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Népszabadság - Botka László bejelentkezett az MSZP egyik
vezető posztjára

Budapest, 2012. január 26., csütörtök (MTI) - Hivatalosan is bejelentkezett Szeged
szocialista polgármestere az MSZP egyik vezetői posztjára, Botka László az országos
választmány elnöki posztjáért száll harcba a párt tisztújításán - írta a Népszabadság
csütörtökön.
A politikus a lapnak azt mondta: a pártnak új stílusra, új fordulatszámra van szüksége, és
ebben feladatot akar vállalni.
Az MSZP március végén tartja kongresszusát, a tisztújítás már megkezdődött, a helyi
szervezetek jelentős részében lezajlott a szavazás, a megyei voksolások február
közepére érnek véget, az új országos elnökséget pedig a kongresszuson választják meg.
A lap szerint Botka László a Csongrád megyei elnökség szerdai ülésén világossá tette,
hogy indulni kíván az országos választmány elnöki posztjáért. Az ülésen részt vett
Balogh András, az MSZP jelenlegi elnökhelyettese is, aki támogatásáról biztosította a
szegedi polgármestert.
Botka László a Népszabadságnak megerősítette, hogy versenybe száll a pozícióért.
Balogh András pedig a lapnak elmondta: erős és egyhangú támogatás nyilvánult meg
Botka személyét illetően.
A szegedi polgármester neve régóta egyfajta „jolly jokerként” forog az MSZP-ben, a fiatal
politikust szinte mindegyik tisztújításon a párt egyik lehetséges új vezetőjeként hozzák
fel, ő azonban eddig nem lépett ki a szegedi közegből, a párt országos vezetésében sem
vállalt soha egyértelmű szerepet - írta a Népszabadság.

MSZP: a kormánynak nincs oktatáspolitikája
Budapest, 2012. január 26., csütörtök (MTI) - Hiller István volt szocialista oktatási
miniszter szerint a kormánynak nincs oktatáspolitikája: a felsőoktatásban koncepció
nélküli pénzkivonás zajlik, a miniszterelnök vitatható közoktatási elképzeléseit pedig
pénz hiányában nem tudják megvalósítani.

Az MSZP-s politikus a pártja által szervezett sajtóbeszélgetésen csütörtökön azt mondta:
az oktatásügy szerepe alárendelt a kormányban, és nem véletlen, hogy ez volt az első
terület, ahol a Fidesz-KDNP-n belül is súlyos nézetkülönbségek mutatkoztak.
Hiller István kifejtette, jellemző, hogy a változásokat nem az oktatási államtitkárság
kezdeményezte, a miniszterelnök vitatható oktatáspolitikai vízióját pedig a költségvetés
helyzete miatt nem tudják megvalósítani. Példaként hozta az iskolák államosítását,
megjegyezve, hogy az átalakítások először mindig költséggel járnak. Az önkormányzatok
eddig évente 300 milliárd forintot fordítottak iskoláik finanszírozására, amit ezután nem
tehetnek meg; ez azt jelenti, hogy szeptembertől, a közoktatás államosítása után, az év
hátralévő négy hónapjára 100 milliárd forint fog hiányozni innen - jelentette ki,
hozzátéve, az államosítás ott, ahol sokat költöttek közoktatásra, így például a legtöbb
belvárosi kerületben, Sopronban vagy épp Debrecenben minőségromlást okoz majd.
Az ellenzéki politikus szerint a hetvenes éveket idézi, hogy egy minisztériumi
főosztályvezető dönthet arról, hogy Komlón vagy Ózdon kiből lehet iskolaigazgató,
illetve az is, hogy a kötelező tananyag arányát növelik, így szűkítve a tanárok
mozgásterét. Mint mondta, bár az oktatáspolitika irányítói gyakran hivatkoznak
Klebelsberg Kunóra, az 1920-as évek oktatáspolitikusa mindezt látva "ötös fokozaton
pörög a sírban".
A felsőoktatásról szólva a korábbi miniszter azt mondta: itt még kormányzati koncepció
sem látszik, csak a pénzkivonás szándéka. Bírálta a Fideszt, amiért ellenzékből
népszavazást kezdeményezett a tandíj ellen, négy évvel később viszont a hallgatók egy
részével kifizetteti képzésük költségeit, másokkal pedig annak felét.
Hiller István azt mondta: optimista becslés, hogy a 32 ezer ingyen tanuló és 15 ezer
részösztöndíjas mellett 15 ezer önköltséges diák kezdi meg idén felsőoktatási
tanulmányait. De szavai szerint még ez is azt jelenti, hogy a 92 ezer érettségiző közül 30
ezren nem jutnak be egyetemre vagy főiskolára, miközben szaktudásuk sincs, és az ő
jövőjükről a kormány sem mond semmit.
A volt oktatási miniszter mellett a tájékoztatón párttársa, Kunhalmi Ágnes is bírálta az
új diákhitelrendszert, illetve a hallgatói szerződések tervét, a "röghöz kötést". Ez utóbbi vélekedett - a kormányzati szándékkal ellentétes hatást fog elérni: sok fiatal
elvándorlását nem megakadályozza, hanem előre hozza.

Hétpontos gazdaságélénkítő javaslatot készített az MSZP
Budapest, 2012. január 26., csütörtök (MTI) - Az MSZP szerint a gazdaság élénkítéséhez
először a befektetők bizalmát kell visszaszerezni, a szocialisták ennek érdekében
hétpontos javaslatcsomagot készítettek.
Szekeres Imre, az MSZP gazdaságpolitikai kabinetvezetője csütörtökön
sajtótájékoztatón elmondta: kezdeményezik a bírói függetlenség szervezeti és személyi
garanciáinak helyreállítását, az alaptörvény módosítását azért, hogy az
Alkotmánybíróság visszakapja korábbi jogkörét, a Költségvetési Tanács pedig korábbi
szervezetét, illetve helyreállítanák az érdekegyeztetés kormányváltáskor hatályos
rendszerét is.
A szocialisták javaslatai között szerepel, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagok állami

nyugdíjra legyenek jogosultak, az állami kezelésbe vont magánnyugdíjvagyon maradékát
pedig csak nyugdíjakra fordíthassa az állam.
Az MSZP emellett sürgeti a válságadók kivezetését 2013. január 1-jével, a bankadó
átalakítását úgy, hogy ne gátolja a vállalkozások hitelhez jutását, a korábban munkáltatói
tb-járuléknak nevezett szociális hozzájárulási adó 3 százalékpontos csökkentését, a
társasági adó 18 százalékra emelését, valamint azt, hogy a felső áfakulcs ismét 25
százalék legyen. Az egykulcsos helyett progresszív személyi jövedelemadót vezetne be
az ellenzéki párt, visszaállítva a kiskeresetűek adójóváírását.
Adójavaslatait éppúgy, mint a kiszámítható költségvetési szabályok törvénybe iktatását,
az MSZP a februári szezonkezdetekor benyújtja a parlamentnek - ismertette Szekeres
Imre, megjegyezve, hogy terveiket a költségvetési és számvevőszéki bizottság csütörtöki
ülésén, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter meghallgatásakor is bemutatják.
A javaslatcsomagot a szocialista politikus úgy indokolta: az ország az elmúlt hónapokban
rendkívül drágán jutott hitelhez és tudta megújítani államadósságát, amely így - és a
forint gyengülése miatt - emelkedett. Véleménye szerint ezen csak a hitelezők
bizalmának visszaszerzésével lehet változtatni.
Szekeres Imre hangsúlyozta, hogy ezen segíthet a Nemzetközi Valutaalappal (IMF)
kötött megállapodás is, amelyre azonban nem lett volna szükség, ha a kormány jó
gazdaságpolitikát folytat, és nem bizonytalanítja el a befektetőket. Ezzel kapcsolatban
azt is mondta, hogy az MSZP csak olyan IMF-megállapodást támogat majd, amely nem
vezet indokolatlan megszorításokhoz.

A számok nem hazudnak
Budapest, 2012. január 26., csütörtök (OS) - A számok nem hazudnak. Ezt talán még
Czomba Sándor is elismeri. De akkor miért vitatkozik a tényekkel?
Czomba Sándor foglalkoztatási államtitkár vitatja, hogy csupán a kormány trükkös
munkahely-matematikája révén nőtt közel 30 ezerrel a foglalkoztatottak száma 2011ben.
Pedig a KSH munkaerő-piaci adatai nem hazudnak. Az ellátórendszerből 90 nap után
kiradírozott munkanélküli már nem számít álláskeresőnek, s ha a korábban napi 6-8
órában foglalkoztatott közmunkás teendőit két, napi 4 órában alkalmazott
közmunkással végezteti el a kormány, az nem más, mint a munkaidőalap osztással
történő szaporítása.
Vajon honnan veszi Czomba Sándor, hogy az általa nagyvonalúan 30-40 ezresre becsült
növekmény a versenyszférában valósult meg, mikor 50 ezer fővel nőtt a részmunkaidős,
és 22 ezer fővel csökkent a teljes munkaidős foglalkoztatás?
Örülünk ugyanakkor, hogy a kormány immár legalább államtitkári szinten elismeri az
eddigi gazdaságpolitikája kudarcát: ”amíg a gazdaság motorjai nem indulnak be, addig a
foglalkoztatásban csodákat elérni nem lehet”…
Az MSZP arra kéri Czomba Sándort, hogy ezt a felfedezését Matolcsy Györggyel is ossza
meg, ugyanis minden felmérés azt mutatja, hogy idén sem nőni, hanem csökkenni fog a
munkahelyek a száma. Nem véletlenül: azok az elhibázott kormányzati intézkedések
hozzák ezt magukkal, amelyek olyan lehetetlen feltételeket szabnak a munkaadók
számára.
2011-ben több mint 10 százalékkal növelte árbevételét a Michelin Hungária Kft., ám a
cég elbizonytalanodott további magyarországi beruházásait illetően - írta a
Világgazdaság szerdán. Szintén szerdai hír, hogy a takarékosság jegyében működési- és
beruházási költségeit csökkenti idén a Mavir Zrt., holott üzemi eredménye tavaly
tízmilliárd forint felett lehetett. Néhány hete a Demján Sándor által tulajdonolt Trigránit
ugyan terjeszkedési terveiről számolt be, csak épp nem Magyarországon, hanem tőlünk
keletre kíván bővíteni…
Ezek után már csak egy kérésünk lenne az államtitkárhoz: nevezze meg legyen kedves
azokat a reálgazdasági ágazatokat, amelyekben az általa említett munkahelyek
létrejöttek. Mert mi nem találjuk.
Gúr Nándor,
országgyűlési képviselő,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Minden szinten, szinte minden
Orbán Viktor gazdaságpolitikája mérhetetlen károkat okoz. Ez a gazdaságpolitika
megbukott, mert nem növekedett a gazdaság, a munkahelyteremtés messze elmarad az
ígéretektől, a kormány újabb és újabb adókkal terheli az embereket és a vállalkozásokat,
napról napra romlanak az életkörülmények.
Keserves évnek nézünk elébe egy nagyon nehéz 2011-es év után. Tavaly jelentősen, 6,2
százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak. Különösen nagymértékben emelkedett
néhány alapvető élelmiszer ára. A cukor 44,5 százalékkal, a liszt 33,3 százalékkal, az
étolaj 20,6 százalékkal, a burgonya 39 százalékkal, a kenyér 12 százalékkal, a tej 11,1
százalékkal.
Az európai léptékkel mérve legmagasabb 27 százalékos áfa következményét máris
érezzük. A folyamatos üzemanyagár emelkedésének következménye a további drágulás!
Minden szinten, szinte minden többe kerül. A legújabb hír, hogy tovább drágulhatnak a
tejtermékek a következő hónapokban.
Csúszunk lefele a mind meredekebb lejtőn. Mert immár a lakosság 80 százalékának
marad egyre kevesebb pénz a zsebében, és ez a pénz is egyre kevesebbet ér.
Az MSZP követeli az Orbán-kormánytól, hogy haladéktalanul változtassa meg az
elhibázott, igazságtalan egykulcsos adórendszert, csökkentse az alapvető élelmiszerek
áfáját.
”...Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét .
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet…”
Magyarország alaptörvényének preambuluma
Kormos Kata,
szóvivő

Hozzák nyilvánosságra!
Az MSZP felszólítja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot és a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alapot, hogy hozza nyilvánosságra a Lomnici Zoltán volt főbíró
kiretusálásával megbízott riporter levelét!
Még vissza lehet vonni az egypárti médiatörvényt. Még vissza lehet adni a Klubrádió
frekvenciáját. Még vissza lehet vonultatni a médiatanácsba ültetett pártkatonákat.
A Cohn-Bendit-ügy, a Lomnici-botrány, az operaház előtti fantomriport bűze azonban más. A
közmédiát felülről rohasztó, ”hamis” légkör már csak alapos, a legfelsőbb szinteket is érintő
szellőztetéssel szüntethető meg.

Ennek során távozniuk kell mindazoknak, akik ezekre a rendszerváltás óta nem tapasztalt,
példátlanul mocskos hírhamisításokra parancsot adtak, és rehabilitálni kell mindazokat, akiket
az elmúlt másfél év alatt indokolatlanul, a pártatlan és független szakmai munkájuk miatt
elbocsátottak.
Az MSZP felszólítja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, valamint a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alapot, hogy – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett –
haladéktalanul hozza nyilvánosságra a Lomnici Zoltán volt főbíró kiretusálásával megbízott
riporter levelét!
Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
Nyakó István,
országgyűlési képviselő

Kérdőjelek a járási rendszer kialakítása körül
Nem látni, hogy mitől lesz jobb a lakossági ügyintézés, mitől lesz az új rendszer olcsóbb
és hatékonyabb. Mindezek ellenkezője látszik eddig a járási rendszer tervezett
kialakítása kapcsán.
A lakosságnak utaznia kell majd, számos feladat, ügyintézési kör elkerül a
településekről, így az ügyeket a járási központban intézhetik majd.
A kétezer fő létszám alatti településeken megszűnnek az önkormányzati hivatalok. Az
önkormányzatok hiányolják, hogy nincs érdemi, szakmai egyeztetés a településekkel,
kész tények elé vannak állítva a leendő járások kialakításával kapcsolatban. A területi
határok kijelölése mellett, a feladatokról is egyeztetni kellene.
Elfogadhatatlan, hogy egy oldalban foglalta össze a szaktárca az elképzeléseit, ezzel is
jelzik, hogy lemondtak az érdemi egyeztetésekről.
A járások zömében a jegyzők és körjegyzők államigazgatási feladatát vennék át. Az
előrejelzések azonban nem „rózsásak”. A járási központokban lehet majd a lakossági
ügyek jórészét intézni; az anyakönyveztetéstől a közterületi fakivágás
engedélyeztetéséig, mivel megszűnnek a jegyzők, körjegyzők államigazgatási
feladatai.

Nem tisztázott továbbá az önkormányzati hivatalok és a létrehozandó járási hivatalok
közötti feladatátadás módja és ütemezése sem. Súlyos párhuzamosság lehet a
rendszerben, ha nem körültekintő az előkészítés.
A kormány célja, átalakítani a teljes államigazgatást. Centralizálják az
államhatalmat. A társadalom legtávolabbi pontjáig kiterjesztik a hatáskörüket. Elveszik
a helyi közösségektől az önkormányzatiság lehetőségét.
A megyei kormányhivatalok a kormánytól függenek. A járási hivatalok a megyei
kormányhivatalok kirendeltségei lesznek.
Fel sem merül, hogy ezeken a szinteken helyi választott testületek mondjanak
véleményt.
Közben az utolsó közösségszervező erőt, az önkormányzatokat verik szét.

Dr. Sós Tamás
Országgyűlési képviselő

Tabajdi: Új lendületet az európai kisebbségvédelemnek!
Tabajdi Csaba civil és európai intézményi fellépést sürget a kisebbségvédelem
terén
"Új lendületet kell adnunk a 2000-es években egyre jobban háttérbe szoruló
kisebbségvédelmi ügynek. A hagyományos nemzeti kisebbségvédelmi törekvések a 90es években tapasztalt gyors fejlődést követően az elmúlt egy évtizedben megakadtak. Az
európai uniós fórumok eddig alig mutattak fogékonyságot a kisebbségvédelmi kérdések
iránt, pedig a téma, amely az Európai Unió lakosságának 8%-át, azaz közel 40 millió
európai polgárt közvetlenül érint, megkerülhetetlen. Ismét kezdeményezni fogom az
Európai Parlament által 2008-ban már megtárgyalt EP állásfoglalás elfogadását a
nemzeti kisebbségek jogainak uniós elismeréséről. Emellett nagyszabású, összeurópai
kezdeményezésekre van szükség, amelyek felrázzák és összefogásra ösztönzik a nemzeti
kisebbségi közösségeket és megszólítják a többségi társadalom kisebbség-barát
képviselőit is" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az Európai Parlamentben működő
Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup (Frakcióközi munkacsoport) újonnan megválasztott
társelnöke az Európai Polgári Kezdeményezés a Kulturális Sokszínűségért címmel
rendezett brüsszeli konferencián.
Tabajdi Csaba - aki az előző európai parlamenti ciklusban 2004 és 2009 között vezette
a Nemzeti Kisebbségügy Intergroupot - hangsúlyozta, hogy jelentős előrelépés lenne, ha
uniós jogi dokumentumokban is elismernék a nemzeti kisebbségekhez tartozó

személyek jogait. "A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a kisebbségekhez tartozó
személyek jogainak védelme megjelent az uniós alapszerződés szintjén. Arra kell
törekednünk, hogy ezen az alapon, és az Európa Tanács kisebbségvédelmi
keretrendszerére támaszkodva, fokozatosan kiépítsük a részletes uniós
kisebbségvédelmi szabályozást. A tavaly elfogadott Európai Roma Stratégia mintául és
hivatkozási alapul szolgálhat ebben a folyamatban."
A szocialista európai parlamenti képviselő szorgalmazta, hogy az Európai Roma
Stratégia mintájára kialakított "Nemzeti Kisebbségügyi Stratégiák Európai
Keretprogramjának" elfogadása érdekében egyszerre induljon kezdeményezés a civil
társadalom részéről és az európai uniós intézményekben. Előbbi eszköze lehetne a
Winkler Gyula RMDSZ-es EP képviselő által felvetett európai polgári kezdeményezés,
míg az utóbbi folyamatot egy európai parlamenti állásfoglalás elfogadásával lehetne
beindítani.
"Az Európai Parlamentben működő Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup mindkét
folyamatban fontos szerepet játszhat. Az európai intézményekben zajló
érdekérvényesítésben az Intergroup által összefogott európai parlamenti képviselők
pótolhatatlan szerepet játszanak. Az előttünk álló egy évben pártállástól függetlenül arra
kell törekednünk, hogy megszerezzük az EP meghatározó frakcióinak, különösen a
néppárti és a szocialista frakció támogatását a nemzeti kisebbségek ügyével foglalkozó
állásfoglaláshoz. Az európai polgári kezdeményezés sikerét pedig az Intergroup azzal
tudja elősegíteni, hogy figyelemfelhívó kampányokat szervez és olyan, a
kisebbségvédelemben meghatározó személyek támogatását is megnyeri az ügynek, mint
a Nobel-békedíjas, a koszovói rendezésben kulcsszerepet játszó, finn Martti Ahtisaari" hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

Az MSZP a befektetői bizalom visszaszerzését, és a gazdasági
növekedés beindítását javasolja

I.
A magyar gazdaság fő gondja a bizalomvesztés.
Itthon a pénzüket féltik, mentik az emberek, miközben külföldön
kiszámíthatatlannak, megbízhatatlannak tartják Magyarországot. Az Orbánkormány elment a falig, kockáztatva Magyarország és a nép jövőjét.
Az MSZP szakmailag megalapozott és megvalósítható megoldásokat
kezdeményez és a magyar emberek, vállalatok érdekében lép fel.
Mi a feladat? 4589 milliárd forintra lesz szüksége 2012-ben az államnak:
a forint és devizaadósság visszafizetéséhez, valamint a belföldi kiadásokhoz. Ez
a 2011-ben megtermelt GDP 16%-ka.
2011-ben már csak nagyon drágán jutott Magyarország hitelhez, ezért nőtt
az államadósság, noha éppen annak csökkentése érdekében sértett meg az
Orbán- kormány alapjogokat. A nyugdíj megtakarítások államosított összegét, a

különadókat elnyelték a magas kamatok és a gyenge forint. Ráadásul a
külföldiek nem újítják meg a lejáró magyar állampapírjaikat.
A feladat az, hogy 4 milliárd eurót előteremtsen a kormány. Kérdés az,
hogy hogyan? Három lehetőség van:
1) Pénzpiacokon eladni az állampapírokat. Ma drágán, és a
szükségesnél kisebb mennyiségben lehet állampapírt eladni, vagyis
hitelt felvenni. Ez nagyon előnytelen megoldás és az államadósságot
tovább növeli.
2) IMF-EU megállapodás révén, könnyebben és jobb feltételek
mellett hitelhez jutni,
3) vagy a megállapodásban szereplő hitelt is felhasználni,
amennyiben az szükséges.
Az IMF-EU megállapodás az Orbán-kormány számára vereség, és
kötöttségekkel jár, de stabilizálni lehet Magyarország pénzügyi helyzetét. Az
MSZP szerint elkerülhető lett volna az újabb hotel felvétel, ha az Orbánkormány nem rossz gazdaságpolitikát folytat, ha nem gyengíti a jogbiztonságot.
Az MSZP a befektetői bizalom visszaszerzését, és a gazdasági
növekedés beindítását javasolja.
Az MSZP olyan IMF-EU megállapodást támogat, amely előnyös
Magyarországnak, és nem vezet újabb megszorításokhoz.
II.

Ennek eléréséhez az MSZP szerint előzetesen vissza kell szerezni a
költségvetési és a gazdaságpolitika hitelességét, vissza kell szerezni a
nemzetközi pénzügyi piacok és a befektetők bizalmát, mert csak így lehet
Magyarországon beruházásokkal új munkahelyeket teremteni.
Ez akkor lehet sikeres, ha helyre állítja az Orbán-kormány az alkotmányos
rendszerrel kapcsolatos gazdasági és társadalmi stabilitást is.
Ennek érdekében, 7 javaslata van az MSZP-nek:
1.
Kiszámítható, az Európai Unió jogrendszerébe illeszkedő
költségvetési és gazdaságpolitikai szabályok megalkotása. Az MSZP
február 10-ig javaslatot tesz a szükséges változtatásokra.
2.
A bírói függetlenség szervezeti és személyi garanciáinak
visszaállítása. A törvényjavaslatot az MSZP az Országgyűlés elé terjeszti
február 13-án.
3.
Magyarország Alaptörvénye és az Átmeneti Rendelkezéseiről
szóló törvény hatályon kívül helyezése:
a)
az Alkotmánybíróság jogköreinek,
b)
a Költségvetési Tanács szervezetének és működésének,
c)
valamint az országos érdekegyeztetés rendszerének
visszaállítása,

d)
a
magán-nyugdíjpénztári
tagok
állami
nyugdíjjogosultságának biztosítása.
4.
Törvény írja elő, hogy a magán-nyugdíjpénztáraktól
államosított vagyont kizárólag nyugdíjra lehessen felhasználni.
5.
A válságadók – legkésőbb 2013. január 1-jéig történő –
kivezetése. A bankadó átalakítása, amely biztosítja a magyar
vállalkozások hitelhez jutását.
6.
A munkaadói járulékok (2012-től szociális hozzájárulási adó)
3 az ÁFA 2 százalékpontos csökkentése. Az 50 millió forint feletti
árbevétellel rendelkező vállalkozások társasági adójának 18%-ra emelése.
7.
A progresszív személyi jövedelemadó-rendszert és az
adójóváírás intézményét visszaállító, valamint gyermekek után járó
adókedvezményeket a kis- és közepes keresetű munkavállalóknak is
biztosító személyi jövedelem adórendszer bevezetése. A törvényjavaslatot
az MSZP az Országgyűlés elé terjeszti február 13-án.
A pénzügyi intézkedések hatására a 2012-es költségvetés stabilitása nő,
320 milliárd forinttal, több bevétellel fog rendelkezni a költségvetés, úgy hogy a
kis- és a közepes keresetűek, a nyugdíjasok helyzete javul.
A befektetői bizalom helyreállításával csökken Magyarország kockázati
felára, könnyebben és olcsóbban jut hitelhez és csökken az államadósság.
Mindehhez lehetővé teszi, hogy a megtakarításokat beruházásokra,
munkahelyteremtésre lehessen fordítani.
Szükségesnek tarjuk új Alkotmány megalkotását, az ehhez szükséges
egyeztetések
rendszerének,
fórumainak
kialakítását,
Magyarország
Alaptörvénye és az Átmeneti Rendelkezéseiről szóló törvény hatályon kívül
helyezését.

Czomba Sándor továbbra is a tényekkel dacol
Budapest, 2012. január 26., csütörtök (OS) - Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy
Czomba Sándor továbbra is a tényekkel dacol, ahelyett, hogy a Fidesz által ígért
egymillió új, adófizető munkahely létrehozásáért küzdene.
Továbbra is várjuk, hogy Czomba Sándor megnevezze azokat a nemzetgazdasági
ágazatokat, amelyekben az általa említett munkahelyek létrejöttek, mert mi sajnos még
mindig nem találjuk őket.
Pedig higgye el, tudunk olvasni, mi több, számolni is. Sőt higgye el, azok az alacsonyabb
fizetésű dolgozók is tudnak, akik a Fidesz egykulcsos személyi jövedelemadója és az
adójóváírás megszüntetése miatt jóval kevesebbet keresnek, mint egy akár csak egy éve.

Tudnak továbbá számolni azok a munkaadók is, akikkel a kormány meg akarja fizettetni
az igazságtalan és hibás adórendszere árát. Osztanak és szoroznak a külföldi és hazai
beruházók is, és valamiért tömegesen döntenek úgy, a jövőben inkább máshol fektetik
be a pénzüket.
Talán inkább ez ellen kellene küzdenie, államtitkár úr.
Gúr Nándor,
országgyűlési képviselő,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke
U.i.: a 2011-es foglalkoztatási statisztikát összevetni csak a 2010 hasonló időszakának
adataival lehet. A KSH által közölt, legutóbbi hivatalos munkaügyi statisztika a 2011-es
esztendő április-júniusi időszakára vonatkozik. E szerint a foglalkoztatottak száma 29
ezer fővel haladta meg a 2010 hasonló időszakában mért szintet, miközben a
részmunkaidőben dolgozó munkavállalók száma 51 ezerrel nőtt, a teljes munkaidőben
alkalmazottaké pedig 22 ezerrel csökkent.

