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Vona hű Orbán-tanítvány
Az MSZP szóvivője szerint Vona Gábor, a Jobbik elnöke Orbán Viktor hű tanítványa,
nézeteit 2002 után a Fidesz-elnök polgári körében tevékenykedve sajátíthatta el, és csak
abban különbözik a kormányfőtől, hogy "konkrétabban fogalmaz".
Török Zsolt szerdai sajtótájékoztatóján a XII. kerületi Turul-szobornál azzal
kapcsolatban fejtette ki véleményét, hogy a Jobbik szombati évadnyitó rendezvényén
Vona Gábor pártelnök azt mondta: "nem vagyunk kommunisták, nem vagyunk fasiszták,
nem vagyunk nemzeti szocialisták, de demokraták sem vagyunk".
Az MSZP-s politikus szerint Vona és "tanítómestere", Orbán Viktor azonos nézeteket vall,
csak amíg a miniszterelnök elegánsabban fogalmaz, a Jobbik első embere "kimondja,
amit a jobboldalon mindannyian gondolnak". "Amíg Orbán Viktor még csak lőporszagot
érez, addig Vona Gábor fegyveres konfliktust vizionál az országban" - vont párthuzamot.
Hozzátette, a szocialisták mindkét retorikát, a jobboldal "harckészültségét" és a
kirekesztésre, gyűlöletkeltésre irányuló politika minden elemét elfogadhatatlannak
tartják.
Arra is kitért, hogy a Fidesz szerinte tűrhetetlen gesztusokat tesz a radikálisoknak, amit
azzal támasztott alá, hogy szerdán veszi át az Új Színház igazgatói székét Dörner György.
Szűcs Gábor, a Societas országos elnökségének tagja kifejtette, Vona Gábor hétvégi
nyilatkozatában beismerte, a Jobbik nem demokratikus párt, ezért nincs helye a magyar
közéletben.
Vona Gábor gazdasági elképzeléseit "furcsának" minősítette, mivel polgári körösként
még nyíltan az orosz tőke ellenfele volt, most pedig keleti fordulatról beszél.
Szűcs Gábor sürgette a kormány gazdaságpolitikájának gyökeres változtatását, a
nemzetközi befektetői bizalom visszaállítását,az orosz, kínai és török gazdasági
kapcsolatokat erősítését.

MSZP: a kormány politikája elriasztotta Magyarországról a
befektetőket

Budapest, 2012. február 1., szerda (MTI) - Az MSZP véleménye szerint az elmúlt másfél
év kormányzati munkája, gazdaságpolitikája és jogalkotása megrendítette a befektetők
Magyarországba vetett bizalmát - mondta Józsa István szerdai, budapesti
sajtótájékoztatóján. A politikus szerint Orbán Viktor kormányfő sem tett eleget a
bizalom helyreállításáért.

Az MSZP gazdasági ügyekért felelős frakcióvezető-helyettese azt mondta, hogy a
miniszterelnök értelmetlenül kezdett "háborúzni" Európában Magyarország
szövetségeseivel, majd pedig "mindenkivel összehúzva tett egy tiszteletkört
Strasbourgban, mondván, hogy ő mindenre kész ( ) és ugyanettől az Európától várna
most segítséget".
A politikus kijelentette, hogy a kétoldalú gazdasági kamarák éves közgyűlései azt a
tapasztalatot vonták le, hogy a nagybefektetők cége nem is gondolkoznak a
magyarországi beruházásokban. Szavai szerint nem lehet terveket szőni ott, ahol
visszamenőlegesen vetnek ki adókat, a különadók bizonytalan ideig maradnak fent, a
jogalkotás pedig úgy zajlik, hogy "reggel előterjesztenek valamit a parlamentnek estére
pedig elfogadják".
Kirívó példaként említette, hogy tavaly márciusban "egy nap alatt hazavágtak egy
iparágat", mégpedig a kapcsolt energiatermelőkét.
Józsa István szerint a beruházás-ellenes politika "csimborasszója az úgynevezett
plázastop". Kijelentette, hogy ezzel a törvénnyel az egész világnak megüzenték,
Magyarországgal nem érdemes foglalkozni. Hozzátette, hogy a gazdasági miniszter
felmentést adhat a jogszabály hatálya alól, de a piaci szereplők nem szeretnek úgy
gondolkozni, hogy valahogy "kikuncsorogják a felmentést a minisztertől".
Kitért arra is, hogy megszűntek a PPP-beruházások, pedig azok korábban sikeresek
voltak és hosszú éveken keresztül komoly munkát adtak az építőiparnak.
A frakcióvezető-helyettes úgy összegezte mondanivalóját, hogy "Orbán Viktor egy
csapdahelyzetbe vezette Magyarországot". Hangot adott annak a meglátásának is, hogy a
kormányzati gazdaságpolitika kudarcot vallott, de ha innen visszafordulnánk, akkor sem
lehetne gyors eredményeket várni. Józsa István kijelentette, hogy ebből a
csapdahelyzetből ajánl kiutat az MSZP alternatív gazdaságpolitikája.
A gazdaságpolitikai elképzeléseiket részletezve elmondta, hogy az országgyűlési ciklus
kezdetéig törvényjavaslat formájába akarják önteni a korábban hét pontban
megfogalmazott elképzeléseiket.
Első javaslatuk szerint kiszámítható, az Európai Unió jogrendszerébe illeszkedő
költségvetési és gazdaságpolitikai szabályokat kell alkotni.
Szavai szerint helyre akarják állítani a jogállamiságot, amelybe beletartozik a bírói

függetlenség "szervezeti és személyi garanciáinak visszaállítása". Harmadik pontként
említette az alkotmányosság helyreállítását, amelynek részeként hatályon kívül
helyeznék az átmeneti törvényeket és az alaptörvényt.
A szocialisták törvényi garanciát kérnének arra, hogy a magán-nyugdíjpénztáraktól
elvett vagyont csak a nyugdíjak kifizetésére lehetne felhasználni. Az MSZP törvényben
rögzíttetné, hogy legkésőbb 2013. január 1-ig kivezetik a válságadókat. A képviselő
ennek kapcsán megjegyezte, hogy az elmúlt másfél év azt bizonyítja, "Orbán Viktor
politikája tovább mélyíti a válságot". Leszögezte, hogy az ország rosszabb helyzetben
van, mint másfél évvel korábban és a gazdasági után szociális válság fenyeget.
Az aktuális helyzetre utalva, kitért arra is, hogy elégtelennek tartják a rendkívüli hideg
miatt hozott kormányzati intézkedéseket, mert "nem intézkedésekre van szükség,
hanem tüzelőt kell adni az embereknek".
A szocialisták hét pontjára visszatérve, a munkahelyteremtéssel kapcsolatban azt
javasolta, hogy három százalékkal csökkentsék a munkaadói járulékot és mérsékeljék 25
százalékra az áfát. Végül hangsúlyozta, hogy visszaállítanák a progresszív, többkulcsos
adórendszert, újra bevezetnék az adójóváírást és a gyermekek után járó
adókedvezményt kiterjesztenék a kis- és közepes keresetű munkavállalókra is.

Elég az ellenségkeresésből, dolgozni kellene már

Tegnap Mosonmagyaróváron folytatódott a Darányi tervet bemutató figyelemelterelés.
A vidékfejlesztési miniszter, dr. Fazekas Sándor azt a képtelenséget állította, hogy a
családi gazdaságok háromszor annyi embert foglalkoztatnak ugyanakkora
termőterületen, mint a társas vállalkozások. Ez innen földközelből máshogy látszik, mint
a Kossuth térről.
Nem tudom, hogy a miniszter úr kitől kapja ezeket az információkat, de vagy
félrevezetik, vagy ő vezeti félre szándékosan a közvéleményt.
100 hektár műveléséhez egy fő éves foglalkoztatására van szükség. Ha a
növénytermesztés mellett állattartás is van, akkor általában 25 hektár területre jut egy
fő foglalkoztatott. Miután az állattartást jobbára kis, közepes és nagyobb társas
gazdaságokban végzik, látszik, hogy a területre vetített foglalkoztatás ezekben sokkal
nagyobb, mint a családi birtokokon.

A nagyobb 5-600 hektárt művelő családi gazdaságokban bevett gyakorlat, hogy minden
családtag, és alkalmazott őstermelő, ezzel kikerülik az adózást, és csak minimális
járulékot fizetnek, ezzel természetesen óriási versenyelőnybe kerülnek.
A miniszter úr vélhetően az eltartottakhoz érti a négyszázezer ”őstermelőt”, akiknek a
jelentős része viszonteladó kereskedő, és semmi köze a földműveléshez. Ha erről meg
akar győződni, menjen ki egy kisvárosi piacra, és nézzen körül, hány ”őstermelő” árul
narancsot és banánt, vagy júniusban tegyen egy kört a Balaton partján, és láthatja, hogy
hány ”őstermelő” kínálja a kiváló magyar dinnyét, ami köztudottan július közepétől érik
be Magyarországon.
A másik nagy mondás ezen a konferencián az élelmiszerbiztonsági rendszer
megerősítéséről szólt. Szeretném felhívni a minisztérium figyelmét, hogy a
kormányhivatalok a kötelező leépítés okán lényegesen több embert bocsátottak el az
élelmiszerbiztonsággal foglakozó részlegektől, mint más területekről.
Ugyancsak elképesztő, hogy a Fidesz még ellenzékben a Kossuth téren felállított
pótkocsiról követelte a falugazdászok létszámának kőbevésését, most pedig hallgatnak,
miközben a leépítés közelíti az állomány felét.
A minisztériumnak olyan kormányzati disznóságoktól kellene megvédeni a
mezőgazdaság szereplőit, mint az alkalmazottak fizetésének csökkenése az egykulcsos
adó miatt, a termékdíj, a felügyeleti díj. E mellett a szakma és a fogyasztók érdekében
sürgősen csökkenteni kell a 27 százalékos forgalmi adót.
Az MSZP szerint ez a lényeg, és nem a Fidesz által évek óta generált ellenségkeresés, a
mezőgazdaság szereplőinek egymással való szembeállítása. Itt az ideje dolgozni is végre
és nemcsak a szájalni, hangulatot kelteni.
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke,
országgyűlési képviselő

Lesz még Magyar Köztársaság!

Hatvanhat évvel ezelőtt szociáldemokrata kezdeményezésre iktatták törvénybe a
demokratikus Magyar Köztársaságot, amely a múlt lezárásának és egy merőben új
történelmi korszak kezdetének a lehetőségét teremtette meg a demokratikus erők
összefogásának eredményeképpen. A mai napon erre az összefogásra és egy olyan
szimbolikus történelmi, illetve jogtörténeti eseményre emlékezünk, amely túlmutat
önmagán, azon a tényen, hogy megszületett a demokratikus köztársaság.

Ma már nem Magyar Köztársaság az ország és az állam hivatalos neve. A névváltozáson
túl azonban sok egyéb változás is lezajlott Magyarországon, amely jogos aggodalommal
tölt el bennünket. Aggályaink nem újkeletűek: az egypárti alkotmányozás, a jogbiztonság
és a demokratikus működési elvek megsértése, a fékek és ellensúlyok rendszerének
kiiktatása mind-mind aggodalomra okot adó tények, amelyek nem előre, hanem rossz
irányba viszik hazánk fejlődését.
Emlékeznünk ezért is fontos 1946. február 1-jére. A baloldal, civil szervezetek és most
már velünk együtt milliók mondják, rossz irányt vett a politika, rossz irányba mennek a
dolgok.
Az emlékezésen túl ezért ez a nap a tiltakozásé, de egyben a reményé is. Hiszen ahol a
többség új, negyedik köztársaságot követel, ott még van remény!
A Magyar Szocialista Párt küzdeni fog azért, hogy visszaadjuk az embereknek a reményt:
lesz még Magyar Köztársaság!
Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető

Dr. Kiss János nem érti...

Dr. Kiss János a Fidesz frakcióvezetője nem érti a helyi szocialistákat és nem érti, hogy
miért baj az, hogy a Miskolci Egyetemen a joghallgatóknak évente 350 ezer forintot, a
közgazdász hallgatóknak 310 ezer forintot kell fizetniük.
Ha tényleg nem érti, akkor nagy a baj! Nagy a baj, mert melyik az a család, amelyik ebben
a régióban tehetséges gyermeke számára ezt a jelentős összeget meg tudja fizetni? Nagy
a baj, mert a választási ígéreteik között ilyen drasztikus tandíjbevezetés sehol sem
szerepelt! Azt javasoljuk Kiss Jánosnak és frakciójának, hogy forduljon önmagába és
nézzen szembe a tényekkel: politikájukkal kiszorították a szegény gyerekeket a
felsőoktatásból! Egyben tájékoztatjuk, hogy az MSZP frakció miatti aggodalmai
alaptalanok, választóink – akik között egyelőre még nem köszönthetjük dr. Kiss Jánost –
tisztában vannak azzal, melyik képviselőnk, melyik párthoz tartozik. Azt pedig, hogy
irtózik a személyi kérdésekről szóló titkos szavazástól – amely pedig a demokratikusan
működő rendszerek sajátossága – megértjük: kézi vezérléssel működő pártoknál nagy
luxus az ilyesmit megengedni.
Dr. Simon Gábor
az MSZP miskolci frakcióvezetője

Giró-Szász újabb buktája
Budapest, 2012. február 1., szerda (OS) - Giró-Szász András kormányszóvivő valótlant
állított az ATV Egyenes beszéd című műsorában, amikor a Magyar Bírói Egyesületre
fogta a bírák korai nyugdíjazásának ötletét. De nem ez volt a legnagyobb valótlanság.
Zsíros állami megrendelésekhez jutottak a hozzá köthető cégek, melyekről azt állította,
hogy azt nyílt közbeszerzésen nyerték el. Ez csupán az egymilliárdos tanácsadásra lenne
igaz, de több megrendelés esetében csak tárgyalásos eljárás volt. A hiteltelen kormány
szóvivője sokat dolgozott saját hiteltelenítésén, de egy este alatt sikerült bebizonyítania
alkalmatlanságát.
Korábban is több állami megbízás kaptak a kormányszóvivő egykori cégei. Tavaly április
végén a Századvég Gazdaságkutató nyerte meg a ”távhő-ármegállapítási módszertan
kialakítása” pályázatot, a Magyar Energia Hivatalnál, de már egy hónappal korábban is
nyertek hirdetmény nélküli tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárással egy zsíros
megrendelést gazdaságpolitikai elemzésre, nettó 24,3 millió forintért a Fidesz
parlamenti frakciójától. Sokan szeretnének ilyen jól tárgyalni, de keveseknek sikerül.
Bár kormányszóvivőként el kell magyaráznia, hogy a megszorítás, az nem is az. De ezt
parancsra teszi. Bár el kell magyaráznia az embereknek, hogy jobban élnek, mint tavaly,
pedig az emberek nem ezt érzik. De ezt is parancsra teszi.
Ám mikor Kálmán Olga azzal szembesítette, hogy sokmilliós állami, minisztériumi
megrendelésekhez jutnak cégei, akkor erre úgy válaszolt, hogy nyílt közbeszerzési
eljáráson nyertek el állami, jól fizető megrendeléseket.
Ezzel szemben az igazság, hogy több zsíros állami megrendeléshez tárgyalásos úton
jutottak hozzá. Nyílt eljárásban csupán egy icike-picike, közel 1 milliárd forint értékű
tanácsadást, kutatást nyertek.
Ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kutatásra, tanácsadásra és
kommunikációs feladatokra vonatkozó nyílt tenderét - amely megbízatás értéke havi 29
és fél millió forint három éven át - a Századvég és a Strategopolis nyerte meg.
Magyar Szocialista Párt

A végtörlesztés hasznát elvitte a Fidesz miatti gyenge forint

A végtörlesztés már eleve ellentmondásos lépés volt abban az értelemben, hogy csak egy
tehetősebb, szűk réteg számára jelentettek megoldást, amit a végtörlesztők száma is

igazolt. Viszont még ezen végtörlesztők fele is csak úgy volt képes kezelni problémáit,
hogy deviza helyett forintban adósította el magát. Őket azonban az Orbán-kormány
tragikusan gyenge gazdaságpolitikája miatt mélyrepülést végző forint hozza újabb nehéz
helyzetbe. Kis túlzással elmondható, hogy csöbörből vödörbe kerültek.
Az emberek szinte minden megtakarításukat felélték, de nem mernek és nem is tudnak
hitelt felvenni, hiszen a Fidesz kiűzte a bankokat a hitelpiacokról. Az adósok igyekeznek
csökkenteni hitelállományukat, azonban hiába áldozták fel erre megtakarításaikat, alig
érezhető változást értek el, mivel a forint közben folyamatosan leértékelődött.
Az adatok mindennél látványosabban igazolják a fenti állítást: a lakosság hitelállománya
tavaly év végén 8506 milliárd forint volt, alig valamivel kevesebb az egy évvel korábbi
8583 milliárdnál. Ha az árfolyamhatás nem érintette volna a lakosságot ilyen
drasztikusan, akkor 809 milliárd forintot spóroltak volna.
A legnagyobb gond azonban továbbra is azoknak a százezreknek a helyzete, akik nem
képesek fizetni egyre növekvő adósságaikat. Róluk nem gondoskodik a kormány, az
eszközkezelő tevékenysége pedig alig hozott érzékelhető változást az adósok életébe.
Az MSZP követeli, hogy az Orbán-kormány végre vegye komolyan a nemzeti tragédiával
fenyegető helyzetet, és kezelje felelősen az adósok ügyét. A legnagyobb gond, hogy az
elmúlt időszak kormányzati intézkedései ad hoc lépések voltak. Ezek nélkülözik azt a
tudatos koncepciót, amely egyben képes a devizahitelesek problémáit kezelni és nem
csupán egy-egy kiemelt csoport eseti támogatásában gondolkodnak.
Az MSZP elvárja, hogy ebben a kérdésben az Orbán-kormány hívjon össze
válságbizottságot, ahol minden politikai párt, szakmai és civil szervezet javaslatait
építsék bele a problémakezelésbe, mert ez nem politikai, hanem nemzeti ügy.
Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő

Belénessy utasít és szerinte ez így helyes
Budapest, 2012. február 1., szerda (OS) - Belénessy Csaba, az MTI vezérigazgatója a
kuratórium előtt nevezte meg Hegedűs Istvánt, a Hírcentrum Duna TV-ért felelős
helyettes vezetőjét, aki kiadta azt utasítást arra, hogy ”négy személy szerepeljen az
anyagban”. Tehát vállalta az utasítás tényét, ami jól mutatja, milyen felkészült vezére a
hazai közszolgálati kommunikáció legfontosabb cégének.
”A riporter és a vágó azt az utasítást, hogy ez a négy személy szerepeljen és Lomnici ne
szerepeljen ebben az anyagban, ezt úgy értelmezte, hogy ne is látsszon, és ezzel a

brutális módon, mert másképp nem tudták megoldani, kitakarta a képből.” – mondta a
jegyzőkönyv szerint Belénessy Csaba. Vagyis volt utasítás, bár Belénessy tagadja, hogy az
a kitakarásról szólt volna.
Ezzel szemben áll a meghurcolt riporter levele, amely elég határozottan megnevezi, kik a
felelősek és milyen módon utasították a beosztottakat.
Akárhogy is nézzük, a Közszolgálati Közalapítvány közzétett december 14-i
jegyzőkönyve
szerint a ”vizsgálóbizottságnak” tudnia kellett, kik és mit követtek el 2011. december 3án a Duna Televízió és az MTV Híradójának szerkesztőségében, mégis egészen más kapta
a büntetést. Milyen felelősségük van ezeknek a döntéshozóknak, és kik azok, akik tűrik,
hogy a retusálás kiagyalói, politikai megbízásból dolgozó hír- és történelemhamisítók
még mindig dolgozhatnak a közmédiumokban.
A lánc természetesen itt nem állhat meg. A kinevezőket is kinevezték, és nehéz
elhessegetni a feltételezést, hogy a politikai ellenőrzéses rendszert nemcsak ők jelentik,
a fej ennél sokkal magasabban van.
A mostani jegyzőkönyv - a vizsgálatot végzők és a jegyzőkönyvet nyilvánosságra hozók
akarata ellenére - egyértelműen arról árulkodik, hogy koncepciós eljárás folyt, ahol a
fegyelmivel büntetett beosztottakat meg sem hallgatták.
A Lomnici-levél fényében az MSZP biztos abban, hogy új, immár az elsődleges bűnösöket
tisztára mosni kívánó másodlagos felelősök személyének felfedésére is irányuló lehetőség szerint független és pártatlan vizsgálatra van szükség.
Bennünket nem érdekel, hogy ezt melyik hatóság indítja, majd folytatja le. Bennünket
egyetlen dolog érdekel: az, hogy a valódi felelősök kilétére minden kétséget kizáróan
fény derüljön, s ezek az emberek örökre távozzanak a közszolgálati médiából.
Úgy látjuk, hogy - ha külső nyomás hatására is, de - a hatóság tegnap végre elindult az
ehhez vezető úton. Tessék rajta végigmenni! Három hónapja várunk az igazság
kiderülésére. Most már csak egy napjuk van hátra, hogy bejelentsék a vizsgálat
lefolytatását.
Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
Nyakó István,
országgyűlési képviselő

