatba. Orbán Viktor
ellenben azt vallja, hogy egyes családmodellek esetén az élettársaknak kevesebb
adókedvezmény jár, mint a házastársaknak.
Nézzük azt a háromgyermekes családmodellt, amelyben mindhárom gyerek ”máshol
született” (a mi gyerekünk, a te gyereked és az én gyermekem) és a ”szülők csak
élettársak”.
A kormány véleménye szerint ennél a családmodellnél az anyának és az apának is csak a
korábbi kapcsolatukból született, valamint a közös gyermek után jár kétszer 10 000 Ft
adókedvezmény. A közös gyermek esetén el kell dönteniük, hogy melyikük veszi igénybe
a kedvezményt, vagy megosztják azt. Tehát a három gyermek után havonta csak 10 000
Ft/gyermek, összesen 30 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetnek. Ez egy év alatt 360
000 Ft. Azonban ha összeházasodnak, akkor mindhárom gyermek után emelt összegű,
gyermekenként havonta 33 000 Ft, összesen 99 000 Ft adókedvezményt vehetnek
igénybe, ami évente 1 188 000 Ft. Tehát az Orbán Viktor által átalakított
Magyarországon az élettársak ugyanazon családmodellnél éves szinten 828 000 Ft-ot
buknak a házasságban élőkhöz képest.
További variációkat tudnánk felsorolni, a kedvezményezett eltartott, eltartott,
egyetemista, és középiskolás korú vagy általános iskolás korú gyermekekkel, de ezt most
hely- és időhiány miatt nem tesszük.
Az MSZP most csak azt szeretné tudni, hogy a kormány miért bünteti a nem házastársi
kapcsolatban született gyermekeket az adórendszeren keresztül? Honnan veszi a

bátorságot Orbán Viktor, hogy különbséget mer tenni a XXI. századi Magyarországon
gyermek és gyermek között?
Korózs Lajos,
az MSZP elnökségi tagja

Hagyjuk-e visszatérni a múltat vagy a haladást választjuk?
A hétvégén Costa Rica fővárosában, San Joséban tartotta tanácsülését a Szocialista Internacionálé
Nőszervezete (SIW). Az éves megbeszélés fő témája a szexuális és reproduktív szabadsághoz való
jogokért folytatott nemzetközi küzdelem helyzetének áttekintése volt. Az eseményen az Európai
Szocialisták Pártját (PES) és az Európai Parlament szocialista-demokrata frakcióját dr. Gurmai Zita
EP-képviselő, a PES Women elnöke képviselte.
Hozzászólásában Gurmai Zita arra hívta fel a figyelmet, hogy a nők döntési szabadságát és választási
lehetőségeit illetően világszerte konzervatív szemléletű visszalépéseknek lehetünk szemtanúi. Az EPképviselő szerint a legfőbb kérdés az, hogy a nők és a nőjogi mozgalmak hagyják-e visszatérni a
múltat, vagy a haladást és az egyenlő jogokat választják.
„A 21. században, amikor a tudomány és technológia szédületes mértékben fejlődik, elfogadhatatlan,
hogy a nők csak úgy rendelkezhessenek saját testük fölött, hogy komoly pénzügyi, egészségügyi vagy
büntetőjogi kockázattal kelljen szembenézniük” – hangsúlyozta Gurmai Zita. Az EP-képviselő
emlékeztetett rá, hogy az elmúlt időszakban több helyen korlátozták a terhességmegszakítás
lehetőségét, miközben egyes európai országokban az anyai halálozások 25 százalékát az illegálisan
elvégzett abortuszok okozzák.
„Azért, hogy a 21. században minden nő számára azonos jogokat biztosíthassunk, a nők mobilizálásra,
tájékoztatására, tudatosságuk növelésére, valamint az egészségügyi ellátás és infrastruktúra
fejlesztésére van szükség. Ébernek kell maradnunk, el kell terjeszteni az egyes országok legjobb
gyakorlatait, és nyomást kell gyakorolnunk országaink kormányaira, hogy célkitűzéseinkre megfelelő
források és programok álljanak rendelkezésre” – zárta felszólalását Gurmai Zita.
A baloldali politikusok találkozója hétfőn a teljes Szocialista Internacionálé kétnapos tanácsülésével
folytatódik, ahol a résztvevők napjaink két legnagyobb, határokon átívelő kihívásával, a gazdasági
válsággal és az éghajlatváltozás megelőzésével foglalkoznak majd.

