2012.02.02. csütörtök

Feljelentést tesz az MSZP a borsodi közgyűlés decemberi ingatlanvásárlása miatt
A bérrendezés az egészségügy legnagyobb problémája
Elszakadt a cérna: Budapestre gyalogolnak
MSZP: botrányos a Fidesz kiállása az egykulcsos szja mellett

Rogán Abu Dhabiból Budapest ellen?
Több szolidaritást!
Schmitt Pált eltávolították
Ígéretek és a valóság
Hogyha tanulsz felsőfokon, ezt fizesse minden rokon?!
Feljelentés és fegyelmi vizsgálat az MSZP zuglói honlapja ügyében
Zsákutcába jutott az irányított demokrácia Oroszországban
Gyors cselekvés kell az állástalanság leküzdésére
Magyar győztes az EU hamisítás elleni pályázatán
Felemás eredmények az uniós csúcstalálkozón
Tabajdi: Magyarországnak csatlakoznia kell a kormányközi szerződéshez, de az
Európa számára nem elegendő!

Elfogult tudósítások Orbán európai parlamenti szerepléséről
Munkát, kenyeret!

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Feljelentést tesz az MSZP a borsodi közgyűlés decemberi
ingatlanvásárlása miatt

Az MSZP szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat decemberben
törvénysértő módon vásárolt meg 650 millió forintért egy zsujtai ingatlanegyüttest,
amely január 1-jén állami kézbe került. A szocialista párt hűtlen kezelés és jogalap
nélküli gazdagodás miatt feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen.
Lukács András, a szocialisták borsodi frakcióvezetője csütörtöki budapesti
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a megyei közgyűlés december 18-án, vasárnap este
zárt ülésen, soron kívül döntött az ingatlanvásárlásról, úgy, hogy a határozati javaslatot a
képviselők csak az ülés kezdetén ismerhették meg, és azt a bizottságok sem tárgyalták.
Hozzátette, ennél is aggályosabb, hogy a vételi ár meghatározásakor nem készült
hivatalos értékbecslés.
A politikus - hangsúlyozva, hogy a döntésben az MSZP nem vett részt - tudatta: a 650
millió forintot a megyei önkormányzat hitelből fizette ki, majd az ingatlan, amelyben egy

magánfenntartású idősek otthona működött, január 1-jén, a megyei önkormányzatok
intézményeinek átvételekor az önkormányzati adóssággal együtt állami kézbe került.
Legény Zsolt, az MSZP Demokrácia Központjának vezetője azt mondta: a hűtlen kezelés
gyanúját veti fel, hogy az ingatlanegyüttes megvásárlását nem előzte meg hivatalos
értékbecslés, így a képviselők a valós értékének megismerése nélkül hoztak döntést a
megvételéről. Mint mondta, a hatóságok feladata kideríteni, hogy az államot érte-e kár
az ügyben.
A szocialisták emellett jogalap nélküli gazdagodás miatt is feljelentést tesznek
ismeretlen tettes ellen. Ezt Legény Zsolt azzal indokolta: az eljárás felveti annak
gyanúját, hogy az ingatlant jóval a piaci ár felett vásárolta meg a megyei önkormányzat a
tulajdonostól.

A bérrendezés az egészségügy legnagyobb problémája

Az MSZP szerint az egészségügy egyik legnagyobb problémája a bérrendezés, illetve az
elmaradt bérek.
Havas Szófia, az MSZP fővárosi frakciójának tagja csütörtöki sajtótájékoztatóján azt
mondta, az sem segítette elő a humánpolitikai problémák rendezését, hogy tavaly év
végén törvénymódosítással katasztrófa helyzetben bárhol szolgáltba állíthatók lettek az
orvosok, és az sem, hogy a korábban megígért, de azóta végre nem hajtott
bérfejlesztésből a háziorvosokat kihagyták.
A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy rohamosan fogy az idő, és egyre kevesebb
ember hiszi el, hogy lesz bérfejlesztés, hogy megújulhatnak az intézmények, és a
Semmelweis terv is "csak álom marad". Megjegyezte, hogy a rezidensek által letétbe
helyezett 2.500 felmondólevél "ketyeg" és március elején lejár a határidő.
Havas Szófia kitért arra is, hogy senki nem tudja, milyen forrásból fogják kompenzálni a
csökkenő béreket, holott a fiatal szakdolgozók 13-14 százalékkal kevesebbet keresnek.
Hozzátette: az egészségügy bérrendezéséhez 100 milliárd forintra lenne szükség, de
ismerve az ország helyzetét, és az IMF elvárásait, a probléma megoldására nincs sok
esély.

Elszakadt a cérna: Budapestre gyalogolnak
Munkát, kenyeret! jelszóval éhségmenetet szerveznek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
polgármesterek, magánszemélyek, kezdeményezésüket az MSZP is támogatja. A menet
Miskolcról, az ITC parkolójából február 6-án, 9 órakor indul, és terveik szerint 13-án
érnek gyalogosan Budapestre, a Kossuth térre, a parlament tavaszi ülésszakának
nyitónapjára. Céljuk, hogy felhívják a kormány figyelmét a régióban élők kilátástalan
helyzetére.

A kezdeményezést azért támogatja az MSZP, mert – mint azt Gúr Nándor országgyűlési
képviselő, a párt megyei elnöke a szervezőkkel közösen megtartott miskolci
tájékoztatóján elmondta – a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben ma már
robbanásközeli állapotba jutott a feszültség a munkanélküliség, az ebből fakadó nyomor,
illetve az alacsony jövedelműeket sújtó kormányzati intézkedések miatt. Mint mondta,
az Orbán-kormánynak a kiskeresetű, szegény emberek nem jelentenek semmit,
nemhogy támogatnák őket, még el is vesznek tőlük. Emlékezetett arra, hogy az alacsony
jövedelműek a minimálbér megemelésével jó esetben is csak ugyanazt a pénzt kapják
meg, mint tavaly, hiszen január 1-jével megszüntették az őket segítő adójóváírást. Ezek
az emberek azok – mutatott rá –, akik, ellentétben például a kormánytagokkal, nem
tudják igénybe venni a gyermekenként nekik is járó nettó 33 ezer forintos
adókedvezményt: nincs akkora keresetük, amiből annyit adóznának, hogy az adóalapból
ezt az összeget le lehessen vonni. Ők azok, akiket a legjobban sújt a szegények adója, az
európai és világviszonylatban is legmagasabb szintre emelt áfa, ők azok, akik az ebből
fakadó összes áremelkedést a leginkább megérzik. Megítélése szerint a térségben élő
emberek jelentős része nyomorog. De nemcsak itt, az egész országban is nagy a baj: míg
a kormányváltás előtt, a válság kellős közepén, 2009-ben 2,7 millió ember élt a
létminimum alatt Magyarországon, addig ők ma már közel 4 millióan vannak.
Hangsúlyozta: a menet szervezői, a résztvevők, azok, akik hétfőn elindulnak a majd' 200
kilométeres gyalogútra, „csupán futárai annak a több tízezer Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei embernek, akik megélhetési gondokkal küzdenek".
Az egyik szervezőnek, az edelényi Komjáthi Imrének van ugyan munkája, ám az Orbánkormány adópolitikája őt is, a családját is, ismerőseit, barátait is érzékenyen érintette.
„Nem ezt ígérték. Elvették a hitünket, elvették az önbecsülésünket. Pedig minden
eszközük meg lenne a változtatásra. Azért megyünk a parlament elé, hogy borsodi
módra belekiabáljuk a kormány fülébe: változtassatok, különben bele fogunk dögleni" –
mondta.
A miskolci Tóth Imre évtizedekig dolgozott olvasztárként a miskolci kohászatban, most
munkanélküli. Nemrégiben egy közeli barátja lett öngyilkos a nyomor miatt, két
gyereket hagyott árván. Mint mondta, ő munkanélküli, nem pedig tolvaj, s elvárja, hogy a
kormány ekként is kezelje őt. Elmondása szerint a Fidesz becsapta őt és sorstársait, sőt,
a magán-nyugdíjpénztárak államosításával meg is lopta őket. Kijelentette, jó lenne, ha a
kormány végre megértené, nem az emberek vannak a kormányért, hanem a kormány az
emberekért.
Takács László, Alsógagy polgármestere azt mondta, a napokban 50 ezer forintot osztott
szét saját pénzéből a falu rászorulói között, mert az emberek egyszerűen nem tudtak
gyógyszert venni a 22.800 forintos segélyükből. Ebből az összegből a polgármester
szerint maximum „éhen lehet dögleni". Szerinte remény sincs arra, hogy javulni fog a
helyzet, ezért szervezik az éhségmenetet. Takács László Petőfi Sándor Föltámadott a
tenger című költeményének záró sorait ajánlotta a kormány figyelmébe: „Habár fölűl a
gálya, / S alúl a víznek árja, / Azért a víz az úr!"
Füzesséri József, Szikszó polgármestere szerint botrányos, hogy a XXI. század
Magyarországán nyomorról és éhező emberek tízezreiről kell beszélni. Szerinte minden
kormánynak az eszébe kell vésnie, hogy az emberek elsősorban dolgozni akarnak, nem
pedig segélyért könyörögni. Ők maguk helyi szinten mindent megtesznek az új

munkahelyek létrehozása érdekében (az ország egyik legnagyobb egybefüggő ipari
területét hozták létre), de ebben a munkában szükség van a kormányzat támogatására,
segítségére is. Keserűen megállapította, hogy az elmúlt másfél évben a kormány
befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökségeként tevékenykedő ITD Hungary,
illetve az ITDH feladatát átvevő Nemzeti Külgazdasági Hivatal egyetlenegy érdeklődő
befektetőt sem vitt a szikszói ipari parkba.
Nyakó István országgyűlési képviselő a programot ismertetve elmondta: a menet
február 6-án indul Miskolcról. Találkozó 9 órakor, az ITC-székház előtt. Hétnapi
gyaloglás után – a tervek szerint – február 13-án érkeznek meg Budapestre, a
„köztársaság utáni rendszer első parlamenti ülésnapjára".

MSZP: botrányos a Fidesz kiállása az egykulcsos szja mellett
Budapest, 2012. február 2., csütörtök (MTI) - Az MSZP szerint az egykulcsos személyi
jövedelemadó a gazdaságot és az országot is tönkreteszi, a szocialisták ezért
botrányosnak tartják, hogy a Fidesz továbbra is kiáll emellett.
Burány Sándor, a szocialista párt országgyűlési képviselője csütörtökön, Budapesten
tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Orbán Viktor kormányfő korábban arról
beszélt, hogy az új adópolitika előnyeit mindenki élvezheti, ám a valóság az ellenzéki
képviselő szerint azt mutatja, hogy a kevesebbet keresőknek csökkent a jövedelmük.
Példaként említette a havonta 100 ezer forintos bruttó keresettel rendelkezőket,
akiknek szerinte tavaly óta átlagosan havi 14 ezer forinttal esett vissza a bérük. Szólt
arról is, az adóváltozásokkal a gyermekgondozási díj összege is módosult, így az előző
példában szereplőhöz hasonló, egy gyermekes dolgozóknak újabb havi 10 ezerrel
forinttal esett vissza a költségvetésük. Az MSZP képviselője kiemelte, a kormány emellett
"busásan jutalmazta" a magasabb keresetűeket, ugyanis a "fideszes politikusok között
nem ritka" havi bruttó 2 millió forintos keresetnél például már havonta 350 ezer
forintos többletjövedelmet eredményez az egykulcsos szja, a korábbi adórendszerhez
képest. Burány Sándor a fentiek alapján azt a következtetést vonta le, hogy - mint
fogalmazott - a Fidesz adó- és gazdaságpolitikája ugyan nem önveszélyes, de
közveszélyes.

Rogán Abu Dhabiból Budapest ellen?
Rogán Antal az elmúlt tizenöt hónapban nagyjából 5 percet foglalkozott a Fővárosi
Közgyűlésben a főváros ügyeivel.
Furcsa hogy most Abu Dhabiból üzent Budapestnek.
A Budapesti Közlekedési Központ több milliárdos költésének számonkérését, vagy ha azt
nem lehet megszüntetésének javaslatát az MSZP Fővárosi frakciója már korábban
felvetette, így Rogán Antal ez irányú javaslatát a kirobbant botrány után, hiteltelennek
tekintjük. A BKK, amolyan kisgömböcként, mint egy fekete lyuk bő másfél éve nyeli a
pénzt, érdemi munkát, eredményt azonban nem sikerült felmutatnia. Mindaz, amire a
BKK eredményként hivatkozik az előző városvezetésben elkezdett európai uniós
projektek felsorolása.
Új fejlesztések indítására a csapat képtelen volt, ugyanakkor elkezdett folyamatokat
állítottak le. Rovásukra írható többek között a 93 troli és 96 villamos járműbeszerzési
projektjének parkolópályára kerülése, amivel mintegy 120 milliárd forintos
járműcserétől esett el a főváros. Nem értjük, hogy új utóbuszok helyett miért régi,
használt buszokat vesznek gyanús körülmények között.
Rogán Antal javaslata azonban a vegytiszta cinizmus újabb állomása. Rogán Antal
kerületi polgármester, a főváros és az Országgyűlés gazdasági bizottságainak elnöke
most úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne a BKK létrejöttéhez, a közösségi
közlekedés alakulásához, az összeomlás szélére sodort közlekedési rendszerhez. Úgy
tesz, mintha nem tudná, a Fidesz belső játszmái folyamatosan ártanak a fővárosnak.
Érdemi lépések és döntések helyett a nyilvánosság előtt vívják politikai harcukat,
miközben a BKV csődje egyre közelebbi lehetőség. Továbbra sem tudjuk, hogy mikor
óhajtja a kormány folyósítani szerződéses kötelezettségének megfelelően a közösségi
közlekedésre szánt 32 milliárd forint hozzájárulást. Továbbra sem tudjuk, hogy milyen
újabb adókkal akarják helyettesíteni az általuk felélt forrásokat.
Az IMF pont a mai napon fogalmazta meg szakmai kritikáját, a kormány felelőtlen
politikájával kapcsolatban, mivel a kabinet kivonult a közösségi közlekedési vállalat
finanszírozásából.
Rogán Antalnak -a Fidesz celebjeként - az ország „összes” gazdasági bizottságának
elnökeként és az IMF tárgyalási delegációjának tagjaként, nagyon komoly felelősség és
befolyása van arra, hogy tegyen a város közlekedési rendszerének megmaradásáért.
Újabb adók és a fővárosi fideszes hidegháború újabb fejezete helyett inkább ezzel
kellene foglalkoznia.
Elég volt a mellébeszélésből! Várjuk, hogy a Fidesz-KDNP frakció előálljon megoldási
javaslatával, világossá tegye, hogyan oldaná meg a Fidesz által okozott csődközeli
helyzetet, vagy ha másként nem, mikor tartja be az előző kormány idején már elfogadott
együttműködést és a megoldást jelentő szerződés pontjait.

Mert ha a közösségi közlekedés összeomlik, akkor már mindegy lesz, ki a felelős. Annak
következményeit nem csak Fidesz, hanem minden budapesti és minden magyar
állampolgár elszenvedi majd.
Ezt akarják megkockáztatni?
Fővárosi Közgyűlés MSZP frakciója

Több szolidaritást!
A tél leghidegebb napjai következnek. Budapest 2010-ben megválasztott Fideszes
városvezetése, élén Tarlós István főpolgármesterrel egyik első kezdeményezéseként
lényegében harcot hirdetett a fővárosban élő hajléktalanok közterületi jelenléte ellen.
ellen. Mintha a hajléktalanok csak rendvédelmi problémaként való feltüntetése,
rendőrökkel való bebörtönöztetése, elzavartatása megoldaná a lakhatási gondokat.
Mintha a hajléktalanok önszántukból élnének az utcán, nem kényszerből, nem azért,
mert évek, évtizedek alatt szinte már-már elérhetetlenné vált számukra a mindenkit
megillető, emberhez méltó élet.
Másfél éve hatalmas fogadkozások mellett indult el a belvárosi aluljárókból a
hajléktalanok kiűzése. A városvezetés új szállókat, ezres nagyságrendben férőhelyeket,
munkalehetőséget ígért. A megoldás persze elmaradt, puszta ígéret maradt. Csak az
aluljárókban tartózkodók harcos vegzálásáig jutottak, valódi, tényleges segítséget nem
nyújtott senki.
A következő napok az idei tél leghidegebb napjai lesznek. Ilyen körülmények között
minden utcán töltött éjszaka életveszélyes. A túlzsúfolt, elégtelen hajléktalanszállók
képtelenek a helyzet kezelésére, hiszen forrásaikat jelentős részben elvették,
átcsoportosították, ezzel megbénítva az ellátórendszert.
Ezért követeljük, hogy a városvezetés ideiglenesen nyissa újra azokat a belvárosi
aluljárókat, amelyekből erőszakkal űzték el a hajléktalanokat. Mutassanak
méltányosságot, ahogy mutassunk méltányosságot mindannyian és fogadjuk el, hogy
ezekben a napokban hajléktalan embertársaink az aluljárókban töltik az éjszakát.
Nem azért, mert nem lenne jobb megoldás. Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy ez így
helyes. Nem azért, mert nem akarjuk a hajléktalanok élethelyzetét rendezni. Hanem
azért, mert más rövid távú megoldás -amely nem majd egyszer, valamikor, hanem
konkrétan ma, holnap, holnapután éjszaka valamilyen minimális védettséget jelent- , az
aluljárón kívül nincs.
Egy társadalom fejlettségét megmutatja, hogyan bánik elesettjeivel. Akármilyen
történettel is érkeznek meg embertársaink ilyen élethelyzetbe, mindannyiunkat minősít,
hogy miként gondolunk rájuk. Ezért kérünk mindenkit, hogy a következő napokban ha

problémát érzékelnek, ha hajléktalan embert látnak a kihűlés szélén, hívjanak mentőt
vagy szeretetszolgálatot. Kérünk mindenkit, hogy legyenek toleránsak az aluljárókban
tartózkodó hajléktalanokkal szemben.
Tegyenek meg ennyit saját magukért, lelkiismeretükért, a szolidaritásért.
Azért, mert emberek vagyunk.
Örsi Gergely
MSZP Szolidaritási Tagozat elnöke

Schmitt Pált eltávolították

Mármint a nevét az általa alapított érdemérmekről, amelyen korábban ez volt olvasható:
"Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök érdemérme". Szégyenteljes, hogy a köztársasági
elnöknek egy ilyen határozatot kellett aláírnia. Ez egyfajta beismerés. Ugyan mitől
különbözne, ha Schmitt Pál végre a lemondását írná alá, és ezzel megszűnne ez a
nemzetünket szégyenben tartó, áldatlan állapot.
Ma már ott tartunk, hogy a saját párttársai kérik a köztársasági elnököt, hogy ne jelenjen
meg fideszes rendezvényeken.
Mennyi megalázást kell még eltűrnie a nemzetünknek azért, mert a köztársasági elnök
ragaszkodik a székéhez és a pompákhoz? Mennyi hazugságot kell lenyelnie azért, mert
Schmitt Pál - életében talán először - nem hajlandó aláírni egy hivatalos papírt, tudniillik
a lemondó nyilatkozatát?
Igaz, mi magyarok már hozzászokhattunk, hogy a fideszesek hazudnak, hiszen a
pártelnök-miniszterelnök, Orbán Viktor is ezt teszi, s a korábbi alelnökük, ma
köztársasági elnök sem tesz mást. Hazudnak, majd büszkék rá, végül megpróbálják
megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, hogy az nem is volt úgy.
A magyar polgár meg elborzadva figyeli, hogy a szégyentelenül hazudozó vezetőik
milyen újabb törvénytelenségeket követnek el, miközben Istenre, hazafiságra,
becsületre, tisztességre, jogra hivatkozva gyalázzák az Istennek és a hazának tett
fogadalmukat, szegik meg még a saját maguk által alkotott jogszabályokat is.
Ennek véget kell vetni! Ilyen morállal rendelkező vezetők nem szolgálhatnak példaként a
nemzet számára.
Schmitt Pálban talán még pislákol a hazafiság lángja, hiszen sosem tagadta meg hazáját,
sőt, állítólag minden igyekezetével azon volt, hogy hazája nevében hazája dicsőségére
tevékenykedjen. Itt az ideje, hogy felmérje és belássa, ma Magyarországnak azzal tehet a
legtöbbet, ha azonnal lemond. Felszólítjuk, írja alá a lemondó nyilatkozatát, ennek

hiányában pedig a Fidesztől követeljük, hogy a küszöbön álló parlamenti ülésen
mozdítsa el hivatalából az államfőt! Ebben az MSZP "igen" szavazataira is számíthat.
Szanyi Tibor,
az MSZP elnökségi tagja,
országgyűlési képviselő

Ígéretek és a valóság
2010-ben a Fidesz hangzatos ígéretekkel kampányolt, amelyek közül az egyik
leghangsúlyosabb az volt, hogy kormányra kerülésük esetén egyszeri, nagyarányú
adócsökkentést, majd pedig több évig tartó adócsökkentést hajtanak végre az egykulcsos
adó bevezetésével.
Ebből megvalósult az egykulcsos, 16%-os jövedelemadó, amely
- igazságtalan, mert a szegények zsebéből kiveszi és a jómódúak zsebébe átteszi a pénzt
a kormány,
- miatt több mint 500 milliárd Ft-ot veszít a költségvetés, így egymást érik a különböző
megszorítások. Mindaz, amit az Orbán-kormány előszeretettel az előző kormányok
szemére vet, nem más, mint a saját maguk által vágott lyukak betömködése.
Az átlagos adóterhelés 2012-ben 38%-ra nőtt a 2011. évi 35,7%-ról (+2,3%), s ezen
belül a személyi jövedelemadó terhelés 4,9%-ról 5,2%-ra (+0,3%) emelkedett a
Nemzetközi Valutaalap legfrissebb 2012-es országjelentése szerint.
Sokakat érhet meglepetés, amikor február első napjaiban megkapják a fizetésüket.
Akiknek 216.805 Ft felett van a bérük, azon döbbennek meg, hogy nem annyival lesz
több a nettó fizetésük, mint amennyire számítottak a kormány ígéretei alapján.
Akiknek ez alatt van a keresete, azoknak a 16%-os egykulcsos adórendszer, az
adójóváírás kivezetése valamint a munkavállalók egészségügyi hozzájárulásának 1%-os
emelése miatt – béremelés híján – drasztikusan csökken a nettó jövedelme. Ha nincs
gyermek, a csökkenés meghaladhatja a 10%-ot is.
Bár a kormány ígéretet tett a bérkompenzációra, ezt a versenyszférában nem biztos,
hogy megkapnak a dolgozók a feltételek teljesíthetetlensége és a vállalkozások terheinek
a növekedése miatt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara becslése szerint ezzel a
kompenzációval a magyar vállalkozások legfeljebb fele tud majd élni.
A közszolgálatban foglalkoztatottaknak egy tavaly december 31-én közzétett
kormányrendelet szavatolja a kompenzációt. A bérszámfejtésig (január 15-ig) tartó
határidő azonban nehézkessé tette az ehhez szükséges nyilatkozatok beszerzését.
A kapkodást és a rendszer átgondolatlanságát jelzi az a tény, hogy a Magyar Közlöny
tegnapi számában tették közzé, hogy jövedelempótlékkal kompenzálhatják a
kismamákat is. Mindezekre tehát a legjobb esetben is csak később kerülhet sor.

A teljes lakosságból 4,5 millióan adóznak, s mindössze 6,5%-uk keres bruttó 250 ezer Ftnál többet. Tehát 656 ezren tavaly is jól jártak az egykulcsos adóval, 3 millió 800 ezren
viszont nem.
Az Európai Unión belül Magyarországon a legmagasabb 27% az általános forgalmi adó
kulcsa, folyamatosan emelkednek a rezsiköltségek, a szolgáltatások árai, a többség
számára egyre nehezebb a megélhetés, és a kormány nem tesz semmit annak érdekében,
hogy enyhítsen a terheiken.
A Magyar Szocialista Párt elutasítja az aránytalan, kiskeresetűeket sújtó, egykulcsos
személyi jövedelemadót, az adójóváírás intézményének megszüntetését!
Ezért az Magyar Szocialista Párt olyan törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek,
amely kezdeményezi a többkulcsos, a jövedelem nagyságához igazodó személyi
jövedelemadó rendszer és az adójóváírás intézményének visszaállítását, valamint a
gyermekek után járó adókedvezmények igénybevételének lehetőségét a kis és közepes
keresetű munkavállalók számára is.
Pál Béla,
országgyűlési képviselő

Hogyha tanulsz felsőfokon, ezt fizesse minden rokon?!

Orbán, Hoffmann, Matolcsy. Jogász, pedagógus, „közgazdász”. Diplomájukat ingyen
kapták, megszerezték a „tudást”, amit a mai fiataloktól már sajnálnak, ezért olyan
felsőoktatási törvényt alkottak, amely a nehezebb sorsú diákok helyzetét még inkább
lehetetlenné teszi.
Miközben a Fidesz képviselői megszavazták a brutális és néhány szakon már
érthetetlenül magas tandíjat, eközben a Fidelitas hallgat és csendben, de leszereltetik a
tükröket otthonukban és a plafont is védőhálóval vonják be, mert ekkora hazugságot
már az sem bír, hiszen nem ezt ígérték és szavazóik ezt végképp nem várták.
Persze a brutális tandíjra van fideszes megoldás: Diákhitel 2. A hitel lehetőséget ad arra,
hogy a tanuló egy életre eladósítsa magát és leendő családját. Lehetőséget ad a tudás
megszerzésére, melyet a „sikeres gazdaságpolitikának” hála nem tud használni, mert a
kormány elüldözi a befektetőket és ellehetetleníti a high-tech állások létrejöttét is.
Mivel a kormányt az Európai Unió országai sem tudják jó útra téríteni és még Orbán
Viktor Úr régi barátai is elfordultak már, mi a Societas- Baloldali Ifjúsági Mozgalom
tagjai sem gondoljuk, hogy eredményesen kérhetjük a brutálisan magas tandíj eltörlését,
de azért követeljük!

Bár Fidesz és a Fidelitas is az alkalmi süketség tüneteit mutatják, a Societas- Baloldali
Ifjúsági Mozgalom javasolni szeretné Nekik, ezért minden demokrácia adta
lehetőségünkkel élünk, hogy javaslatunkat meg is hallják:
1. Javasoljuk, hogy azon diákok szülei, akik kénytelenek fizetni az Orbán rendszer
árát, a tandíjon keresztül, vehessenek igénybe további adókedvezményt. Az
adókedvezménnyel a képzési „költség” legalább felét le lehessen írni az adóból.
2. Javasoljuk, hogy a kormány hagyjon fel a megkülönböztetéssel és az
igazságtalansággal, ezért aki már a diákhitelét törleszti, a hitelének 2% feletti kamatait
írhassa le adójából adókedvezmény formájában
3. Kérjük, hogy a kormány ne nehezítse tovább a vidéken tanulni akarók életét és ne
kényszerítse Őket több száz kilométeres, költséges utazásra, azért mert érthetetlenül és
értelmetlenül határozták meg a keretlétszámokat a vidéki felsőoktatási intézményeknek.
Amit Orbán Viktor Úr elképzelt a magyar oktatásról 2008 elején, erősen ellentétes a
2012-ben megvalósuló gyakorlattal. Az akkor még leendő miniszterelnök szerint
Magyarország egyetlen esélye a tudásalapú társadalomban rejlik, "jövőjét a kiművelt
emberfők határozzák majd meg". Ezért fontos, hogy "Magyarországon minden szegény
sorba született, de tehetséges gyerek eljuthasson az egyetemre".
A Societas- Baloldali Ifjúsági Mozgalom és egy nemzet is emlékszik ezen mondatokra,
ezért mi sem tudjuk szépíteni a konzekvenciát: Hoffmann Rózsa és Matolcsy György,
Orbán Viktor Úr utasítására mondjon le, éljen meg és tanuljon tovább havi 47 ezer
forintból!
Aranyos Gábor
elnökségi tag
Societas- Baloldali Ifjúsági Mozgalom

Feljelentés és fegyelmi vizsgálat az MSZP zuglói honlapja
ügyében

Az elmúlt napokban az MSZP Zuglói Szervezetének honlapjára hozzájárulásunk és
engedélyünk nélkül jogosulatlanul, jó hírnevünket sértő módon valótlan tartalmat
töltöttek fel. Ezért az MSZP Zuglói Szervezete ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.

Emellett az elmúlt napokban tagjaink Facebook-oldalán és internetes
blogbejegyzésekben az MSZP egyik beazonosítható tagja, az alapszabállyal ellentétesen a
külső nyilvánosság elé tárt olyan tartalmakat, amelyek alkalmasak az MSZP lejáratására.
Ezért MSZP Zuglói Szervezete fegyelmi eljárást kezdeményez az ügyben.
MSZP Zuglói Szervezete

Zsákutcába jutott az irányított demokrácia Oroszországban
Az orosz példa rámutat arra, mennyire káros, ha egyetlen politikai erő túlhatalomhoz,
alkotmányozó többséghez jut és felszámolja a hatalmi fékek és ellensúlyok rendszerét.
Zsákutcába jutott az oroszországi irányított demokrácia, amely a politikai stabilitás
érdekében a pártok működését a végrehajtó hatalom támogatásához kötötte.
A választási törvényt az országot irányító személyek elvárásaihoz igazította. Korlátozta a
sajtószabadságot, a gyülekezési és az egyesülési jog szabad gyakorlását. Mindez intő
példa lehet az Európai Unió számára is, amelynek határain belül és azon túl is fel kell
lépnie a tekintélyelvű, antidemokratikus politika ellen - fogalmazott Tabajdi Csaba, az
MSZP EP delegációjának vezetője az oroszországi helyzettel kapcsolatos európai
parlamenti vitához benyújtott írásbeli hozzászólásában.
A szocialista politikus kiemelte, hogy "Oroszországban az elmúlt évtizedben elmaradtak
a modernizációhoz elengedhetetlenül szükséges társadalmi-politikai- és gazdasági
reformok. Utóbbi téren még Kína is megelőzte az orosz felet, amelyet a két ország WTO
csatlakozása között eltelt 10 éves különbség is jelez.
Az orosz választásokat követő, immár két hónapja zajló tiltakozások rámutattak az
oroszországi politikai rendszer több szinten jelentkező válságára. Elfogyott az országot
irányító Putyin-Medvegyev tandem politikai tőkéje és jelentősen megcsappant a két
politikus támogatottsága. Az orosz vezetésnek sürgősen átfogó gazdasági és politikai
reformokat kell kezdeményeznie. Vissza kellene állítania a politikai intézményrendszer
és a sajtó szabadságát. A növekedés beindítása érdekében átfogó gazdasági reformokat
kellene indítania. Meg kell erősítenie a jogállamiságot és vissza kellene szorítania a
korrupciót - figyelmeztetett Tabajdi Csaba.
Az EP képviselő, aki tagja az Európai Parlament Oroszországgal fenntartott
kapcsolatokért felelős küldöttségének is hozzáfűzte: Magyarország esetében is világosan
látszik, hogy mennyire káros a parlamenti ellensúly hiánya, valamint az, ha egyetlen párt
alkotmányozó többséghez jut. A médiához való egyenlőtlen hozzáférés, a független
állami intézmények korlátozása és a pártérdekek szerint átírt választási törvény minden
demokráciában elfogadhatatlan.

Gyors cselekvés kell az állástalanság leküzdésére
Örülök, hogy a Tanács végre felismerte: csupán költségvetési megszorításokkal nem
orvosolhatók Európa egyre súlyosabb problémái - hangsúlyozta Göncz Kinga szocialista
EP-képviselő az Európai Tanács múlt heti döntéseiről rendezett parlamenti vitához
benyújtott írásos hozzászólásában.
"23,7 millió nő és férfi. 2011 végén ennyien voltak munka nélkül Európában. A múlt heti
csúcson tető alá hozott fiskális paktumon alig száradt meg a tinta, amikor megjelent a
lesújtó statisztika: a közös valuta bevezetése óta nem volt olyan magas a
munkanélküliek aránya az eurózóna országaiban, mint tavaly év végén. Különösen
aggasztó a fiatalkori munkanélküliség Spanyolországban és Görögországban, ahol a 25
év alattiaknak csaknem a fele nem talál állást" - áll Göncz Kinga felszólalásában.
A képviselő kifejtette: "Örülök, hogy a Tanács végre felismerte, amit az Európai
Parlament szocialista képviselői régóta hangoztatnak: a helyzet tarthatatlan, csupán
költségvetési megszorításokkal nem orvosolhatók Európa egyre súlyosabb problémái.
Hiába születnek egymás után a fiskális szabályokat szigorító újabb és újabb
jogszabályok, szerződések, a recesszió elkerülhetetlennek látszik. Gazdasági növekedés
nélkül nem tartható a deficitcsökkentés, nem teremthetők új munkahelyek, nem
csökken, hanem nő az állástalanok száma, erősödik a kilátástalanság, nyomában tért
hódítanak a szélsőséges eszmék és vélemények".
"A Tanács megtette a rég várt első lépést, amikor a napirendjére tűzte a foglalkoztatás,
különösen a fiatalok foglalkoztatásának az ügyét. Az elhatározott intézkedések azonban
nem elégségesek és kevéssé becsvágyók. Azonnali döntések és cselekvés kell, valamint a
felajánlott uniós források nagyobb mértékű, célzott felhasználása, hogy a mai fiatalok ne
érezzék úgy: ők Európa felesleges nemzedéke" - fogalmazott Göncz Kinga.

Magyar győztes az EU hamisítás elleni pályázatán
Magyar pályázat lett az első az Európai Bizottság és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(OHIM) hamisítás és csalás elleni uniós pályázatán. Herczog Edit a díjátadón a
kalózkodás elleni küzdelem egyik legfontosabb elemének nevezte a szemléletformáló
kampányokat.
Szőnyi Gergely és Helényi Tamás pályázata lett a professzionális kategória győztese a
„HandsOffMyDesign” („El a kezekkel a dizájnomtól!”) címmel kiírt pályázaton, így szerda
este a Green Lake Pictures alkotói vehették át az OHIM 8000 eurós fődíját. A zsűri
indoklása nemcsak a pályázat eredetiségét méltatta, de világos üzenetét és
„vírusértékét”, könnyű terjeszthetőségét is kiemelte.
Az eseményt vezető Herczog Edit, a „Hamisítás, csalás és szervezett bűnözés elleni
parlamenti fórum” elnöke szerint ma a hamisítás elleni küzdelem egyik alappillére a
tájékoztatás és szemléletformálás. A képviselő úgy fogalmazott: „a feketegazdaság ellen
kizárólag a fogyasztók folyamatos tájékoztatásával, illetve a szükséges, gyakran intenzív
viták következetes lefolytatásával lehet felvenni a harcot.” A képviselő szerint a magyar

kreativitást dicséri, hogy 2010-ben is magyar győztese volt a pályázatnak, akkor a
debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
nyerte kisfilmjével az Európai Bizottság „Színtiszta utánzat” címmel kiírt kreatív
pályázatát.
A díjnyertes magyar videó: http://www.youtube.com/watch?v=ruzNEYnVN2o
A győztes honlapja: http://greenlakepictures.com/
A verseny honlapja: http://www.handsoffmydesign.com/

Felemás eredmények az uniós csúcstalálkozón

„Elégedettségre adhat okot, hogy az európai vezetők felismerték: a válság, amely mára
pusztán nem csupán a gazdaságot sújtja, azonnali intézkedéseket igényel. Ugyanakkor
meggyőződésem, hogy helytelen kiindulópontot választottak” – mondta dr. Gurmai Zita
európai parlamenti képviselő a hétfői brüsszeli uniós csúcstalálkozóról rendezett
vitában, az Európai Parlament plenáris ülésén.
„Nem vitatva a pénzügyi stabilitás és fegyelmezett költségvetési politika jelentőségét,
úgy vélem, hogy a most bejelentett intézkedések nem helyeznek kellő hangsúlyt a
növekedésre, a foglalkoztatásra és a társadalmi befogadásra. Jobban belegondolva, ezen
még csak nem is csodálkozhatunk, hiszen a konzervatív kormányok az újabbnál újabb
megszorító intézkedések bevezetésével vannak elfoglalva. De a hiba attól még hiba
marad” – érvelt az EP-képviselő.
Gurmai Zita szerint – az intézkedések tartalmán kívül – súlyos kétségeket vet fel a
megvalósítás módja is, mert az egymást érő brüsszeli csúcstalálkozókon mind jobban
eltávolodnak a közösségi módszertől. Ezzel az egyetlen, demokratikusan és közvetlenül
megválasztott uniós intézményt, az Európai Parlamentet is háttérbe szorítják, aláásva az
európai demokráciát – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Tabajdi: Magyarországnak csatlakoznia kell a kormányközi
szerződéshez, de az Európa számára nem elegendő!

Herczog: Továbbra sincs hosszú távú megoldás a válság
kezelésére

Az Európai Parlament ma elfogadott állásfoglalásában bírálta a tagállami kormányokat
tömörítő Tanács döntését az euróválság megoldására létrehozott kormányközi
szerződésről. Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációvezetője szerint a jobboldali
kormányok többsége által irányított Tanács ismét túl későn, és túl keveset tett az
euróválság hiteles és hosszú távú megoldása érdekében. "Változatlanul az a
véleményünk, hogy Magyarországnak elemi érdeke csatlakoznia a kormányközi
szerződéshez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a kormányközi szerződés ebben a
formában hosszú távon nem jelent megoldást az Európai Unió és az euróövezet
problémáira."
"Fontos, hogy Magyarország csatlakozik a kormányközi szerződéshez és, hogy a
kormány ezirányú szándékát Orbán Viktor már a január 30-i uniós csúcs előtt
bejelentette. Ez ugyanis érdemben korlátozza a jövő kormányainak túlköltekezését.
Csalódottak vagyunk ugyanakkor, hogy a miniszterelnök ígéretével ellentétben nem
vitatta meg a kérdést az Országgyűléssel" - jelentette ki Herczog Edit, az Európai
Szocialista Frakció kincstárnoka.
A szocialista európai parlamenti képviselők szerint az európai baloldal két éve képviselt
javaslatainak beépítése nélkül a válságkezelés visszafogja a gazdasági növekedést és
nem szolgálja az új munkahelyek létrehozását. A pénzügyi unió a válság német
koncepciójára épül, amely szerint Európa problémája elsősorban a költségvetési
fegyelem hiánya, ezért a válságot újabb és újabb megszorításokkal kell kezelni.
Mindeközben egész Európa érzi a beruházásokat ösztönző gazdaságpolitika hiányát.
Nem elég, ha kizárólag a megszorításokra helyezzük a hangsúlyt. Ez ugyanis ahelyett,
hogy eltüntetné, inkább felerősíti a tagállamok közti gazdasági és versenyképességi
különbségeket, amely a jövőben újabb válság kialakulásához fog vezetni."
Tabajdi Csaba szerint csökkentenünk kell az államadósság-törlesztésből eredő
költségvetésekre nehezedő nyomást. "Ez csak az eurókötvények bevezetésével
lehetséges, amennyiben a tagállamok a valódi szolidaritás jegyében megosztják egymás
között az államadósságuk kockázatát. Ezért úgy gondoljuk, hogy bár a kormányközi
szerződés Magyarország számára szükséges, Európa számára messze nem elegendő."
"Az Európai Uniónak valódi európai szolidaritáson alapuló, növekedésösztönző,
munkahelyeket teremtő és uniós keretekben elfogadott válságkezelésre van szüksége,
összhangban a magyar és az európai szocialisták javaslataival. Az Európai Uniónak
valódi európai szolidaritáson alapuló, növekedésösztönző, -főként a fiataloknak
számára-munkahelyeket teremtő és uniós keretekben elfogadott válságkezelésre van
szüksége, összhangban a magyar és az európai szocialisták javaslataival " - mondta
Herczog Edit.

Elfogult tudósítások Orbán európai parlamenti szerepléséről

"Az Európai Parlament januári plenáris vitájának magyarországi és külföldi médiavisszhangjáról készült
független összehasonlító elemzés világosan megmutatja, hogy a médiatörvénnyel kapcsolatos
aggodalmaink teljességgel megalapozottak. A magyar közszolgálati televízió a kormány elvárásainak
megfelelően, elfogult tudósításokban számolt be a magyarországi helyzetről rendezett vitáról" hangsúlyozta Göncz Kinga. A szocialista EP-képviselő a január 18-iki vitában elhangzott
felszólalásában arra kérte az EP sajtószolgálatát, hogy készítsen elemzést az elhangzottaknak a
magyarországi közmédiában megjelent visszhangjáról, és vesse azt össze a nemzetközi híradásokkal.
"A magyar közszolgálati tévében sugárzott tudósítások úgy állították be az Európai Parlamentben
lezajlott vitát, mint politikai pártok és ideológiák közötti összecsapást, amelynek győztese a nemzeti
érdekeket harciasan védelmező, és a jobboldali Európai Néppárt feltétlen támogatását élvező Orbán
Viktor volt. Szerintük az Unió jelentéktelen és jelképes problémákat 'fúj fel', a vitában felszólalt
parlamenti képviselők pedig tájékozatlanok és pontatlanok voltak. Ezzel szemben az elemzés által
vizsgált külföldi sajtó azt hangsúlyozta, hogy a vitát az európai értékek és a demokrácia
magyarországi sérelmét kísérő európai aggodalmak motiválták, az ellentétek nem pártcsoportok,
hanem az Európai Unió és a magyar kormány között feszülnek. A nemzetközi sajtó arra is rámutatott,
hogy Orbán néppárti támogatása meglehetősen mérsékelt volt a vitában" - fogalmazott Göncz Kinga
az EP szocialista frakciójának megrendelésére a Fleishman Hillard nemzetközi kommunikációs cég
magyarországi leányvállalata, a Café PR által készített elemzés eredményeit értékelve.
"Az elemzés arról árulkodik, hogy a két nagy kereskedelmi televízió, az RTL Klub és a TV2 vizsgált
híradásai is jobbára a kormánypropagandát visszhangozták, az európai jobb-, illetve baloldal közötti
szembenállásnak tüntetve fel a parlamenti vitát. A külföldi tudósítások ugyanakkor igyekeztek
szélesebb megvilágításba helyezni az elhangzottakat, beszámolva az Orbán-kormány korábbi
intézkedéseiről, és az ország súlyos gazdasági, pénzügyi helyzetéről. Ez a megközelítés, amely
sajnálatosan hiányzik a magyar elektronikus média gyakorlatából, segít a nézőknek megérteni és
értelmezni az eseményeket. A magyar híradásokkal ellentétben a kormányfő együttműködő
magatartását inkább visszavonulásnak értékelte a nemzetközi sajtó".
"Az elemzés világosan megmutatja, hogy a médiatörvénnyel kapcsolatos aggodalmaink teljességgel
megalapozottak. Működik az öncenzúra, amely a kizárólag Fidesz-delegáltakból álló, mindenható
Médiahatóság felügyelete alatt a kormány álláspontjának kritikátlan átvételére ösztönzi a közszolgálati
és nem egyszer a frekvencia-engedélyüket féltő kereskedelmi médiumokat" - fejtette ki Göncz Kinga.
Háttér:
Göncz Kingának a magyarországi helyzetről január 18-ikán tartott plenáris vitában elhangzott
felszólalása nyomán az Európai Parlament szocialista frakciója kérte fel a Fleishman Hillard nemzetközi
kommunikációs cég magyarországi leányvállalatát, a Café PR-t az összehasonlító médiaelemzésre. Az
ügynökség három napon át, január 18-20. között vizsgálta az MTV Híradó, az MTV Este, az MTV Ma
reggel, az RTL Klub Híradó, a TV2 Tények, a TV2 Mokka hír- és riportműsorait, illetve a témával
foglalkozó stúdió beszélgetéseit. Az összehasonlító elemzés kiterjedt a EuroNews, a ZDF, az ARD, a
France2, illetve a TV5Monde hírműsorainak a vitáról sugárzott tudósításaira.

Munkát, kenyeret!
Tisztelt Emberek!
Mi a hétköznapokban látjuk, tapasztaljuk, hogy az élet egyre keservesebb az egyszerű
emberek számára.
Kistelepülési polgármesterekként, dolgozóként, munkásként vagy munkanélküliként azt
látjuk, hogy a minket körülvevő világ teljesen más, mint amit látunk a tévében. Sokkal
rosszabb! Fűteni, enni kéne, de nincs munka, nincs pénz. A tartalékok, a reménnyel
együtt elfogytak, pedig még csak az év elején járunk. Azok is szenvednek, akiknek még
van állásuk. A pénzük kevesebb, az árak nőnek.
Elég volt! A reménnyel együtt, a türelem is elfogyott!
Figyelmeztetni kell a döntéshozókat, hogy baj van, és még nagyobb baj lesz, ha nem
értünk szót.
Mivel kormánypárti képviselőinket a választások óta nem láttuk, mi megyünk el
Budapestre a munkahelyükhöz, a Parlamenthez, ott biztos találkozhatunk velük és
meghallgatnak minket.
Három dolgot szeretnénk kérni. Munkát, kenyeret, és a megélhetéshez elég bért.
2012. február 6-án reggel 9 órakor, gyalogmenetben elindulunk (Miskolc, ITC parkoló)
Budapestre a régi 3-as úton, és az év első parlamenti ülésnapján február 13-án, délután
megérkezünk a Tisztelt Ház elé.
Kérünk mindenkit, hogy aki egyetért velünk, jöjjön el, tartson velünk. Tudjuk, hogy nem
mindenki ér rá, vagy bír egy hetet gyalogolni, de ha 1 napot, 1 órát velünk tart, az is
erősíti ügyünket. A szállást, étkezést igyekszünk megoldani. A csatlakozni szándékozó
barátainktól azt kérjük, hogy személyigazolvány és lakcímkártya legyen a zsebben.
(Félreértések elkerülése végett szeretnénk megjegyezni, hogy mi hiszünk a
demokráciában, ezért szélsőséges pártok (Jobbik) tagjainak támogatását nem kérjük!)

Palásthy Zsolt, Boldogkőváralja, munkanélküli
Takács László, Alsógagy polgármestere
Komjáthi Imre, Edelény, munkás
Vécsi István, Ricse polgármestere
Nagy Miklós Imre, Miskolc, munkanélküli
Rozin József, Ózd, munkás

Füzesséri József, Szikszó polgármestere
Kiss Edina, Miskolc, körzeti védőnő
Gulyás Károly, Beret polgármestere

