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Azonnali kárenyhítést sürget a békési gazdáknak az MSZP
Több száz hektár dinnyét és két-három ezer hektár szántóföldi növényt vert el a jég a
hétvégén Békés megye déli részén, Szabadkígyós, Újkígyós, Pusztaottlaka, Csanádapáca,
Medgyesegyháza és Medgyesbodzás külterületén.
Varga Zoltán országgyűlési képviselő, a szocialisták megyei

elnöke kedden

sajtótájékoztatón azt mondta: a legsúlyosabb károkat Csanádapácán okozta a vihar, van
olyan dinnyetermelő, akinek az összes termését elverte a jég.
Párttársa, Gőgös Zoltán elmondta: az azonnali kárenyhítéshez, így az előleg kifizetéséhez
a gazdálkodóknak tizenöt napon belül jelezniük kell igényüket.
A parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke szerint legkésőbb ősszel módosítani
kell a kárenyhítési rendszert, mert azt nem az európai uniós szabályokkal összhangban
alkalmazzák, és ez az üzleti biztosítással nem rendelkező termelőket sújtja.
Arra is kitért, hogy megítélésük szerint az elemi kárra kötött biztosításokat ki kellene
venni az új biztosítási adó hatálya alól, mert az csak tovább drágítja az egyébként is
sokba kerülő biztosításokat.
Az MSZP-s politikus azt is közölte, hogy ismét kezdeményezni fogják az alapvető
élelmiszerek forgalmi adójának öt százalékra csökkentését, ehhez azonban véleményük
szerint változtatni kell a személyijövedelemadó-rendszeren is. Az áfacsökkentés nagy
segítség lenne a mezőgazdasági ágazatnak, növelné a fogyasztást, így hamar pótolná a
kieső bevételeket és visszaszorítaná a feketegazdaságot - jelentette ki Gőgös Zoltán.
Újabb, ezúttal egy Bács-Kiskun megyei földbérletpályázat eredménye miatt tesz
feljelentést az MSZP.

Gőgős Zoltán, a mezőgazdasági bizottság szocialista alelnöke kedden sajtótájékoztatón a
részletekről szólva elmondta: a borsodi mezőségi állami földek haszonbérbe adásánál
gyanított hivatali visszaélés után most egy konkrét ügyben fordulnak az ügyészséghez,
miután a Kaskantyún egy tanyasi családi gazdálkodó által bérelt állami földeket ellentétben a helyben lakók segítését célzó pályázati kiírással - egy másik, három faluval
távolabb lakó, szintén birkatartó gazdának adták oda.
Az MSZP-s politikus közölte, azt szerették volna, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium
rendezze az ügyet, de miután a tárca úgy válaszolt, hogy nem történt visszaélés, "az
egyik juhász helyett a másik nyert", ügyészségi vizsgálatot kérnek. Ezt azzal indokolta,
szakmai alapon nem lehet olyan döntést hozni, hogy egy hodály melletti legelőre egy
másik birkaállományt engednek be, így az ügyben felvetődik a hivatali visszaélés
gyanúja.
"A földalapkezelő környéket ismerő dolgozói biztosan nem ilyen döntést hoztak volna,
ez külső beavatkozásra történt" - jelentette ki Gőgös Zoltán, megjegyezve azt is, hogy bár
a földbérlet győztesének családja valóban juhászattal foglalkozik, "maga a nyertes egy
könyvtáros hölgy".
Az MSZP-s képviselő arra is kitért, azért folytatják a feljelentéseket immáron konkrét
ügyekben, hogy cáfolják a szakminisztérium vádját, amely szerint csak néhány esetet
kifogásolnak, a pályáztatás nagy része azonban rendben van.
A szocialisták három héttel ezelőtt nyilvánosságra hozták az állami földbérletpályázatok
bírálati szempontjait, amit a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet szabálysértőnek ítélt és
jogi lépéseket helyezett kilátásba. Gőgös Zoltán az MTI kérdésére most azt mondta, nem
tud róla, hogy ez megtörtént volna, és furcsállná is, mondván, hogy az információkhoz
közérdekű adatigényléssel jutottak hozzá, az alkotmány szerint pedig mindenkinek joga
van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

Mesterházy is kinézte magának a külföldet
A környező országok számos vezető politikusával találkozik a következő hetekben
Mesterházy Attila, ezzel is erősítve pártja nemzetközi kapcsolatait. Az MSZP elnöke a

tervek szerint a következő hetekben tanácskozik Robert Fico szlovák kormányfővel,
Victor Ponta román és Zoran Milanovic horvát miniszterelnökkel is.
Mesterházy szombaton a cseh szociáldemokrata párt kongresszusán mond beszédet, és
találkozik Bohuslav Sobotka pártelnökkel. Budapesten a finn házelnökkel és az amerikai
kongresszus egykori képviselőivel folytat majd tárgyalásokat szintén még a nyár elején,
a hónap végén pedig Martin Schulz EP-elnökkel találkozik Münchenben. Ősszel újabb
konferenciák kapcsán tárgyal európai vezetőkkel: az olasz szociáldemokraták
kongresszusán Pierliugi Bersani főtitkárral, majd a brit Munkáspárt októberi
konferenciáján Ed Miliband pártelnökkel fog kétoldalú tárgyalásokat folytatni. Az MSZP
vezetőjének környezetéből származó forrásaink hozzátették, hogy Mesterházy
augusztus végén részt vesz a Szocialista Internacionálé dél-afrikai kongresszusán, ahol a
fokvárosi ülésen újrajelölteti magát a szervezet egyik alelnöki posztjára.
Mesterházy Attila – akinek támogatottsága a legutolsó közvéleménykutatások szerint
utolérte a jelenlegi kormányfőét – már régóta komoly hangsúlyt fektet a nemzetközi
kapcsolatok aktívabb ápolására, ez a törekvés pártelnöki pályázatában és a – lapunk
által tegnap bemutatott – szocialista stratégiai dolgozatban is kiemelt szerepet kapott.
Az MSZP elnöke nemrég az Egyesült Államokban vett részt politikai körúton, amelynek
egyik eredménye, hogy a szocialisták kampányfelkészülését várhatóan Barack Obama
amerikai elnök tanácsadói fogják segíteni.
(Szalay Tamás Lajos)

Egyenlő esélyt minden tagállamnak a növekedésösztönzésre!
"Az Európai Unió gazdasági kormányzásának újabb reformja kapcsán ellentmondásos
helyzet állhat elő, ha a szabályozás több lehetőséget ad az euróövezeten belüli
tagállamoknak a gazdasági növekedés ösztönzésére, mint az övezeten kívüli
tagállamoknak. A most készülő, kizárólag az euróövezet tagállamaira vonatkozó, a
költségvetési gazdálkodást minden korábbinál szigorúbban szabályozó csomag
legfeljebb fél százalékos költségvetési hiánycélt engedélyezne az övezetben. Azt azonban
lehetővé tenné, hogy a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló

költségvetési kiadásokat ne számítsák be ebbe a hiánycélba. Ezt a lehetőséget, a
tagállamok közötti egyenlőség jegyében, az eurózónán kívüli uniós tagállamok számára
is biztosítani kellene!" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti
delegációjának vezetője, az Európai Parlament plenáris ülésén, a gazdasági kormányzás
újabb elemének tekinthető "kettős csomag" (two-pack) vitájában.
A szocialista delegációvezető emlékeztetett arra, hogy az eurózónán kívüli országokra,
így Magyarországra a Stabilitási és Növekedési Paktum 3%-os költségvetési hiánycélelőírása vonatkozik. Ezt a hiányt még olyan költségvetési kiadásokkal sem léphetik túl,
amelyek a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedés ösztönzését, vagy az
infrastruktúra-fejlesztést szolgálják. Amennyiben az eurózóna tagállamai lehetőséget
kapnak arra, hogy az ilyen jellegű kiadásokat ne számítsák be a költségvetési hiányba, és
nincs meghatározva a kiadások GDP-hez viszonyított maximuma, akkor előfordulhat,
hogy az eurózónán belül lazább gazdálkodási szabályok érvényesülnek, mint az eurót
nem használó tagállamok esetében. "Egy példával élve: amennyiben egy eurót használó
tagállam a GDP 4%-át elérő növekedésösztönző csomagot fogad el, és azt nem köteles
beszámítani a fél százalékos hiánycél teljesítésébe, akkor a tényleges költségvetési
hiánya akár a GDP 4,5%-a is lehet. Az ilyen lehetőséggel nem rendelkező eurózónán
kívüli országokat viszont mindenképpen köti a 3%-os hiánycél" - mondta Tabajdi Csaba.
"Ha nagyobb lehetőséget adunk a növekedésösztönzésre az eurót használó
tagállamoknak, mint az euróövezeten kívül, az újabb gazdasági törésvonalakhoz,
versenyképességi egyenlőtlenségekhez vezethet. Az Európai Bizottságnak ezért olyan
megoldást kell találnia erre a helyzetre, amely egyenlő mércével mér minden tagállam
esetében" - hangsúlyozta a szocialista delegációvezető.

Szigorítás vagy enyhítés?

Bárándy Gergelyt kérdeztük az új Btk-ról.

http://www.mszp.hu/video/szigoritas_vagy_enyhites

Nagy többséggel ment át az energia-külpolitikai jelentés az EPben
„Minden

eddiginél jobban összekapcsolt infrastruktúra, a belső energiapiac mélyebb

integrációja, az unión kívüli energiaellátókkal folytatott tárgyalások során pedig a
tagállami szintet meghaladó, uniós szintű politikai koordináció” – többek között ezek a
javaslatok szerepelnek az EU energia-külpolitikájáról szóló, Herczog Edit szocialista EPképviselő által jegyzett jelentésben. Az EP jelentős többsége – így a Néppárti képviselők
– támogatásával kedden megszavazott jelentéstől elsősorban azt várja a jelentéstevő,
hogy a háztartások is megérezzék a világpiaci árak kedvező mozgását.
„Nem tartható fenn tovább az a helyzet, hogy a befolyásos energiaellátókkal kötött
különalkuk egyes tagállamokat jogosulatlan versenyelőnyökhöz juttatnak” – fogalmazott
Herczog Edit, aki szerint az sem előnyös, hogy a hosszú távú megállapodások miatt
például hazánkban sem éreztetik hatásukat a kedvező világpiaci folyamatok. A képviselő
szerint figyelmeztető jel, hogy az elmúlt években az Egyesült Államokban mintegy
negyedére, az EU-ban közel felére csökkent a gáz piaci ára, míg nálunk a háztartások
ebből semmit sem éreztek.
A téma parlamenti jelentéstevője szerint az egyre több energiát felhasználó, így
exportőrként a világpiaci szereplőktől egyre szélsőségesebben függő Európának a közös
fellépés az érdeke, hiszen a világpiaci verseny nemcsak az eladók, de a vevők számára is
élesedik. „Ehhez pedig mind az infrastruktúra, mind a piaci szabályozás terén további
lépések kellenek” – érvelt a képviselő. Ilyen például az uniós energiaügyi biztos és az
uniós külügyi főképviselő szerepének megerősítése, a tagállamok közötti eddigi
esetleges koordináció hivatalos mederbe terelése. Ugyanígy, a teljesen kiépített
határközi infrastruktúra, illetve a teljességgel integrált belső energiapiac megléte is
feltétele a tagállami szolidaritás kiteljesítésének. Herczog Edit szerint továbbá, az EU
régóta hangoztatott stratégiai célkitűzése szerint fokozni kell az energiaforrások – mind
technológiai, mind pedig származási ország szerinti – diverzifikálását a jövőben is.

Gúr szólt volna, de Lezsák nem engedte
A szocialista képviselő Tóbiás Józsefet helyettesítette volna napirend előtt. Bejelentették
időben, mégsem kapott szót.
Az Országgyűlés MSZP frakciójának nevében szeretett volna napirend előtt szólni
kedden Gúr Nándor, az MSZP alelnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke. Az
elnöklő Lezsák Sándor fideszes alelnök azonban nem adott neki szót, mondván, a frakció
nevében az előzetesen bejelentettek szerint Tóbiás Józsefnek van joga szólni.
„Csakhogy Tóbiás József hétfőn délután belázasodott, s engem kért meg, hogy
helyettesítsem. A cserét annak rendje és módja szerint még aznap bejelentettük. Erre a
házszabály szerint lehetősége van minden frakciónak. Ennek ellenére ma az ülést vezető
Lezsák Sándor mégsem adott szót, hiába tiltakoztunk az eljárás ellen. Józsa István
frakcióvezető-helyettes például – jobb híján, hiszen ügyrendi hozzászólásra nem
jelentkezhet napirend előtt – bekiabálva próbálta felhívni az alelnök figyelmét a hibára,
ő viszont füle botját sem mozdította az érvekre. Nem is mondhattam el napirend előtt
azt, amit akartam" – mondta az ÉszakOnline érdeklődésére Gúr Nándor.
A szocialisták alelnöke viszont azt is elmondta, hogy a házvezetés utóbb elismerte,
hibáztak. Ez viszont továbbra sem változtat azon a tényen, hogy ő, mint az MSZP-frakció
által megbízott országgyűlési képviselő, nem élhetett törvény adta jogával.
„Ebből az esetből is világosan látszik, hogy mennyire komolyan gondolja a Fidesz a
nemzeti

együttműködés

rendszerét.

Kérdezem:
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politikai

kára

származhatott volna abból a kétharmaddal kormányzó pártnak, ha egy tisztázatlan
helyzetben, amely, mint utóbb bizonyosságot nyert, az ő hibájuk miatt vált
tisztázatlanná, hagyják, hogy egy ellenzéki képviselő felszólaljon? Nyilván az égvilágon
semmi, de ezek az emberek még egy egyszerű gesztust sem képesek gyakorolni,
nemhogy együttműködni. Az eset őket minősíti" – kommentálta a történteket Gúr
Nándor.

Schengen működtetését nem bízhatjuk csak a kormányokra!
"A képviselők egyértelműen elutasították az uniós határőrizeti rendszer tagállamok által
elhatározott 'reformját', amely a kormányok önös érdekeinek vetné alá a schengeni
vívmányokat. Az állampolgári jogi bizottságban lezajlott tegnapi szavazás eredménye, és
a mai vita egyértelmű üzenet a Tanácsnak: az Európai Parlament nem lesz partner a
közösségi módszer megtorpedózásában" - fejtette ki Göncz Kinga szocialista EPképviselő, a parlament állampolgári jogi bizottságának alelnöke az után, hogy a
képviselőtestület kedd délelőtt élesen bírálta a schengeni rendszer működését érintő
múlt héten megszületett tanácsi döntéseket.
"A tagállamok nem csak a szerződés betűjével, hanem saját, korábban kinyilvánított
szándékaikkal is szembe mentek, amikor úgy döntöttek, hogy a schengeni övezet
működtetésébe nem engednek beleszólást az európai uniós intézményeknek" - mondta
Göncz Kinga, emlékeztetve arra, hogy korábban épp az állam- és kormányfők kérték fel
az Európai Bizottságot a határőrizeti rendszer közösségi alapú átalakítását célzó
jogszabály kidolgozására. "Schengen az egyik legfontosabb közösségi vívmányunk, ezért
működtetését nem bízhatjuk csupán a tagállamokra. Ahogyan az euró is megroppan
szilárd közösségi alapok nélkül, úgy a közös határőrizeti rendszer sem képes
hatékonyan és megbízhatóan működni, ha pusztán a kormányok gyakran egymásnak
ellentmondó érdekeinek van alárendelve. A tagállamközi Tanácsban megszületett
kompromisszumot, amely továbbra is kormányközi keretben hagyná a döntéseket a
schengeni övezet működésének értékeléséről és a határellenőrzés ideiglenes
visszaállításáról, elfogadhatatlannak tartjuk és elutasítjuk" - hangsúlyozta a képviselő,
aki szerint a Huszonhetek múlt heti döntésükkel az erősödő populista, nacionalista
erőknek tettek engedményt.
Göncz Kinga kifejtette: nem engedhetjük, hogy a határőrizet ideiglenes visszaállítását
egyoldalú értékelés és döntés előzze meg, nem hagyva abba érdemi beleszólást sem az
Európai Parlamentnek, sem az Európai Bizottságnak. "A jelenlegi rendszer kudarcot
vallott, ezért határoztuk el a megreformálását. Ennek útja Schengen megerősítése,
mégpedig a közösségi döntéshozatal által, nem pedig a gyengítése, ahogyan a
kormányok szeretnék. Bízom benne, hogy az élénk parlamenti reakciók jobb belátásra
bírják a Tanácsot" - mondta a képviselő, hangsúlyozva, hogy az állampolgári jogi
bizottság hétfő esti rendkívüli ülésén lezajlott szavazáson a képviselők egyértelműen
ilyen szellemben foglaltak állást.

Orbán Viktor 2011-ben még gyermekmunkára ösztönözte
Magyarországot
Ma, június 12-én ünnepeljük a gyermekmunka elleni világnapot. Ennek kapcsán
emlékeztetni szeretnénk, hogy hazánkban 16 évben korlátozzák a még hatályban lévő
törvények a gyermekmunkát. Ehhez képest volt felháborító, hogy Orbán Viktor
kormánya 2011 márciusában a Széll Kálmánra keresztelt második Orbán-csomagban ezt
közölte a nemzettel: ”Fel kell kínálni a tizenötödik évüket betöltő fiataloknak a választási
lehetőséget: vagy folytatják tanulmányaikat, vagy munkába állnak. Ezért a jövő év
szeptemberében hatályba lépő közoktatási törvény a tankötelezettség felső korhatárát
tizenöt évre szállítja le.”
Magyarországon

a

gyermekfoglalkoztatást

1840-ben

szabályozta

először

az

Országgyűlés, mely mára odáig rendeződött, hogy hazánkban munkavállaló csak a 16.
életévét betöltött személy lehet. Ez alól kivétel csak a törvényes körülmények között
megszervezett, 15 éves kortól lehetséges szünidei diákmunka. A diákmunkásokat nem
szabad túlóráztatni, továbbá éjszakai műszakban, veszélyes munkakörökben sem lehet
őket alkalmazni.
Ezért volt elképesztő Orbán Viktor megszorító csomagjába eldugott utasítás, amely 15
évben korlátozta volna a kötelező oktatást és attól kezdve munkába terelte volna a
fiatalokat. A felháborodás hatására ezt korlátozták a jelenleg hatályos törvényben 16
évre, de ismerve Orbán Viktor és pártja viszonyulását a törvényalkotáshoz még nem
lehetünk nyugodtak.
Nemzetünk gazdasági, szellemi megújulásának, fejlődésének, modernitásának záloga a
képzett munkavállalókban, a legmagasabb szinten kvalifikált munkaerőben rejlik.
Minden olyan törekvés, amely ez ellen hat, az a nemzet elleni támadásnak, amennyiben
magyar állampolgár teszi hazaárulásnak tekinthető.
Az MSZP megerősíti, hogy kormányra kerülve haladéktalanul visszaállítja a
tankötelezettség határát 18 évre.

Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
az MSZP alelnöke

Utolsókból legyenek az elsők!
Tegnapi szóbeli kérdésem hatására nagyon dicséretes, hogy a kormány - bár kétéves
csúszásban -, de mégis csak szélesítette a Nemzeti Eszközkezelő adta lehetőséget
igénybe vevők körét. Korábban képviselőtársammal mi is kezdeményeztük többek
között azt, hogy nyújtson segítséget az egy gyermeket nevelő családoknak is, ezt
azonban elutasították.
A parlament elé került Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények
módosítása azzal a megjelölt céllal született, hogy a Nemzeti Eszközkezelő 2014-ig a
tervezett 5 ezer helyett 25 ezer ingatlant vásároljon meg. A tárgyalások során derült ki
számunkra, hogy a jogszabálytervezet általános indokolásán kívül sehol sem szerepel a
megvásárlásra szánt 25 ezres ingatlanszám.
A hivatkozásban és a bizottsági ülésen feltett kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a
Bankszövetséggel kötött megállapodás részét képezi ez a 25 ezres szám. Azonban ez
még nem jelent számunkra és annak a 107 ezer bajbajutott számára sem garanciát, akik
több mint 90 napos fizetési késedelemmel rendelkeznek.
Előzetes számítások szerint 30 milliárd forintra lenne szükség a megoldáshoz. Azonban
továbbra sem látjuk a költségvetésben ezt az összeget.
Gyors fejszámolás is elég ahhoz, hogy a megadott 25 ezres kvóta és az igazán bajban levő
több mint 82 ezer család közötti különbség ráébresszen minket, hogy a felkínált
lehetőségnél sokszorta többen várják a kormány mentőövét. Mi lesz azokkal a
családokkal, akik nem tudnak élni a lehetőséggel? Mi lesz azokkal, akiknek 90 napon túli
elmaradása van? Miért hagyja a kormány az útszélén őket?
Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy hagyja abba a mellébeszélést és végre lépjen a
tettek mezejére! Ha talál - így utólag is - a javaslataink között hatékony megoldást, akkor
tegye meg a szükséges lépést! Ha kell, vonjon be minket is a megoldások kidolgozásába

és fejezze be végre az ellenzéki indítványok leszavazását, hiszen a közös gondolkodás
vinne minket előre! Tegyen azért, hogy az utolsókból legyenek az elsők!
Simon Gábor,
az MSZP elnökhelyettese,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke

Nyílt levél Kelemen Hunor úrnak, az RMDSZ elnökének
Tisztelt Elnök Úr!
Az MSZP nevében gratulálok a helyhatósági választásokon elért sikerükhöz.
Az elmúlt hetek ismét bebizonyították, hogy az RMDSZ az erdélyi magyarság legerősebb
pártja, amely a Fidesz agresszív, megosztó politikája ellenére is kivívta a
választópolgárok bizalmát. Ez a teljesítményen alapuló bizalom eredményezte, hogy az
RMDSZ növelni tudta polgármestereinek a számát.
A fideszes politikusok durva beavatkozásaikkal minden határon túlmentek. Céljuk a
szándékos megosztás volt, és az, hogy az Orbán-kormánytól tegyék függővé és ezáltal
kiszolgáltatottá az erdélyi magyar politikai
szervezeteket. Ezt a fajta romboló politikát az MSZP a lehető leghatározottabban
elutasítja.
Az RMDSZ választásokon elért sikere azt bizonyította, hogy a romániai magyarok nem
kérnek a Fidesz megosztó politikájából. A kormánypárt által az elmúlt hetekben
tanúsított durva és direkt politikai szerepvállalás egyértelművé tette, hogy a határon túli
magyarok támogatását a Fidesz, pártpolitikai érdekeitől teszi függővé. Ezt mi
elfogadhatatlannak és károsnak tartjuk, ezért elítéljük.
Tisztelt Elnök Úr!

Mi azt valljuk, hogy a határon túli magyar közösségek érdekét csak erős és egységes
határon túli szervezetek tudják jól képviselni. Ezért a magyarországi pártok dolga az,
hogy ebben segítsék és támogassák a magyarság
legitim szervezeteit.
Így, a magunk részéről arról szeretném biztosítani, hogy az MSZP továbbra sem kíván a
határon túl élő magyarok belügyeibe beavatkozni, tiszteletben tartja a közösségeik
döntéseit, legitim szervezeteit, és politikai hovatartozásuktól függetlenül minden általuk
kért támogatást megad a számukra.
Üdvözlettel:
Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke, frakcióvezetője

