2012.04.27. péntek

Vonják vissza a kormányzati kommunikációra adott megbízásokat
Most már az adózás után is adózni fogunk
Azonnal vonják vissza az "elképesztő adóötleteket"
Egymillió aláírás után: közmeghallgatáson fejthetik ki álláspontjukat a polgári
kezdeményezések szervezői
Ügyészségi önvizsgálatot sürget az MSZP az UD Zrt.-ügyben hozott felmentő ítélet miatt

Orbán Viktor adjon számot!
Csúfos bukás a Rendőrség költségvetése!
Életpályamodell kontra nemzeti pedagógus kar: 2.0 a kormány javára!
Május 1-jei ajándék? - Az MSZP a szakszervezeti és a szociáldemokrata mozgalom
megbélyegzése ellen
A marhákat lelövik, ugye?

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Vonják vissza a kormányzati kommunikációra adott
megbízásokat
Az MSZP arra szólítja a kormányt, hogy ne a szociális ellátórendszeren kezdje a
költségvetési zárolásokat és vonja vissza azokat a megbízásokat, amelyeket szerintük
"Fidesz-közeli cégek kistafírungozásával" költöttek kormányzati kommunikációra.
Török Zsolt, a szocialista párt szóvivője csütörtökön, Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján azt mondta, az "Orbán-kormány elmúlt kétéves gazdasági
ámokfutása" miatt szükségessé vált megszorításokat az "emberekkel fizettetik meg".
Példaként említette, hogy míg a múzeumoktól, illetve a gazdasági társaságként működő
kulturális intézményektől idén egymilliárd forintot vontak el, addig "Kuna Tibor cége, a
Young and Partners", valamint "Patonai Péter, volt MFB-vezér cége", az I.M.G. Intermedia
Group Kft. együtt ugyanennyi pénzt kapott a kormány népszerűsítésére. "Elvesznek a
kultúrától, a szociális segélyezésből, bezzeg önfényezésre nem sajnálják a pénzt" fogalmazott Török Zsolt.
Az ellenzéki politikus szerint Magyarországot jelenleg a "Simicska Kft.-k és a Nyerges
Kft.-k hálózata működteti". Kiemelte továbbá, hogy a "kormányszóvivő számára
korábban oly kedves Századvég-konzorcium több mint 3 milliárd forintos állami
pénzhez" jutott, amit kormányzati "önreklámozásra" fordítanak, "miközben a ma
bejelentett Orbán-csomag zárolásaképpen 4 milliárd forintot vonnak el az
önkormányzatoktól szociális segélyezés témakörében". Mint mondta, "jut tehát pénz
önfényezésre, legyen szó bármelyik Fidesz-közeli cégről", de nem jut pénz szociális
segélyezésre, a kultúrára, a rendőrségre, az egészségügyre, vagy az oktatásra.
Török Zsolt a Fidesz szóvivőjének röviddel korábbi tájékoztatójára is reagált. "Várjuk ki
a végét" - mondta a szocialista politikus Selmeczi Gabriella azon kijelentésére, hogy a
Fidesz ragaszkodik magánszemélyek végkielégítését sújtó 98 százalékos különadó
megtartásához, amelyet a Széll Kálmán Terv 2.0 az elképzelések szerint megszüntetne.

Török Zsolt szerint korábban is előfordult már, hogy egy a Fidesz-frakció nevében
nyilatkozó személynek nem lett igaza, példaként említette erre, hogy a fideszes
képviselők - az ezzel ellentétes tartalmú korábbi nyilatkozattal szemben - részt vettek a
végtörlesztésben.

Most már az adózás után is adózni fogunk
Újabb sarcokat vet ki a korábban adócsökkentést ígérő Orbán-kormány. A kiadásaink
havonta 15-20 ezer forinttal nőhetnek.
A két éve regnáló Orbán-kormány mást sem tesz, csak adót emel, új adókat vet ki, s ezzel
egyre több elviselhetetlen terhet rak az elszegényedett emberekre, a bérből és fizetésből
élőkre. Mindezzel azt az elhibázott gazdaságpolitikáját próbálja ellensúlyozni, melynek
alapja és egyúttal rákfenéje is a gazdagoknak kedvező egykulcsos adó. Ha ugyanis az évi
500 milliárd forintnyi bevételkiesést eredményező döntésük nincs, akkor most aligha
lenne szükség a Széll Kálmán 2.0-ra keresztelt megszorító csomagra, az azt tartalmazó
távközlési adóra, vagy a sárgacsekk-adóra. Ha az Orbán-Matolcsy tandem ezt az utat
járja tovább, akkor minden évben újabbnál újabb adónemeket kell majd bevezetni,
ráadásul a sárgacsekk-adó miatt ezentúl már azután is adózni fogunk, hogy egyáltalán
adózunk. Minderről Gúr Nándor országgyűlési képviselő, az MSZP alelnöke beszélt
csütörtökön, Miskolcon.
Tájékoztatóján – melyet dr. Varga László országgyűlési képviselővel, az MSZP miskolci
ügyvezető elnökével közösen tartott – Gúr Nándor kijelentette: annak ellenére az
adóztatás, a megszorítás politikáját folytatja a Fidesz, hogy két éve, a kampányban, de
még az országgyűlési választások második fordulójának éjszakáján is gyökeresen mást
ígért. Az Itt az idő! kampányszlogen jegyében Orbán Viktorék folyamatosan arról
beszéltek, hogy kiszámítható politikájukkal és adócsökkentő programjukkal talpra
állítják a gazdaságot, arról, hogy ők lesznek azok, akik megmentik az egészségügyet, s
arról, hogy két héten belül rendet tesznek az országban, olyan közbiztonság lesz itt,
amilyen még sohasem volt.
Ezzel szemben két év alatt „sikerült" bevezetniük Európa legmagasabb áfáját (sőt,
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter már 30 százalékos áfában is gondolkodik),

megemelniük az emberek által fizetett egészségügyi hozzájárulást, többször is
megvágniuk, vagyis csökkenteniük a gyógyszerkasszát, elkobozni a dolgozók
nyugdíjbiztosítási megtakarításait. Az államosítás örve alatt most kezdődik a kórházi
ágyszámleépítés, s az év második felétől olyan új adónemeket vezetnek be, amelyek a
családok kiadását havi 15-20 ezer forinttal is megnövelhetik. Magyarországnak nem
hisznek külföldön, széles ívben elkerülnek bennünket a befektetők, leállt a hitelezés,
nem javult a közbiztonság, a gazdaság és a foglalkoztatási helyzet legjobb esetben is csak
stagnál.
Gúr Nándor szerint ugyanakkor a Fidesz is érzi, hogy baj van, éppen ezért már a saját
emberei menekülését készíti elő – a „pofátlan végkielégítések" ellen nagy hanggal
beharangozott, majd tavaly májusban végül elfogadott – 98 százalékos különadó
eltörlésével. Úgy látszik, a végkielégítés csak akkor lehet pofátlan – mutatott rá –, ha az a
Fidesz által kirúgott közhivatalnokoknak járna törvényesen, akkor már nem, ha bukásuk
után az általuk kinevezett emberek hagyják el hivatalukat.
Az MSZP alelnöke az IMF-hitel ügyében szerdán meghozott uniós döntéssel
kapcsolatban azt mondta: az Európai Bizottság adott egy újabb esélyt a magyar
kormánynak arra, hogy rendbe hozza mindazt, amit elrontott. Ő maga viszont nem hisz
Orbán Viktor ígéreteinek, mert – mint ahogyan azt a Wikileaks is kiszivárogtatta, s
amelyet a magyar kormányfő is kénytelen volt megerősíteni – nem azt kell nézni, hogy
mit mond, hanem azt, hogy mit tesz. Márpedig – mutatott rá Gúr Nándor – az elmúlt évek
történései ékesen bizonyítják: Orbán Viktor sohasem úgy és azt teszi, mint ahogyan
korábban azt megígérte.
Dr. Varga László a tervezett távközlési adóval kapcsolatban arról beszélt, hogy az eddig
ismert koncepció alapján nehéz elképzelni, az új adónem miként fog működni a
gyakorlatban. Megítélése szerint a javaslat előkészítetlen, nem tudni például, a
telefonszámlák esetében hogyan mutatják be a fogyasztóknak a számlákon, milyen
alapon és mennyi adót vontak le tőlük. Ez, ha továbbra is értelmezhető módon készülnek
majd a számlák, iszonyatos adminisztrációt és felesleges terheket ró a szolgáltatókra és
a fogyasztókra is. Úgy véli, nagyon nehéz lesz júliusban bevezetni ezt az új adónemet: ha
nem dolgozzák ki megfelelően, akkor azért, ha pedig kidolgozzák, akkor pedig azért,
mert az rengeteg előkészítéssel járna, így kicsúsznának az időből.

A miskolci május 1-jével kapcsolatban az MSZP városi ügyvezető elnöke azt mondta: a
miskolciaknak évtizedek óta a Csanyik jelenti a majálist. Készülnek rá, a családdal
látogatnak ki, gulyásoznak, vadasparkoznak, szórakoznak, pihennek. Ezért döntöttek
úgy a szocialisták, hogy ők akkor is megrendezik a kulturális és szabadidős
programokat, ha arra a fideszes városvezetés a régi, bevált helyszínen nem hajlandó.
Várják tehát a miskolciakat május 1-jén a Csanyikba, vendéglátással, színes
programokkal. Fellépnek például Koós Jánosék, de fiatal, tehetséges miskolci zenészek is
bemutatják tudásukat a csanyiki színpadon délelőtt 10 órakor kezdődő és délutánig
tartó program-kavalkádon.

Azonnal vonják vissza az "elképesztő adóötleteket"
Az MSZP arra szólítja fel a miniszterelnököt, hogy "azonnal vonassa vissza" az
"elképesztő adóötleteket", és adjon magyarázatot arra a korábbi nyilatkozatára,
miszerint év közben nem szabad adókat módosítani.
Burány Sándor felidézte: április 13-án Orbán Viktor, a közszolgálati rádiónak adott
interjújában többek között azt mondta, hogy "év közben nem szabad az adókat
módosítani, csak súlyos kényszer esetén, és ilyen most nincs". A politikus az MSZP
nevében arra szólította fel a miniszterelnököt, adjon magyarázatot arra, miért
változtatott álláspontján tíz nap leforgása alatt, mondja meg, melyik állítása a hazugság.
A tranzakciós és telekommunikációs adó tervére utalva Burány Sándor azt mondta:
ezeket az adóelképzeléseket haladéktalanul vissza kell vonni, és vissza kell térni az
MSZP által korábban szorgalmazott igazságos, gazdaságot élénkítő, progresszív személyi
jövedelemadó-rendszerhez, amely betömné azt a lyukat a költségvetésben, amelyet az
Orbán-kormány maga okozott.
A szocialista politikus egy olyan jövőbeli helyzetet vázolt fel, amelyben egy tankolás után
már nem csak a megemelt jövedéki adóval terhelt benzint kell majd kifizetni, hanem
fizetni kell a bankkártya használatért és ez erről szóló banki sms-ért is, majd ha
"elborítja a vér az agyunkat" és ennek következtében balesetet okozunk vagy
szenvedünk, akkor a megnövelt baleseti adót is ki fogjuk fizetni. "Ez így tűrhetetlen, ezek
az adók nevetségesek. Lennének, ha nem lennének véresen komolyak" - fogalmazott a

politikus, aki szerint kormány újabb és újabb adóötleteit látva egy egész ország
találgatja, hogy "ez most vicc vagy komoly".
Hozzátette: nem tudnak szabadulni a gondolattól, hogy mindez egy olyan hatalmi
játszma része, amely sokkal inkább hasonlít egy gigantikus szerencsejátékhoz, amiben
"Orbán Viktor miniszterelnök a rulett asztalnál feltette tétként az egész országot".
Burány Sándor arról is beszélt, hogy a javaslatok szemmel láthatóan nem voltak
előkészítve, amit szerinte az bizonyít, hogy a közzététel napján kormánypárti képviselők
rémhírnek minősítették a sárgacsekk-adó ötletét, és elképzelni sem tudták a mobiladót,
valamint a Széll Kálmán Terv 2.0-ás változatában megjelenése óta számos elírás,
sajtóhiba, elütést, hibás vélemény található.
Látszik, hogy ezekbe a tervekbe sem a kormány tagjai, sem a kormány meghatározó
politikusai, sem a frakció tagjai nem voltak beavatva - jelentette ki Burány Sándor.

Egymillió aláírás után: közmeghallgatáson fejthetik ki
álláspontjukat a polgári kezdeményezések szervezői
Módosul az Európai Parlament eljárási szabályzata annak érdekében, hogy az egymillió
aláírást sikerrel összegyűjtő polgári kezdeményezések szervezői közmeghallgatáson
ismertethessék meg céljaikat az uniós döntéshozókkal.
Az alkotmányügyi szakbizottság szerdai ülésén – amelyen az Európai Bizottság két
alelnöke is részt vett – a képviselők nagy többséggel fogadták el dr. Gurmai Zita EPképviselő erről szóló jelentését.
Habár az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet idén április 1-jén életbe
lépett, és ezzel megkezdődhettek az aláírásgyűjtések, a sikeres kezdeményezésekkel
kapcsolatos egyes kérdések még tisztázásra vártak. A polgári kezdeményezésről szóló
rendelet szerint, lehetőséget kell biztosítani a szervezők számára a polgári
kezdeményezés közmeghallgatáson történő bemutatására. A meghallgatásra az Európai
Parlament illetékes szakbizottságában kerül sor, és azon az Európai Bizottságnak is
megfelelő

szinten

kell

magát

képviseltetnie.

A

közmeghallgatások

sikeres

megszervezéséhez és lebonyolításához szükségessé vált az Európai Parlament eljárási

szabályzatának módosítása, amelyet az alkotmányügyi bizottság szerdai ülésén hagyott
jóvá.
A polgári kezdeményezés elsődleges célja, hogy olyan eszközt biztosítson a polgárok
számára, amely révén meghallgatják őket, és néhány fontos ügyet az európai
intézményekhez utalhatnak – szögezi le a jelentés, kiemelve, hogy az Európai Parlament
úgy fog tudni hozzájárulni a célok megvalósításához, hogy a hatáskörébe tartozó
valamennyi eszközzel – így közmeghallgatások szervezésével – támogatja a polgári
kezdeményezések sikerét. „El kell ugyanakkor kerülni, hogy a közmeghallgatásokkal azt
a látszatot keltsük, hogy az uniós intézmények próbálják irányítani a vitát” –
hangsúlyozta a szavazást követően Gurmai Zita.
Az alkotmányügyi bizottság ülésére az Európai Bizottság két alelnöke is ellátogatott.
Maroš Šefčovič intézményközi kapcsolatokért felelős európai biztos a Bizottság
munkaprogramját mutatta be, amelyben kiemelt helyen szerepel például az európai
szintű pártokra vonatkozó szabályok reformja. Ezt követően, Viviane Reding, a biztosi
kollégium állampolgári jogokért és igazságügyért felelős tagja, az uniós kommunikációt
illetően a jövőben kialakítandó együttműködésről adott tájékoztatást.

Ügyészségi önvizsgálatot sürget az MSZP az UD Zrt.-ügyben
hozott felmentő ítélet miatt
Az MSZP szerint egyes ügyészségi vezetők függetlenségét, illetve hozzáértését
kérdőjelezi meg az UD Zrt.-vel összefüggő megfigyelési ügyben hozott elsőfokú felmentő
ítélet.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdán nem jogerősen, javarészt bűncselekmény
hiányában mentette fel az ügyben megvádolt Dávid Ibolya volt MDF-elnököt, Szilvásy
Györgyöt, a Gyurcsány-kormány egykori titokminiszterét, Herényi Károlyt, az MDF
egykori frakcióvezetőjét és Tóth Károly szocialista politikust. Az elsőfokú bíróság
ítéletében élesen bírálta az ügyészséget, pontatlannak és egyoldalúnak minősítve a
vádiratot.
Erre reagálva Török Zsolt, az MSZP szóvivője a Legfőbb Ügyészség épülete előtt
pénteken tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a bíróság a koncepciósnak tűnő vádat

elutasítva hozott felmentő döntést. Hozzátette, nem ez volt az első eset, amikor egyes
ügyészi vezetők kétes megalapozottságú ügyben vállaltak szerepet, így sokakban okkal
vetődik fel, hogy a nagyrészt becsületesen dolgozó ügyészek mindegyike a jog betűje
alapján jár-e el, vagy vannak, akik politikai megrendeléseket teljesítenek, politikai
nyomásra terjesztenek be vádiratokat.
A szóvivő az UD Zrt.-ügyről azt mondta: valójában a sértettek ellen indítottak
büntetőeljárást, s az ügyészségi vezetőknek "el kellene gondolkodniuk" arról, hogy
mihez adják a nevüket. Török Zsolt emellett arra szólította fel az ügyészséget, hogy a
Fideszhez és a kormánypárt gazdasági holdudvarához köthető ügyekben is jogszerűen
járjon el.

Orbán Viktor adjon számot!
Elvárjuk a miniszterelnöktől, hogy a holnap reggel esedékes rádióinterjújában elmondja,
miért csapta be az embereket!
A világért sem akarjuk a Fidesz példáját követve előírni a közszolgálati médiának, mit és
hogyan kérdezzen a hatalmi pozíciót betöltő kormánypárti, illetve az őket ellenőrizni
hivatott ellenzéki politikusoktól. Ezért hangsúlyozzuk: az alábbi felhívás nem a MR1
Kossuth Rádió 180 perc című műsorának szerkesztőihez szól. Hanem a közszolgálati
rádiónak április 13-án, pénteken, az alkalomhoz illő módon nyilatkozó Orbán Viktorhoz.
A kormányfő a szokásos pénteki rádióinterjújában egyebek mellett azt mondta,
"senkinek ne fájjon a feje" a kormánya által tervezett, lassan tán a levegővételre is
kiterjedő újabb adók miatt. Ugyanakkor azt is mondta, hogy "év közben nem szabad az
adókat módosítani, csak súlyos kényszer esetén, és szerinte ilyen most nincs." Majd alig
tíz nap elteltével egyszer csak megjelent a brutális adókkal és megszorításokkal
telepakolt második Orbán-csomag. Elvárjuk a miniszterelnöktől hogy a holnap reggel
esedékes rádióinterjújában adjon számot arról, miért csapta be az embereket!

Csúfos bukás a Rendőrség költségvetése!
Alig négy hónap telt el az évből, máris megbukott a Rendőrség költségvetése.
A Rendőrség idei büdzséje már elfogadása pillanatában kudarcra volt ítélve, hiszen
egész évre alig 30 milliárd forint dologi előirányzatot biztosított a 40 ezer fős testület
számára. Az eredmény: ki nem fizetett számlák tömege, miközben a Rendőrség
működőképességének határához érkezett. Városi legendák szerint több rendőrségi
épületnél parancsba adták a portaszolgálatot ellátóknak, hogy be se engedjék a
közműcégek munkatársait.
Korábban Pintér Sándor azzal kérkedett, hogy a rendőrség adósság nélkül zárta az előző
évet. Azonban már áprilisra oda jutottunk, hogy a kormány a rendkívüli kormányzati
intézkedések előirányzatból kénytelen 7,8 milliárd forintot költeni a Rendőrség
adósságainak konszolidálására. Mélységesen elkeserítő, hogy a Rendőrség napi
működését a veszélyhelyzetek esetére, váratlan kiadások fedezetére elkülönített alapból

kell finanszírozni. Mindezek után vajon hova fordulna a kormány, ha az embereket
valóban rendkívüli, előre nem látott veszélyhelyzet fenyegetné?
Ráadásul meg sem könnyebbülhetnek a napi működés nehézségeivel küzdő
rendőrkapitányságokon, hiszen a 7,8 milliárd forintos többlettámogatásról szóló
határozat elfogadásával egyidejűleg a Belügyminisztériumot érintő 6 milliárd forintos
zárolásról is döntött a kormány. Egy szervezet azonban e szűkös időkben is mindig jól
jár. Míg a Rendőrség számlái kifizetésével küzd, addig a kormányfő személyes védelmét
is ellátó Terrorelhárítási Központ személyi kiadásokra további 229 millió forintot
költhet el.
Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes,
a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagja

Május 1-jei ajándék? - Az MSZP a szakszervezeti és a
szociáldemokrata mozgalom megbélyegzése ellen
A kormány sajátos ajándékkal készült május elsejére. Ezt az időszakot találta a
legalkalmasabbnak arra, hogy bűnösnek bélyegezze a szakszervezeteket és a
szociáldemokrata mozgalmat.
Azt már az ünnepi előkészületek során sietett megtenni, hogy a frissen parlament elé
került levéltári törvénybe bújtatva az állampárt szervezetének, tehát bűnös
szervezetnek minősítse a több mint száz éves szakszervezeti mozgalmat, és ezzel az
ürüggyel elkobozza 1944 és 1989 közötti iratait, tagnyilvántartásait.
Beterjesztette azt a javaslatot is, amely az un. átmeneti intézkedések sorából az
alaptörvény szintjére emeli, hogy az ilyen szervezetek az úttörőkkel, a nőszövetséggel és
az antifasiszták, ellenállók szervezeteivel együtt „elárulták a nemzetet”. Így aztán nem is
csoda, ha az államnak sürgős szüksége van levéltári anyagaikra, tagnyilvántartásukra.
De ez nem volt elég. Most megszületett az a módosító indítvány is, amely a történelmet is
átírva már 1944-től hasonló bűnökben marasztalja el a szociáldemokrata mozgalmat is.
A levéltárakért felelős miniszteri biztos: Gyimesi Endre és a kulturális bizottság elnöke:

L. Simon László módosító indítványt nyújtottak be, amely bevonja a bűnös állampárti
szervezetek sorába az állampárt un. „elődpártjait”. A többes szám világosan jelzi:
nemcsak

az

MKP-ról,

hanem

az
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szociáldemokratákról is szó van. Nem csupán az a cél, hogy a szociáldemokrata párt
1944-48 közötti papírjait, köztük a magánhagyatékból származókat is jogtalanul
rekvirálják: mindez sokkal többet jelent. Azt, hogy kimondják: a szociáldemokraták már
1944-ben is bűnösnek számítanak, amikor vezetőik éppen nem hatalomban, hanem
koncentrációs táborokban voltak. A kormány szerint méltán, hiszen már ekkor előre
osztoznak a későbbi állampárt bűneiben.
A kormány május elsejei szép üzenete tehát így szól: bűnös a szakszervezeti mozgalom,
a szociáldemokrata mozgalom és persze a mai szocialisták is. Vagy azért, mert jogelőd,
vagy azért, mert jogutód, de bűnös mindenki, aki volt, van vagy lesz a baloldal közelében.
Lendvai Ildikó,
az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil - és vallásügyi bizottság tagja

A marhákat lelövik, ugye?
Horace McCoy regénye sok egyéb párhuzamot is ad a jelennel, hiszen a 32-es
világgazdasági válság idején játszódik, de a jelenünk és az agrárium ma szó szerint éli
meg a nehezen felnevelt állatállományok kényszerű leölését, ami egyben a vállalkozók és
családjaik létbiztonságának végét is jelenti.
Az Orbán Viktor által létrehozott szellemiség valódi sorstragédiákat eredményez a
vidéken élők számára és a zsellérsors újratermelődését okozza.
Az vidéki ember csak kínjában viccelődik azon, hogy majd pockok és lótetűk fognak
legelni a fideszes „őstermelő” cimborák által megszerzett földeken. Közben arra gondol,
hogy a számos kölcsön, amit egy vidéki vállalkozás működtetéséhez felvett ma
visszafizethetetlen, ha nincs termőterület a takarmánynak, legelő az állatállománynak.
Arra gondol, hogy nincs más kiút, mint az állatok levágása vagy eladása, hogy az abból
szerzett pénzen valamelyest csökkenthessék a veszteséget.

Ezek az emberek nem pár évekre készülve gazdálkodtak, hanem komolyan vették a
törvényt, az előírásokat és hosszú évekre vállaltak fel kölcsönöket, hogy munkával
visszafizethessék azt.
Most viszont a törvénnyel, szabályokkal visszaélve néhány haver kormánytámogatással
rabolja ki a magyar vidéket. Olyanok veszik el a jövőt a helyi emberektől, akik száz
kilométerekre laknak onnan és még sose dolgoztak a földeken, fogalmuk sincs az
állattartásról. Ők azok, akik nem a gabonatáblákon, hanem a tengerparton töltik a
nyarat, nem a foglalkoztatás bővítése, hanem a nagyobb haszon elvén a csökkentése az
érdekük. Elfogadhatatlan, hogy a kistelepülések legfőbb gazdasági erőforrása, a föld nem
a helyi gazdaságot, hanem teljesen más érdekeket szolgál.
Ezeknek az embereknek a zöme nem gazdálkodni akar, csak gazdagodni. A föld korábbi
bérlője pedig tehetetlenül nézi, ahogy az évtizedes munkája megy tönkre. Ezt a
galádságot a kormány a nyilvánosság kizárásával, közérdekű adatok eltitkolásával teszi.
Igazi agrárember nem tűrheti a most folyó Fideszes mutyit, mert a föld nem politikai,
hanem nemzeti érték, a művelése pedig nemzeti érdek és kötelesség.
Az MSZP követeli, hogy az Orbán-kormány fejezze be a földmutyikat, a haveroknak
csalárd módon adott földbérleteket azonnal vonja vissza. Alakítsanak ki új
szabályrendszert a hasznosításra, amelyben nem a haverok, hanem a helyi gazdálkodók
érdekei az elsők.
Arra kérjük a vesztes gazdálkodókat, hogy továbbra is segítsék azt a feltáró munkát, amit
ebben az ügyben végzünk. Azoktól a hivatalnokoktól, akik pedig direkt politikai
utasításra cselekedtek azt kérjük, hogy félelmüket győzzék le, és jelezzék, ha
törvénytelenségre utasították őket.
A szocialista párt kormányra kerülve valamennyi szakszerűtlenül, a földbirtok
politikával ellentétesen kötött szerződést felbont, és új eljárásba kezd. Felelősségre
vonást kezdeményez minden olyan érintettel szemben, akik ebben a galád történetben
szerepet vállaltak.

Gőgös Zoltán
az Országgyűlés mezőgazdasági bizottság alelnöke
Harangozó Gábor
az Országgyűlés mezőgazdasági bizottság tagja

