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Külügyminiszteri magyarázkodás a környezetvédelemről
Nyílt levél Martonyi Jánosnak, az Orbán-kormány új környezetvédelemért is felelős miniszterének.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön egy héttel ezelőtt, a Föld napja alkalmából, egy átfogó számvetés keretében (Diplomácia a környezetvédelem
szolgálatában, Népszabadság 2012. április 21.) próbálta bemutatni, mit tett és tesz a magyar kormány, a
környezetvédelem ügyében. Már az is meghökkentő, hogy a „zöld” ünnepen Ön, hazánk külügyminisztere tájékoztat
bennünket, de az Orbán-kormánytól már ez sem meglepő. A kormány a zöld igazgatásért felelős vezetője - a
vidékfejlesztési miniszter - működése alatt a zöld igazgatás olyan súlyos személyzeti- és intézményi veszteségeket
szenvedett el, amelyek Fazekas Sándort inkább hallgatásra kényszerítik. A vízügyi igazgatás a belügyi tárcához került,
a klímavédelem a gazdasági tárcához, a korábbi egységes környezetvédelmi szemlélet megsemmisült.

Kedves Miniszter Úr!

Levelében az szerepel, hogy a magyar külpolitika prioritásai közé tartozik a környezetvédelem. Ezzel szemben tény,
hogy az évente megrendezésre kerülő ENSZ klímavédelmi konferenciákon olyan alacsony szintű delegációval
képviseltette magát hazánk, hogy ezzel a Fidesz kormánya a jelentéktelen kategóriába sorolta a környezetvédelmet. A
2009-es koppenhágai ENSZ konferencián Bajnai Gordon miniszterelnök személyesen vett részt, a Fidesz-kormány
pedig a zöld diplomáciában ismeretlen helyettes államtitkárokkal képviseltette a kiemelt ügyet, akik inkább
szálláshelyeik eltitkolásával, valamint azzal tűntek fel, hogy a konferencia végét meg sem várva, haza indultak.

Bár, nagy létszámú magyar delegációk utazták be a világot, a klímakereskedelmi területről mégis kipontozták
Magyarországot. A szocialista kormányt azzal vádolták, hogy a kiotói kvótavagyont elherdálta, ennek ellenére a tény
az, hogy közel 150 millió egységet - amely az értékesíthető készlet 90%-a - adtunk át 2010-ben a Fidesz-kormánynak.
Magáért beszél, hogy ezen a kvótafajtán a kormányváltás óta 900 millió - 1 milliárd EUR a vagyonvesztése a magyar
államnak, hiszen egyetlen egységet sem tudtak értékesíteni a mai napig.

A durbani ENSZ klímacsúcs szakmai szempontból kudarcnak számít. A soros magyar EU-elnökség feladata lett volna
előkészíteni az Európai Unió álláspontját. A kudarc felelősségét nem lehet másra hárítani, azért bizony Önök a
felelősök.

Magyarország kvótavagyonának nem jó gazdája a Fidesz-kormány. Tavaly a Japánt ért súlyos környezeti katasztrófa
után javasoltam, hogy a hatalmas, eladhatatlan kvótakészletből 10 millió egységnyi segélyt adjunk Japánnak, de sajnos

eredménytelenül. Az európai uniós kvótavagyon a kormányváltáskor körülbelül 54-55 milliárd forintot ért, ma már a
tétlenség és a hozzánemértés miatt a vagyon értékesíthető része csupán 20 milliárd forintot. Ezt egy felelős
környezetvédelmi

külpolitika

képviselői

nem

engednék

meg

maguknak.

A különbségből több százezer háztartás - pályázható - energiakorszerűsítésének anyagi fedezetét teremtethették
volna elő a Fidesz szakpolitikusai, és ezzel megakadályozhatták volna, hogy tízezrek szorongva várják a hónap végén a
fűtés- és áram számlájukat.

Az Orbán-kormányban nem ez az első, hogy sikerként könyvelik el: a magyarországi fogyasztókat arcul csapták. A
Duna-Mekong együttműködési kezdeményezésből - amely a világ legszennyezettebb folyójának megtisztítását tűzte ki
célul és az egész Föld szempontjából komoly kihívás - a magyar lakosságnak pusztán annyi jutott, hogy a magyar
áruházakat olyan, a Mekong folyóból származó halipari termékek öntötték el, amelyek 2007 óta egyébként a WWF
tiltólistájára is felkerültek. Szerencse, hogy a vásárlók átlátnak az ilyen típusú együttműködésen, és a kétes Mekong
termékek még leárazva se nagyon kelendőek. Ajánlom Miniszter úrnak, vagy fogyasszon Mekongban nevelt halat, vagy
felelős kormánytagként intézkedjen az egészséget károsító termékek behozatali tilalmáról.

Tisztelt Miniszter Úr!

Érdeklődve várom, hogy a levélében szereplő Külügyminisztériumon belül létrehozott új iroda - amely a Duna
stratégia keretében jön létre -, milyen forrásokat fog a fenntartható energiagazdálkodáshoz a valóságban megszerezni.
Azonban az biztos, hogy az iroda felállítása már önmagában is egy beismerő vallomás. Kiderült, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium megújuló energiával foglalkozó részlege súlyos kudarcot vallott. Ennek egyik ékes
bizonyítéka, hogy képtelenek voltak olyan napenergia hasznosítási pályázatot kiírni, amely félév alatt legalább a keret
20%-ára érdeklődést váltott volna ki. A rossz feltételek miatt a pályázói kör a társadalom vagyonos részéből kerülhet
ki. Ez a pályázat is rámutat arra, hogy a Fidesz valójában a lakosság szűk, már eddig is jelentős vagyont felhalmozó
részének érdekeit képviseli.

A szegénységi bizonyítvány részének tartom azt a dicsekvést is, hogy sikerült a minisztérium épületében a szelektív
hulladékgyűjtést megvalósítani. Bármelyik magára valamit adó nagyáruház ezt már évek óta megteszi. A
Külügyminisztérium szempontjából ez a lépés inkább kötelező feladat, mint dicsekvésre okot adó lépés.

Ha valóban saját hatáskörben a zöld ügyeket szeretné szolgálni, első lépésként javasolnám inkább a minisztérium
autóparkjának teljes hibrid vagy elektromos autóparkra cserélését Budapesten, második lépésként a
külképviseleteken is. Ha valóban úgy érzi, hogy a magyar kormány az egész világ előtt be akarja bizonyítani
környezetvédelmi elkötelezettségét, vegye rá Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a következő COP találkozón

személyesen jelenjen meg, szólaljon fel, és ismertesse a világ vezető környezetvédelmi politikusaival, mégis milyen
nyakatekert gondolatmenet alapján verte szét a magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot két esztendővel
ezelőtt. Nem utolsó sorban, tegyen meg mindent azért, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai hibás
előkészítése után végre legyen hazánknak is a hulladékgazdálkodásról szóló új, az európai jogszabályoknak megfelelő
törvénye. Most ugyanis, a legújabb hírek szerint, akár napi 67 ezer euróba, csaknem húszmillió forintba is kerülhet
Magyarországnak, hogy nem ültette át a 2010. decemberi határidőre a nemzeti jogba a hulladékokról szóló uniós
keretirányelvet.

Kedves Miniszter Úr!

Véleményemet azzal a kérdéssel zárnám, amivel Ön a levelét kezdi. Amennyiben a Fidesz kormány a rendszerváltás
zöld ügyeinek örökösének tartja magát, akkor vajon miért nincs szó a „sikerlistában” arról, mit tettek Bős-Nagymaros
ügyében? Úgy látom, a sok szájhősködés után semmit nem csináltak.

Szabó Imre,
a Bajnai-kormány volt környezetvédelmi és vízügyi minisztere

Hozzák nyilvánosságra a népligeti metrókárokról készült
jelentést!
Az MSZP fővárosi frakciója azt követeli, hogy haladéktalanul hozzák nyilvánosságra a 3as metró alagútjának, illetve népligeti állomásának megrongálódásáról szóló jelentést.
Horváth Csaba frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlés szerdai, rendkívüli ülése előtt tartott
sajtótájékoztatóján azt mondta, az első információk alapján úgy tűnik, hogy a
Terrorelhárítási Központ (TEK) repülőgép-szállításával kapcsolatosak a károk.
Hozzátette: ha a jelentést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV készítette,
akkor egy független szakértőnek is el kell készítenie egy jelentést.

Közölte: ha kiderül, hogy valóban a Boeing 737-es szállítása okozta a károkat az
alagútban és az állomáson, akkor a fővárosnak be kell nyújtania a számlát a
Terrorelhárítási Központnak.
A frakcióvezető a sajtótájékoztatón bemutatta Lendvai Annát, a fővárosi MSZP-frakció új
tagját, aki a városi szegénységgel fog foglalkozni; a képviselőt az oktatási bizottságba
delegálják. Lendvai Anna a frakcióban Velez Árpádot váltja, aki országos pártigazgatói
posztja miatt lemondott közgyűlési mandátumáról.

Barátokra van szüksége hazánknak, nem ellenségekre
Mesterházy Attila Washingtonban tárgyal.
Magyarországnak szüksége van a külföld bizalmára, szüksége van a külföldi
befektetőkre, hiszen a belső fogyasztás - ahogy erre a jelenlegi gazdaságpolitika építnem fogja beindítani a gazdasági növekedés motorját - mondta el az amerikai
külügyminisztériumban tett látogatása során Mesterházy Attila. Az MSZP elnöke a
Magyarországért is felelős helyettes állmatitkárral, Marie Yovanovitchcsal folytatott
megbeszélés során külön kiemelte, hogy a kiszámíthatóság mellett minden befektetőnek
alapvető igénye a jogállam visszaállítása, és egy olyan gazdaságpolitika kialakítása,
amely például a külföldi befektetőket nem elkergeti, hanem visszacsábítja.
Magyarországnak nem ellenségeket, hanem barátokat és szövetségeseket kell keresnie, a
jelenlegi gazdasági és politikai környezet azonban erre ma nem alkalmas.
Az energetikáért felelős kormánymegbízottal folytatott megbeszélésen Mesterházy
Attila a napokban ismertté vált, sokakat meglepett Nabucco projektből való kormányzati
kilépésről elmondta, az 180 fokos fordulatot jelent a Fidesz eddigi politikájához képest.
Amit eddig mondott és külföldön, de legfőképp az Egyesült Államokban is hangoztatott,
az épp az ellenkezője annak, amivel kampányolt és amit programként hirdetett meg a
kormányzó Fidesz. Hasonló a helyzet az IMF-fel folytatott tárgyalásokkal is, amit tetőz a
már rutinná vált kettős beszéd, amelynek során a kormány más és más üzenetet
fogalmaz meg attól függően, hogy külföldi vagy hazai közönségnek szánja a
mondandóját. Látogatást tett Mesterházy Attila a Washington Post szerkesztőségében is
a nap folyamán, ahol elemezve a jelenlegi gazdasági és politikai helyzetet, beszélt az
MSZP megújulásáról, és arról a programról, amelynek meghirdetésére a közeli
hónapokban kerül sor.

Ajánlat Magyarországnak
Jövő szerdán mutatja be Mesterházy Attila pártelnök az MSZP programjának alapját
képező vitairatot, amelyet a József Attila Alapítvány készített - tudatta Szekeres Imre, a
szocialisták gazdaságpolitikai kabinetvezetője szerdán sajtótájékoztatón.
A dokumentumot - amelyet az alapítvány tanulmányaira építettek, és amelyet egy hét
múlva a német szociáldemokrata párt alapítványával közös gazdaságfejlesztési
konferencián ismertetnek - a következő hónapokban vitára bocsátja az MSZP, hogy az
állampolgári és a szakmai szervezetekkel folytatott konzultációkon sorra vegyék a
teendőket a jogállamiság, a gazdaságpolitika, az esélyteremtés és a nemzetközi
együttműködés területén, illetve áttekintsék a szolidáris Magyarország felépítéséhez
szükséges intézkedéseket is.
Szekeres Imre azt mondta: a vitairattal és az arra épülő programmal az MSZP
alternatívát kínál az Orbán-kormánnyal szemben, amelynek két éve követett gazdasági
stratégiája megbukott. Ezt a véleményét a Széll Kálmán-terv új változatára alapozta,
mondván, hogy például a telefonadót most a távközlési különadó kiváltására hivatkozva
vezetik be. Szerinte abszurd, hogy miután az ágazati különadót két évvel ezelőtt azért
rótták ki a cégekre, hogy a kormánynak ne kelljen hitelt kérnie a Nemzetközi
Valutaalaptól (IMF), most - mivel az ország piaci finanszírozása nem vagy csak rendkívül
magas hozamokkal megoldható - éppen ezt teszi a kabinet.
Hozzátette: ha a kormány nem húzza az időt öt hónapon át, és már januárban
megállapodik az Európai Unióval, majd a valutaalappal, máig mintegy százmilliárd
forinttal kevesebbet kellett volna kamatfizetésre költenie. Ebben az esetben pedig jelezte - most nem lenne szükség évközben bevezetett új adókra és megszorításokra.
Szekeres Imre ugyanakkor arra is kitért, hogy az IMF-megállapodásig még hosszú az út,
ehhez gazdasági irányváltás kell, az pedig köztudott, hogy "a valutaalap nem szívbajos,
ha diktálnia kell".
A sajtótájékoztatón - Gyurcsány Ferenc szakdolgozatügyével összefüggésben - arról is
kérdezték Szekeres Imrét, egykori KISZ-funkcionáriusként elképzelhetőnek tartja-e,
hogy a kommunista ifjúsági szervezet vezetői különleges elbánást kaptak a

felsőoktatásban a vizsgabiztosoktól. A politikus válaszul felidézte, hogy a veszprémi
vegyipari egyetemen végzett a hetvenes években, és senkiben sem vetődött fel, hogy
bárki kedvezményt kapjon az államvizsgán, vagy hogy valaki ne laboratóriumi, ipari
mérésen alapuló adatokból készítsen szakdolgozatot. Ugyanezt volt a helyzet, amikor
megvédte Mesterséges intelligencia alkalmazása vegyipari reaktorok matematikai
modellezésére című doktori disszertációját - mondta.

Összeférhetetlen tisztségeket tölt be az energiaügyi államtitkár
Összeférhetetlennek tartja az MSZP, hogy Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár a
kormányzati honlapon elérhető vagyonnyilatkozata alapján egy iparági szövetség
igazgatótanácsának elnöke.
Ráadásul mivel a politikus késve hozta nyilvánosságra bevallását, március elejétől a
hónap közepéig törvénytelenül látta el az államtitkári teendőket.
Simon Gábor, a parlament mentelmi és összeférhetetlenségi bizottságának MSZP-s
alelnöke szerdán sajtótájékoztatón az összeférhetetlenség megszüntetésére szólította fel
a fejlesztési tárca államtitkárát, és arra buzdította, hogy két tisztsége közül inkább a
kormányban betöltött pozíciójáról mondjon le. Ellenkező esetben az MSZP az ügy
kivizsgálását kezdeményezi a parlamenti szakbizottságban - jelezte.
Arra is kitért, hogy az addig helyettes államtitkárként dolgozó Kovács Pál február 1-jével
váltotta a megbízatásáról tavaly év végével lemondó Bencsik Jánost az államtitkári
székben. Az új államtitkár azonban a rendelkezésére álló harminc napnál később, csak
március 18-án hozta nyilvánosságra vagyonnyilatkozatát a kormányzati honlapon hívta fel a figyelmet Simon Gábor, megjegyezve, hogy a politikus így két és fél héten át
mulasztásban volt. Szavai szerint Kovács Pál törvénytelenséget követett el, ha ez idő
alatt gyakorolta hatáskörét - amint arra sajtóhírek utalnak -, és erre az időszakra is
fizetést vett fel.
A Népszava szedán írt arról, hogy nem tartja be az összeférhetetlenségi szabályokat
Kovács Pál, aki energiaügyi államtitkárként is az egyik legnagyobb iparági szövetség
igazgatótanácsának elnöke. Vagyonbevallása és a szervezet honlapja szerint továbbra is

betölti ugyanis a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség igazgatótanácsának elnöki
tisztét, és ezért 462 ezer forintot kap havonta.
A napilap szerint az államtitkárnak - mivel politikai vezetőként további munkavégzésre
irányuló jogviszonya nem lehet - február 1-jei kinevezését követően egy hónapja lett
volna arra, hogy az összeférhetetlenséget megszüntesse.
Simon Gábor ezt azzal egészítette ki, hogy bár a Magyar Szénhidrogén Készletező
Szövetséget törvény hozta létre, működése a gazdasági társaságokéra hasonlít, bíróság
jegyezte be és jogi személynek minősül. Az igazgatótanácsi tisztség így "nagy
valószínűséggel" összeférhetetlen az államtitkári feladatokkal - hangsúlyozta.
Kovács Pál lemondását pedig arra figyelemmel is indokoltnak tartotta, hogy a korábban
a Paksi Atomerőműnél, majd a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az
OECD atomenergia-ügyi ügynökségénél dolgozó szakember nem alkalmas az
energiaiparban szükséges zöld fordulat levezénylésére.

Mindenkinek jó az EU-tagság, aki szeret demokráciában,
jogállamban élni
Kovács László az Országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke szerint Magyarország
európai uniós tagsága mindenkinek előnyös, aki szeret demokráciában, jogállamban,
jogbiztonságban élni, és akinek fontosak a szabadságjogok.
A politikus az Európa-nap alkalmából tartott szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt
mondta, a magyar uniós tagság kedvező minden állampolgárnak, hiszen hét év alatt több
mint 8 ezer milliárd forint támogatást kapott az ország, és EU-tagállamként vonzóbb a
külföldi befektetőknek is. A tagság megkönnyíti az utazást, a külföldi tanulmányokat és
munkavállalást is - mutatott rá. Hozzátette: emellett a magyar vállalatok 500 millió
fogyasztót átfogó belső piachoz férhetnek hozzá.
Mint kiemelte, hátrányos ugyanakkor a tagság azoknak a politikusoknak, akik "nyűgnek,
akadálynak tekintik" a demokráciát, a jogállamiságot és a sajtószabadságot. Kovács
László ilyen politikusoknak nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt "és körét". A

szocialista politikus szerint kedvezőtlen a tagság továbbá azoknak a szélsőségeseknek például a Jobbiknak - is, akik Magyarország kilépését szorgalmazzák az unióból.
A politikus szerint nem kapott még annyi kritikát az EU-tól egyetlen tagállam sem, mint
amennyit Magyarország az Orbán-kormány hatalomra kerülése óta. Kovács László
emlékeztetett arra, hogy Magyarországgal szemben több kötelezettségszegési eljárás és
túlzottdeficit-eljárás is folyik. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: ha a magyar
konvergenciaprogramot és a Széll Kálmán Terv 2.0-t hitelesnek találja az EU, nem
függesztik fel a támogatásokat 2013-tól, de nehézséget jelent, hogy a kormány és Orbán
Viktor ígéretei "nem feltétlenül válnak valóra", ami "nagy mértékben rombolja a
kormány és személy szerint a miniszterelnök szavahihetőségét".
Kovács László arról is beszélt, hogy ugyan az EU jelenleg egy válsággal küzd, de az unió
története válságok leküzdésének története, ezért biztos benne, hogy ez alkalommal is
megerősödve kerül ki ebből a helyzetből az EU.
Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én terjesztette elő a róla
elnevezett nyilatkozatot, amelynek célja az volt, hogy a korábban, a háborúban
szembenálló felek szövetséget hozzanak létre - ennek emlékére tartják meg minden
évben az Európa-napot.

Az uniós tagságnak nincs alternatívája!
Magyarország jövője, gazdasági növekedése csak az Európai Unióban képzelhető el.
Bármit sugalljanak nyíltan vagy burkoltan a magyarországi jobboldali pártok, véli az
MSZP EP-delegációja. A magyar szocialista EP-képviselők egyetértenek abban, hogy csak
egy megerősített, megreformált Európai Unió lehet versenyképes a világgazdasági
versenyben. Még a nagy Németország is önmagában védtelen lenne. A képviselők az
Európa-szerte minden évben május 9-én megünnepelt Európa-nap alkalmából
nyilatkoztak. Ezen a napon arról emlékeznek meg az EU tagállamai, hogy 1950. május 9én Robert Schuman francia külügyminiszter előterjesztette Európa újjászervezésére
vonatkozó javaslatát. Ez volt az első lépés az Európai Unió megteremtése, az európai
népek közti összetartás megerősítése irányába.

"Az EU jelenlegi válságának legnagyobb veszélye az, hogy az Unió többsebességessé
válik, majd szétszakad. Sajnos ennek jeleit már most is észleljük, amikor a régi és az új
tagállamok, az uniós költségvetés nettó befizetői és nettó haszonélvezői közti
szolidaritás hiányát látjuk. Azt azonban nem szabad megengednünk, hogy a minket
egyesítő, az egységes Európát létrehozó alapelvek - a szolidaritás, a felzárkóztatás, a
közös versenyképesség, vagy az európai szociális modell - megkérdőjeleződjenek." jelentette ki Tabajdi Csaba delegációvezető. "Ellentétben azzal, amit Orbán Viktor
korábban nyíltan kimondott, újabban pedig cinikusan sugall, Magyarország számára
nincsen élet az Európai Unión kívül. Intő jel lehet számunkra a Görögországot az EUellenes pártok térnyerése miatt fenyegető káosz." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.
Göncz Kinga aláhúzta: "Még a gyakorta unióellenes Orbán Viktor is elismerte: hazánk
több mint évi ezermilliárd forint értékben részesül fejlesztési támogatásokban az EU
részéről. Ez, és az uniós tagságunk miatt hazánk irányába megnyilvánuló bizalom több
tízezer munkahelyet biztosít Magyarországon. Az Orbán-kormány azonban nem teheti
meg azt, hogy míg ezekre a forrásokra igényt tart, intézkedéseivel és itthoni
retorikájával kétségbe vonja és elutasítja azokat az alapelveket, amelyeket ma
ünneplünk: a társadalmi szolidaritást, a demokráciát."
Herczog Edit kifejtette: "Az euróövezet válságának tartós rendezése még nincsen
garantálva. Ehhez meg kell teremteni a közös valuta kötvénypiacát, az adósságszolidaritást létrehozó eurókötvényeket, az Európai Központi Bankot igazi közösségi
bankká kell tenni megerősített jogosítványokkal, lehetővé téve, hogy szerepet vállaljon a
tagállamok adósságválságának kezelésében, mindezzel egyaránt garantálva a gazdaság
és társadalom fejlesztését is. Nem a megtorpanás, hanem a haladás, nem a kevesebb,
hanem a több Európa a jövőnk."
Gurmai Zita szerint a következő időszak egyik kulcskérdése az uniós döntéshozatal
demokratikusabbá tétele lesz. "Bár az európai polgárok az olyan intézményeken
keresztül, mint az Európai Polgári Kezdeményezés már ma is befolyásolhatják az
európai döntéshozatalt, azt a mainál sokkal közelebb kell hoznunk hozzájuk. Csak így
érhető el, hogy az európai polgárok lássák, mit jelent mindennapi életükben az EU:
munkahelyeket, szociális biztonságot vagy például a szabad mozgás lehetőségét." mondta a szocialista képviselőnő.

A kormány a szegényekkel fizetteti meg kudarcai árát
A kormány a szegény emberekkel fizetteti meg sikertelenségének, gazdaságpolitikai
kudarcainak az árát - így értékelte a Széll Kálmán-terv új változatában szereplő három
adónem bevezetését az MSZP.
Józsa István frakcióvezető-helyettes szerdán sajtótájékoztatón azt mondta: a baleseti és
a telefonadó, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése - amiről szerdán
döntött a kormány - újabb megszorítást, méltánytalan és igazságtalan adóemelést jelent.
Véleménye szerint hazugság, hogy ez a gazdaságpolitika a növekedés felé vezet, és a
kormány két év alatt egyetlen célját sem érte el.
Mint mondta, igazságtalan, hogy a kormány megadóztatja a telefonálást és a fizetések
felvételét is. Hozzátette: egyértelmű, hogy a vállalatok ezeket a terheket áthárítják majd
az ügyfeleikre. Azt pedig csúsztatásnak nevezte, hogy a kormány a jövedelmek helyett a
fogyasztást adóztatja, az új adónemek ugyanis döntően a szegények terheit növelik.
Józsa István szerint a francia választások eredménye azt igazolja, mára Európában is
belátták, hogy a kizárólag megszorításokra épülő gazdaságpolitika nem vezet
eredményre, nem hoz növekedést. Ezért azt sürgette, hogy a kormány az újabb
adóemelések helyett hívjon össze gazdasági csúcsot, ahol megvitathatják a növekedést
célzó szakmai javaslatokat.
***
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter szerdán jelentette be, hogy július 1-jétől
bevezetik be a távközlési adót. Az első tíz perc beszélgetés ingyenes lesz, afölött 2 forint
adót kell fizetni percenként, a magánszemélyeknek maximum hétszáz forintot havonta. A
pénzügyi tranzakciós illeték 1 ezrelék lesz, ebből 130 milliárd forint bevétele származik a
költségvetésnek. Matolcsy György bejelentette az egységes biztosítási adó bevezetését is
2013-tól, ami kiváltja a biztosítási szférában jelenleg érvényes szektorális baleseti és
tűzvédelmi adót.

Lebukás után lemondatás
Az MSZP nevében felszólítjuk Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, hogy azonnali hatállyal
vonja meg politikai támogatását a rá is szégyent hozó egri politikusoktól és szólítsa fel
lemondásra és mandátumuk visszaadására Orosz Lászlóné és Csákvári Antal egri FideszKDNP-s önkormányzati képviselőket!
Mivel az április 13-ai hír után hétfőn egy hangfelvétel is megjelent, így már mindenki
számára bizonyítottá vált, amiről az MSZP az elmúlt két évben beszélt, de kevesen hitték
el. Ma már nyilvánvaló, hogy az egri "művész-lista" ügy nem egyedi eset.
Lassan mindenki számára kezd összeállni a kép: az esztergomi és az szigetszentmiklósi
iskolaigazgatók pártalapú megbízása, a színházigazgatók pártkötődés alapján történő
kinevezése, a különböző listázások és szoboráthelyezések mind-mind csupán részei az
egész fideszes kulturkampfnak. Most kiderült, hogy a pártszimpátián alapuló
nemkívánatos
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önkormányzati képviselő utasította állásának elvesztését meglebegtetve. A politikai
utasítást megfogalmazók: Orosz Lászlóné, a Kulturális és idegenforgalmi bizottság
elnöke és Csákvári Antal, a Fidesz egri frakcióvezetője.
Elvárjuk, hogy a kormányzó párt elnöke ne a szokásos kettős beszédet folytassa az
ügyben.
Elvárjuk, hogy a pártelnök-miniszterelnök a vele egy országgyűlési képviselőcsoportban
helyet foglaló Habis László polgármestert világosítsa fel, hogy mit szoktak ilyenkor tenni
Európában, a világ felvilágosult felén.
Amennyiben Habis László polgármester - aki országgyűlési képviselő is a Fidesz-KDNP
frakciószövetség tagjaként - nem kér bocsánatot Székhelyi Józseftől és nem vonja meg
politikai bizalmát a két másik önkormányzati képviselőtől is, akkor nem csak szégyent
hoz a Fidesz-KDNP frakciószövetségre, de annulálja pártelnöke, Magyarország
miniszterelnökének korábbi szavait is, amelyek a kisebbségek védelmére vonatkoztak.

Török Zsolt,
szóvivő, egy egri

Tárgy van, tárgyilagosság nincs
Miután a gyöngyöspatai eseményeket feltáró eseti bizottsági jelentésről folytatandó
vitának továbbra is csak tárgya van, tárgyilagossága azonban nincs, ezért az erről szóló
módosító javaslatomat visszavontam.
Mint azt az elmúlt hetekben többször kifejtettük, a gyöngyöspatai eseményeket feltáró
eseti bizottsági jelentés megtárgyalásának előfeltételének tekintjük a nemzetbiztonsági
szolgálatok megállapításainak nyilvánosságra hozatalát.
Erre a kormány többszöri kérésünk ellenére sem volt hajlandó. Tegnap a szakbizottság
ülésén a Fidesz-KDNP lesöpörte módosító javaslatomat, amely rögzítette volna, hogy a
szolgálatok megállapításainak jelentésbe foglalása nélkül nem lehet a valóságot teljes
mértékben tükröző, tárgyilagos képet adni.
Ilyen körülmények között a jelentés további tárgyalásának nincs értelme, ezért módosító
javaslatomat visszavontam. Ennek következményeként a mai részletes vita elmarad.
Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes

Amikor az állam lába leér a földre
2012. május 9-én az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja, és a Baloldali
Önkormányzati Közösség szakmai konferenciát szervezett ”Amikor az állam lába leér a
földre” címmel a járási rendszer kialakításáról.
A konferencián tudósok, kutatók és politikusok nyitó előadását követően szakmai és
szakmapolitikai tapasztalatcserére is sor került.
A konferencián résztvevők egyetértettek abban, hogy a járási rendszer kialakítása
indokolatlanul felerősíti az állam szerepét és kiüresíti az önkormányzatokat. Sok még a
megválaszolatlan kérdés: mitől lesz jobb ez a rendszer az emberek számára. Nincsen
garancia arra, hogy az állampolgárok gyorsabban és olcsóbban jutnak hozzá a jó
minőségű közigazgatási szolgáltatásokhoz. Sőt, azt sem lehet tudni, hogy mindez mibe
kerül az adófizető állampolgároknak.
A legnagyobb aggodalom a falusi, kistérségi polgármesterek részéről fogalmazódott
meg, hiszen az elmúlt két évben súlyos mértékben növekedtek az üzemanyagárak,
drámaian csökkent a közösségi közlekedés színvonala és kapacitása. Már ezek is
lényegesen nagyobb terhet raknak az emberek vállára, ha ügyintézés céljából be kell
utazniuk a járási székhelyekre olyan ügyben is, amit korábban helyben elintézhettek.
Az MSZP képviselői a parlamenti vitában hasznosítják a konferencián elhangzottakat, és
ennek tapasztalatait beépítik a szocialista párt készülő a programjába.
Lamperth Mónika,
az MSZP Közjogi kabinetvezetője
Lukács Zoltán,
frakcióvezető-helyettes
Tóth József,
a BÖK elnöke

Miért óvatoskodik a Fidesz a Jobbikkal?
Az elmúlt hetek eseményei egyértelművé tették: a vállaltan antidemokratikus Jobbik
rasszista, antiszemita párt, amely akár polgárháborúra is készülhet és uszít. A
kormánypártok képviselői ennek ellenére még mindig óvatosan kezelik a nyilvánvaló
veszélyt, sőt, sokan közülük egyetértenek a Jobbik gondolataival. Mutatja ezt Eger
példája, ahol néhányan közülük bátran „mocskos zsidóztak”, mert „most megtehetik”. A
miniszterelnök-pártelnök pedig nem rúgja ki ezeket az embereket a pártból.
Összetartozik, ami összeér?
Ne feledjük: Vona Gábor és szellemisége, kvázi a Jobbik a Fidesz által létrehozott polgári
körök egyik vezetőjeként vált közismertté, mondhatni Orbán Viktor egyik kedvence volt.
Úgy tűnik, a kapcsolat nem múlt el nyomtalanul.
Orbán Viktor ugyan szóban megvédte a kisebbségeket a Jobbik alávaló felszólalását
követően, amelyben a Tiszaeszlári vérváddal hozakodtak elő, ezen túl azonban semmi
nem történt, holott a belügyminiszter megígérte 2010 nyarán, hogy két hét alatt rendet
tesz, a miniszterelnök pedig kijelentette: két pofonnal elbánik a szélsőségesekkel, majd
hazazavarja őket.
Azt is mondta, hogy nem lesznek fegyveres hordák az országban, ezzel szemben
Endrésik Zsolt, a Jobbik volt országgyűlési képviselője rendezvényükön Kalasnyikovval
lövöldözött és az alakulatban masírozó félelmet keltő osztagok továbbra is megjelennek
a magyar falvakban. Mit kellene tenni ahhoz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök végre
intézkedjen?
Baráth Zsolt, a tiszaeszlári vérvádat felelevenítő Jobbikos képviselő parlamenti
felszólalását nem követte azonnali ügyészi vizsgálat, a miniszterelnök és a kormány
hivatalból nem tett semmit, az eljárás kizárólag a Mazsihisz feljelentése után indult meg.
Orbán Viktor a parlament ülésén képviselői kérdésre kijelentette, hogy a magyar
kormány és az erre hivatott állami szervek megvédik a Magyarországon élő kisebbségek,
ezen belül a zsidó közösség tagjait. A kijelentést azonban nem követte semmilyen
konkrét intézkedés. A kormányfő óvatos magatartásán felbátorodott Jobbik egy másik
képviselője, Lenhardt Balázs ez év május 8-án a parlament késő esti ülésén újra

megismételte a tiszaeszlári vérvádat. Olyannyira tudatosan tette ezt, hogy az ülést
vezető elnök a törvényi felhatalmazásával megvonta a szót a bűnismétlő képviselőtől.
Az elmúlt hónapok és a legutóbbi hetek eseményei mutatják, hogy nagyon is indokolt
volt, hogy az MSZP már az elmúlt év nyári ülésszakán kezdeményezte az Európa tanács
által felajánlott etikai bizottság felállítását annak érdekében, hogy szankcionálja
mindazon képviselők magatartását, akik akár a parlamentben, akár más szintéren a
közvélemény előtt nyíltan antiszemita, rasszista vagy egyéb kirekesztő kijelentésekre
ragadtatják magukat. Az előterjesztők sajnálattal vették tudomásul, hogy a Fidesz-KDNP
többségű parlament csak a napokban volt hajlandó megtárgyalni az etikai bizottságról
szóló

határozati

javaslatot.

Az országgyűlésről szóló törvény a mentelmi jog korlátozásával helyesen megengedi
mindazon képviselőkkel szemben a büntetőeljárás megindítását, akik antiszemita,
rasszista, homofób vagy más kirekesztő nyilatkozatokat tesznek vagy cselekedeteket
valósítanak meg.
Az országgyűléstől azonban az is elvárható, hogy a büntetőjogi eszközökön túl, azon felül
erkölcsi megvetéssel sújtsa mindazon képviselőket, akik a demokratikus közfelfogással
ellentétes magatartást valósítanak meg. Ezért a Magyar Szocialista Párt és annak
frakciója továbbra is szükségesnek tartja, hogy az országgyűlés hozza létre az állandó
etikai bizottságot. E bizottság kapjon felhatalmazást az országgyűléstől arra, hogy
megvizsgálja és szankcionálja mindazon képviselők magatartását, akik megsértik
demokratikus társadalmunk erkölcsi normáit.
Az MSZP felszólítja Orbán Viktort és a kormánypártokat, hogy végre egyértelmű
tettekkel és intézkedésekkel védjék meg a magyar állampolgárok jogait, szabadságát,
biztonságát! A Fidesz vesse ki soraiból mindazokat, akik az önkormányzatokban vagy a
társadalom más szinterein a XIX. században újra bevezetnék a fajvédő logikákat és
törvényeket!
Elég volt Orbán Viktor mellébeszélésből, tegye meg végre azt, amit a Magyar Köztársaság
miniszterelnökének erkölcsi, politikai és jogi felelőssége diktál!
Steiner Pál,
országgyűlési képviselő

