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Törvénysértő, hogy Orbán nem válaszolt a Nabucco-projektről
szóló kérdésekre
Törvényt sértett az MSZP szerint Orbán Viktor kormányfő, amikor az országgyűlési
törvény rendelkezéseivel ellentétben nem válaszolt tizenöt napon belül arra, hogy miért
nem támogatja a Nabucco-projektet.
Józsa

István

frakcióvezető-helyettes

hétfőn

sajtótájékoztatón

azt

mondta:

a

magyarországi és a nemzetközi szakmai közvéleményben is megdöbbenést váltott ki,
amikor a miniszterelnök április 23-án Brüsszelben bejelentette, hogy a Mol kiszáll a
Nabucco nemzetközi gázvezetékprojektből. Hozzátette, mivel a gázvezeték a részt vevő
társaságok magánberuházásaként jönne létre, nem világos, hogy Orbán Viktor milyen
felhatalmazás alapján számolt be a döntésről.
Kitért arra is, hogy Mesterházy Attila frakcióvezetővel közösen április 27-én írásbeli
kérdést intéztek a kormányfőhöz, amelyre azonban azóta sem érkezett válasz, noha az
erre rendelkezésre álló tizenöt nap a hétvégén letelt.
Az MSZP-s képviselő ezért - emlékeztetve arra, hogy a Fidesz és a kormány korábban
több, a beruházást támogató nyilatkozatot tett - a sajtótájékoztatón megismételte a
miniszterelnöknek címzett kérdéseiket. Rákérdezett, a miniszterelnök feljogosítva érzi-e
magát arra, hogy a Mol Nyrt. döntéseiben részt vegyen, illetve hogy az említett döntést ki
vagy mely testület és mikor hozta meg.
Arról is érdeklődött, hogy a kormányfő bejelentésével megpróbálta-e befolyásolni az
olajtársaság álláspontját, valamint hogy helyesnek tartja-e, hogy előbb nyilatkozik egy
gazdasági társaság határozatáról a társaság menedzsmentjénél.

A kérdések között szerepel, hogy a projekttámogatási megállapodás óta született-e
kormánydöntés a Nabucco-projektről. Az MSZP-s politikus végezetül arra is rákérdezett,
hogy Orbán Viktor miért változtatta meg korábbi támogató álláspontját az ügyben.
Orbán Viktor miniszterelnök április 23-án jelentette be, hogy kivonul a Mol a Nabucco
nemzetközi gázvezeték-építési beruházásból. "Nem vagyok szakértője a témának, de azt
látom, hogy még a magyar társaság, a Mol is elhagyja a teljes projektet" - fogalmazott a
kormányfő Brüsszelben, az Európai Politikai Központ (European Policy Centre, EPC)
nevű

elemzőintézet

rendezvényén.

Hozzátette

ugyanakkor,

hogy

a

Nabucco

Magyarország számára fontos projekt, mert összefüggésben áll azzal a törekvéssel, hogy
az ország megszüntesse egyoldalú függőségét az energiaellátás biztosításában.

Az MSZP támogatja az "oligarchabizottság" létrehozását és a
földügyeket is a parlamenttel vizsgáltatná

Az MSZP-frakció biztosítja a szükséges aláírásokat, hogy létrejöhessen az a Jobbik által
kezdeményezett parlamenti vizsgálóbizottság, amely a Fidesz-kormány mögött álló
cégbirodalom állami megrendeléseinek jogszerűségét világítaná át - mondta Tóbiás
József, a szocialisták frakcióigazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.
A két ellenzéki képviselőcsoportnak összesen 93 tagja van, így - mivel az országgyűlési
törvény szerint a vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők legalább
egyötöde, 78 indítványozza - összegyűlhet a testület megalakításához szükséges számú
aláírás. A bizottság felállítását az LMP is támogatja, a Fidesz viszont ellenzi.
Vona Gábor Jobbik-elnök május 8-án jelentette be, hogy vizsgálóbizottság felállítását
kezdeményezik a Simicska Lajos és Nyerges Zsolt körüli cégbirodalom állami
megrendelései jogszerűségének átvilágítása érdekében.
Tóbiás József most azt is közölte, hogy az MSZP ugyancsak vizsgálóbizottság
létrehozását kezdeményezi az állami földbérletpályázatok ügyében, és ehhez várják a

többi ellenzéki párt támogatását. Az ellenzék az elmúlt hetekben számos alkalommal
kifogásolta a földpályázatok eredményeit, a bírálati szempontok átláthatatlanságát.
Arra a kérdésre, hogy a szocialisták miért nem vettek részt az "oligarchabizottság"
létrehozása érdekében a Jobbik által szervezett egyeztetésen, a frakcióigazgató azt
mondta: szükségtelennek tartották a megbeszélést, az MSZP ugyanis az előterjesztés
ismeretében biztosítja a kellő számú aláírást a testület megalakításához, minden további
kérdést pedig már ott kell majd tisztázni.
Tóbiás József emellett bírálta, hogy az elfogadott napirend alapján keddre virradó
éjszaka, négyórás időkeretben tárgyal a parlament a távközlési adó bevezetéséről. Mint
mondta, az ügy súlya nappali és ennél alaposabb vitát indokolna.

Az Orbán-kormány szégyene
Az Orbán-kormány erkölcsi felsőbbségtudatával igyekszik lesöpörni a tőle eltérő
véleményeket. Azonban milyen erkölcse van annak, aki egy szolgálatteljesítése közben
elhunyt rendőrnek másfél éven keresztül nem adja meg a családjának járó összeget? Van
ennél is lejjebb: ahelyett, hogy tévedését belátva elnézést kérne a családtól és a
hiányosságot felvető ellenzéki képviselőtől a belügyminisztérium államtitkára még meg
is sértődik és letagadja a nyilvánvalót.
Telegdi Zsolt főtörzsőrmester – posztumusz hadnagy – 2010 augusztusában szenvedett
halálos balesetet motorjával szolgálatteljesítés közben. Azért kellett meghalnia, mert
tiltakozása ellenére kopott, életveszélyes gumiabroncsokkal kellett szolgálatot
teljesítenie. A rendőrség Telegdi Zsolt feleségének, édesanyjának és édesapjának
fejenként mindössze 1millió forint kártérítést ajánlott fel. A család nem hogy segítséget
nem kap, de havonta fizetni is kényszerül, hiszen a két árva után 13 ezer forintnyi
árvaellátást idén januárban leállították, a család pedig a mai napig nyögi a munkavállalói
kölcsönt az elhunyt apa után, amit a Belügyminisztérium a család kérésére megküldött
válasza alapján nem lehet elengedni.
Ez egy szimbolikus ügy, mely jól példázza a II. Orbán-kormány eddigi működését.
Szimbóluma a rendőrség tragikus költségvetési helyzetének, szimbóluma annak,
mennyire tartja fontosnak a Fidesz a rendőri hivatást, mekkora közönnyel és

megvetéssel viseltetnek a rendőri állomány helyzete iránt. A kádárhuszározás, a Balsaijelentés jól mutatja, hogy a Fidesz a 2006-os események a rendőri túlkapásainak
áldozatait kárpótolták, de azóta sem kárpótolták azokat a rendőröket, akik a 2006-os
eseményekben szolgálatteljesítésük közben megsérültek.
Itt egy, a hivatására, Magyarország polgárai életének és biztonságának saját élete árán is
megóvására esküdt tett ember tragédiájáról van szó. Ráadásul az állam hibájából
bekövetkezett tragédiáról. Mit üzen ez az ügy az érintett családnak? Mit üzennek ezzel a
rendőrség állományának? Milyen üzenet ez minden egyes magyar állampolgárnak, mi
lesz velük, ha bajba kerülnek?
Ráadásul a baleset körülményeit tisztázó büntetőeljárást is újra kell kezdeni, mert az
ügyet tárgyaló bíró áldozatául esett a Fideszes parlamenti többség által megszavazott, a
bíróságok

megszállását

szolgáló

tömeges

kényszernyugdíjazásnak.

Ez

is

jól

szimbolizálja, hogy hatalmi nyerészkedésük miként borítja fel a hétköznapok rendjét,
miként vállnak áldozatává az egyszerű emberek.
Az Orbán-kormány belügyminisztériumi államtitkára ellenőrizhetetlen, nem publikus
információkkal védekezett, miközben képtelen volt megcáfolni, hogy miért kellett a
családnak elszenvednie idén januártól a támogatás megszűntetését és bocsánatot kérni.
Az MSZP ezzel nem tekinti lezártnak az ügyet, továbbra is figyelemmel kísérjük, hogy a
család valóban megkapja a neki járó kártérítést.

"Kés, villa, olló egyoldalú testület kezébe nem való"
Egyetlen nemzetközi partner van, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában a kazah nagykövet,
aki elégedett a magyar médiaszabályozással, sőt, aki ki is kérte magának annak
kritizálást, hiszen „Magyarországon a kazahhal teljesen azonos elvek és gyakorlat
érvényesül a médiaszabályozásban” – mondta Lendvai Ildikó a médiaszolgáltatásokkal
és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája során.
Dr. Kovács Zoltán közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár expozéját
követően Kiss Attila, a Kulturális és sajtóbizottság előadója, Novák Előd, a kisebbségi
vélemény ismertetője, Boldog István, a Fogyasztóvédelmi bizottság előadója, Dr. Cser-

Palkovics András, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság alelnöke és Dr.
Gaudi-Nagy Tamás, a kisebbségi vélemény ismertetője szólaltak fel. Majd Menczer
Erzsébet vezérszónoki felszólalása következett a Fidesz részéről.
Mandur László, szocialista országgyűlési képviselő vezérszónoklatában elmondta:
amikor a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények első
vitái zajlottak, tökéletesen ellentétes álláspontokat képviselt a Fidesz, mint most. Mi
kértük annak idején, hogy ne szuszakolják egy törvénybe a különböző sajtóorgánum
típusuk szabályozását. Akkoriban azonban egyértelműen látszott, hogy a kormány ilyen
formában akarta saját kezében tartani a teljes magyar médiát.
Így folytatta: december óta várjuk, hogy hozza a Ház elé a kormányzat a módosításokat,
de idáig vártak, mert tudták, hogy május 31-én lejár a határidő. Ennek köszönhetően
számos dolog kimaradt ebből a törvényjavaslatból, többek között az Európa Tanács
jelentésében szereplő javaslatok, illetve az Európa Parlamentben elhangzott utasítások.
Államtitkár úr azt állította, hogy minden passzus ki lett elégítve, de ez nem igaz.
Majd javaslattal állt elő: a büntető eljárásokban bizonyos korlátok között kell csak a
forrást megjelölni. Rendkívüli védelmet élveznek egy büntetőperben azok a családtagok,
akik különben hozzátartozóikra kényszerülnének terhelő dolgokat mondani. A gyóntató
papot sem lehet kötelezni arra, hogy információt adjon ki, még akkor sem, ha esetleg ő
az egyetlen, aki tud valaki bűnösségéről. A sajtó azonban, aminek az a feladata, hogy a
politikai és a gazdasági hatalmat is ellenőrizze, nem részesül ilyen védelemben, ezért sok
információ rejtély marad.
Ha az információ napvilágra kerülne, és ennek nyomán sikerülne az igazságot kideríteni,
akkor a média sokat tehetne, hasznot hajthatna a társadalom számára. Azonban, ha az
informátort megtorlás éri, saját érdekében megtartja információját magának. Javasoljuk
tehát, hogy az informátornak minden esetben járjon védelem.
Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő így kezdte vezérszónoki felszólalását:
legnagyobb sajnálatomra azt kell mondanom, hogy az előterjesztők azt teszik, amit az
orvosok is csak a viccekben, centinként amputálnak.

Majd egy másik hasonlattal élt: ha egy zoknin annyi lyuk van, hogy több a lyuk már, mint
a zokni, akkor jobb, ha eldobjuk, de ha valamiért ragaszkodunk hozzá, - ahogyan a
kormány a médiatörvényhez -, akkor legalább foltozza be az összes lyukat.
Az Alkotmánybíróság rámutatott néhány lyukra, a törvény terjedelmét és tartalmát is
kifogásolta, mivel az csak a problémák egy részével foglalkozik. Sokan kifogásolták
itthon és külföldön is. Külföldön megerősítették az itthon észlelt problémákat, pedig
Európa boldogabb országaiban nyugodtan aludtak volna akkor is, ha nem foglalkoznak a
magyar médiaszabályozással.
Egyetlen nemzetközi partner van, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában a kazah nagykövet,
aki elégedett a magyar médiaszabályozással, sőt, aki ki is kérte magának annak
kritizálást, hiszen „Magyarországon a kazahhal teljesen azonos elvek és gyakorlat
érvényesül a médiaszabályozásban” – mondta Lendvai Ildikó.
Hozzátette: Fontosak nekünk az európai és nemzetközi kritikák, mert arra világítottak
rá, ami itthon nem stimmel. Konkrét példát is említett: a Médiatanácsról kétszer mondta
ki az Alkotmánybíróság, hogy nem veszi figyelembe a jogszabályokat a rádiófrekvenciák
kiosztása kapcsán.
Módosítani kellett volna tehát a törvényt azért, hogy egy politikailag egyoldalú testület
ne hozhasson elfogult döntéseket. A jelenlegi változtatás viszont nem ad erre
lehetőséget. Sérelmezte továbbá, hogy az Európa Tanács is csak múlt héten pénteken
kaphatta meg a médiatörvényt, miközben e hét pénteken már végszavazás lesz róla, így
nem tudja majd kifejteni érdemben a véleményét.
Ebből a zokniból csak a lóláb bújt ki, mivel a kormány csak az időhúzásra törekedett.
Kés, villa, olló egyoldalú testület kezébe nem való – zárta gondolatait Lendvai Ildikó, aki
után Pállfy István szólalt fel a KDNP, Novák Előd a Jobbik, majd Karácsony Gergely az
LMP részéről.
Mandur László Dr. Puskás Imre fideszes képviselő megállapításaira reflektált: az
elektronikus, a lekérhető és nem lekérhető szolgáltatásokat, illetve a nyomtatott és az
elektronikus sajtót külön csoportokban kell szabályozni. Az Alkotmánybíróság is

megállapította, hogy együtt ezek nagyon nehezen kezelhetőek. Senki nem állította, hogy
nem kell szabályozni dolgokat, csak azt, hogy nem mindegy, hogyan történik.
Nyakó István szocialista képviselő hozzászólása elején megemlítette, hogy a
közszolgálati televízió ma vezető hírként egy három napos hírt olvasott fel, mintha friss
hír lenne, mondhatni történelmet tanított.
Majd kifejtette: a most benyújtott javaslat néhány dologra biztosan nem ad választ. Egy
ország ismerte meg a blur-ozás fogalmát. Például szegény Lomniczi úr esetén keresztül,
aki nem jelenhetett meg a közszolgálati televízióban, kitakarták a képernyőről, de
említsük meg a Klubrádió betiltását is.
Több tízezres tüntetést is sikerült blur-ozni, nem sikerült az ellenkézi tüntetésről egy
normális képet készíteni. Az MTV állítása szerint három órát késtek, pedig valószínűleg
nem Felcsútról indultak – mondta Nyakó.
Majd friss esetként megemlített: amit Ángyán professzorral művelt az MTI, attől
valószínűleg még az ön gyomruk is felfordul.
Tehát a papírral mást is csinálhattak volna, mint, hogy idehozzák a Ház elé.
Mindenesetre egyet megtanultunk: aki a közszolgálatban akar dolgozni, annak hazudni
kötelező – zárta gondolatait Nyakó István.
Bárándy Gergely szocialista országgyűlési képviselő közölte: önök szisztematikusan
lebontották a demokratikus rendszert, meggyengítették a kormányzati fékek és
ellensúlyok rendszerét, ennek a folyamatnak a része a médiaszabályozás is. A
törvényjavaslat egyes részei antidemokratikusak, sértik a magyar alkotmányt, illetve a
nemzetközi jogot.
Mi, ellenzékiek nem utólag vagyunk okosak, önök a „kétharmadjukkal” azonban nem
voltak hajlandóak meghallani az ellenzéki érveket. Most viszont a gyalázatos
törvényeiket sorra kénytelenek visszavonni, úgy is mondhatnánk, hogy rugalmas
elszakadást tanúsítanak a saját törvényeiktől.

A médiát érintő törvény mellett ilyen az egyházügyi törvény, mivel kaptak egy sallert az
Alkotmánybíróságtól, de ilyen a büntetőjogi törvény és a Magyar Nemzeti Bankról szóló
törvény is. Most a médiaszabályozásról szólót kell visszavonniuk az Alkotmánybíróság
követelése értelmében.
Felháborító, hogy bagatellizálni próbálják ezeket a problémákat, apró technikai
problémaként próbálják feltüntetni őket – mondta Bárándy.
Lukács Zoltán szocialista képviselő elmondta: Tunéziában 50-60 családra jut van egyegy mosógép, 40 családra egy-egy TV, amelyhez állami támogatással juthatnak. Ott,
ahogy nőtt a lefedettség, csak az elnök volt látható a műsorokban. A tunéziai elnök
megbukott és most önök is ebbe az irányba haladnak, hacsak nem vonják vissza a
médiatörvényt. Ez lenne a megoldás, új törvényt kellene hozniuk!
Önök úgy gondolják, hogy mivel kétharmaduk van, nem szükséges meghallgatniuk
mások véleményét, ennek következtében épp azokat a dolgokat nem változtatják meg a
médiatörvényben,

amelyek

a

legrosszabbak
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Ilyen

formában

viszont

demokratikus értelemben rossz és használhatatlan a törvény.

Iskolai EU-vetélkedő Mosonmagyaróváron
"A 21. századi Európában a fiatalok számára rendkívül fontossá vált a nyelvtudás és a
megfelelő jövőkép kialakítása" - mondta dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő
hétfőn Mosonmagyaróváron, ahol 2005 óta immár nyolcadik alkalommal került
megrendezésre az európai uniós vetélkedő.
A Fekete István Általános Iskola diákjainak ezúttal is sikerült bebizonyítaniuk, hogy
rendkívül jártasak az integrációval kapcsolatos témákban és, hogy felkészültek a
kihívásokkal teli Unióra. Az esemény fővédnöke, dr. Gurmai Zita európai parlamenti
képviselő szeretettel várja Brüsszelbe az első helyezést elért csapatot. A vetélkedőn
zsűritagként részt vett Fazakas Szabolcs, az Európai Számvevőszék magyar tagja is.
Minden diákot értékes ajándékokkal díjaztak, a második helyezett csapat a magyar
Parlamentet fogja meglátogatni.

Veszélybe került az uniós források lehívása az MSZP szerint
Csúszik az uniós pályázatok kiírása, sokat felfüggesztenek, illetve ki sem írnak, így
veszélybe került a rendelkezésre álló uniós források lehívása - mondta Nemény András,
az MSZP fejlesztéspolitikai kabinetvezetője kedden Budapesten, a kormány elmúlt két
évének fejlesztéspolitikáját értékelő sajtótájékoztatón.
Magyarországnak 5500 milliárd forint uniós forrást kellene lehívnia 2013 végéig, ami
heti 40 milliárdnyi forrás előkészítését jelentené, de ebből semmi nem látszik - jelentette
ki a szocialista országgyűlési képviselő. Közölte: ez egyebek mellett azért is gond, mert
így a következő uniós fejlesztési ciklusban eleve jelentősen kevesebb forráshoz juthat az
ország.
A képviselő szerint a fejlesztési programok leálltak. Az elmúlt két évben a korábban
megkezdett beruházásokat fejezték be, de azok között is volt, amit leállítottak.
Nemény András kijelentette: a szocialista kormányzás sikerterülete épp a fejlesztés volt.
Itt említette a kis- és középvállalkozások támogatását, körülbelül 500 iskola felújítását,
561 kilométernyi gyorsforgalmi út és 500 kilométernyi főút építését, valamint 800
kilométernyi út felújítását.
A fejlesztések visszaszorulása hosszú időre elrontja a magyar gazdaság növekedési
kilátásait - jelentette ki Józsa István, az MSZP gazdasági ügyekért felelős parlamenti
frakcióvezető-helyettese. A képviselő emlékeztetett: a Központi Statisztikai Hivatal
keddi tájékoztatása szerint csökkent a gazdaság teljesítőképessége.
Józsa István szerint komoly a veszélye annak, hogy a 2013-ban lezáruló uniós
költségvetési időszak végén ezer milliárdok maradnak meg, mert protekcionista módon
bírálják el a pályázatokat.
A képviselő úgy fogalmazott: "a Orbán-Simicska-Nyerges trió olyan mértékig eluralja a
fejlesztéspolitikát is, hogy uniós pénz is csak abba az irányba mozdul, amit magukra
nézve pozitívnak tartanak."
Józsa István szerint tovább növeli az országgal szembeni bizalmatlanságot az Európai
Csalásellenes Hivatal, az OLAF vizsgálata.
Az MSZP határozott fordulatot tart szükségesnek a fejlesztéspolitikában. A párt
programjában fejlesztésorientált, gazdaságélénkítő politikára tesznek javaslatot közölte Józsa István.

A Klubrádió ellehetetlenítését célozza egy fideszes javaslat
Az MSZP úgy ítéli meg, hogy Szabó Csaba fideszes képviselő médiatörvényhez fűzött
módosító javaslata utólag jogalapot teremt arra, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) Médiatanácsa ne tegyen eleget a Klubrádiónak kedvező bírósági
ítéleteknek. Erről Lendvai Ildikó és Mandur László beszélt kedden sajtótájékoztatón.
Lendvai Ildikó azt mondta: a hétfő késő este benyújtott módosító javaslat azt célozza,
hogy a Klubrádió ne kaphassa meg a 95,3 MHz-es frekvenciát, a 92,9 MHz-es frekvenciát
pedig ne térítésmentesen, csak a kereskedelmi műsorszolgáltatókra vonatkozó díj
ellenében használhassa. Szerinte ez ellehetetlenítheti a rádióadót, amely ha nem tudja
kifizetni a több tízmillió forintos médiaszolgáltatási díjat, ezután - korábbi győztesként már
nem
nyerhetne
másik
frekvenciapályázaton.
Az MSZP-s képviselő szerint mivel a javaslat jogerős bírósági ítéletek végrehajtását
lehetetleníti el, súlyos törvénytelenséget okoz, miközben a kormány által
kezdeményezett jogszabály-módosítás épp azért vált szükségessé, mert az
Alkotmánybíróság május 31-ével megsemmisítette a hatályos médiaszabályozás egy
részét.
Bírálta ugyanakkor a kormány által kezdeményezett médiatörvény-módosítást is, mert
csak újraszabályozza, de nem szünteti meg a médiabiztos intézményét, nem változtat a
médiatanács összetételén, és nincs tekintettel arra, hogy az Európa Tanács többpárti
egyetértéshez
kötötte
volna
a
változtatások
elfogadását.
Mandur László arról beszélt, hogy Szabó Csaba módosító indítványa házszabályellenes,
mivel az eredeti kormányjavaslatban nem szereplő kérdésekben szorgalmaz
változtatást. Szerinte a módosítás egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarországon nincs
jogbiztonság.
Az ellenzéki politikus a sajtótájékoztatón bírálta a közszolgálati médiarendszer
átalakításának legújabb lépését, azt hogy az MTI a jövőben 49 fővel látja el feladatait, a
hírügynökség többi munkavállalója pedig a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (MTVA) állományába kerül.

"Egyszerű és világos sarc" a távközlési adó
A távközlési adóról szóló törvényjavaslat tegnap éjjeli vitájában Baja Ferenc felszólalása
elején pártja nevében kikérte magának, hogy a szolgáltatók érdekeit védenék. Az
ellenzéki politikus a különadók fenntartásaként, "egyszerű és világos sarcként" értékelte
a távközlési adót.
Mint mondta, a kormány elképzeléséhez nem nyújtanak majd be módosító javaslatokat,
mivel annak teljes visszavonását kérik. Az MSZP ennek elmaradása esetén név szerinti
szavazást kér majd az új adó bevezetéséről - fűzte hozzá Baja Ferenc.

Az ellenzéki képviselő egyebek mellett azért is indokolatlannak nevezte az új teher
bevezetését, mert szerinte Magyarországon már most is kiugróan magas a távközlési
szektor szolgáltatásainak ára a jövedelmi viszonyokhoz képest. Hozzátette: a távközlési
szektort a külön adóztatás helyett a magyar gazdaság húzóágazatává kellene tenni.

Nem jutnak megrendeléshez a kisvállalkozók
Az MSZP szerint Fidesz-közeli, illetve fideszes politikusok rokonságához tartozó
vállalkozóknak van esélye arra, hogy alvállalkozóként részt vegyenek állami
beruházásokban.
Török Zsolt, az MSZP szóvivője kedden az MTI-vel azt közölte, a Közgép Zrt., "Simicska
Lajos volt Fidesz-pénztárnok cége" eddig több mint 200 milliárd forintnyi állami és
önkormányzati megbízást kapott, de a Nyerges Zsolthoz és a Fideszhez "köthető" egyéb
cégek is "elég szép" megbízásokat kaptak.
Példaként hozta Szolnokot, Székesfehérvárt, Salgótarjánt, Csongrádot, Győrt, valamint
Nagykanizsát - ahol közlése szerint a főtérfelújítással kapcsolatos beruházásban a helyi
polgármester rokona is alvállalkozó - és a keszthelyi főtérberuházást. Utóbbival
kapcsolatban utalt arra, hogy az Európai Csalásellenes Hivatal figyelmét is felkeltette a
projekt, ezért vizsgálatot is tartottak, és ha valóban visszaélést tapasztalnának, akkor az
uniós támogatás egy részét is felfüggeszthetik.
Szerinte egyre több kisvállalkozó elégedetlen és csalódott a kormányban, mert adó- és
járulékcsökkenés helyett újabb és újabb sarcokat kell elszenvedniük, valamint
megrendeléseket sem kapnak. Hiszen ezeket lehalásszák a nagy cégek, alvállalkozóként
pedig csak olyanok kerülhetnek be, akik Fidesz-közeliek vagy éppen fideszes politikusok
rokonságához tartoznak - mondta az MSZP szóvivője.

Átvert gazdák Békés megyében (is)
Sarkad határában tíz éve gazdálkodik 54 hektár jó minőségű (34 aranykoronás) földön
hat helybeli gazda. Bérleti szerződésük 2011. december 31-ig volt érvényes.
Tavaly ősszel folyamatos kapcsolatban voltak az NFA Békés megyei kirendeltségével a
szerződéshosszabbítás miatt. A hírek szerint azt a felvilágosítást kapták, ha a bérleti
díjat elfogadják, akkor számíthatnak arra, hogy tovább művelhetik a földet. Orbán Viktor
őket is átverte.
A gazdák az ígéretnek megfelelően végezték el az őszi munkálatokat és szerezték be a
következő évre a szükséges anyagokat. A gazdákat még ez év március 26-án is
megkérdezték, hogy művelik-e tovább a földet. A válasz természetesen igen volt.
Pár nappal később a gazdák legnagyobb megdöbbenésére a földeken a település
közmunkásai energianyárt ültettek.
Orbán Viktor folyamatosan azt ígérte, hogy a helyben gazdálkodó családi gazdaságok
kiemelt figyelmet kapnak a földbérleti szerződések megújítása során. Ehhez képest a
valóság az, hogy a bérlők jelentős bevételtől esnek el és joggal érzik úgy, hogy
önhibájukon kívül kerültek ilyen nehéz helyzetbe.
A másik furcsaság a történtben, hogy minden szakmai felfogással szembe megy az a tény,
hogy energianyárt ültettek a 34 aranykoronás termőföldbe a közmunkások. Mintha
esőerdőbe ültetnének sivatagi kaktuszt.
Az MSZP felszólítja a kormányt, adjon választ a gazdálkodóknak, miért csapták be és
hozták nehéz helyzetbe őket! Ezen felül elvárjuk, hogy adjon szakmai indoklást arra,
hogy a kormány szerint durva hanyagság-e 34 aranykoronás földbe energianyárt
ültetni?
Varga Zoltán,
az MSZP Békés megyei elnöke,
országgyűlési képviselő

Szétvert intézmény, cserbenhagyott munkavállalók – Mi lesz
veled MTI?
A Magyar Távirati Irodát is elérte az Orbán-kormány központosítási ámokfutása, ennek
következtében júniustól megszűnik az MTI önállósága, amelyet a közmédiában egyedüli
szervezetként az elmúlt két évben sikerült megőriznie.
Mint emlékezetes, az MTI dolgozói áprilisban nyílt levélben fordultak Szalai
Annamáriához, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökéhez az MTI önállóságának
megőrzése érdekében. Az MTI idei költségvetését a korábbi 2,5 milliárd forintról 1,3
milliárd forintra csökkentették, így financiálisan már eleve ellehetetlenítették önálló
működését.
Mindennek fényében nem csodálkozunk azon, hogy 120 olyan dolgozót helyeznek át a
Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz, akik zömében a híreket készítő
tudósítók és újságírók.
Az MTI-nél maradó 49 dolgozó munkajogi védelme nagymértékben meggyengül,
szakmai függetlenségüket elvesztik, és az Orbán-kormány kézivezérelt hírgyártó
központjának lesznek alárendelve.
A Magyar Szocialista Párt Sajtótagozata határozottan elítéli az MTI önállóságának
felszámolását, amellyel az Orbán-kormány egy 1881-ben alapított nemzeti kincset
rombol le, ahogy azt példának okáért a 66 éven át működő Malévval is megtette.
Felháborítónak tartjuk, hogy miközben a közmédiában nézhetetlen és nézetlen
műsorokra adnak haveri cégeknek százmilliókat, addig a másik oldalon nem jut pénz a
hiteles tájékoztatást biztosítani hivatott nemzeti hírügynökségre.
Kiállunk a közmédiában dolgozó, a pártatlan tájékoztatást, a szakmai hitelességet szem
előtt tartó újságírók és médiamunkások mellett, és továbbra is kiemelt figyelemmel
kísérjük az egyre aggasztóbb és felháborítóbb eseményeket, amelyek a magyar
közmédiában zajlanak.

Végh Edvárd,
az MSZP Sajtótagozatának elnöke

Rossz válasz
A miniszterelnöknek Nabucco-ügyben feltett kérdéseinkre Orbán Viktor máig nem
válaszolt. Miután ezt hétfőn jeleztük, felkerült egy reakció a parlament honlapjára, de a
fejlesztési miniszter által adott válasz rossz, mert hiányos, illetve újabb kérdéseket vet
fel.
Ha Németh Lászlóné helyett Orbán Viktor vette volna a fáradtságot, hogy a neki szóló
kérdésekre válaszoljon, talán kiderült volna, hogy – miután a vezeték
magánberuházásban jönne létre – milyen minőségben és milyen felhatalmazás alapján
nyilatkozott április végén a MOL nevében arról, hogy az kiszáll a beruházásból. A rossz
időben és rossz helyen kelt válasz újabb kérdéseket is felvet.
Miniszter asszony szerint elfogadhatatlan hazánk energiafüggősége, a kormány célja
ezért ennek felszámolása. Ha így van, nem értjük, hogy:
- miért verték szét a hazai kapcsolt energiatermelést?
- miért lehetetlenítették el a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőműveket?
- miért nem fejlesztették a Mátrai Erőművet?
- miért jegelté, majd vetették el a Nabucco megállapodás aláírását?
- miért fagyasztották be az energetikai pályázatok?
Miniszter asszony szerint a projektben való részvételről és a magánjogi szerződések
megkötéséről a MOL dönt, így a miniszterelnöknek se módjában, se szándékában nem
áll, hogy az állami olajtársaság helyett határozzon. Ha ezt a kormány tagja is elismeri,
nem értjük, hogy miért nyilatkozik Orbán Viktor a MOL hatáskörébe tartozó ügyben?
Miniszter asszony úgy tudja, a miniszterelnök által bejelentett döntés már korábban
megszületett, és arról a projekt érintettjei értesültek. Továbbra sem tudjuk azonban,
hogy a projektből való kilépésre vonatkozó döntést ki hozta meg, és – bár külön kértük –
a döntésről szóló dokumentumot sem kaptuk meg. (Apropó: a beruházók közös
közleménye szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak a MOL kilépéséről, pedig a
projektben leginkább talán maga a projekttársaság érintett…)
Magyar Szocialista Párt

U.i.: Németh Lászlóné további, a figyelemelterelést célzó semmitmondásait hadd ne
kommentáljuk. Az az arrogancia viszont szót követel, amellyel a miniszterelnöki
sajtóstáb vezetője reagál, miközben ráadásul tévesen hivatkozik a Házszabályra. A még
Orbán Viktorra is vonatkozó határidőket ez esetben ugyanis az országgyűlési törvény
írja elő. De nem is ez az igazi baj. Hanem az, hogy a kormány képviselői eljárásjogi
kérdésekkel szórakoznak ahelyett, hogy egy hibás döntést megmagyaráznának, majd
korrigálnának. Uram bocsá’ hazánk energiafüggőségének csökkentését, s ennek révén
kivételesen a köz érdekét szolgálnák.

