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Orbán nem enged, a magyar pedig szenved

Orbán nem Brüsszel miatt sarcolja a magyar népet. A magyarok havi 10 milliárdot
fizetnek Orbán szabadságharcáért.
"Az orbáni populista és Unió-ellenes politika mindenképpen az Európai Uniót teszi
felelőssé saját politikai kudarcáért. Ha az EU-IMF megállapodás nem születik meg és
Magyarország rendkívül súlyos helyzetbe kerül, akkor az EU azért lesz felelős, mert nem
volt hajlandó feltételek nélkül pénzt adni Orbánnak. Ha mégis létrejön a megállapodás,
akkor a miniszterelnök az elkerülhetetlen megszorításokért teszi felelőssé az Európai
Uniót. Már most is havi 10 milliárd forinttal többet fizetünk ki adósságszolgálatra az EUIMF hitel hiányában, miközben az Orbán kormány újabb és újabb adókkal sarcolja a
magyarokat. A miniszterelnök életveszélyes és populista politikai játszmát folytat, amely
veszélyezteti a magyar állampolgárok megélhetését, és Magyarország jövőbeni
fejlődését" - fogalmazott Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának
vezetője Orbán Viktornak a brüsszeli European Policy Center konferenciáján elhangzott
beszéde kapcsán.
"Orbán Viktor ma úgy fogalmazott, hogy "Magyarország egy laboratórium", ahol új
gazdasági és politikai megoldásokat kísérleteznek ki. Ez azt jelenti vajon, hogy a magyar
állampolgárok a kísérleti nyulak Orbán laboratóriumában? Az Orbán kormány a
felelőtlen és bizarr kísérletei a magyar emberek mindennapi megélhetését teszik
kockára. Orbán Viktor mai brüsszeli szereplésén világossá tette, hogy továbbra sem
hajlandó teljesíteni az EU-IMF hitel-megállapodás feltételeit. Egyértelművé vált, hogy a
tárgyalások megkezdésének legfőbb akadályává a magyar miniszterelnök vált.
Orbán Viktor azt is kimondta, hogy nem teljesíti sem az Európai Központi Bank, sem az
adatvédelmi hatóság függetlensége kapcsán, sem a bírák nyugdíjazásával kapcsolatban
megfogalmazott elvárásokat és nem tesz eleget az MNB függetlenségére vonatkozó, az
Európai Központi Bank által megfogalmazott elvárásoknak sem. Hónapok óta világos,
hogy ez az EU-IMF hiteltárgyalások megindításának feltétele. Orbán Viktor azonban
tovább folytatja hagymázas szabadságharcát" - hangsúlyozta a szocialisták brüsszeli
delegációvezetője.

Az ET főtitkárától kéri az MSZP a bírói függetlenséggel
kapcsolatos magyar törvénymódosítás értékelését
Az MSZP Thorbjorn Jagland ET-főtitkártól kérte a bírói függetlenséggel kapcsolatos
magyar törvénymódosítások értékelését - közölte Harangozó Gábor, a szocialista párt
országgyűlési képviselője hétfőn Strasbourgban, az Európa Tanács (ET) parlamenti
közgyűlésének ülésszakán.
"Átláthatatlan titkos tárgyalások helyett a tízmillió magyar állampolgárnak joga van
tudni, hogy a magyar kormány foglalkozott-e a Velencei Bizottság legfontosabb
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függetlenségének és a tisztességes eljáráshoz való jognak az alapjait" - jelentette ki
Harangozó a parlamenti közgyűlés plenáris ülésén.
Az MSZP múlt szombaton nyílt levelet írt az ET főtitkárának. Arról kérdezték, hogy az
általa irányított intézmény szerint elfogadható-e az, amit a magyar kormány a Velencei
Bizottság nevű jogi szakértői testület által felvetett vitás kérdésekben tesz. A szocialisták
arra hivatkoztak, hogy a főtitkár felkérheti az ET égisze alatt működő Velencei
Bizottságot, értékelje a kormány válaszait.
Mint Harangozó mondta, azt kérték Jaglandtól, hogy - élve jogkörével - a
törvénymódosítások elfogadása után személyesen kérje meg a Velencei Bizottságot erre
az értékelésre. Az MSZP-s képviselő szerint a kormányzat nem hajlandó eleget tenni az
alapvető elvárásoknak, a módosítások "jórészt kozmetikai jellegűek", nem orvosolják
azokat az alapvető gondokat, amelyeket az ET szakértői testülete korábban feltárt.

Az egykulcsos adó miatt jönnek a megszorítások
Az MSZP szerint a Széll Kálmán-terv új változatában szereplő több százmilliárd forintos
megszorításokra nem lenne szükség, ha a kormány nem vezette volna be az egykulcsos
személyi jövedelemadót és nem ragaszkodna továbbra is ahhoz.
Burány Sándor országgyűlési képviselő kedden sajtótájékoztatón bírálta az új adók
bevezetésére vonatkozó kormányzati terveket, és azt hangsúlyozta: az előző nap
nyilvánosságra hozott dokumentumban egyetlen reménykeltő intézkedés van, a 2,
illetve 3,5 millió forint feletti végkielégítéseket sújtó 98 százalékos különadó
megszüntetése. Szerinte ez bár "pofátlanság" - hiszen a teher így csak azokat sújtotta,
akiket a szocialisták választási veresége után menesztettek -, mégis azt jelzi, hogy az
Orbán-kormány már a 2014-es bukásra készül, ezért mentesíti politikusait és az általa
kinevezett vezetőket a különadó alól.
Az MSZP-s képviselő az új Széll Kálmán-tervet úgy értékelte: világos, hogy a tavaly
márciusi első változat céljai sem teljesültek, már a kormány sem számol gazdasági
növekedéssel és a munkahelyek számának gyarapodásával. Véleménye szerint ez
megerősíti azt a két éve hangoztatott ellenzéki kritikát, hogy az Orbán-kormány
gazdaságpolitikája csődbe viszi az országot. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a most
tervezett megszorítások nagyjából akkora költségvetési lyukat tömnek be, mint
amekkorát az egykulcsos szja okozott.
Burány Sándor szerint a Fidesz-kormánynak adó- és gazdaságpolitikájával azon az úton
kellett volna maradnia, amelyet a Bajnai-kormány kijelölt, így például tovább kellett
volna csökkentenie a munkára rakodó terheket és megtartani a progresszív szjarendszert.
A Széll Kálmán-terv új változatában szereplő adóterveket kapkodónak ítélte az MSZP-s
politikus, és azt mondta: az emberek már viccelni sem mernek azzal, hogy milyen új adót
vezethet még be a kabinet, mert mind megvalósul.

MSZP: semmiben sem sikerült megállapodni
A jelek szerint semmiben sem sikerült megállapodnia Brüsszelben Orbán Viktor
miniszterelnöknek és José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének – mondta
keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Szanyi Tibor, az MSZP országgyűlési képviselője.
Az ellenzéki párt elnökségi tagja szerint a kormányfő nyilatkozata nem tartalmazott új
elemet, vagyis nem tudni, hogy miben született megállapodás. Az MSZP nem lát
előrelépést a tárgyalásokon, hiszen több vitás kérdésben, köztük hogy az adatvédelmi
biztos, illetve a bírák nyugdíjkorhatára ügyében a megoldásra bírósági eljárásban kerül
sor
–
tette
hozzá.
Szanyi Tibor hangsúlyozta: az Európai Bizottság álláspontja a szerdai, Magyarországot
érintő döntésekben fog testet ölteni. Mint elmondta: minden felelősség Orbán Viktort
terheli, mert hónapok óta húzódnak azok az előkészületi tárgyalások, amelyeknek a
nemzetközi
pénzügyi
szervezettel
való
egyességet
kell
megelőzniük.
Az MSZP számításai szerint heti 7-8 milliárd forint kár éri az országot azért, mert nem
sikerül normál piaci körülmények között finanszírozáshoz jutni – vélekedett Szanyi
Tibor. Az ellenzéki politikus szerint ez minden magyar állampolgárnak havi 3 ezer
forintjába kerül. Ez az a különadó, amit már fizetünk azért a felelőtlen
gazdaságpolitikáért, amit a kormány folytat – fogalmazott Szanyi Tibor.
Hozzátette: az MSZP rezignáltan vette tudomásul, hogy Orbán Viktor mindenfajta
egyeztetés nélkül egy konvergencia-programmal jelent meg Brüsszelben. Szanyi Tibor
szerint a „Széll Kálmán Terv 2.0 teljesen felesleges lenne, ha egy normális és
eurokonform gazdaságpolitikát folytatna a kormány. Így viszont az útszéli rablás
folytatását
látják”
fogalmazott
az
ellenzéki
politikus.
Szijjártó Péter a miniszterelnök szóvivőjének közleménye szerint a magyar kormány
gyorsan meg fogja hozni az eddig megküldött megoldási javaslatoknak megfelelő
intézkedéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében, és az adatvédelmi hivatallal,
valamint a bírák nyugdíjazásával kapcsolatban is már csak két jogvita maradt fenn erről tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnök José Manuel Barrosót, az Európai
Bizottság
elnökét
kedden
Brüsszelben.
A bizottsági elnökkel folytatott megbeszélés után Orbán Viktor Brüsszelben
újságíróknak egyebek mellett azt mondta, lényegében elhárultak az akadályok a
Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatandó hivatalos tárgyalások megkezdése elől.

Kórházi reformok források nélkül = veszélyben a nemzet
egészsége

Itt akár meg is állhatnánk, hiszen ezzel szinte mindent elmondtunk az Orbán-kormány
egészségpolitikájáról és ezzel összefüggésben a nemzetpolitikájáról, de azért érdemes
áttekinteni a részleteket.
A kórházak államosítása majd centralizációja kapcsán már mindenki tudja, hogy számos
szolgáltatás eléréséért sokkal többet kell utaznia, mint eddig, így - figyelembe véve az
aranyárban mért üzemanyagot és a ritkuló, vagy egyes helyeken megszűnő közösségi
közlekedést - egyre drágább és nehezebb feladat lesz a polgárok számára eljutni egy
kórházba.
Bár dicséretes, hogy végre a Fidesz is igyekszik javítani az egészségügyi dolgozók
helyzetét, de fedezet nincs rá a költségvetésben, tehát ez megint csak egy újabb
hazugságnak
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kijelentéseinek, annyiszor voltak kénytelenek csalódni, így az egészségügyi dolgozók
elvándorlásának megállítása még nincs megoldva. Viszont szakemberek nélkül nincs
egészségügy.
Sőt, ott tartunk, hogy a kórházak jelezték, még a kötelező fizetésemeléshez szükséges
forrásokat sem kapták meg.
Ezen felül a legnagyobb hazai gyógyszer-nagykereskedő, a Hungaropharma azokba a
kórházakba nem szállít gyógyszert, amelyek nem rendezik adósságaikat. Csak akkor
kaphatnak gyógyszert az adósok - nagy vonalakban a kórházak zöme -, ha előre fizetnek,
vagy életmentő készítményre van szükségük. Márpedig egyetlen kórházra sincs kiírva,
hogy melyik van eladósodva, így a beteg hiába utazik akár száz kilométert egy
szolgáltatásért, ha ott nem kap ellátást gyógyszerhiányra hivatkozva.
Különösen abszurd, hogy a kórházakat arra ösztönzi az állam, hogy ne gazdálkodjon
takarékosan, mert ha véletlenül ügyesen spórol egy kórház, attól elvonják a "felesleges"
megtakarítást, összességében közel 10 milliárd forint értékben.

Az egész irreális, őrült, logikátlan és nemzetromboló úgy gazdasági, mint erkölcsi
értelemben.
A most meghirdetett új konvergenciaprogram szerint pedig további drasztikus
kurtításokat akar bevezetni a gyógyszerkasszában az Orbán-kormány, bár már a korábbi
is drámai hatású volt.
Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy nevezze meg a költségvetésben azt a forrást,
amiből fedezik az egészségügy reformját, az egészségügyi dolgozók bérnövekedését, és
közöljék végre a lakossággal, miként akarják garantálni a szolgáltatások színvonalának
legalább stagnálását! Ugyanis ami most történik, az drámai minőségromlást eredményez
majd az egészségügyben és köszönő viszonyban sincs a hangzatos, ám a realitásokat
teljesen nélkülöző orbáni tervekkel.
Tukacs István,
az Egészségügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő

Szükségtelen járások, fideszes porhintés
A Fidesz fővárosi polgármesterei és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes ma közös
sikerként próbálták bemutatni, hogy a fővárosban nem az eredeti tervekkel
egybehangzó hét, hanem 23 járás felállítására kerül sor. A probléma azonban nem a
járások száma, hanem az, hogy Budapesten nincs szükség a polgárokkal packázó újabb
23 kerületi kormányhivatalra, nincs szükség újabb 23 fideszes helytartóra a budapesti
polgárok feje fölé.
Arról egyáltalán nem beszélnek sem a kormány, sem a Fidesz kerületi polgármesterei,
hogy mégis milyen jogon akarnak 23 kormány által kinevezett, senki által meg nem
választott hivatalvezetőt a budapestiek nyakára ültetni. Semmi nem indokolja ezt a
változtatást a fővárosban. Az átalakítás egyetlen látható magyarázata, hogy a Fideszkormány hátra akarja hagyni saját embereit a következő választások utáni időszakra.
Nyilván ők is rájöttek, hogy az elmúlt két évben nyújtott teljesítményük után a
fideszesek nagy része nem folytathatja polgármesteri, képviselői munkáját, így most a
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intézményrendszerrel megtartani hatalmukat.
Budapesten nincs szükség járásokra. Budapesten működő, értelmes, felelős politikára
van szükség, amire láthatóan nem képes a mai kormány és városvezetés. Ezért
felszólítjuk a kormányt, hogy vonja vissza a budapesti járásokra vonatkozó elképzeléseit,
vonja vissza a demokrácia megkerülését szolgáló elképzeléseit, mielőtt még tovább
rombolja a már egyébként is rendkívül nehéz helyzetbe hozott fővárost.
Horváth Csaba,
az MSZP fővárosi frakcióvezetője

Megszületett a politikai alku
Szokatlan módosító indítvány érkezett a járások kialakításáról szóló törvény
tervezetéhez. A kormány nevében előterjesztő miniszter és államtitkár vallotta be
módosító indítvány formájában, hogy koncepciója meghiúsult.
Navracsics Tibor miniszter, Szabó Erika államtitkár és a fideszes polgármesterképviselők végre „rájöttek” arra - ami egyébként eddig is nyilvánvaló volt -, hogy
Budapesten a kerületek átlagos lakosságszáma nem indokolja, hogy a kerületeknél akár
kisebb, akár nagyobb területi egységekben szervezze meg a járásokhoz telepíteni
tervezett államigazgatási hatásköröket.
Ez akár jó hír is lehetne, ha nem tudnánk, hogy ehhez a döntéshez semmi köze a szakmai
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figyelembevételének, mindössze annyi történt, hogy lezárult egy újabb Fideszen belüli
meccs. Várjuk a következő mérkőzés végeredményét, amely arról szól, hogy politikai
zsákmányszerzés vagy szakmai hozzáértés alapján nevezik majd ki a járási hivatalok
vezetőit.
Sajtóhírek szerint Navracsics miniszter a szakmát részesítené előnyben, a fideszes
országgyűlési képviselők pedig szívesen képzelik magukat a járási hivatalok vezetői
székébe - amennyiben képviselői karrierjüket be kell fejezniük. Az MSZP e téren
Navracsics miniszternek szurkol.
A Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium ugyanakkor még adós a legfontosabb
kérdések megválaszolásával: az erős centralizációt és államosítást megvalósító járási
rendszer mitől lesz jobb az emberek számára, mitől lesz hatékonyabb, és mibe kerül
mindez az adófizetőknek? Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy mielőbb hozza
nyilvánosságra a fenti kérdésekre adandó válaszokat!
Lamperth Mónika
országgyűlési képviselő
az MSZP Közjogi Kabinetje vezetője

