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A Fidesz társadalompolitikájának csődje
A korábban munkáltatói tb-járuléknak nevezett szociális hozzájárulási adó 3 és az áfa 2
százalékpontos csökkentését sürgette az MSZP-s Korózs Lajos kedden sajtótájékoztatón.
A szocialista párt elnökségi tagja pártja korábban ismertetett gazdaságélénkítő javaslatai
közül kiemelte még, hogy visszaállítanák a kétkulcsos, progresszív személyi
jövedelemadózást, illetve az alacsony keresetű családoknak is lehetővé tennék, hogy a
gyermekek után járó adókedvezmény teljes összegét igénybe vegyék.
A szociális hozzájárulási adó csökkentését az MSZP a társasági adó 18 százalékra
emeléséből fedezné.
A politikus, aki 2004 és 2006, majd 2008 és 2010 között ismét a szociális tárca
államtitkára volt, elmondta: majdnem négymillióan élnek a létminimum alatt, és
eközben a gyermekes családok tízezreit hozza lehetetlen helyzetbe a kormány adó- és
foglalkoztatáspolitikája. A munkanélküliség 11 százalék közelében, a reálkeresetek
várhatóan 3 százalékkal csökkennek idén, az infláció eléri az 5 százalékot, az
energiaárak pedig növekednek - sorolta.
Korózs Lajos arra is kitért, hogy a kormány által elvárt - az alacsony jövedelműek
érdekében szükséges - béremelést a vállalkozások nagy része nem fogja tudni teljesíteni,
ugyanis még havi bruttó 160 ezer forintot kereső dolgozóiknak is több mint 10 ezer
forint kompenzációt kellene adniuk az adójóváírás megszűnése miatt, miközben a
minimálbér 15 ezer forinttal, 78 ezerről 93 ezerre emelkedett az év elején.
A szocialista politikus megjegyezte, hogy Észak-Magyarországon tovább romlott a
helyzet, ahol a munkanélküliek aránya megközelíti - három megyében pedig meg is
haladja - a 20 százalékot. Ezzel kapcsolatban azt mondta: az Orbán-kormány szétveri a
szociális ellátórendszert, a regisztrált munkanélküliek csaknem fele - 246 ezer ember, 27
ezerrel több, mint egy évvel korábban - ellátatlan, a közfoglalkoztatásban résztvevők
száma pedig egyharmadával csökkent.

Narancsot a beismerésért!
Török Zsolt, az MSZP szóvivője és Torzsa Sándor, a Societas Budapesti elnöke mai
sajtótájékoztatójukon a kormány teljesítményét összegezve közösen értékelték az
elmúlt egy évet.
Török Zsolt vélekedése szerint a kormány sok mindenre nem lehet büszke, így
valószínűsítette, hogy vagy termelési értekezletet, vagy propaganda-nagygyűlést
tartanak ma a kormánypártiak Orbán Viktor évértékelése alkalmából.
Torzsa Sándor motivációs játék keretében annyi rekesz narancsot ajánlott föl a
miniszterelnöknek a Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom nevében, ahányszor a
miniszterelnök elmondja, hogy az elmúlt másfél évben miben hibáztak, mit rontottak el.
Később Török Zsolt és Torzsa Sándor fölelevenítette az elmúlt időszak néhány
kormányzati hibáját, így a vélekedésük szerint fölösleges közterület-átnevezéseket, az
igazságtalan adórendszer eredményét, az IMF „elzavarását”, melynek következtében
drágábban jutott az ország forrásokhoz, emlékeztettek az azori-szigeteki utazásokra, a
történelmi magasságokba szökött üzemanyagárakra, a közszolgálati médiumok
botrányos tájékoztatására és a Malév csődjére is.

Országértékelés - Mesterházy: Orbánnak semmi köze a
valósághoz

Mesterházy Attila szerint Orbán Viktor "keszonbetegségben" szenved, évértékelőjében
ugyanis nem Magyarországról beszélt, hiszen az abban elmondottaknak semmi köze a
magyar valósághoz.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője kedden, sajtótájékoztatón reagált a kormányfő
országértékelő beszédére. Mesterházy Attila nevetségesnek nevezte, hogy a
miniszterelnök azt a középosztályt jelölte meg legfőbb társadalmi bázisaként, amely a
szegények mellett a leginkább megszenvedte kormánya gazdaság- és
társadalompolitikai intézkedéseit. Mint mondta, mára a középosztályt a lecsúszás
veszélye fenyegeti és napi megélhetési gondokkal is szembe kell néznie.
Az ellenzéki párt vezetője szerint Orbán Viktor beszéde 2010-ben "egy ellenzéki vezető
szájából elment volna", de az országot két éve vezető politikustól már "gyatra és
gyenge". Hozzátette: az évértékelő egyharmadát az előző kormányok vádolása, a
szocialisták hibáztatása tette ki, míg további része csak magyarázkodás volt.
Mesterházy Attila úgy gondolja, a kormányfőnek kelet felé kellene fordulnia, ám nem
Kínáig, hanem csak Borsod megyéig, ahol "éhségmenettel" kívánják felhívni a figyelmet
az Orbán-kormány alatt kialakult válságos helyzetre. Erre utalva hangsúlyozta,
Magyarországon ma négymillió ember él a létminimum alatt, 500 ezren munkanélküliek,
50 ezer gyermek éhezik, a családok 70 százaléka romló anyagi helyzetéről és kilátásairól
számol be, a csökkenő bérek és növekvő árak, illetve rezsiköltségek miatt, ráadásul az
elemzők is gazdasági recessziót várnak, miközben az államadósság "történelmi csúcson"
jár.
Az MSZP elnöke sajtótájékoztatója végén arra kérte Orbán Viktort, vegye figyelembe a
szocialisták korábban ismertetett hét pontból álló megoldási javaslatát, és legalább azt
tegye lehetővé, hogy megvitathassák a válságból kivezető utat.

Íme a Fidesz borsodi "elitcsapata” - így még érthetőbb az
éhségmenet

Nem csoda, hogy a szegénység, a nyomor és a Fidesz-kormány népnyúzó politikája miatt
elkeseredett „éhségmenet” indult Borsodból: a helyi fideszesek a - nemzetet nyomorba
döntő politikájuk közben - saját zsebüket azért nem felejtik el megtömni.
A szegénység és a szegénységet előidéző politikusok rongyrázása együtt már
bicskanyitogató. Nem csoda, hogy több tucatnyian keltek útra a kizsákmányoltak
nevében.
1. Dupla költségtérítéses, törvénysértő Fideszes politikusok:
Zsiga Marcell, Miskolc alpolgármestere, és Csöbör Katalin Alsózsolca alpolgármestere is
úgy gondolta, hogy bár a törvény tiltja, hogy több helyről vegyenek fel költségtérítést,
mégis két helyről szakítottak több mint fél-fél millió forintot. Az országgyűléstől és az
egyébként is nehéz helyzetben levő önkormányzattól is felvették a nekik nem járó pénzt.
Mellesleg Zsiga Marcell 1,7 millió forintos havi jövedelme mellett szorult rá a „csalásra”.
2. Azori-szigetekre látogató megyei közgyűlési elnök
Mengyi Roland, a Borsod Megyei Közgyűlés elnöke sem elégedett meg a havi 1,7 millió
forintot meghaladó fizetésével. Inkább - további 11 fideszes kíséretében - kiruccant pár
napra az Azori-szigetekre egy „roma felzárkóztatási program” apropóján. Mindezt
persze közpénzen, miközben borsodban is csőd közelben vannak miattuk az
önkormányzatok, fáznak a gyerekek az iskolákban és éheznek az emberek, mert sehol
nincs a beígért egymillió új munkahely.
3. Jogosulatlan pénzeket felmarkoló képviselő
Sebestyén László fideszes országgyűlés képviselő „összeférhetetlenül” dolgozik egy
állami cég vezetésében, ahonnan havonta egymillió forintos pluszfizetést kap.
4. Ingatlanpanama-gyanús ügyletek a megyei közgyűlésnél
Mengyi Rolandék egy decemberi vasárnap estére hívtak össze rendkívüli közgyűlést.
Sebtében, értékbecslés nélkül, csak a helyszínen kiosztott előterjesztés alapján kellett
dönteni a Megyei Közgyűlésnek egy „kis értékű” ingatlan megvásárlásáról. „Csupán” 650
millió forintocskáról volt szó, minek is kellett volna értékbecslés, bizottsági ülés, netán
átgondolt döntéshozatal… Hacsak nem azért volt ilyen sürgős az értékbecslés nélküli
gyors döntés, mert városi pletykák szerint a közgyűlési vezetést szoros szálak fűzik az
ingatlant eladókhoz.

Egy korábbi fideszes megyei közgyűlési alelnököt nem olyan régen már börtönre ítéltek
ingatlanpanama gyanúja miatt, igaz, egyelőre még nem jogerősen. A miskolci ITC
székház zavaros értékesítése kapcsán Gergely Zsoltot, a borsodi megyegyűlés korábbi
fideszes alelnökét elítélték, de most új eljárást indítottak.
5. Rokonok a zsíros állami állásokban
Először Ágh Péter, a Fidelitas elnöke szólta el magát, hogy a fideszes pártkatonák a
2010-es kormányváltást követően jól fizető állami állásokba fognak menni, de
rokonokról akkor még nem szólt a pofátlan fáma. Ezt terjesztette ki Zsiga Marcell,
Miskolc fideszes alpolgármestere azzal, hogy a családtagjait is jól fizető állásokba ültette.
Igaz, ezúttal nem állami, „csak” önkormányzati cégekről és pozíciókról van szó.
Minderre csak rátett a Fidesz gondolkodását leleplező Lázár János, aki szerint „akinek
nincs semmije, az annyit is ér”…
Török Zsolt
szóvivő

Mesterházy Attila levele Orbán Viktornak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Magyar Szocialista Párt növekvő aggodalommal figyeli kormányának külpolitikai
irányváltásait. Úgy tűnik, Ön ezen a területen is egyre messzebb próbál kerülni attól a
konszenzustól, amire a rendszerváltás óta törekedtek hazánk politikai szereplői.
Minden korábbi vitánk dacára egészen tavalyelőtti kormányra kerülésükig úgy tűnt, a
külpolitikai alapelvekben egyetértünk: hazánk helye a demokratikus piacgazdaságok
között van s Magyarország érdekeit az euroatlanti partnerekkel való együttműködés
szolgálja leginkább.
Ezt követően azonban sokasodni kezdtek azok a nyilatkozatok, amelyek azt sejttették:
Ön a külpolitikában is elfordulna a demokratikus hagyományoktól. Nem lehetett nem
észrevenni, ahogyan Ön egyre szívélyesebb viszonyt kezdett ápolni a demokráciák
legfőbb kritikusaival: mikor a ”Nyugat alkonyáról” beszél és Európa helyett Kína felé
tájékozódik, az méltán tölti el aggodalommal hazánk szövetségeseit. Az Ön európai
tárgyalásain gyakorta az a benyomás keletkezik, hogy nem partnerekként, hanem
ellenfelekként tekint az Unió országaira és intézményeire. Az aggasztó jelek sorát
azonban minden korábbinál nyilvánvalóbban gyarapította legutóbbi libanoni
látogatásán, amikor – a bejrúti The Daily Star tudósítása szerint – Nabih Berrivel is
találkozott. Berri közismerten közel áll a Hezbollah síita terrorszervezethez, ezen
keresztül Iránhoz. Az Ön találkozójának üzenete így nem más, minthogy kormánya egy

újabb diktatórikus ország, Irán felé is nyitni szeretne. Mindezt egy olyan időszakban,
amikor az Európai Unió tagállamai végre egységesnek tűnnek az Iránnal szembeni
diplomáciai fellépés terén.
Miniszterelnök Úr!
Az MSZP szerint Magyarország semmilyen közösséget nem vállalhat azzal az állammal,
amely nyílt agressziót hirdet szövetségeseinkkel szemben. Nem csak euroatlanti
partnereink elárulása lenne ez, de súlyosan károsítaná Magyarország nemzeti érdekeit
is. Ezért kérem, tegye világossá, mi késztette a Nabih Berrivel történő találkozóra;
számoljon be a találkozó tartalmáról és minden várható megállapodásról.
Az utóbbi hetekben küldött jelzései alapján úgy tűnik: lassan Ön is rájön, hogy az
”unortodox” gazdaságpolitika kudarchoz vezet. Remélem, hamarosan felismeri:
”unortodox” külpolitikája sem fog eredményre vezetni.
Üdvözlettel:
Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető

A Malév-csőd miatt hoppon maradt utasok érdekében
Amikor péntek reggel hat órakor leállt a Malév, még több mint 750 ezer utas
rendelkezett érvényes foglalással. A légitársaság leállása több mint 100 milliárd forintos
bevételkiesést okozott. A cégvezetés korábban azt ígérte, senki nem járhat rosszul egy
esetleges csőd miatt. Most mégis káosz van.
A közlekedésért felelős uniós biztos szóvivője a napokban világossá tette: a hatályos
uniós jog alapján az utasokat kártalanítás illeti meg. Elismerte ugyanakkor, hogy a
kártérítés jogi úton történő érvényesítésére a gyakorlatban jelenleg nincs garancia.
Különösen igaz ez az interneten vásárolt jegyek esetében. A szóvivő szerint könnyebben
érvényesíthetik jogaikat azok, akik csomagban, vagy utazásszervezőn keresztül váltottak
jegyet a Malévnál.
A légitársaságok csődje kapcsán felmerülő jogi bizonytalanság miatt a légi utasok csőd
esetén kikényszeríthető jogainak felülvizsgálata már folyamatban van. Ez nekünk most
különösen fontos, hiszen számos utasigény sem a napokban kiadott kormányrendelet,
sem pedig a hazai és uniós jogszabályok alapján nincs egyértelműen rendezve.
A felmerült kérdésekre keresi a választ a tavaszi ülésszak első ülésén a
Fogyasztóvédelmi bizottság is. Mint a testület elnöke, fontosnak tartom, hogy senkit ne
érjen kár, mindenki kárpótolva legyen. Ha kell, akár jogszabály-módosításokkal is, de
minél előbb meg kell oldanunk kialakult helyzetet!

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő

Tabajdi: Az ukrán kormány tartsa be nemzetközi vállalásait
"Ukrajna nem tesz eleget a Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben
és az Európai Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájában vállalt kötelezettségeinek.
A kisebbségi ügyekért felelős állami bizottság megszüntetésével eltűnt az egyetlen
legitim kommunikációs csatorna a mintegy 170 ezer fős magyar kisebbség és az ukrán
államhatalmi szervek között. Az Intergroup felszólítja az ukrán kormányt, hogy tartsa be
nemzetközi kötelezettségeit és saját törvényeit a magyar kisebbség védelmében! A
közelgő októberi parlamenti választásokon jelöljenek ki olyan választókerületet, amely
magában foglalja a kárpátaljai magyarság túlnyomó többségét! A kárpátaljai magyar
közösség helyzetét tovább súlyosbítja, hogy a Fidesz pártpolitikai okokból igyekszik
ellehetetleníteni a széles legitimitást élvező az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget
és ezzel ellehetetleníti a kárpátaljai magyarság egységes politikai képviseletét. Nem
kívánok teret adni semmilyen irányú megosztottságnak, egyoldalú kisebbségi
képviseletnek az Intergroup jövőbeni ülésein" - fejtette ki Tabajdi Csaba, a Nemzeti
Kisebbségügyi Intergroup (Frakcióközi munkacsoport) társelnöke az Európai
Parlamentben, annak kapcsán, hogy az Intergroup megvitatta a kárpátaljai magyar
közösség helyzetét.
Tabajdi Csaba kifogásolta, hogy az ukrán kormány feloszlatta a kisebbségi ügyekkel
foglalkozó állami különbizottságot. Így a közel ötvenmilliós ország 22%-át kitevő, több
mint 10 millió nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgár, köztük a kárpátaljai magyarok
jogaival mindössze egyetlen háromfős alosztály foglalkozik a kijevi Kulturális
Minisztériumban. "A Kisebbségi Munkacsoport nevében felszólítom az ukrán kormányt,
hogy tegyen eleget nemzetközi vállalásainak, biztosítsa a kisebbségek jogainak
érvényesülését, valamint az ehhez szükséges anyagi- és intézményi feltételeket. Az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
törekvéseivel összhangban követeljük, hogy az ukrán kormány a közelgő parlamenti
választások alkalmából jelöljön ki olyan választási körzetet kell, amely magában foglalja
a magyar kisebbség túlnyomó részét. Ez a magyar közösség jogos követelése, hiszen az
1998-as ukrán választási törvény is kimondja, hogy a választókörzetek meghúzáskor
figyelembe kell venni az etnikai arányokat" - jelentette ki a szocialista politikus. Tabajdi
Csaba felszólalásában további súlyos hiányosságokra is felhívta a figyelmet az ukrán
kormány kisebbségi politikájával kapcsolatban. "Az ukrán kormánynak késlekedés
nélkül el kellene fogadnia a közelmúltban napvilágot látott nyelvtörvény terveztet. A
korábban a magyar Alaptörvényről kritikusan nyilatkozó Velencei Bizottság is jelentős
előrelépésnek tekintené, ha a Kijev jóváhagyja az ukrán nyelvtörvényt." - mondta a
szocialista képviselő. A magyar szocialisták brüsszeli vezetője hozzátette: "Egyre
gyakoribb jelenség Kárpátalján a magyar emlékművek meggyalázása, amely az erősödő
magyarellenesség egyik megnyilvánulása.

Matolcsy és Selmeczi tényleg érti, amit mond, vagy csak
mozog a szájuk?
A munkavállalók zöme már megkapta a fizetését, ami bruttó 216 ezer forint alatti bér
esetén közel 10 százalékkal kevesebb, mint tavaly. Szeretnénk emlékeztetni a fent
nevezetteket, hogy a tavalyi bér is már havonta súlyos ezrekkel volt kevesebb, mint amit
a munkavállalók 2010-ben kaptak. A Fidesz tavaly is kompenzációt hazudott, amiből
nagyjából nem lett semmi, így erősen vélelmezhető, hogy most sem lesz másként.
Matolcsy György szerint minden rendben van a gazdasággal és a munkavállalókat sem
érheti kár, sőt, nyernek az egykulcsos adórendszerrel. Mindezt akkor merészeli
kimondani a miniszter úr, amikor nincs olyan gazdasági médium és szervezet, amelyik
ne igazolná vissza, hogy idén minden havonta bruttó 216 ezer forint alatt kereső
munkavállaló súlyos ezreket veszít a fizetéséből, zömük a korábbi fizetésük közel 10
százalékát.
Selmeczi Gabriella szerint pedig a szocialisták minden pénzt maguknak akarnak, ezért
sajnálják, ha az embereknek több jut. Mindezt a kormányzó erőként funkcionáló Fidesz
nevében, amely LOGIKUSAN kezeli a ”pénzt” és nem az ellenzék. Mellesleg ma már
minden magyar polgár számára tény, hogy egyedül a lakosság alig 17 százaléka kap
többet az igazságtalan egykulcsos adórendszer eredményeként, tehát Selmeczi Gabriella
azt nehezményezi, hogy a lakosság 83 százaléka miért háborodott fel, hogy 2010 óta
minden évvel egyre kevesebbet keres. Bátor szemlélet.
A fent nevezettekkel szeretnénk még pár apróságot tudatni:
- az Eurostat szerint Magyarországon nőtt leginkább az államadósság, így Orbán Viktor
meghirdetett harca elbukott;
- az egykulcsos adót már az IMF is kifogásolja, vélhetően aggódnak az általuk adott
kölcsön visszafizetését illetően;
- az elmúlt másfél évben a munkavállalók elvesztették a cafetériájuk jelentős részét,
elvesztették a fizetésük jelentős részét, elvesztették a jogaik jelentős részét, sőt sokuk a
munkahelyük jelentős részét is (ez úton szeretnénk megismételni, hogy nevezzék meg
azokat a nemzetgazdasági ágazatokat, amelyekben a plusz munkahelyek létrejöttek,
ugyanis eddig SENKI sem tudta megmondani ezeket);
- az alapvető élelmiszerek árai drasztikusan emelkedtek és a Fidesz hallani sem akar
arról, hogy csökkentse az ezekre eső áfa mértékét;
- az infláció idén is 5 százalék környékén alakul, ahogy tavaly is = áremelkedés;
- a Fidesz jelentős minimálbér-emelést vár el a magánszférában is, holott tudja, hogy a
vállalkozások eredményessége nem nő = a KKV szektorban a leépítések növekedése,
vagy egyszerűen nem fizetik ki a bérkompenzációt, lásd a BKV példája. Amúgy a
közszférában jelentősen csökkent a reálkereset.

Az MSZP elvárja, hogy Matolcsy György és Selmeczi Gabriella a mai naptól fél évig éljen
meg 47 ezer forintból, ha már olyan büszkén vallják, hogy ez nem okoz nehézséget.
Kedves Gabriella, kívánjuk, hogy legyen Ön is svéd nyugdíjas úgy, hogy havi 47 ezer
forint fizetés után kap nyugdíjat.
Katona Tamás,
az MSZP elnökségi tagja

Tisztelt Emberek!
Második napja gyalogolunk munkáért és kényérért, Magyarországért és a magyar emberekért,
az út szélén hagyottakért.
Ma mindannyian, akik itt vagyunk, aláírtunk egy kiáltványt. Az áll rajta: ha a kormánynak
fontos, hogy a jómódban élőknek több jusson, ha fontos, hogy állami cégekre jusson, ha
fontos, hogy új stadionok építésére jusson, akkor legyen az is fontos, hogy minden családban
legalább egy embernek legalább minimálbérre jusson. Nem segélyt, hanem munkáért járó
munkabért kérünk. És azt, hogy a dolgozó emberek gyermekeinek is ugyanaz a támogatás
járjon, mint a gazdag szülők csemetéinek.
Úgy gondoljuk, hogy ezek méltányolható kérések.
Mezőkövesd, 2012. február 7. 15 óra
Tóth István, (49) magasépítő
Aradi Dávid, (21) munkanélküli
Gúr Nándor, (54) országgyűlési képviselő
Kiss Gergő Zsolt, (20) munkanélküli
Kökényesi Gábor, (41) producer
Veres András, (61) nyugdíjas
Nyeste László, (42) tanár
Galyas Róbert, (34) munkanélküli
Ivánka István, (45) rokkantnyugdíjas
Lakatos László, (32) munkanélküli
Harkány Bálint, (47) segédmunkás
Bali József, (52) segédmunkás
Harkány Péter, (51) segédmunkás
Gyenge András, (49) segédmunkás
Harkány Aladár, (50) munkairányító
Váradi György, (33) munkanélküli
Megyaszai Sándor, (36) informatikus
Lévai Attila, (57) vájár
Nyakó István, (43) országgyűlési képviselő
Bódi József, (43) gépkocsivezető
Rozin József, (51) géplakatos
Rozin Pál, (20) vendéglátási technikus
Somogyi Sándor, (44) ács, állványozó
Polonkai László, (23) vízóra-leolvasó
Bihal Dávid, (23) szellemi szabadfoglalkozású
Barát Imre, (39) szociológus

Jakab Attila, (37) szobafestő, mázoló
Tóth Miklós Imre, (44) munkanélküli
Csorba József Attila, (37) biztonsági őr
Varga László, (32) országgyűlési képviselő

Pintér Sándor nem oszlatta el a politikai utasítás gyanúját!
A Honvédelmi és rendészeti bizottság mai ülésén Pintér Sándor belügyminiszter
elismerte, tudtak a január 2-ai kormányellenes tüntetés készülő megzavarásáról.
Elismerte, hogy a rendbontás előre beazonosítható helyszínén és időpontjában egyetlen
egyenruhás sem volt, miközben 80 civilruhás rendőr kísérte figyelemmel az
eseményeket, akik nem avatkoztak be a tüntetők védelmében. Pintér Sándor nem adott
szakmai magyarázatot arra, miért hagyták a békés demonstráció törvénytelen
megzavarását.
A rendőrség számos alkalommal bizonyította, hogy képes a tömegrendezvények
szakszerű kezelésére, a rendbontókkal szembeni hatékony és határozott fellépésre. Erre
szolgáltatott példát február 1-jén az Új Színháznál tartott tüntetés, illetve előző évben a
melegfelvonulás biztosítása.
A bizottsági meghallgatás után ezért egyetlen lehetséges magyarázat maradt: január 2án politikai okai voltak a szakszerű rendőri fellépés elmaradásának, mint ahogy
december 23-án is politikai okai voltak a tüntetők és a képviselők előállításának.

Harangozó Tamás,
a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagja,
frakcióvezető-helyettes,
országgyűlési képviselő

