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A cukorbetegek emberi méltóságát sérti a kormányzat
A szocialista Nemény András arra hívta fel a figyelmet, hogy egy, a cukorbetegeket érintő
rendelettel még egy határt lépett át a kormányzat: az egészséges, emberhez méltó
élethez való jogot sérti.
Kifogásolta, hogy egy miniszteri rendelet bizonyos egészségügyi értékekhez köti egyes
készítmények ingyenességét. Mint mondta, ez az érték sokaknak tarthatatlan, sőt
egészségtelen is. Azzal sem értett egyet, hogy a tárca mindezt az érintettek és a
szakmával történő egyeztetés nélkül alkotta meg.

Miniszterelnök-helyetteshez méltatlan tartalom és forma
Az MSZP EP-delegációja határozottan cáfolja azokat a tárgyi tévedéseket és
visszautasítja azokat a minősítéséket, amelyeket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
fogalmazott meg a Hír TV interjújában az Európai Parlament múlt heti állásfoglalása
kapcsán. Egyik mondatában „a magyar emberek sorsának megnehezítését” emlegeti,
néhány perccel később viszont azon élcelődik, hogy az állásfoglalásnak nem lesz jogi
következménye. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes az Orbán-kormány kettős
beszédének szellemében, az interjúban Brüsszelt Moszkvához, vagyis az Európai Uniót a
Szovjetunióhoz hasonlította.
Semjén ideológiai indíttatásúnak tartja azt az európai parlamenti állásfoglalást, amely a
jobboldali többségű Európai Bizottság által megfogalmazott kritikákra épül. Ugyanezt
állítja arról a törekvésről, miszerint az Európai Bizottság nemcsak a törvények betűjét,
hanem azok szellemét és alkalmazását is vizsgálni fogja. Ezt a jobboldali José Manuel
Barroso, a Bizottság elnöke fogalmazta meg január 18-án az EP plenáris ülésén. Január
során több más európai jobboldali politikus, köztük Alain Juppé francia külügyminiszter,
Angela Merkel kereszténydemokrata német kancellár, vagy Michael Spindelegger
osztrák néppárti külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy a tagállamok számára kötelező
nemcsak az EU jogszabályainak, hanem ezen felül az európai alapértékeknek a
tiszteletben tartása is.
Azt állítani, hogy a baloldal, sőt, hogy „a baloldal mögött álló üzleti körök” állnak az
Orbán-kormányt ért kritikák mögött minden alapot nélkülöz. Üdvös lenne, ha a magyar
miniszterelnök-helyettes alaposabban tájékozódna. Ez esetben nem állítaná azt, hogy az
Európai Parlament baloldali többségű. Az internetről is megtudható, hogy az
állásfoglalást benyújtó négy frakciónak mindösszesen 366 képviselője van a 753 tagú
parlamentben a jobboldali frakciók és a többségében jobboldali, szélsőjobboldali
függetlenek 387 képviselőjével szemben. Arról nem is beszélve, hogy pl. a Liberális
Frakció gerincét adó, Németországban a Kereszténydemokratákkal és a
Keresztényszocialistákkal (CDU, CSU) együtt kormányzó szabad demokraták bizonyosan
meglepődnének, ha baloldalinak nyilvánítanák őket.
A magyar polgárok hiteles tájékozódását szolgálná, ha Semjén Zsolt tételesen felsorolná
az elfogadott állásfoglalásnak mely pontjai és hol tartalmaznak – ahogy ő állítja – tárgyi
tévedéseket, és pontosan hol „keverik össze a bíróságokat az Alkotmánybírósággal”!

Ne ratifikálja Magyarország az ACTA-t!
Baja Ferenc, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője mai Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján örömtelinek minősítette, hogy Magyarország nem fogja ratifikálni a
Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást, az ACTA-t.
A szocialista képviselő komoly sikerként értékelte, hogy a magyar kormány kénytelen a
nemzetközi és a civil szervezetek befolyása alatt az eredeti aláírásával ellentétesen
társadalmi vita keretein belül kialakítani az ACTA-hoz kötődő magyar álláspontot.
Baja Ferenc vélekedése szerint a magyar kormány „előrehozottan és a helyzetet
megelőzően” írta alá a megállapodást. Mint mondta, ide vezet az, ha bármilyen szervezet
az állampolgárok megkérdezése nélkül, a szakmai szervezetek véleményének tolerálása
nélkül akar olyan meghatározó szabályozást alkotni, amely az állampolgári alapjogok és
a modernitás kérdéskörét érinti.

Einstand után bukta - már nem hisznek Orbánnak
"Akinek enyves a keze, lódítani se rest." Ezzel az ugyan nem dakota, de legalább találó
mondással jellemezhető a helyzet, amelybe az Orbán-kormány keverte hazánkat, és
amelynek következtében Magyarország akár 500 milliárd forint uniós forrástól is
eleshet.
Hiába volt a magán-nyugdíjpénztári vagyon lenyúlása, majd a költségvetésbe öntése, az
uniós szervek pontosan látták (erre korábban figyelmeztették is a kormányt!), hogy
2011-ben csak papíron sikerült 3 százalék alá szorítani a büdzsé hiányát, az "évszázad
rablása" nélkül a kormány tavaly 7 százalék (!) körüli deficitet produkált.
Hiába a 2,5 százalékra ígért idei hiánycél is, ugyanis az európai közösség - miután másfél
éve figyeli, mit tesz - ma már azt sem hiszi el Orbán Viktornak, amit a kukoricán
térdepelve mond. Mutatják ezt azok a kötelezettségszegési eljárások is, amelyek egy
fenntartható adósság- és deficitcsökkentési stratégia mellett a jogállami játékszabályok
betartását is hiányolják.
Az uniós források elapadása - mondani sem kell - súlyos csapást mérne az amúgy is több
sebből vérző magyar gazdaságra, ezért a kormánynak mindent meg
kell tennie annak érdekében, hogy az Európai Unió illetékes szerveit meggyőzze: közel
két év után képes FENNTARTHATÓ költségvetési pályára állítani Magyarországot.
Az MSZP - amely a saját gazdasági csomagját már benyújtotta - várja a kormány
bevételnövelésre
(gazdaságélénkítésre)
valamint
érdemi
hiánycsökkentésre
(strukturális reformokra) tett azonnali és radikális javaslatait!
Józsa István,
frakcióvezető-helyettes,
országgyűlési képviselő

Ki lesz a felelős a közlekedési rendszer csődjéért?
A főváros közösségi közlekedési rendszere az elmúlt hónapokban mély válságba került.
A város közlekedésének története egyre reménytelenebbnek tűnő vesszőfutás: fideszes
fővárosi politikusok Tarlós István főpolgármestertől Rogán Antal V. kerületi
polgármester, országgyűlési és fővárosi gazdasági bizottsági elnökig egymásra próbálják
kenni a csődközeli helyzet előállításának felelősségét, miközben a közlekedési rendszer
egyre közelebb sodródik az összeomláshoz.
Ma a kormány már ott tart, hogy saját tavaly augusztusi határozatát is megszegi. Se
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, se Fellegi Tamás, majd később Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter nem hajtotta végre a kormány által előírt
feladatát, nem készített semmilyen javaslatot a fővárosi közösségi rendszer
átalakítására.
A kormány és a főváros a nyilvános veszekedésen túl nem csinált semmit, aminek
következtében már ma jelentős károk keletkeztek a BKV fenntartásában és
szolgáltatásaiban. A fővárosi közlekedés maradéktalan megőrzése mára lehetetlenné
vált. Ma már arról kell döntést hozni, hogy a városlakók melyik ujját vágja le a főváros,
vagyis a közösségi közlekedés és a fővárosi közszolgáltatások melyik részét zárja be a
fideszes kormány és városvezetés. Ezért merülhetnek fel olyan drasztikus lépések, mint
a nyugdíjaskedvezmények részleges felszámolása, a jegyárak emelése, a járatritkítás és
egyes közszolgáltatások leépítése.
Lehetett volna másként, ha a városvezetés és a kormány érti felelősségét, ha bűnbak
helyett megoldásokat keresnek.
Azt várjuk a Fidesz politikusaitól, hogy üljenek végre egy asztalhoz, vállalják fel nyíltan
az eddig elkövetett hibákért a felelősséget és hozzanak érdemi döntéseket a jövőbeli
károk elkerülésére. Orbán Viktor miniszterelnök és miniszterei, Tarlós István
főpolgármester, Rogán Antal polgármester, többszörös bizottsági elnök együtt viselik a
közösségi közlekedés fenntartásának felelősségét. Cselekedjenek jól és gyorsan, mert
ennek elmaradásával hetek alatt olyan károkat okozhatnak, amelyeket csak évek múltán
lehet helyreállítani. És ezért csak magukat okolhatják majd.
Az MSZP továbbra is felajánlja, hogy a 2009 decemberében több hónapos munkával
létrehozott, a BKV fenntarthatóságát garantáló kormány-főváros megállapodás
megkötésekor kidolgozott koncepcióval segíti a Fidesz munkáját, hiszen maguktól
láthatóan nem sikerült megoldaniuk a feladatot.
Bihary Gábor,
a Fővárosi Közgyűlés MSZP frakciójának tagja

Mi kerül ezen a Budai Gyulán 2.237.865 forintba?
Az elszámoltatási kormánybiztos még saját magával sem képes elszámolni, hiszen
szerinte havonta ”csak” 1.240.665 forintja van hivatalosan. Persze akad még neki
kormánybiztosként pimf 997.200 forintja havonta, de ez igazán lényegtelen, kár is
számba venni. Szerintünk és az ország szerint ez összesen 2.237.865 forint, ami némileg
több mint a miniszterelnöke által emlegetett 2 milliós bérplafon. Budai szerint nem.
Ezek után egy cseppet sem csodálkozunk, hogy itt tart az ország, mert ha már az
elSZÁMOLtatási kormánybiztos sem képes ortodox értelemben számolni, akkor mit
várunk a többiektől?
A fentiekből matematikailag levezethető - bár nem mindenkinek… -, hogy ez a kiváló
elme naponta 74.595 forintot keres, míg például egy munkanélküli matektanár napi
nyolc órás közmunkában eltöltött egy hónap után visz haza 47 ezret. Persze a Fidesz
szerint ”akinek nincs semmije, az annyit is ér”, tehát szerintük úgy kell annak a
matektanárnak.
Azonban ez a pazar tudor, az elszámoltatások megkérdőjelezhetetlen géniusza joggal
várja el átvert nemzetétől, hogy elszámoltatási útjait bőségesen fizesse meg. Így az egyre
kevesebb munkahellyel és csökkenő életszínvonallal küszködő Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyeiek 4. számú választókörzetének képviselője 626.000 forint ”benzinpénzt”,
pardon, választókerületi pótlékot is kap fizetése mellé. No meg egy szolgálati Audit. A
legszebb, hogy ebből a pénzből már nem futja arra, hogy másfél év alatt gyakran
meglátogassa választókerületét. Viszont érthető, hogy panaszkodik, karcos volt az Audi,
amit kapott, mert igényes típus. A kérdés - hogy Budai Úrnak újabb (el)számolni valót
adjunk -: ki fizeti a 430 forintos benzint? A kormánybiztos szolgálati Audijába a kormány
tankol? De akkor miért kap egyáltalán választókerületi pótlékot, azaz a nép nyelvén:
útiköltség-térítést?
Erre is választ várunk.
Ami pedig a mai HAZUGSÁGAIT illeti, egy jogvégzett ember legalább tudja már, hogy
- a mai személyes meghallgatás nem tárgyalás volt,
- egy ilyen meghallgatáson NINCS BIZONYÍTÁSNAK HELYE,
- már csak azért sem, mivel a bíró nem is rendelte el a bizonyítást.
Viszont Budai Gyula továbbra is adós több válasszal:
- Budai Gyula ma sem cáfolta azt a korábbi hírt, hogy ügyvédi irodája ellenjegyzett egy
halott ember aláírásával ellátott adásvételi szerződést.
- Budai Gyula ma sem cáfolta, az Országgyűlés honlapján részletesen megtekinthető
keresetére vonatkozó adatokat (2.237.865-Ft/hó, azaz NAPI 74.595-Ft). Ez kecskével és
kecske nélkül is ennyi.
- Budai Gyula ma sem cáfolta, hogy a HM-től kapott belvárosi lakását töredék áron
vette meg, jelentős kedvezményekkel, ugyanolyan eljárási szabályok szerint, mint az
általa támadott ügyekben.

Javasoljuk tehát Budai Gyulának a matematikai ismeretek elsajátítását, a tükröt és a
keresztényi igazmondás igényességét. Azonban még mindig nem tudjuk, hogy MI KERÜL
EZEN A BUDAI GYULÁN 2.237.865 FORINTBA?!
Török Zsolt,
szóvivő

Szimpla pénzbehajtás? Rosszabb: dupla!
Az MSZP kezdeményezése az egészségügyi dolgozók újabb, ezúttal dupla sarcolásának
elkerülése érdekében.
A kormánypártok decemberben egy önálló képviselői indítvánnyal átírták a kamarákról
szóló törvényt is. A javaslat benyújtása szokás szerint előzetes egyeztetés nélkül történt.
A javaslat elfogadása eredményeként az érintett egyéni és társas vállalkozásoknak
március 1-ig kivétel nélkül regisztrálniuk kell a területi kereskedelmi és iparkamaráknál,
függetlenül attól, hogy van-e már valamely köztestületnél kötelező kamarai tagságuk
vagy sem.
A kettős regisztráció előírását – a szimpla, sőt dupla pénzbehajtáson túl – semmi nem
indokolja. Ez nem más, mint az egyébként is nehéz helyzetben lévő dolgozók (pl. házi- és
gyerekorvosok) további sarcolása. A kormánytöbbség ahelyett, hogy az egészségügy
akut problémáit orvosolná, a javaslat elfogadásával újabb terhet rakott az ágazat
dolgozóinak vállára.
Bízva abban, hogy a kormánypártok belátják tévedésüket, és hajlandók hozzájárulni a
súlyos anyagi gondokkal küzdő egészségügyi dolgozók helyzetének e feltétlenül
szükséges, de messze nem elégséges javításához, az MSZP kedden a T/6002-es számú
javaslattal a kamarai törvény módosítását kezdeményezte.
Kovács Tibor,
országgyűlési képviselő,
a Gazdasági és informatikai bizottság alelnöke
Garai István,
országgyűlési képviselő,
az Egészségügyi bizottság tagja

A Velencei Bizottság is aggódik az egyházi törvény miatt

A Velencei Bizottság delegációja ma találkozott az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság tagjaival, hogy tájékozódjék az új egyházi törvényről.
A Velencei Bizottság segíteni akar tanácsaival. Segíteni nem külső hatalmakat, hanem
minket, magyar állampolgárokat, a mi jogbiztonságunkat, szabadságunkat, azt, hogy
élhető, kiszámítható viszonyok között gyakorolhassuk jogainkat.
Már az új egyházi törvény maga is aggodalmat keltett bennünk, hiszen a hit kérdéseiben
illetéktelen politikusok, a kétharmados többség kezébe adta a döntést: mely egyházak
működhetnek továbbra is egyházként, és melyek nem. A kétharmad hatalmat kapott a
lelkek fölött is.
A törvény első alkalmazása valóra váltotta legrosszabb álmainkat. Hiába ad a törvény a
Magyar Tudományos Akadémiának javaslattételi lehetőséget, az MTA elnöke világossá
tette: nem vesz részt a szégyenteljes eljárásban, mert tudományos eszközökkel nem
lehet ítéletet mondani vallási tevékenység felett. A kormánypárti politikusok pedig
hatalmukkal önkényesen és olykor pártérdekeik szerint éltek. Az emberi jogi bizottság
elnöke maga nyilatkozott úgy, hogy a saját törvényük valamennyi feltételének legalább
34 egyház felel meg, ők mégis csak ennek felét terjesztik be parlamenti elfogadásra.
Vagyis még olyanokat is megfosztanak az egyházi jogállástól, amelyek
dokumentumokkal igazolták: az új törvény minden kritériumának eleget tesznek.
Van, ahol kilóg a politikai lóláb. Az Iványi Gábor által vezetett Magyar Evangéliumi
Testvérközösség a törvény egy korábbi változatában még szerepelt az elfogadott
egyházak között, most mégis az elutasítottak közé került. Hogy közben mi történt?
Iványi Gábor az egyik szónoka volt az alaptörvény ellen tiltakozó, január 2-i
tömegtüntetésnek. Ezért büntetik őt is, egyházát is, és azokat a szegény sorsú
gyerekeket, időseket és hajléktalanokat, akiket eddig intézményei gondoztak. Ő csak az
egyik volt a sorban a megbüntetett tiltakozók közül. A napokban bocsátották el a
rendezvény egy másik szereplőjét, Galkó Balázst az Új Színházból, méghozzá bevallottan
ideológiai okok alapján.
A kormánypártok a törvény indoklásában még azt írták: ”ha….az egyházi elismerés
valamennyi feltétele fennáll, a bizottság törvénymódosítási javaslatot terjeszt az
Országgyűlés elé”. A kormányszóvivő korábban szintén úgy nyilatkozott, hogy a
feltételek megléte esetén mindenki megkapja az egyházi minősítést. Nem így történt.
Hogy miért, azt még az érintett egyházakkal sem közlik. Nyilván azért, mert az indokok
nem védhetők. Az MSZP kezdeményezi, hogy a Velencei Bizottság március 15-16-án
születő állásfoglalásáig a kormány ne törjön-zúzzon tovább a vallási közösségek
között, hanem minden, a törvényi feltételeknek megfelelő egyháznak biztosítsa
jogállása megőrzését.
Lendvai Ildikó,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő

