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Követeljük a keretszámok megváltoztatását!
Az MSZP elvárja a kormánytól, hogy még a felsőoktatási jelentkezési határidő, vagyis
február 24. előtt állítsa vissza a tavalyi szintre az egyetemekre és főiskolákra felvehető
hallgatók keretszámát.
Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségi tagja csütörtökön, Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár egy
reggeli interjújában azt közölte, a kormány a Hallgatói Hálózat előző napi
demonstrációja ellenére sem vonja vissza a felsőoktatási keretszámokat.
A szocialista politikus hangsúlyozta, amennyiben a kormány kitart ezen álláspontja
mellett, és például az államilag finanszírozott képzések száma csak a fele marad a
tavalyinak, akkor több ezer olyan gimnazista és középiskolás rekedhet a felsőoktatáson
kívül, akik hosszú évek óta készültek egy-egy szakra.
Az MSZP elnökségi tagja úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnök egy "téves eszme
rabja", ha azt hiszi "személyes kegyet gyakorolva" megállapíthatja a keretszámokat,
azokat ugyanis nem politikai szempontok alapján, hanem a társadalom sokszínűségét
szem előtt tartva kell meghatározni.
Kunhalmi Ágnes tájékoztatója végén szolidaritást vállalt a felsőoktatási törvény
visszavonását és a keretszámok növelését is követelő, szerdán tüntetést tartó Hallgatói
Hálózattal. Mint mondta, az MSZP hétfőn az Országgyűlésben is hangot ad ezen
követelésnek, a későbbiekben pedig arra törekszik, hogy egy fenntartható, igazságos és a
tömegek számára elérhető felsőoktatási rendszer alakuljon ki a megfelelő párbeszéd
után.

Fideszes bukta - Kinek a lekvárja?
Simonka Csaba, a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának tagja mai
Budapesten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a BKV járatritkítására vonatkozó
javaslat véleménye szerint nem oldja meg a cég problémáit.
Kifejtette: szinte nincs olyan nap, hogy ne marasztalná el a Fővárosi Önkormányzatot a
Közbeszerzési Döntőbizottság. Ide sorolható a csepeli szennyvíztisztító ügye, a Margit
híd ügye és a BKV is. Csak a szennyvíztisztító és a Margit híd ügyeivel összefüggő
törvénytelen döntések miatt több mint két és fél milliárd forint kárt okoztak a fővárosi
lakosoknak.
Tegnap a BKV reklámfelületeinek bérbeadása kapcsán kétmillió forint bírságot szabott
ki a Közbeszerzési Döntőbizottság a Főpolgármesteri Hivatalra és a BKV-ra, tekintettel
arra, hogy törvényellenesen közbeszerzési eljárás nélkül akarták értékesíteni a
reklámfelületek hasznosítási jogát, amely nyolc évre körülbelül 5 milliárd forintot jelent
– fogalmazott a szocialista politikus hozzátéve, a fideszes városvezetés 15 hónapja alatt
több mint 20 millió forintot kellett kifizetni bírságokra és jogorvoslati eljárásokra.
Simonka Csaba fölszólította Tarlós István főpolgármestert, kezdeményezzen vizsgálatot
annak érdekében, hogy a budapestiek vagyonát ne bírságokra és eljárási költségekre
pazarolják, hanem fejlesztésekre, a szociális ágazat bővítésére, esetleg az oktatás
színvonalának emelésére költsék.

A munkanélküliek ellátása nem kegy!
A kormány mégis annak állítja be. Pedig a munkanélküliek, amíg dolgoztak, járulékot
fizettek. Na, ezt nem adják nekik oda.
Január 1-jével megszűnt Magyarországon minden korhatár alatti nyugdíj, s nincs
rokkantnyugdíj sem. Ez utóbbi példa nélküli a fejlett világban. Amit a kormány most
tesz, az nem a nyugdíjrendszer átalakítása, hanem a rendszer szétverése: átláthatatlan,
szociálisan érzéketlen hálózatot hoznak létre. Minderről Korózs Lajos, az MSZP országos
elnökségének tagja beszélt csütörtökön Miskolcon. A Gúr Nándor szocialista
országgyűlési képviselővel közösen megtartott tájékoztatóján arról is beszélt, hogy a
rokkantnyugdíjasok ügyében az ombudsmanhoz fordult, kérve arra, kezdeményezzen
utólagos normakontrollt a rokkantakat érintő törvények ügyében az
Alkotmánybíróságnál.
Gúr Nándor bevezetőjében arról beszélt, hogy a jelenlegi hatalom (mint mondta,
szándékosan nem mond kormányt, mert a kormányt a szolgálat vezérli, az pedig, amit
most művelnek, meg sem közelíti ezt) a statisztikai rendszer manipulálásával próbálja
eredményesnek beállítani az eddigi intézkedéseit. Jó példa erre, miként beszélnek a
foglalkoztatási adatokról. Azt mondják, hogy 2010-hez képest 31 ezerrel nőtt a
foglalkoztatottak száma, azt viszont ezzel egyidejűleg elfelejtik közölni, hogy mindezt
úgy érték el, hogy közben 51 ezerrel nőtt a részmunkaidősök száma, a teljes
munkaidősöké viszont 22 ezerrel csökkent. Tulajdonképpen nem tettek mást, mint
újraosztották a munkával eltöltött időkeretet.

Másik példa, hogy az álláskeresési támogatást kapó emberek száma 2011 áprilisa és
júniusa között 60 ezerrel volt kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. Ennek
viszont nem az az oka, hogy ezek az emberek egycsapásra munkát találtak, hanem az,
hogy az álláskeresési járadék jogosultsági idejét 9 hónapról 3 hónapra csökkentették, így
nagyon sokan kezdenek kiesni a támogatotti körből. Ma Magyarországon az álláskeresők
20 százaléka kap álláskeresési támogatást, 33 százaléka pedig szociális ellátást. A
többiek, a munka nélkül tengődők 47 százaléka, semmilyen ellátást sem kap. Ők
egyébként a 2011 áprilisa és júniusa közötti időszak statisztikái szerint 22 ezerrel
többen voltak, mint egy évvel korábban.
Pedig a munkanélküli ellátás nem kegy, amit a kormány gyakorol, hanem azoknak az
embereknek a pénze, akik korábban dolgoztak, de bajba jutottak: az általuk és a
munkaadók által befizetett járulékok képezik annak az ellátásnak a finanszírozási
hátterét, amelyből most a kormány gyakorlatilag kitiltotta őket. Amíg az említettek
évente mintegy 180-190 milliárd forinttal járulnak hozzá az álláskeresés segítéséhez,
addig a kormány idén ebből az összegből mindössze 57 milliárd forintot irányzott elő
erre a célra.
Erre mutatott rá Korózs Lajos is, megjegyezve, hasonló a helyzet a rokkantak ügyében is.
Ők is fizették éveken, évtizedeken keresztül a nyugdíjárulékukat, mégis, amikor bajba
kerülnek, nem kaphatnak nyugdíjat. Ami abban különbözik egyebek mellett a
rokkantellátástól, hogy ez utóbbi szociális juttatás, amit a kormány bármikor
megvonhat. „A rokkanttá válás nem egy tervezhető dolog. Senki sem gondol arra, hogy
reggel bemegy dolgozni, s napközben pedig olyan súlyos munkahelyi balesetet szenved,
hogy onnantól kezdve képtelen lesz munkából megélni. Ha tetszik, az a rengeteg pénz,
amit ezek az emberek korábban befizettek a nyugdíjkasszába, egyfajta biztosítás, arra az
esetre, hogy legyen miből megélniük, ha történik velük valami" – fejtette ki.
Óváriné Orosz Erzsébet, az MSZP nyugdíjas-tagozatának országos alelnöke, megyei
elnöke arról beszélt: csütörtöki megyei tisztújítójukon olyan politikai nyilatkozatot
terveznek elfogadni (amit később el is fogadtak, a rendezvényen részt vett Villám József,
a párt nyugdíjas-tagozatának országos elnöke is – a szerk.), amely szolidaritást vállal a
február 6-án Miskolcról elindult, s gyalog 13-án Budapestre meg is érkezett éhségmenet
tagjaival. Ezek az emberek ugyanis pontosan azokra a problémákra hívják fel a
figyelmet, amelyekkel ők maguk is sorozatban találkoznak mindennapjaik során.

Budapest végveszélyben
A főváros költségvetési tervezetének visszavonására szólította fel az MSZP pénteken
Tarlós István főpolgármestert.
Horváth Csaba, az ellenzéki párt fővárosi frakcióvezetője sajtótájékoztatóján a
költségvetési kötetet a földre dobva kijelentette: a tervezet "minden rémálmot
meghalad", nagyságrendileg 10 milliárd forintos zárolást tartalmaz, amelyből 5 milliárd
csak az oktatásra vonatkozik. Álláspontja szerint bár a városvezetés nem ismeri be az
iskolabezárás szándékát, mégis intézmények tucatjaira kerül majd lakat.
Mint mondta, a káosz és kapkodás eredménye csőd lesz Budapesten, ami "mindent
magával ránt". A szocialista politikus szerint mindeközben a Budapesti Közlekedési
központ (BKK) több pénzt kap, mint "amennyit a feladatai indokolnának".
Horváth Csaba arra szólította fel a főpolgármestert: vonja vissza a tervezetet és
nyújtson be egy olyan, a várost nem véglegesen tönkretevő javaslatot, amely a
budapestiek javát szolgálja.
Tüttő Kata, a szocialista párt fővárosi frakcióvezető-helyettese elsősorban a kormány
"igazságtalan gazdaságpolitikáját" nevezte meg a helyzet kialakulásának okaként,
közlése szerint a budapestiek nem a világgazdasági válság árát fizetik meg, hanem az
"elhibázott, dilettáns" gazdaságpolitikáét és a bizalomvesztését.
Kifejtette, hogy a Széll Kálmán-tervből álláspontja szerint a hangoztatott 82-vel szemben
nulla százalék valósult meg, nem teljesült a hiánycél, elbukott az államadósság elleni
harc, lelassult a gazdaság és nem nőtt a foglalkoztatás. A frakcióvezető-helyettes
kijelentette: a kormány intézkedéseinek árát a legnehezebb helyzetben élőkkel fizettetik
meg.

Az Új Színház kimutatja a foga fehérjét
Bebizonyosodott: nem hiába aggódott a szakma és a közvélemény. Az Új Színház az lesz,
aminek szánták: kirekesztő ideológiák hirdetője és gyakorlója. A nézőtéren a gój
motorosokkal, a társulatban meg lehetőleg senkivel, aki másképp gondolkodik.
Hiába tiltotta meg a főpolgármester a színház átkeresztelését, a szélsőséges politikát
képviselők kirakatba állítását, a lényeg változatlan. A színházban nincs helye annak, aki
nem a színházvezetés pályázatából kibontakozó veszélyes politikai ideológiák
képviselője.
Nyilvánvaló politikai diszkrimináció alapján bocsátották el pl. Galkó Balázst, aki 14 éve
az Új Színház tagja és művészi teljesítményét még azok sem merték megkérdőjelezni,
akik most kirúgták. Tudjuk, hogy mi Galkó bűne. Szerepet vállalt az Operaház előtti,
Alaptörvény elleni tömegtüntetésen és más kormányellenes megmozdulásokon. Galkó
naplójából ki is derül, hogy Dörner szerint csak az dolgozhat a társulatban, aki hisz
Istenben, méghozzá olyan módon, ahogy ezt a színházvezetés elvárja.
Az Operaház előtti rendezvény szónokai közül már ketten estek áldozatul a
kormánypárti bosszúnak. Iványi Gábor egyházát megfosztják az egyházként való
működés jogától. Galkó Balázs elveszti állását. Ki lesz a következő?
Lendvai Ildikó,
országgyűlési képviselő
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja

Röpködő mínuszok: 10000 állással megint kevesebb
Miközben február első felében a munkaerőpiacon is úgy röpködtek a mínuszok, mint a
szabad ég alatt, a kormány a (köz)munkaügyi statisztikát tunningolja. Az MSZP valódi
munkahelyek létrehozására tesz javaslatot.
Magyarország, 2012. február közszféra-kurtítás, Malév-csőd, Nokiagyár-bezárás,
Budapest Airport-leépítés, tűzoltóság ”átszervezés”. Legalább 10, de inkább 15 ezer
munkahely – mínuszban. És hol van még a hó vége?
Miközben február első felében a hazai munkaerőpiacon is úgy röpködtek a mínuszok,
mint a szabad ég alatt, a kormány új munkahelyeket legfeljebb az egészségügyben
”teremtett”: mint sajnos ismert, havonta 100 orvos hagyja el a magyar ellátórendszert.
Egyebekben csupán trükkös négyórás, vagy éppen hamis közmunka lehetőséggel ámítja
az állástalanok egyre nagyobb táborát. (Lásd Tállai államtitkár úr hó közepi akcióját.)

Most, hogy a hírek szerint már Orbán Viktor is elismerte, csupán vágyálom az egymillió
új, adófizető munkahely ígérete (új beruházásoknak hűlt helye, ráadásul a hó is elolvadni
látszik), ITT AZ IDŐ menteni, ami menthető!
Az MSZP 7 pontos munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő javaslatcsomagja ezzel
szemben a napokban az Országgyűlés asztalán landolt. Csak fel kellene emelni onnan.
Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő

A VM és a valóság
Íme, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrártámogatásokkal és kárenyhítéssel kapcsolatos
közleményeinek hiteles változata:
A Vidékfejlesztési Minisztérium ez évben 24 milliárd forint nemzeti kiegészítő
támogatást juttat a mezőgazdasági termelőknek, ami jelentős összeg, hisz 80 milliárd
forinttal kevesebb, mint amennyi az uniós szabályok szerint adható lenne, aminek a
teljes körű kifizetését a választási kampányban ellenzékből megígértünk.
A támogatás óriási segítség az állattenyésztőknek, igaz, ez 10 milliárd forinttal kevesebb,
annál, amit a mezőgazdaságot tönkretevő szocialista kormányok idején kaptak az
állattenyésztők.
2009-ben a tejtermelőket segítő demonstrációkon elértük, az állam 8 forint kiegészítő
támogatást adjon a tejtermelőknek literenként, ezt a jelenlegi kormány szívós munkával
most 4 forintra csökkentette.
2007-ben még ellenzékből kiharcoltuk, hogy az állam a kötelező juttatáson felül 5
milliárd forinttal segítse a fagykárt szenvedett gazdákat, a jelenlegi kormánynak sikerült
ezt a kiegészítést 0 forintra csökkenteni.
A minisztérium természetesen a továbbiakban is mindent megtesz a magyar
mezőgazdaság talpra állításáért, a vidéki Magyarország helyzetének javításáért.
Gőgös Zoltán,
országgyűlési képviselő,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke

Általános létszámcsökkentés
A GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb kutatása szerint 2011 folyamán a magyar
gazdaság lassult, idén pedig a minimálbér emelése és az alkalmazotti adókedvezmény
megvonása miatt a nettó kereset jelentős csökkenésére és növekvő vállalati bérköltségre
lehet számítani.
A kutatás foglalkoztatási kilátásokra vonatkozó része komoly aggodalomra ad okot. A
vállalkozások
4
%-a
növelni,
29 %-a csökkenteni tervezi létszámát. A cégek többsége eddig megpróbálta tartani a
létszámot, most már azonban minden vállalati kategóriában a létszámcsökkentők
vannak többségben. Rontotta a cégek hangulatát a cafetéria rendszer további
megsarcolása, a tb-járulék feljebb srófolása s áttételesen a fogyasztást terhelő adók
emelése, mivel ezáltal a hazai fogyasztók számára csaknem minden termék megdrágul.
Az országos átlagtól rosszabb a várakozás a Dél-Dunántúlon. Itt a cégek mindössze 2,4
%-a tervez létszámnövelést, ezzel szemben 34,6 %-a létszámcsökkentéssel számol.
/Ezen belül 7,1 % jelentős csökkentésre készül/.
Ezzel párhuzamosan aggasztóak az önkormányzatok foglalkoztatással kapcsolatos hírei
is: Kaposváron ebben az évben 72 fővel csökken a foglalkoztatható közmunkások száma,
ami érzékelhető gondot jelent éppen a legszegényebb emberek számára.
Az MSZP álláspontja szerint a munkahelyek növelését csak a befektetői bizalom
visszaszerzésével és a gazdaság élénkítésével lehet elérni. Ennek érdekében 7 pontos
javaslatot készítettünk, amelynek megvalósítására országgyűlési határozati javaslatot és
törvényjavaslatot terjesztünk elő.
Felkérjük a somogyi kormánypárti képviselőket, hogy az itt élő emberek érdekében
támogassák kezdeményezésünket.
Dr. Lamperth Mónika,
országgyűlési képviselő

Embertelen, beteg - és kórházellenes, amit a FIDESZ megyei
vezetői felvetnek

Úgy tűnik, nagy baj lehet, ha a FIDESZ szükségét érzi, hogy valamiről eltereljék a
figyelmet, azzal, hogy két év után újra felmelegítik a Hospinvest Zrt. ügyét. Annak
a befektetőnek a kálváriáját, amely tisztességes szándékkal, a megye lakosainak
minőségi egészségügyi ellátása érdekében vállalta a Markhot Ferenc Kórház
működtetését és fejlesztését. A Hospinvest a FIDESZ hatalmi önzésének esett
áldozatul. A folyamatos és aljas vádaskodás miatt veszítette el tulajdonostársát és
jutott csődhelyzetbe. Az akkori önkormányzati vezetés kényszerhelyzetben, a
betegek érdekében cselekedett.
Vajon miért hirdetett a FIDESZ cirkuszi előadást a mai napra?
-

Talán a felduzzasztott kórházi dolgozói létszámtól való megszabadulást
kívánják palástolni, arról a figyelmet elterelni, a mostani rágalmakkal.

-

Talán a múlt évről, hogy csődbe vitték a megyei önkormányzatot. A Heves
Megyei Önkormányzat 24 milliárdos vagyonát elkótyavetyélték,
negyedrésze adósságért.

-

Vagy talán nem tesznek eleget a megye vezetői, hogy a miskolci kórház ne
kebelezze be az egri kórházat, az itteni szakmai területek jól legyenek
pozícionálva az együttműködésben.

A leghatározottabban visszautasítom az újabb igaztalan politikai jellegű támadást!
A jogászok egybehangzó állítása ma is, hogy jogszerű volt a szerződés megszüntetése.
2009 nyarán a közgyűlési határozatnak megfelelően felmondtuk a szerződést a
Hospinvest Zrt-vel és bejelentettük a kártérítési és- kötbér igényünket. A bíróságon a
felszámoló ezt a kötbér követelést nem tudta érvényesíteni.
A betegek érdeke volt az első. Az egri Markhot Ferenc Kórház és a Hospinvest Zrt.
közötti azonnali rendkívüli felmondás nem tette volna lehetővé a folyamatos működést,
a kórház ideiglenes bezárását is eredményezhette volna.
Az akkor létrehozott Markhot Ferenc Nonprofit Kft-nek még nem voltak munkavállalói, a
Hospinvest Zrt. állományában dolgozott mindenki. A zavartalan átmeneti időszak így
volt biztosítható.
Ha nem biztosítunk egy átmeneti időszakot, előfordulhatott volna a legrosszabb esetben
az is, hogy a környező megyék kórházaiba kell elvinni a 900 ágyas kórházból az ott lévő
körülbelül 700 beteget. Ezt nem kívánhatta senki. Súlyos beteg emberek tömeges

mozgatása, beláthatatlan következményeket eredményezhet. Az emberi életnél pedig
nincs drágább! Ezt tartottuk szem előtt.
Ennek a megoldásnak köszönhető, a kórház visszavételénél a betegek nem vettek észre
semmit.
Az egri kórház adósságát „elvitte” a Hospinvest Zrt, ez körülbelül 500 millió forint volt.
Ez a megoldás eredményezte azt, hogy az országban egyedüliként az egri Markhot
Ferenc Kórháznak nem volt adóssága.
Ugyancsak ennek a lépésnek köszönhetően az Országos Egészségügyi Pénztártól
megkaptuk a kéthavi „csúsztatott” finanszírozást. Ez havonta kb. 500 millió forintot
jelentett, és így maradhatott működésképes a kórház.
Ma is ez a struktúra működik. Azt is ki kell számolni, hogy 700 ember ideiglenes
költöztetése mekkora költséggel járt volna pluszban. Valamint azt is, milyen
bevételkieséssel járt volna a más kórházakban történő ellátás.
Az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság vezetőjének, Sveiczer
Sándor Péter állításával ellentétben, semmilyen új információ nem látott
napvilágot, amely 2010 nyara óta ne lenne ismert, nyilvános és publikus, és mivel
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó Róbert bizonyítás nélkül hamisan vádolt,
bűncselekménnyel rágalmazott, ezért rágalmazás miatt büntetőfeljelentéssel
kívánok élni az ügyben.
A nevezettek korábbi megalapozatlan vádaskodások miatt bíróság előtt perben
állnak, ezért az újabb vádaskodás motivációi elég egyértelműek, aljasak és
átlátszók.

Dr. Sós Tamás

