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A Fidesz kudarcairól tereli el a figyelmet Budai Gyula

Az MSZP támogatja, hogy parlamenti vizsgálóbizottság álljon fel a Malév ügyeinek
kivizsgálása érdekében, de ennek csakis akkor van értelme, ha a vizsgálat kiterjed a
jelenlegi kormány tevékenységére is - közölte Mesterházy Attila, az MSZP elnöke az
MTI-vel kedden. A pártelnök-frakcióvezető hangsúlyozta: minden olyan kommunikációs
próbálkozást visszautasítanak, amely akár a korábbi kormányokat, akár egyes
személyeket, beleértve Oszkó Pétert is, a Malév összeomlásáért felelőssé akarna tenni.
Mesterházy Attila hangsúlyozta: a Fidesz és Budai Gyula nyilatkozatai arról a
nyilvánvaló tényről próbálják elterelni a figyelmet, hogy a Malév csődje lényegében
csaknem kétévnyi Fidesz kormányzás után következett be, amelyért a felelősséget a
jelenlegi kormány nem háríthatja elődeire. 2010-ben a Malév állami tulajdonba vételével
új, lényegében utolsó lehetőség nyílt a nemzeti légitársaság ügyének rendezésére,
melyet a Fidesz elszalasztott. Ehelyett majdnem két évig olyan mértékű költségvetési
támogatást nyújtott a légitársaság számára, mint egyetlen azt megelőző kormány sem amelyből akár több új légitársaságot is el lehetett volna indítani -, majd pedig hagyta a
Malévot végleg csődbe menni.
A politikus szerint a korábbi kormányoknak minden nehézség mellett is sikerült
fenntartani a társaság működését, annak ellenére, hogy az lényegében 1999 óta
folyamatosan veszteséges volt. A Bajnai-kormány ráadásul úgy adta át a Malév ügyeit
utódjának, hogy részletesen kidolgozott forgatókönyveket is biztosított arra, hogyan
oldható meg a légitársaság továbbműködtetése.
Ennek a forgatókönyvnek része volt az is, hogy hogyan kerülhető el az Európai Unió
kedvezőtlen határozata az állami támogatások témájában, melyhez először is
önfenntartóvá kellett volna tenni a Malév működését és felhagyni a veszteségek állami
pénzből történő finanszírozásával. Ezt a szempontot a Fidesz azonban teljes egészében
figyelmen kívül hagyta, így vált tehát elkerülhetetlenné a hátrányos brüsszeli határozat,
amelyért a kormánynak viselnie kell a felelősséget. Ezért minden olyan kommunikációs

próbálkozást, amely akár a korábbi kormányokat, akár egyes személyeket, beleértve
Oszkó Pétert is, a Malév összeomlásáért felelőssé akarna tenni, határozottan
visszautasítjuk - emelte ki.
Az MSZP ezért támogatja, hogy parlamenti vizsgálóbizottság álljon fel a Malév ügyeinek
kivizsgálása érdekében. A parlamenti vizsgálóbizottság felállításának viszont csakis
akkor van értelme, és az csak akkor fog tudni érdemi munkát végezni, ha a vizsgálat
kiterjed arra, hogy az elmúlt két évben a jelenlegi kormány hogyan próbált gondoskodni
a Malév megmentéséről, mennyi költségvetési pénzt költött állami támogatásként a
Malév veszteségeinek finanszírozására, miért végződött minden befektetői tárgyalása
sikertelenül, hogyan sodródott ezáltal kontrollálatlanul csődbe a nemzeti légitársaság, és
eközben a kormány milyen titkos megállapodásokat köt más légitársaságok állami
támogatásáról, illetve a Malév korábbi repülési jogainak átadásáról. Valójában ezek azok
az érdemi kérdések, amelyeket a Malév ügyében mielőbb meg kellene válaszolni, ezekre
azonban kizárólag a jelenlegi kormány tud felelni - fogalmazott Mesterházy Attila.

Orbánon bukott 2300 munkahely?
Minden jel szerint nem kis szerepe volt a magyar kormányfőnek abban, hogy a Nokia
Komáromban elbocsátotta 2300 munkatárást. Mindenesetre úgy tűnik, hogy Orbán
Viktor megakadályozhatta volna a fájdalmas leépítést, ha hajlandó találkozni a finn
világcég helsinki központjának első emberével, aki hiába próbált találkozót
kezdeményezni a kormányfővel a komáromi munkahelyek megőrzése érdekében, és
akivel nem jött össze a találkozás Helsinkiben sem, bár a kormányfőnek meghívás volt a
finn kormánytól.
Orbán Viktor megakadályozhatta volna 2300 ember elbocsátását a Nokia komáromi
üzeméből. Ez azokból az információkból következik, amelyeket a Népszava kapott
megbízható forrásokból. A finnországi Nokia központ első embere ugyanis jó ideje
kereste a kapcsolatot a magyar kormányfővel, hogy egy olyan megoldásról tárgyaljon a
miniszterelnökkel, amellyel elkerülhető lett volna a fájdalmasan nagy létszámleépítés
Komáromban. Informátoraink arról is beszéltek, hogy a Nokia-vezér a cég
bérköltségekkel kapcsolatos problémáiról, a létszám megtartásának kérdéséről szeretett
volna egyeztetni Orbánnal. A kormányfő azonban a gazdasági vezető számtalan kísérlete
ellenére nem talált időt a találkozásra a világcég első emberével, aki a találkozás
érdekében Magyarországra is eljött.
Ráadásul azok a reményei sem teljesültek a finn óriáscég vezetőjének, hogy esetleg
Finnországban tud egyeztetni a kormányfővel, mivel Orbán Viktor, aki érvényes
finnországi meghívással rendelkezett, sőt már a látogatás időpontot is egyeztették,
váratlanul lemondta helsinki útját, mégpedig fontos magyar belpolitikai eseményekre
hivatkozva. Ezeknek az információknak a fényében arra lehet következtetni, hogy a
magyar kormányfő február 7-i évértékelő beszédében, amikor a legjobb magyarországi
befektetők és a legtöbb munkahelyet teremtő cégek között megemlítette a finn Nokiát,
már tisztában lehetett a cég létszám leépítési tervével Komáromban. Így tehát ellentétben azzal, ahogyan az elhangzottakat a sajtó akkor értelmezte - Orbán Viktor
egyáltalán nem azért említette meg a munkahelyteremtők között a finn céget, mert nem
tudott a tervezett elbocsátásokról, hanem - éppen ellenkezőleg -, mintegy provokálta a

Nokia vezérét. Nem teljesen világos milyen szándékkal, de az eredmény az lett, hogy
másnap a cég bejelentette 2300 ember elbocsátását.
Orbán Viktor viselkedése cáfolja a kormányfő korábbi szavait arról, hogy - miként a
Népszabadság idézte - a magyar érdekek védelmében "elmegy a falig, vagy megkerüli
azt". Mindezt állítólag a Brüsszellel folytatott vitákkal kapcsoltban jelentette ki. Most
azonban azt láttuk, hogy a kormányfő nemhogy a falig nem ment el, de arra sem volt
hajlandó, hogy a magyar munkavállalók érdekében legalább Helsinkiig elrepüljön, vagy
még ennél is kevesebbet tegyen, és idehaza fogadja az ország egyik legnagyobb külföldi
befektetőjét, hogy megoldást találjon ezrek munkahelyének megvédésére.
A kormányfő felelőtlen magatartása annak tükrében is érthetetlen, hogy olyan cég
vezetőjét kezelte méltatlan módon, amely nem csak nagy munkaadó, de hatalmas értéket
előállító vállalatot vezet, egy olyan céget, amely 2010-ben a harmadik legmagasabb
árbevétellel rendelkező vállalat volt Magyarországon, adózás utáni eredményét tekintve
pedig a 14. legnagyobb. A Gazdaság.hu portál a Nokia 2010-es beszámolója alapján
kiszámolta , hogy mekkora összeg folyt be az államkasszába a komáromi gyárból. Az
Opten adatai szerint a Nokia Komárom Kft. tavaly leadott eredmény kimutatása szerint
több mint 3,6 milliárd eurós, azaz a jelenlegi árfolyamon számolva mintegy 1044
milliárd forintos nettó árbevételt ért el, míg az adózás előtti eredménye közel 129,9
millió euróra (37,6 milliárd forintra) rúgott. Ez után 18,7 millió euró (5,3 milliárd forint)
társasági adót fizetett be a költségvetésbe. A lap számításai szerint társasági adóban
2,38 milliárd forint, a bérekhez kapcsolódó járulékokban pedig 2 milliárd forint, azaz
összesen közel 4,4 milliárdos kiesést kell elkönyvelnie el a költségvetésnek.
Nyilván a komáromiakat különösen megdöbbentheti a kormányfő viselkedése, hiszen a
Nokia volt Komárom egyik legnagyobb adózója, ezért a leépítés a város bevételeit is
érinti, bár a befizetett iparűzési adó az elmúlt években csökkent. 2009-ben 4,4 milliárd,
2010-ben 3,6 milliárd, míg tavaly mindössze 2,2 milliárd forint helyi adót könyvelhettek
el - közölte a polgármester.
A miniszterelnök felelőtlen viselkedése azért is érthetetlen, mivel a Nokia a komáromi
leépítés ellenére további fejlesztéseket tervez Budapesten a Siemens társaságában. A
magyar fővárosban 1998 óta működik a Nokia Siemens Networks. Magyarországi
munkatársainak több mint fele a K+F területén dolgozik, és a nemzetközi csapat
tagjaként olyan megoldások, szoftverek, alkalmazások fejlesztésével foglalkozik, melyek
napjaink és a jövő telekommunikációs hálózatainak alapjait jelentik. 2010
szeptemberében jelentették be, hogy tovább erősítik magyarországi jelenlétüket és a cég
a budapesti kutató-fejlesztő központ új részeként globális kompetenciaközpontot hoz
létre vasúti kommunikációs megoldások fejlesztésére. Az új K+F centrum a 2007-ben a
Nokia és a Siemens hálózati üzletágának összeolvasztásával létrejött vállalat vasúti
közlekedésben érdekelt ügyfeleit szolgálja ki világszinten. A Nokia Siemens Networks
Magyarországon az ügyfelei között tudhatja az összes jelentős helyi vezetékes,
mobiltelefon- és internetszolgáltatót, valamint kábeltévé-társaságot, a cég 2010-es
közleménye szerint a hazai mobilhívások kétharmada az általuk gyártott eszközökön
keresztül zajlik.
Le lehet mondani egy kormányfői találkozót is

Kovács László volt külügyminiszter szerinte a nemzetközi gyakorlatban nem
ismeretlen, hogy egy miniszterelnök lemondjon egy találkozót egy szövetséges ország
vezetőjével, de a kérdés az, milyen indok alapján tette. Ugyanis ha ez a lemondás úgy
történik, hogy az adott ország érdekeit sértő - "retorziós" - lépés, az nagyon súlyos
figyelmeztetés a fogadó országnak - jelezte a volt külügyminiszter. Ha Orbán például
személyes ok, vagy egyéb akadályozó körülmény miatt mondta volna le, azt a fogadó fél
"tudomásul tudja venni".
Noha az Európai Bizottság volt adó- és vámügyi biztosa nem tudott arról, hogy Orbán
esetleges látogatása összefüggne a Nokia leépítésével, az bizonyos, hogy egy ilyen
látogatás lemondása befolyásolja a személyes viszonyt az országok vezetői között.
Ugyanakkor - jegyezte meg Kovács - két miniszterelnök viszonya is lehet olyan, hogy
"hivatalos formaságok nélkül", akár telefonon is le lehessen mondani egy találkozót.
Kovács nemzetközi tapasztalatai szerint viszont már biztosként is feltűnt neki, hogy míg
egy-egy uniós csúcsértekezleten a résztvevők kettesével, hármasával mentek szünetre,
Orbán "többnyire egyedül, zsebre dugott kézzel".
Mindez azt jelzi, személyes viszonya a kollégáival nem túlságosan jó - tette hozzá a volt
külügyminiszter. Arról ugyan nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, hogy a Nokia
leépítése a Fidesz, és személyesen Orbán eddigi, többnyire Európát sértő nyilatkozatai,
és a Magyarországra beruházó cégekre kivetett válságadó miatt is bekövetkezhetett, de
Kovács úgy összegzett: "a világ egyik legjelentősebb, nagy gazdasági erejű cégének" amelyik saját bevallása szerint is Magyarországon rendelkezett az egyik legfontosabb
kutatóbázisával - mindez nyilván "nem növelte a beruházási kedvét". Noha nem
kizárható, hogy a cég végül "minden egyéb szemponttól függetlenül",
költséghatékonyság miatt mondta fel itteni érdekeltségét.
Zsebesi Zsolt / Népszava

Szabad sajtót, demokratikus jogállamot!
Az MSZP azt reméli, hogy a kormány megérti az Európa Tanács bírálatait, és ennek
megfelelően változtat például a médiatörvényen, ellenkező esetben az országot súlyos
jogkövetkezmények érhetik - mondta Harangozó Gábor, a párt országgyűlési
képviselője szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.
A szocialista politikus ezt azzal összefüggésben közölte, hogy csütörtökön Budapestre
érkezik a 47 államot tömörítő, elsődlegesen az emberi jogok védelmére összpontosító
Európa Tanács két jelentéstevője, akik áttekintik az elmúlt időszak jogalkotását, egyebek
közt azt, hogy a médiajogi szabályozás mennyire egyeztethető össze a nemzetközi
demokratikus normákkal.
Harangozó Gábor hangsúlyozta, hogy Thomas Hammarberg, az ET emberi jogi biztosa
már csaknem egy éve nyilvánosságra hozta elemzését a magyar szabályozásról, azt
állítva, hogy a média sokszínűsége ellehetetlenült, a közszolgálati média
függetlenségének biztosítékai hiányoznak, illetve bírálta a médiatanács összetételét is.
"A Lomnici-ügy, a január 2-ai százezres tüntetés eltüntetése vagy az éhségmenet
kicsúfolása, a közmédiában folyó hírhamisítás-sorozat, valamint a Klubrádió
frekvenciapályázatának ügye, sajnos, tökéletesen illusztrálja a biztos által felvetett
problémákat" - fogalmazott az MSZP-s képviselő.
A politikus kifejtette: az ET elmarasztalása csak szégyenfolt lenne, és azt egy két évig
tartó monitoring eljárás követné, azzal azonban, hogy az unió saját vizsgálatát
összekapcsolta az Európa Tanácséval, a helyzet megváltozott.
Amíg egy éve az Európai Bizottság nem vette figyelembe az ET elvárásait, és hatáskör
hiányában csak kisebb módosításokat írt elő a médiatörvényen, mostanra az Európai
Unió javaslattevő-végrehajtó intézménye sajátjaként tekint azokra, így az
elmarasztalásnak súlyos következményei lehetnek. Felfüggeszthetik Magyarország
szavazati jogát az EU-s intézményekben, illetve az ország elveszítheti jogosultságát az
uniós támogatásokra - közölte, hozzáfűzve, hogy ez senkinek nem állhat érdekében.
Harangozó Gábor arroganciának nevezte, hogy a Neelie Kroes médiaügyi biztossal
Brüsszelben múlt csütörtökön szóváltásba keveredő Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes azt mondta: Magyarország figyelembe veszi az ET ajánlásait, ha nem
ellentétesek az alkotmánnyal.
Az MSZP-s képviselő kijelentette, épp az alaptörvény ütközik több ponton a jogállamiság
normáival. Közölte: az Európai Unió történetében példátlan, hogy az Európa Tanács
konzultatív testülete, a Velencei Bizottság egyidejűleg kilenc törvényt vizsgáljon, amint
Magyarország esetében teszi.
Arra az újságírói kérdésre, nem érzi-e úgy, hogy Neelie Kroes a magyar kormányt bírálva
"túllő a célon", az MSZP-s képviselő úgy válaszolt: "csöppet sem".
Az Európa Tanács két jelentéstevője csütörtökön és pénteken tájékozódik Budapesten,
és a tervek szerint találkoznak az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság elnökével,
valamint pártok és emberi jogi szervezetek képviselőivel.

Kerstin Lundgren svéd liberális és Jana Fischerová cseh konzervatív képviselő tavaly
már járt Magyarországon, akkor az alkotmányozást tanulmányozták. Újabb tájékozódó
útjukra januárban kaptak megbízást az ET parlamenti közgyűlésétől.

Utólagos normakontrollt szeretne az MSZP a
rokkantnyugdíjak ügyében
Az MSZP levélben kéri Szabó Mátét, az alapvető jogok országgyűlési biztosát, hogy
kérjen az Alkotmánybíróságnál utólagos normakontrollt a rokkantnyugdíjak
felülvizsgálatát szabályozó jogszabályokról.
Korózs Lajos, a szocialista párt elnökségi tagja szerdán, Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a kormány szétveri a még működő rokkantellátórendszert, amelynek átláthatatlan felülvizsgálatával összesen 200 ezer ember ellátását
csökkenthetik,
vagy
szüntethetik
meg
teljesen.
Az MSZP politikusa a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló, tavaly
elfogadott törvénymódosítást, illetve az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletet kívánja
megtámadni az Alkotmánybíróságon, ám ezt az új alaptörvény értelmében személyes
érintettség nélkül már nem teheti alanyi jogon. Mint mondta, ezért kéri Szabó Máté
segítségét, akinek joga van utólagos normakontrollt kérni a testülettől.
Korózs Lajos levelében különösen védett társadalmi csoportok jogsérelmére hivatkozik
és egyebek mellett kiemeli: az európai uniós normákban is lefektetett tisztességes
eljáráshoz való jogot sérti, hogy a saját felülvizsgálatukat március végéig nem kérő
rokkantnyugdíjasok, májustól elvesztik járandóságukat. Korózs Lajos emellett a
jogbiztonságot és a szerzett jogokat sértőnek tartja, hogy a kormány felülvizsgálatával
szakorvosi vizsgálattal és jogerős határozattal megállapított rokkantnyugdíjakat kíván
módosítani.
Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, készek akár a strasbourgi Emberi Jogok Európai
Bíróságához fordulni, amennyiben ügyüket az ombudsman, vagy később az
Alkotmánybíróság nem támogatja. Korózs Lajos ugyanakkor azt is megjegyezte,
kezdeményezésük kimenetelétől függetlenül minden érintettet arra kér, március végéig
küldje vissza a felülvizsgálatukra vonatkozó űrlapot, azok ugyanis, akik ezt elmulasztják,
májustól biztosan elvesztik járandóságukat.

A Fidesz szélsőséges feledékenysége
A Fidesz szélsőséges feledékenysége kétséget sem hagy a felől, hogy Orbán Viktor
továbbra is keményen dolgozik a szélsőjobboldalról érkező szavazatok begyűjtéséért.
Nyilván merő méltányosságból Kövér László anno „elfelejtette” megróni a jogerősen
feloszlatott Magyar Gárda mellényében feszítő Vona Gábort, tegnap ugyanakkor nem
felejtette el megjegyezni, hogy az egy hetes menetelés után a Parlamentbe érő Nyakó
István borostásan merészelte interpellálni Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős
államtitkárt.
Az országnak két hét alatt rendet, a szélsőjobboldalnak két pofont ígért Orbán Viktor azt
ugyanakkor elfelejtette hozzátenni, hogy ígérete a holokauszttagadó jobbikos
képviselőkre, a gyűlölet- és félelemkeltő megmozdulásaik miatt törvénytelenül működő
paramilitáris szervezetekre, a Budai várban vagy épp a Normafánál masírozó náci
hordákra nem vonatkozik.
Sem a kormánynak, sem a Fidesz-KDNP-frakciószövetségnek nem jutott eszébe, hogy
felköszöntse a harmadik köztársaság első elnökét, a 90. születésnapját ünneplő elnök
Göncz Árpádot, ugyanakkor nem felejtett el megemlékezni a MIÉP-vezér Csurka István
haláláról.
Merő méltányosságból, nyilván.

Nehéz helyzetben a magyar rokkantnyugdíjasok
Az emberek megértik, ha meg kell húzni a nadrágszíjat, de azt nem, hogy miért csak a
szegényeknek - hívta fel a figyelmet Göncz Kinga az EP hétfői plenáris ülésén elhangzott
egyperces felszólalásában. A szocialista EP-képviselő a rokkantnyugdíjasok ellátásának
megvonását célzó magyar kormányzati intézkedésekre hívta fel a képviselők figyelmét.
"A gazdasági válság következményeit Európa szerte a társadalom legsérülékenyebb
csoportjai szenvedik meg a legsúlyosabban. Fokozottan így van ez manapság
Magyarországon, ahol az egykulcsos adó és a jómódúaknak kedvező családpolitikai
intézkedések hatalmas hiányt okoztak a költségvetésben, és a kormány ezt a korábban
megállapított rokkantnyugdíjak megvonásával is készül pótolni. A megváltozott
munkaképességű emberek biztosítási alapú, szolgálati évek alapján járó ellátását alakítja
alacsonyabb, segély jellegű ellátássá" - hangsúlyozta Göncz Kinga. A képviselő
hozzátette: a kormányzati intézkedések következtében sokan közülük jövedelem nélkül
maradnak, ha nem találnak munkát azon a munkaerőpiacon, amely az egészségesek
tömegeit sem tudja felszívni.
"A kormányzati kommunikáció közben egy haszontalan, dolgozni nem akaró rétegről,
visszaélésekről, csalásról szól. Számtalan levélben kérnek, hogy ismertessem meg az

Európai Parlamenttel ezeknek a reményvesztett embereknek a helyzetét. Ahogyan egy
levélíró fogalmazott: 'Megértem, hogy meg kell húzni a nadrágszíjat, de ebben az
országban ez mostanában valahogy csak a szegény emberekre vonatkozik".

A Fidesz nem létező szalmaszálba kapaszkodik
A Fidesz, mintegy utolsó szalmaszálba kapaszkodva, a nemzetközi fórumok és a magyar
közvélemény előtt azt próbálja igazolni, hogy az MSZP egyetértett Baka András idő előtti
menesztésével, s újraválaszthatóságának kizárásával. Ez az állítás egyszerűen nem igaz.
A Magyar Szocialista Párt sosem támogatta a Legfelsőbb Bíróság elnökének mandátuma
lejárta előtti elmozdítását, sőt, minden lehetőséget megragadva tiltakozott ellene. A
kormánytöbbség ez irányú döntését a bírói függetlenség, s ezen keresztül a
demokratikus intézményrendszer elleni példátlan és durva támadásnak tartja.
Az MSZP az alkotmányügyi bizottság ülésén egy olyan több pontból álló módosító
javaslatot támogatott, amely a bírósági vezetők, többek között a Kúria elnökének
jövőbeli - hangsúlyozom, jövőbeli - kinevezési feltételeit módosította. A módosító
javaslat egyetlen hivatalban lévő bírósági vezető - így a hivatalban lévő főbíró mandátumát sem érintette. A visszamenőleges hatályú jogalkotás demokratikus
államokban nem megengedhető.
A Legfelsőbb Bíróság elnökének mandátuma lejárta előtti elmozdítása érdekében a
Fidesz módosította az Alaptörvényt, az Alkotmányt és a bírósági szervezeti törvényt.
Egyik javaslat indokolása sem hivatkozik arra, hogy az MSZP által a bizottsági ülésen
támogatott javaslatnak bármi köze lenne a főbíró elmozdításához, mint ahogy nincs is.
Végezetül, miután kiderült, hogy a Fidesz a bírák kinevezésével kapcsolatos módosító
javaslatai jó eséllyel személyre szabott jogalkotási szándékokat segítenek elő, frakciónk
a plenáris ülésen, szavazáskor nem támogatta a Fidesz által hivatkozott módosító
javaslatot.
Ezért arra kérek minden kormánypárti megszólalót, s persze mindenki mást is, hogy a
vállalhatatlan, a bírói függetlenséget több vonatkozásban is megsértő fideszes
törvényeket ne az ellenzéknek tulajdonított valótlan állításokkal próbálja megvédeni!
Bárándy Gergely,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő

Tabajdi: félrevezette a magyar állampolgárokat a Magyar
Televízió!
Valótlan állításokat tartalmaz a Magyar Televízió február 11-i, szombati Híradójában
elhangzott tudósítás, amely alkalmas a közvélemény félrevezetésére - áll abban a
levélben, amelyet Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője küldött Szalai
Annamáriának, a Médiatanács és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vezetőjének. A
Híradó olyan téves tájékoztatást közölt, amely rossz színben tünteti fel az Európai
Parlamentet. Általában alkalmas arra, hogy a nézők előtt lejárassa az Európai Unió
intézményeit. Tabajdi Csaba ezért az eset kivizsgálását, a valótlan állítás elhangzásáért
felelős személyek felelősségre vonását és helyreigazítást kér a hatóságtól.
Tabajdi Csaba szerint a Híradóban elhangzott kijelentés, miszerint "Az Európai
Parlamentben nem most beszéltek rólunk utoljára, csütörtökön a baloldali frakciók
kezdeményezésére Magyarországot elítélő határozatról szavaznak majd", több ponton is
valótlanságot állított. "Valótlan állítás az, hogy az európai parlamenti frakciók által
kezdeményezett állásfoglalás bármilyen módon elítélné Magyarországot. A Híradóban
elhangzó közlés időpontjában, múlt szombaton még egyetlen frakció sem nyújtott be
állásfoglalási indítványt. Ennek határideje február 14., dél volt, tehát a Híradóban
elhangzó állítás minden alapot nélkülözött."
"Az Európai Parlament korábbi Magyarországgal foglalkozó állásfoglalásaiban sem
szerepel egyetlen olyan mondat, amely elítélné Magyarországot, vagy a magyar
állampolgárokat bármilyen módon bírálná. A ma benyújtott, négypárti állásfoglalástervezetben sincs egyetlen olyan mondat, amely elítélné Magyarországot. Igaz, hogy a
szöveg kritikát fogalmaz meg az Orbán kormánnyal szemben, az Orbán kormány
azonban nem egyenlő Magyarországgal." - írta levelében a szocialista delegációvezető.
"A dokumentum kifejezi az Európai Parlament súlyos aggodalmát. Javasolja, hogy az
uniós intézmények vizsgálják meg az európai alapértékek érvényesülését. Ez
Magyarország és minden magyar állampolgár érdeke. A javaslat nem kezdeményezi az
uniós alapszerződés 7. cikkelye szerinti eljárás megindítását, mindösszesen felveti
annak jövőbeni lehetőségét. Ez kizárólag attól függ, hogy az Orbán kormány betartja-e
ígéreteit, vállalásait" - húzta alá Tabajdi Csaba.
Tabajdi Csaba továbbá kiemelte: az állásfoglalási indítványt négy európai parlamenti
frakció együttesen kezdeményezte. Valótlan állítás a négy frakciót baloldali jelzővel
lefedni, hiszen nem képeznek egy ideológiájában közös politikai tömörülést.

Önkényes politikai döntés az egyházakról
Ha a puding próbája az, hogy megeszik, akkor az új egyházi törvény rögtön első
alkalmazási kísérleténél ehetetlennek, sőt mérgezőnek bizonyult.
Az Országgyűlés most fog dönteni arról, hogy az eredeti törvényben szereplő 14 egyház
mellett mely eddigi egyházakat hagyja meg ebben a státuszban, és melyektől vonja meg
az egyházként való működés jogát. Több évtizedes múlttal rendelkező, kiterjedt szociális
és oktatási tevékenységet folytató egyházak sorsa hozzá nem értő politikusok kezében
van, akik most önkényes, gyakran politikai indítékú döntésre készülnek. A törvény a
Magyar Tudományos Akadémiát nevezi meg javaslattevőként, de az MTA elnöke –
jogosan – visszautasította ezt a kérést, mondván, tudományos alapon nem lehet dönteni
az egyes egyházak hittételeiről, rítusáról, vallási tevékenységéről. Az Akadémia nem
kívánt bűnrészes lenni. Az MSZP sem.
Amire az új egyházi törvény lehetőséget adott: a tisztán politikai alapú és érdekű döntés,
az most valósággá válik. Az előterjesztő parlamenti bizottság kormánypárti többsége
számos olyan egyházat sem javasol elismerésre, amelyek a saját maguk által hozott
törvény minden feltételének megfelelnek és ezt dokumentumokkal is igazolták. A most
elutasított egyházak a törvény értelmében még egy évig nem is folyamodhatnak újra a
Parlamenthez, így folyamatos működésük megszakad, szociális és oktatási intézményeik
tönkre mennek, hiszen az állami-önkormányzati intézményekkel azonos mértékű
költségvetési támogatás csak az egyházi iskoláknak, óvodáknak, szociális otthonoknak
stb. jár. Az elutasítás okáról az Országgyűléstől még csak magyarázatot sem kapnak.
A dokumentumok szerint legalább 19 olyan működő egyház van, amely a feltételeknek
eleget téve sem nyerhette el a kormánytöbbség kegyeit. Köztük a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség, amely 5 idősek otthonát, több mint 20 helyen iskolát vagy
óvodát, hajléktalanszállót tart fenn. Mindez azonban nyilván nem ért fel azzal a ”bűnnel”,
hogy a Testvérközösség elnöke: Iványi Gábor felszólalt a január 2-i alaptörvény-ellenes
tömegtüntetésen. De az elutasítottak között vannak világvallások, pl. a Magyar Taoista
Egyház, nagy múltú, zömmel protestáns kisegyházak, mint a több mint 100 éve működő
Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezet (amelyet még Szentágothai János
édesapja alapított, és több mint 30 erdélyi gyülekezete is van) vagy a Golgota Keresztény
Gyülekezet stb. Kimaradt számos olyan kisegyház, amely a romaintegráció érdekében
működik. Indok nincs, magyarázat nincs, hiszen – mint megtudtuk – az egyházzá
minősítés ”nem jog, hanem kegy”.
Lendvai Ildikó,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő

Rosszabbul élünk
Alig néhány hét telt el 2012-ből, máris nyilvánvaló: a kormány adópolitikájának
eredményeképp az elrugaszkodás évében még a tavalyinál is rosszabbul élünk majd.
A Fidesz egykulcsos személyi jövedelemadójával kapcsolatban számtalanszor
elmondtuk már, de úgy tűnik, Selmeczi Gabriellának nem lehet elégszer elmagyarázni: az
adójóváírás megszűntetésével még az elvárt emelés mellett is csökken a fizetések
reálértéke, a jelenlegi igazságtalan szja-rendszerrel a magyarok több mint 80 százaléka
rosszul jár.
Ha Selmeczi Gabriella vette volna a bátorságot, és a tegnap a Munkát, kenyeret! menet
hőseit a Parlament előtt fogadó tömegnek is megpróbálta volna megmagyarázni, miért is
jó nekik a Fidesz egykulcsos adórendszere, talán visszakézből kapott volna tájékoztatást
arról, mit érez az átlagember a Matolcsy-féle csodafegyver ”áldásaiból”.
A rendszer gazdaságélénkítő hatása ugyanis nulla: sem a munkaerőpiac, sem a
fogyasztás nem indult be. Potom ötszázmilliárd forintot viszont a jómódúak zsebében
hagy, az alacsonyabb keresetűek és a költségvetési egyensúly rovására. Ez már
önmagában is súlyos pofon az alacsonyabb jövedelmű családoknak.
Ehhez jön még, hogy (a nyilvánosságra került hírek szerint) a fogyasztói árak, köztük is
elsősorban az üzemanyagok és az élelmiszerek januárban már 5,5 százalékkal voltak
drágábbak, mint egy éve, köszönhetően az áfa két százalékos emelésének és a forint
gyengeségének.
Javasoljuk Selmeczi Gabriellának, hogy a pártja által lóvá tett embereknek legközelebb
már ezt is igyekezzen megmagyarázni. Ha van hozzá bátorsága.
Tukacs István,
országgyűlési képviselő
U.i.: a ”Soványabb lett a boríték”, a ”Segítséggel is kevesebb lehet a havi fizetés”, a ”Hány
embernek csökkent a bére?” vagy éppen az ”Elmaradt a béremelés, sztrájkra készülnek a
dolgozók” címmel nyilvánosságra került mai hírek közül Selmeczi Gabriella vajon
melyikre gondolt?

Nyomtalan egyeztetés – ez továbbra sem járja
Az MSZP egyetért a Magyar Önkormányzatok Szövetségével abban, hogy a járási
rendszer kialakítása kapcsán a legfontosabb kérdésben továbbra sem látni a kormány
álláspontját, ezért felszólítja az érintett minisztériumokat, hogy haladéktalanul
bocsássák társadalmi egyeztetésre a járási hivatalokról készülő jogszabály-tervezeteket!
A MÖSZ szerint Pintér Sándor belügyminiszter összehívására február 13-án egyeztettek
a járások kialakításáról. A szövetség állásfoglalása világos és határozott kritikát fogalmaz
meg a járási rendszer előkészítésével kapcsolatban. Ugyanakkor sem a
Belügyminisztérium, sem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem tájékoztatta
a nyilvánosságot az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma (ÖNEF) hétfői
munkájának eredményéről.
Ezt azért tartjuk sajnálatosnak, mert meggyőződésünk szerint egy ilyen fontos
közigazgatási átalakítást széles körű egyetértés kell, hogy övezzen. Különösen fontosnak
tartjuk, hogy a kormány vegye figyelembe az önkormányzatok véleményét, akiknek több
évtizedes tapasztalata hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő szakmai színvonalú legyen
az új rendszer.
Az MSZP egyetért a MÖSZ-szel abban, hogy a legfontosabb kérdésben továbbra sem
ismerjük a kormány álláspontját. Milyen állami feladatok kerülnek a járásokhoz? Ezért
támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy a járási hivatalok felett a járáshoz tartozó
önkormányzatok társadalmi kontrollt gyakoroljanak, és azt is, hogy a járási hivatalok
élére olyan független szakembert nevezzenek ki, akinek személyével a térség
önkormányzatainak többsége egyetért.
Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul bocsássa társadalmi egyeztetésre a
járási hivatalokról készülő jogszabály-tervezeteket, és az előkészítés során vegye
figyelembe az önkormányzati érdekszövetségek véleményét!
Lamperth Mónika,
az MSZP Közjogi kabinetvezetője,
országgyűlési képviselő

Öntsünk tiszta tejet a pohárba!

"A termelőket a létminimum szélére sodró 2008-2009-es tejválság nem ismétlődhet meg
még egyszer. Két évvel ezelőtt a magyar boltok polcain lévő dobozonként 109 forintos
tejet 9 forintos áron, vagy ingyen szerezte be a kereskedelem a Tej Terméktanács adatai
alapján. Vagyis a haszonból a gazdák semmit sem láttak! A parlament által
kezdeményezett jelentés ösztönzi a gazdák termelői szövetkezetekbe tömörülését, ezzel
javítva a kollektív tárgyalási pozíciójukat. Ismét meg kellene győzni a magyar embereket
az összefogás szükségességéről. A szövetkezeti forma nem az ördögtől való találmány,
Nyugat-Európa számos országában több évtizedes hagyományai vannak. A termelők
csak így védhetik meg érdekeiket a feldolgozó iparral és a szupermarketekkel szemben."
- vélekedett Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációjának vezetője a tej- és
tejtermékágazattal kapcsolatban rendezett plenáris vitában.
A szocialista politikus a magyar tejágazat helyzete kapcsán kijelentette: "annak ellenére,
hogy 1 millió hektárnyi legelő áll rendelkezésre a magyar tejágazat mégsem
versenyképes a Kárpát-medence klimatikus adottságainak köszönhetően. Az
egyenletesebb csapadékeloszlás miatt a lengyel-, a szlovák- vagy német tej sokkal
gazdaságosabban termelhető, ezért lenne lényegbevágó a magyar gazdák számára a
szerződéses kapcsolatok uniós szintű szabályozása. A magas takarmányárak, valamint a
Fidesz intézkedései következtében megnövekedett adóterhek, munkabérek és járulékok
következtében a jelenlegi kereskedelmi 'átadási árszinten' nem lehet tisztességesen
megélni. Bízom benne, hogy a magyar kormány önkéntesen vállalja az uniós jogban
előírtakat, ezzel jelentősen javítva a magyar tejágazat helyzetén."
"A kiegyensúlyozott uniós jogalkotás arra is figyelemmel van, hogy a termelői
szervezetek ne kerülhessenek monopol pozícióba sem nemzeti, sem európai szintéren. A
szerződéses felvásárlási árak féléves rögzítése nagymértékben hozzájárul a termelőket
leginkább sújtó szélsőséges áringadozások kiküszöböléséhez, és a hosszabb távú
befektetések támogatásához. Ez elengedhetetlen lépés a tejkvóta rendszer 2015-ös
megszűnése előtt. Sajnálatosnak tartom, hogy a Bizottság és a Tanács nem egyezett bele
a szerződéses kapcsolatok kötelezővé tételébe."- értékelte az európai tejszektor
állapotát Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagja.

Orbán nem tartotta be ígéretét!

"A magyar állampolgárok érdekeit szolgálja, hogy hazánk csatlakozik az euróövezet
országainak az államháztartási fegyelem erősítéséről szóló kormányközi szerződéséhez.
Ez ugyanis megvédi az állampolgárokat a mindenkori kormányok esetleges felelőtlen
gazdaságpolitikával szemben. Orbán Viktor azonban ismét megszegte korábban tett
ígéretét, amikor a szerződést a Magyar Országgyűlés felhatalmazása nélkül írta alá" hangsúlyozták az MSZP EP-delegáció képviselői Strasbourgban, reagálva Orbán Viktor
miniszterelnöknek hétfőn, a Magyar Országgyűlésben elmondott beszédére. Az MSZP
EP-delegációja korábban is egyértelműen támogatta a kormányközi szerződést, de nem
tud szó nélkül elmenni amellett, hogy Orbán Viktor és kormánya ismét látványosan
semmibe vette az Országgyűlést.
"Orbán Viktor az EU állam- és kormányfőinek decemberi csúcstalálkozóján azt mondta,
azért nem tud végleges döntést hozni a paktumról, mert erre csak az Országgyűléstől
kaphat felhatalmazást. Később azonban kiderült, hogy ez csak üres magyarázkodás volt
a miniszterelnök tétova viselkedésére. Az Országgyűlés plénuma ugyanis csak azután
vitatta meg a szerződést, hogy azt Orbán már aláírta." - fejtette ki Tabajdi Csaba.
Hozzátette: a Fidesznek a parlament méltóságát alapjaiban sértő korábbi intézkedései, a
Házszabálynak a vitát ellehetetlenítő módosításai után nem lepődött meg azon, hogy
Orbán Viktor "megfeledkezett" ígéretéről.
A szocialista képviselők hangsúlyozták, hogy a parlamenti felhatalmazás a plenáris
ülésen tartott vitát és az ezt követő szavazást jelentené, nem pedig azt, ha egy kérdésről
kizárólag az Európai Ügyek Bizottságában tárgyalnak, mint az a paktum esetében
történt. "Ugyancsak nem parlamenti felhatalmazás a szerződés utólagos ratifikációja. A
szerződést ugyanis Orbán Viktor már előzetes felhatalmazás nélkül ellátta kézjegyével. A
miniszterelnök ismét szószegő lett." - jelentette ki az MSZP EP delegációja.
"Sajnálatosnak tartjuk továbbá, hogy a szerződés kormányközi és nem uniós keretekben
jött létre. Így nem érvényesülhettek az európai szocialisták növekedésösztönző és a
foglalkoztatás növelését szolgáló követelései."

Zsiga Marcell manipulál és lejárat

Az 1,6 millió forintból tengődő, az igazságtalan adórendszert megszavazó fideszes
képviselő megpróbál "mosakodni". Azt állítja, hogy szövegkörnyezetből kiragadott,
manipulatív anyag jött le róla az RTL Klubon. Szeretnénk tudatni mindenkivel, hogy a
képviselő úr hazudik, manipulál és lejárat.
1, Hazudik: az MSZP SOHA nem mondott olyat, hogy 28 ezer forintból is meg lehet élni.
Másrészt hazudik, mert az MSZP által adott havi 28 ezer forint segély volt és nem
közmunkáért adott fizetés. Az MSZP közmunkaprogramja keretében ugyanis havonta 58
ezer forintot kereshettek az emberek 8 órában. Erről ma már csak álmodni lehet
Magyarországon Orbán Viktor kormányának köszönhetően. Harmadrészt hazudik, mert
közmunkát ma nem kapnak az emberek, erről megbizonyosodhattak azok, akik
Mezőkövesden
reggel
munkára
jelentkeztek Tállai államtitkár úr felhívására. Negyedrészt hazudik, mert 2011-ben
drasztikusan csökkent a lakosság majd 80 százalékának a keresete (nem a reálbére,
hanem amit kézhez kapott!), és idén még kevesebb lesz a borítékban. Tény, hogy bruttó
216 ezer forint alatt havonta 10 ezerrel kevesebbet vihetnek haza a dolgozók. Ötödször
hazudik, mert a családosok is pórul jártak, javasoljuk áttekinteni a táblázatokat.
2, Manipulál: mert összemossa a segélyt a munkával, 46 ezer fős emelkedést állít a
foglalkoztatásban, holott a 8 órás foglalkoztatásban 22 ezer emberrel kevesebben
dolgoznak. Manipulál, mert 4 órás közmunkaprogramra építi a foglalkoztatás
növekedését, amiből nincs ember Magyarországon, aki képes lenne megélni.
Mindeközben még egyetlen fideszes sem tudta megmondani, melyek azok a
munkahelyek, amelyek megnövelték a foglalkoztatást Magyarországon, vélhetően azért,
mert nincs ilyen.
3, Lejárat, mert másra keni a saját pártja, kormánya bűneit, önnön felelősségét.
Pár adatot szeretnénk közölni Zsiga Marcellel, mielőtt még tovább dezinformálná a
lakosságot:
- az álláskeresők, munkanélküliek alig 20 százaléka kap álláskeresési támogatást (107
ezer ember), aminek az összege kevesebb, mint az MSZP-s kormányok idejében.
- különféle szociális támogatásban mindössze 33 százalék részesül. A megmaradó 47
százalék semmit nem kap, holott szerepel a munkaügyi nyilvántartásban.
- egy év alatt 60 ezerrel csökkent azok száma, akik álláskeresési támogatásban
részesülnek.
- 27 ezerrel nőtt azok száma, akik semmilyen támogatást nem kapnak.
- Európában a legrövidebb futamidejű - 3 hónap - biztosítás és a szolidaritás elvén
működő ellátás van ma Magyarországon, a korábbi MSZP-s kormányok által biztosított 9
hónappal szemben.

- és végül a legsúlyosabb; az Orbán-kormány a harmadát sem fizeti ki annak az
összegnek, amit a munkáltatók biztosítási és szolidaritási járulékban befizetnek az
államnak.
Tehát Orbán Viktor rendszere nem befogad és segítő kezet ad a munkát keresőknek,
hanem kirekeszti és ellehetetleníti őket.
Ez Zsiga Marcell és ez a Fidesz.
Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő

