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A Tanács nem veszélyeztetheti Európa versenyképességét
„A versenyképességi fejezet és annak kutatás-fejlesztési sorai az egyik legfontosabb
eszközei az uniós költségvetésnek. Ne terhelje ezeket a sorokat a Tanács a
nagyinfrastruktúra beruházások költségeivel!” – figyelmeztetett Herczog Edit az EP
plenáris ülésének szerdai vitájához benyújtott írásbeli hozzászólásában.
Az Európai Tanács júniusi ülésének előkészítésére rendezett kiemelt vitájához
kapcsolódva a képviselő megjegyezte, hogy a KGST-ről annak utolsó időszakában az a
metafora terjedt, hogy tizenkét sovány tehén feji egymást. „Ma az Európai Tanácsnak
nem lehet ugyanez a sorsa, a 12 sárga csillagnak a kiválóság és a haladás fényében
kellene csillognia” – érvelt Herczog Edit.
Az európai baloldal üzenetét közvetítve erős, önálló lábakon álló és növekedéspárti
uniós költségvetés mellett kiálló képviselő szerint az ITER-t (Európai Fúziós Reaktor) és
a GMES-t (Európai Műholdas Megfigyelőrendszer) a hétéves pénzügyi kereten kívülről
kellene finanszírozni. „Azonban ha a Tanács ennek ellenkezőjéről dönt, akkor annak a
pénzügyi feltételeit is rendelje mellé, és ne a K+F soroktól vonja el ismételten a
forrásokat!” – figyelmeztetett Herczog.
A versenyképességi fejezet parlamenti jelentéstevője emellett úgy véli, hogy a Tanácsra
bízni a pénzek kifizetésének felügyeletét, olyan, mint kecskére bízni a káposztát. Ugyanis
a Miniszterek Tanácsának múlt heti döntése megmutatta, hogy a pénzügyminiszterek
egyetlen szűk körben meghozott és szűklátókörű döntéssel képesek – akár a fejlesztési
miniszterek tudta nélkül – megkurtítani a folyó évi kutatási kifizetéseinek összegét.

Belső piac: gazdasági szabadságot szociális biztonsággal
"A megszorítások fokozása és a társadalom kevésbé tehetős rétegeit terhelő
adóemelések helyett, olyan európai szintű növekedéspárti és munkahelyteremtő
stratégiára van szükség, amelynek egyik pillére az egységes piac adta lehetőségek teljes
kiaknázása" - fejtette ki Göncz Kinga az egységes piaci intézkedéscsomag jövőjéről
rendezett szerdai plenáris vitához benyújtott írásbeli felszólalásában. A belső piac
működését gátló korlátok felszámolása nem csak megtakarításokat hozna az
államháztartásoknak, hanem lendületet adna a gazdasági növekedésnek is hangsúlyozta a szocialista EP-képviselő.
A belső piac kiteljesítését szolgáló intézkedések többsége - mint a szakképesítések
kölcsönös elismerése, a nyugdíjak hordozhatóságának a biztosítása, az üzleti
tevékenységet gátló bürokratikus akadályok lebontása, az európai szabadalom
megteremtése - nem kíván komoly befektetéseket, csupán politikai akaratot és felkészült
végrehajtó apparátust. E lépések gazdasági haszna azonban euró milliárdokban
mérhető, amennyiben serkentik az Európai Unión belüli mobilitást, megkönnyítik a
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást, elősegítik a kis és közepes vállalkozások
hozzáférését a pénzforrásokhoz, ösztönzik az innovációt, végső soron munkahelyeket
teremtenek - fogalmazott az írásos hozzászólásban Göncz Kinga.
Az egységes piac tökéletes működése feltételezi, hogy az európai polgárok, akiknek
törvény adta joga, hogy szabadon utazzanak, vállaljanak munkát és telepedjenek le az
Európai Unió területén, e jogaik gyakorlása közben ne szenvedjenek hátrányos
megkülönböztetést. A tagállami kormányok és az európai intézmények felelőssége, hogy
a polgárok pontosan ismerjék a jogaikat és kötelességeiket, és szükség esetén élni
tudjanak a jogorvoslati lehetőségekkel, ha a hazájukon kívül dolgoznak vagy végeznek
üzleti tevékenységet.
"A belső piac csak akkor működhet az elvárásainknak megfelelően, ha a magas
színvonalú és az EU egész területén kínált szolgáltatásokat megfelelően képzett és
szociális védelemben részesülő munkavállalók nyújtják. Biztosítanunk kell, hogy a más
tagállamban dolgozó uniós polgárokat éppúgy megillessék az alapvető szociális jogok,
mint a hazájukban munkát vállalókat. A szolgáltatásnyújtás, a gazdasági tevékenység
szabadságának együtt kell járnia a szociális biztonság garantálásával" - áll Göncz Kinga
írásos hozzászólásában.

Erdélyben megbukott a Fidesz import-kampánya
A választások előtt a Fidesz zsebpártjainak tevékenysége jórészt az RMDSZ elleni
gátlástalan negatív kampányból állt. A magyar-magyar viszály hatására sok korábbi
szavazó maradt otthon, s bár az RMDSZ tízszeresét szerezte a másik két párt
szavazatainak és több polgármesteri helyet szerzett, mint 2008-ban vannak fájó
veszteségek is a nagyvárosi és a megyei elnöki posztokon. A választások és a május végi
kampánymegfigyelő körút tapasztalatairól tartott Szolnokon sajtótájékoztatót Csák
László megyei elnökhelyettes és Rózsa Endre megyei frakcióvető.
Május végén a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnok városi MSZP küldöttsége
Romániában járt kampánymegfigyelő körúton. Az út során Bihar és Hargita megyében
találkoztak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyes vezetőivel, Kolozsváron
tárgyaltunk Kovács Péterrel, az RMDSZ főtitkárával és ellátogattak a moldvai Lábnyik
településre, ahol a csángók magyar nyelvi oktatási programjával ismerkedtek. Az út
része volt annak a megújuló nemzetpolitikának, melyet tavaly ősszel az MSZP elnöke
meghirdetett.
Szintén a megújuló nemzetpolitikát jelzi az MSZP határon túli tagozatának létrehozása,
melynek megyei szervezete a közeljövőben fog megalakulni.
- A megyében is arra törekszünk, hogy szélesítsük határon túli kapcsolatainkat. Ezt a
munkát tavaly kezdtük el egy erdélyi körúttal, ősszel mi láttunk vendégül határon túli
vezetőket, május végi utunk pedig ennek a munkának a következő állomása volt. Fontos
célunk volt, hogy a politikai vezetőkkel való találkozáson túl betekintést nyerhessünk a
moldvai csángómagyarok életébe is, épp ezért Lábnyikban találkoztunk a programban
részt vevő tanárokkal és azzal a kislánnyal, akinek tanulmányait a keresztszülőprogramon keresztül több éve támogatom. – mondta el Csák László.
- Az RMDSZ vezetőivel való találkozóinkon az önkormányzati kampány volt a fókuszban,
hiszen Romániában választást tartottak most vasárnap. A választási programokkal,
jelöltekkel, kampányeszközökkel való ismerkedésen túl valamennyi megbeszélésnek
témája volt, hogy az erdélyi magyarság megosztására Magyarországról tett kísérletek
sokat ártanak az esélyeknek. Tárgyalópartnereink elmondása szerint sosem volt ilyen
személyeskedő hangvételű az RMDSZ magyar ellenfeleinek, láthatóan Magyarországról
érkezett tanácsadók által irányított kampánya .- folytatta a tájékoztatót Rózsa Endre.

Mint ismeretes, a Fidesz az RMDSZ-szel szemben álló két magyar pártot, a Magyar
Polgári Pártot és az Erdélyi Magyar Néppártot támogatta a választáson. A Kövér László
barátja, Szász Jenő által vezetett MPP már 2008-ban is indult a választáson, ám mivel az
elmúlt években nem tudta magát az RMDSZ-szel szembeni érdemi alternatívaként
kinőni, kiesett Orbán Viktor kegyeiből. Ezt követően nem titkolt magyar kormányzati
támogatással Tőkés László megalapította az EMNP-t, melytől a Fidesz nem sajnált pénztparipát-fegyvert a siker érdekében. A sok százmilliós magyarországi támogatás sem
segített azonban az RMDSZ legyőzésében, a Fidesz megosztási kísérlete elbukott. Az
RMDSZ több mint 200 polgármestert ad a következő 4 évben, ami kb. hússzal több a
korábbinál, és mintegy hússzor több, mint az EMNP és az MPP megválasztott
polgármestereinek száma együttesen. Az önkormányzati képviselők terén szintén
sokszoros az RMDSZ fölénye a Fidesz támogatottjaival szemben. Erdély-szerte igaz az,
hogy a magyar-magyar verseny sok magyar választót riasztott el a szavazástól és számos
helyen előfordult a szórvány vidékeken, hogy a két másik magyar párt által elvitt
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magyarságnak, miközben a másik két párt sem jutott önkormányzati képviselői
mandátumhoz. Az önkormányzati választás csak a főpróba volt, az előadás az őszi
parlamenti választás lesz. A szórvány vidékeken már most is problémát okozott a
megosztottság, ám a parlamenti választásokon megengedhetetlen, hogy akár egyetlen
magyar szavazat is elvesszen. A 6,5%-os magyarság parlamenti képviselete veszhet el
Romániában, ha a bejutásra tökéletesen esélytelen MPP és EMNP akár néhány tized
százalékot elvesz az RMDSZ-től. A Fidesznek láthatóan az a célja, hogy ne is legyen bent a
román parlamentben a magyarság, hiszen ezáltal Budapestről irányíthatná, a tenyeréből
etethetné a hozzá lojális magyar szervezeteket. Egyre jobban kirajzolódik, hogy a Fidesz
csak a kettős állampolgárok magyarországi szavazatainak begyűjtésére hajt, s ezért
hajlandó a romániai magyar képviselet szétverésére is.
Felszólítjuk a Fideszt, hogy hagyjon fel zsebpártjainak támogatásával, hagyjon fel az
erdélyi magyar belpolitikába való beavatkozással! Az erdélyi emberek pontosan tudják,
mi a jó nekik és ezt be is bizonyították az önkormányzati választáson –zárta a
sajtótájékoztatót Rózsa Endre, majd bejelentette: Az MSZP megyei szervezete tovább
folytatja a megkezdett munkát a nemzetpolitika terén is. A Társalgó Klub következő
eseményén Kovács Péterrel, az RMDSZ főtitkárával szervezünk beszélgetést, melyre
2012. június 19-én kerül sor a Dreher Sörözőben.

Szociális vállalkozásokkal a válság ellen
A szociális vállalkozások támogatásának a fontosságára és a belső piac hiányosságainak
a kiküszöbölésére hívta fel a figyelmet Göncz Kinga szocialista EP-képviselő az "Út a
munkahelyteremtő fellendülés felé" című parlamenti állásfoglalás szerda esti plenáris
vitájában.
"Riasztó a munkanélküliség Európában. A fiatalok mellett más sérülékeny társadalmi
csoportokat is sújt: az időseket, sőt, sokszor már a 45-50 éveseket, a nőket, akiknek
gyermekük van, a fogyatékossággal élőket, a kisebbségekhez tartozókat" - mondta
felszólalásában Göncz Kinga.
A helyzet javítását célzó javaslatok közül a szocialista képviselő a szociális vállalkozások
támogatásának a fontosságára hívta fel a figyelmet. "Ezek a szociális ellátásban,
egészségügyben tevékenykedő vállalkozások jelentős szerepet játszanak a válság
társadalmi következményeinek az enyhítésében. Európai szintű keretszabályozással, a
finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésük egyszerűsítésével, az oktatási, képzési,
lehetőségeik kibővítésével kell támogatnunk őket" - tette hozzá.
Ugyancsak sürgető a belső piac működési hiányosságainak a kiküszöbölése hangsúlyozta Göncz Kinga. A szakképzettségek kölcsönös elismerése, a nyugdíjak
hordozhatósága,

a

társadalombiztosítási

ügyintézés

megkönnyítése,

a

diszkriminációmentesség tiszteletben tartása elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól
működjön a belső munkaerőpiac, és a szabad munkavállalást a szociális jogok
garantálása kísérje.

Az internet szerepe a közélet alakításában
A Táncsics Alapítvány keretében indult Kormányzati Alternatívák Munkaprogram
pódiumbeszélgetésén hazai online, írott és elektronikus médiumok vezetőivel közösen
tekintettük át, hogy "Milyen lesz az elkövetkező néhány évben az internet szerepe a
közélet alakításában?"
Bevezetőt mondott Kiss Péter, az MSZP Társadalompolitikai kabinetvezetője. A
pódiumbeszélgetésen részt vett Hazafi Zsolt, az ATV Start főszerkesztője, a
pódiumbeszélgetés moderátoraként; Németh Szilárd, az ATV hírigazgatója; Bednárik
Imre, a Népszabadság szerkesztője; Lenkei Gábor, a stop.hu főszerkesztője; Nagy Csaba,
a 168ora.hu főszerkesztője; Vicsek Ferenc, a Klubrádió főszerkesztője.

http://www.mszp.hu/video/az_internet_szerepe_a_kozelet_alaki
tasaban

EP Kisebbségügyi Intergoupja kiáll a romániai magyarság mellett
"A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup kiáll a romániai magyarság érdekeiért. A
közelmúltban hivatalba lépett román kormány több intézkedése hátrányosan érintette a
romániai magyar nemzeti közösséget. A helyzet rendezése érdekében folyamatos
párbeszédet kell fenntartani a romániai magyarság legitim politikai képviselői és a
román kormány között. A magyar politikai erők kötelessége, hogy lépéseikkel és
nyilatkozataikkal segítsék a megoldást, miközben tartózkodnak az etnikumközi
feszültség további kiélezésétől" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az Európai Parlament
Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupjának társelnöke azt követően, hogy a testület
meghallgatást tartott a romániai magyar közösség helyzetéről. Az ülésen az RMDSZ
részéről felszólalt Borbély László, a párt politikai alelnöke, míg a román kormány
részéről, Stelian Stoian, nagykövet, Románia Európa Tanács mellett működő Állandó
Képviseletének vezetője.

Borbély László az ülésen kifejtette, a korábbi helyzethez képest komoly visszalépést
jelent, hogy az új román kormány programja említést sem tesz a kisebbségekről, amire a
rendszerváltás óta nem volt példa. A kormány visszavonta a Marosvásárhelyi
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tanítási nyelvű karának
engedélyét, pedig a magyar nyelvű orvosi kar létrehozása törvényi kötelezettség.
Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy az új kormány 2013-ban jelentős közigazgatási
változtatásokat tervez, amelynek során alapvető fontosságú az érintett nemzeti
kisebbségi közösségek bevonása. Stelian Stoian válaszában kifejtette, hogy a román
kormány készen áll a kisebbségi problémák megoldását szolgáló párbeszédre az RMDSZ
képviselőivel.
Tabajdi Csaba hangsúlyozta, hogy a felvetett kisebbségi problémákra mihamarabb
megoldást kell találni. " A problémákat Románián belül kell orvosolni. A román
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képviselőjének tekinthető RMDSZ vezetőinek folyamatos párbeszédet kell folytatniuk a
kisebbség jogos követeléseinek rendezésére. " - hangsúlyozta a szocialista politikus.
Hozzátette: "A június 10-én lezajlott önkormányzati választáson egyértelművé vált, hogy
az RMDSZ élvezi a romániai magyarság döntő többségének támogatását. Az ősszel sorra
kerülő parlamenti választásokon egyetlen magyar politikai erő sem döntheti el a
romániai magyar nemzeti közösség helyett, hogy melyik magyar párt képviselje az
érdekeiket. A magyar kormány és a politikai pártok feladata az, hogy az uniós és más
nemzetközi fórumokon, valamint a kétoldalú kapcsolatokban elősegítsék a romániai
magyarságot érintő problémák megoldását. A Fidesz erdélyi tevékenysége, például a
Nyírő-újratemetés ügye, vagy Kövér László erdélyi kampánykörútja megnehezíti a jogos
kisebbségi jogi követelések kétoldalú, és nemzetközi fórumokon történő érvényesítését
is" - hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő.

Felelősségre vonást sürget az MSZP a Kossuth téri fakivágások
miatt
Az MSZP a belvárosi jegyző felelősségre vonását követeli a Kossuth tér északi részén
februárban történt fakivágások miatt.

Steiner Pál országgyűlési képviselő a helyszínen tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján
azt sürgette, hogy Rogán Antal polgármester függessze fel hivatalából a fakivágásra
engedélyt adó V. kerületi jegyzőt és kezdeményezzen vizsgálatot ellene.
Azzal érvelt, hogy az alapvető jogok biztosának állásfoglalása is alátámasztotta az MSZP
véleményét, amely szerint az engedély kiadása jogsértő volt, ez pedig nem maradhat
következmény nélkül. Szabó Máté vizsgálata szerint több jogsértés és visszásság is
történt a Kossuth téri fák kivágásának V. kerületi engedélyezési eljárása során, az
sértette a jogbiztonság, valamint az egészséges környezethez való jog követelményét, és
a jegyző jogszerűtlenül rendelkezett a fapótlási kötelezettségről is.
Az V. kerületi önkormányzat hivatala erre úgy reagált: a jegyző a jogszabályoknak
megfelelően járt el, az ombudsman pedig nem bíróság, így csupán véleményt
fogalmazhat meg, amire a városrész és az Országgyűlés Hivatala részletes választ ad.
A szocialista politikus szerint ugyanakkor mivel a jegyző vélhetően a fideszes
polgármester támogatásával hozta meg a határozatát, az MSZP a kormányhivatalt és az
illetékes minisztériumot is felszólítja a vizsgálat lefolytatására.
Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője a sajtótájékoztatón "a lopakodó
diktatúra" megnyilvánulásának nevezte az eljárást, és úgy fogalmazott: a Kossuth tér
átalakítása - így Károlyi Mihály szobrának eltávolítása - "a fideszes történelemhamisítás"
része.
Emellett arra szólította fel a kormányt, hogy ne költsön el összességében nagyjából
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Az Orbán-kormány elmúlt két éve
Az MSZP által kezdeményezett vitanap az Orbán-kormány országromboló két évéről.

Mesterházy Attila pártelnök, frakcióvezető kezdeményezésére a Parlament vitanapot rendezett az
Orbán-kormány félidős tevékenységéről.

Élő közvetítés a Duna TV-n.
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Szembesíteni jöttünk - Mesterházy Attila vezérszónoklata

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!
Szembesíteni jöttünk ma ide. Szembesíteni a kormánypártokat és a miniszterelnököt saját
két évvel ezelőtti ígéreteivel, és azzal, amit azóta tettek. Az emberek joggal várták el, hogy
Orbán Viktor most itt legyen, és vállalja ezt a szembesítést. Szégyen, hogy nem volt hozzá
bátorsága.
Az alapján szembesítem önöket, amit az emberek mondtak nekem csak az elmúlt néhány
héten. Zalaegerszegtől Kazincbarcikán át Orosházáig. Fiatalok, középkorúak, nyugdíjasok,
munkanélküliek, gazdák, vállalkozók, orvosok, ápolók, pedagógusok mondták azt nekem,
nem ezt várták Orbán Viktortól és a Fidesz-kormánytól. Becsapva érzik magukat.
Mi szocialisták ugyanazt látjuk, amit az emberek.
Ez a két év a leépülés időszaka volt. Leépült a jogállam, leépült a gazdaság, leépülnek a
munkahelyek, leépül az oktatás, az egészségügy, a szociális rendszer. Egyszerűen minden.
Kizárólag három dolog épül Orbán Viktor uralkodása alatt: a Simicska-Nyerges birodalom,
vagyis a Közgéposztály, a Horthy-kultusz, meg a focistadionok. De ebből így nem erős
Magyarország lesz, hanem gyenge, leépült Magyarország.
Az látszik, hogy fogalmuk sincs, mi folyik az országban, de az igazi gond, hogy nem is
érdekli önöket. Egyedül a kormány elégedett saját teljesítményével. De egyre kevesebben
vannak, akik elhiszik a hazug propagandájukat.
Matolcsy György egyenesen tündérmesének látja mindazt, amit két éve csinálnak. Csakhogy
amíg önök tündérmeséket írnak, az emberek a rémes valóságot élik, és a bőrükön érzik a
rossz kormányzásuk következményeit. Azt, hogy az élet egyre nehezebb, a bizonytalanság
pedig napról napra nő.
A nagy mesemondó azt is mondta, hogy vége a válságnak.

Hát neki biztos. Valószínűleg miniszter úr ránézett a bankszámlájára, és azt látta, hogy az
szépen gyarapodik. De én azt ajánlom, menjen el az emberek közé! Kérdezze meg őket, mi
a valóság, és ők hogy látják a saját helyzetüket! Mert akkor tudná: nincs mese, válság van.
Mert ahol majd’ egymillió embernek nincs munkája, ott válság van.
Ahol tízezrével mennek csődbe a kis- és középvállalkozások, ott válság van.
Ahol minden második fiatal azon gondolkodik, hogy elmegy külföldre, csak hogy
tanulhasson vagy dolgozhasson, ott válság van.
Ahol orvos- és ápolóhiány van, ahol gyógyszerhiány van, ott kérem, válság van!
Ahol a nyugdíjasok egy tisztességesen végigdolgozott élet végén nyomorognak, ott válság
van.
Ahol minden ötödik családot betemetnek a kifizetetlen sárga csekkek, ott bizony válság van.
Ahol 4 millió ember él a létminimum alatt, és minden ötödik gyerek éhezik, ott brutális
válság van.
És ezt a válságot, a halmozódó problémákat önök képtelenek kezelni. Sőt a problémákat
önök okozzák.
Két éve még csak nagyotmondásnak tűntek az ígéreteik. Sokan el is hitték ezeket. Mára
azonban kiderült, hogy nettó hazugság valamennyi.
Hazugság mind, mert az ellenkezőjét csinálják annak, amit ígértek. Önök tudatosan átverték
az embereket.
Két éve azt ígérték, megvédik a munkahelyeket és 1 millió új állást teremtenek. A kormány
elhibázott gazdaságpolitikája miatt ma ténylegesen kevesebben dolgoznak, mint két évvel
ezelőtt.
Két éve azt ígérték, hogy: 4-6%-os gazdasági növekedés lesz. Ehhez képest mára 1,2
százalékos a visszaesés. A kormány rossz gazdaságpolitikája miatt recesszióba fordult az
ország, és egymást érik a sok százmilliárdos megszorítások.

Két éve a magyar vállalkozóknak azt ígérték, csökkentik a terheiket. Ehhez képest nőtt az
adóterhelés, a cégeket megbénítja a bürokrácia és korrupció, nőnek a kiadásaik, csökkennek
a bevételeik és nem jutnak hitelhez. A kormány dilettáns gazdaságpolitikája miatt
lényegében leálltak a beruházások, egyre több vállalkozás megy csődbe, a még működők
pedig túlélő üzemmódba kapcsoltak.
Két éve azt ígérték, az új adórendszerrel mindenki jól jár. Hogy öröm lesz adózni
Magyarországon. Hát a gazdagok tényleg jól jártak, akár havi több százezerrel is. De a
legtöbben, az átlag körül vagy az alatt keresők akár egyhavi fizetésüket is elvesztették az
igazságtalan egykulcsos adó miatt. A kormány perverz újraelosztása nem növelte se a
fogyasztást, se a gyarapodást, se az ország versenyképességét.
Két éve azt ígérték, hogy az adócsökkentés kormánya lesznek. Kevesebb adót, kevesebb
terhet ígértek. Ehhez képest 25 hónap alatt 25 új adót vezettek be. Ennyi adóhoz egyméteres
söralátét kellene.
Két éve az időseknek azt ígérték, megőrzik a nyugdíjak értékét, és megvédik a
nyugdíjpénztárakat. Ehhez képest az idősek kiadásai egyre nőnek, sőt már az is megfordult
a kormány fejében, hogy a nyugdíjakat is megadóztatják, és az ellátás egy részét
utalványban adják oda. A nyugdíjpénztárakat meg úgy védték meg, hogy szétverték mindet.
Elvették és elköltötték az emberek megtakarításait.
Két éve azt ígérte Orbán Viktor, hogy több pénzt ad az egészségügynek béremelésre, a
kórházak, rendelők működtetésére. Ehhez képest folyamatosan vesznek el pénzt az
egészségügytől, focistadionokra többet költenek, mint az orvosok és ápolók béremelésére.
Közben életveszélyesen hosszúra nőttek a várólisták, és megfizethetetlenül drágák az új,
hatásos gyógyszerek.
A kórhazák helyzetén meg úgy akarnak segíteni, hogy ész nélkül sorra bezárják őket.
A kormány felelőtlen egészségpolitikája már az emberek ellátását veszélyezteti.
Cserbenhagytak mindenkit: orvost, ápolót, beteget.
Két éve Orbán Viktor azt ígérte a gazdáknak, a családi vállalkozásoknak, hogy helyzetbe
hozza és földhöz juttatja őket. Ehhez képest fideszes haveroknak osztják ki az állami
földeket: műkörmösökből, könyvtárosokból, tetőfedőkből csinálnak új fideszes földesurakat.
A kormány velejéig korrupt agrárpolitikája miatt oligarchák és strómanjaik kezére játsszák
az állam vagyonát, a gazdálkodók kiszorulnak saját földjeikről és a végén tönkremennek.
Két éve a fiataloknak Önök azt ígérték, hogy ingyen juthatnak színvonalas tudáshoz és
versenyképes diplomához. A tanároknak pedig magasabb béreket és nyugodt
munkakörülményeket ígértek. Ehhez képest a kormány igazságtalan oktatáspolitikájával a
legtöbbek számára elérhetetlenné tette a jól fizető szakmákat, és lényegében bevezette a
tandíjat a felsőoktatásban.

Közben szétdúlták, az általános- és középiskolákat éppúgy, mint a tanterveket. A kormány
oktatási reformnak nevezett ámokfutása miatt a tanárok nemhogy az életpályájukat, de a
következő hónapjukat sem tudják tervezni. Azt sem tudják, lesz-e szeptembertől munkájuk.
De egy biztos: ennek az egész káosznak a gyerekek lesznek a legnagyobb vesztesei.
Két éve Orbán Viktor azt ígérte, megerősíti a középosztályt, támogatja a családokat. Ehhez
képest a családtámogatások összegét egyetlen fillérrel nem növelték, az elesettek
támogatását pedig visszavágták. A kormány embertelen szociálpolitikája miatt egyre
nagyobb a szociális válság, sőt már a középosztályt is az elszegényedés, a lecsúszás
fenyegeti. Mára valóban elmondhatják az emberek: rosszabbul élünk, mint négy éve.
Két éve azt ígérték, hogy két hét alatt rendet tesznek az országban, és több pénzzel segítik
a rendőrök munkáját. Ehhez képest egy év alatt másfélszeresére nőtt a súlyos
bűncselekmények száma. Közben a terrorelhárító központra, a miniszterelnök személyi
testőrségére van tízmilliárd forint, de nincs pénz a rendőrök béremelésére, felszerelésére, a
benzinre, a ruhára. A kormány elhibázott rendvédelmi politikája miatt egyre nehezebb a
rendőrök munkája, egyre több a bűncselekmény, egyre romlik az emberek biztonságérzete.
Két évvel ezelőtt Orbán Viktor azt is ígérte, hogy megerősíti hazánk tekintélyét a világban.
Ehelyett lerombolta az ország nemzetközi tekintélyét. Senki nem bízik a magyar
miniszterelnökben. Orbán Viktor megtagadta a rendszerváltás alapját adó euro-atlanti
értékeket. A kormány esztelen háborúskodása súlyos károkat okoz Magyarországnak, és
nagyon sokba kerül minden magyar embernek.
A kormány nemzetpolitikája pedig a felvidéki és a vajdasági magyarok után súlyos károkat
okoz a erdélyi magyarságnak is. Önző pártpolitikai érdekből folyamatosan beavatkozik az
életükbe, és Budapestről akarja megmondani nekik, hogy mit tegyenek.
De Erdélyben a Fidesz által gründolt jobboldali magyar pártok a hétvégén csúfos vereséget
szenvedtek. Mert a választók nemet mondtak a Fidesz megosztó politikájára. Józanok voltak
a székely és erdélyi magyar emberek, mert a hiteles politikai erőket választották a Fidesz
fiókpártjai helyett.
Két éve a kultúra kiemelt támogatását és védelmét ígérte a Fidesz. Ehhez képest csak
romboltak. Totális támadást intéztek a tudósok és művészek ellen. Kulturkampfot indítottak
minden fronton, hogy saját képükre formálják a köztereket, a filmeket, a színházakat, a
könyveket, sőt még a tankönyveket is.
Két éve, ellenzékből még a jogállam és a demokrácia megerősítését ígérték. Ehhez képest
lerombolták azt. Az Orbáni lopakodó diktatúra kiépülése miatt az EU egyik leggyengébb
demokráciája lettünk. Már közelebb vagyunk Fehéroroszországhoz, mint Ausztriához.
Tisztelt Országgyűlés!

Az emberek nem Orbán-meséket olvasnak, hanem nap mint nap megélik az ország
leépülését, a rombolást, a káoszt, a bizonytalanságot és a korrupciót az országban
mindenütt.
Az emberek már látják, hogy a miniszterelnök nem messiás, nem tévedhetetlen és hogy
nincsen orbáni sikersztori.
A választók nyolcvan százaléka, és a Fidesz szavazóinak 38 százaléka szerint rossz irányba
tart az ország. Az igazi kétharmad változást akar. És ezt a változást mi, baloldali
demokraták fogjuk elhozni Magyarországnak.
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A kormány első kétéves tevékenységét Orbán Viktor miniszterelnök helyett Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes és Rogán Antal frakcióvezető értékelte.

Rogán Antal frakcióvezető hozzászólásában megjegyezte, hogy itt a pártok vitatkoznak. Szerinte a
magyar családok eközben mindent megtettek, hogy átvészeljék a nehézségeket, amit az MSZP hozott
rájuk. Ki kellett mászni egy gödörből a Fidesz-KDNP-nek.

„Majd Magyarország polgárai megítélik, hogy jól végeztük-e a munkánkat.
A középosztályt akartuk megerősíteni. 2010 májusában különféle válságok értek össze. A
görög utat kellett elkerülnünk. A két év alatt ötször akkora segítséget kaptak, mint mi,
mégis csőd közelben vannak, mi viszont megoldottuk ezt a nehéz feladatot. Áldozatot
kellett vállalnunk, de sikerült az ország társadalmi, gazdasági stabilitását megteremteni.
Évről évre csökkentettük a költségvetési hiányt és az államadósságot. Kikerültünk Európa
szégyenpadjáról, ahová a szocialisták ültették az országot.
Sikerült megvalósítanunk a tehermegosztás politikáját. A szocialistáknak csak a
megszorítások volt a megoldása, amit a családokat terhelték, másra ebből a teherből nem
jutott. A Fidesz-KDNP volt az első Európában, amelyik bevezette a tehermegosztás
politikáját. A szocialisták számára a bankok szentek. Ezzel szakított a Fidesz-KDNP. "

A Fidesz frakcióvezetője a bankokat kárhoztatta és a szocialistákat az adósságokért.

Rogán szerint a vergődés helyett a cselekvés korát hozta el a Fidesz-KDNP-pártszövetség.
Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány a két év alatt bebizonyította, hogy az emberek kormánya a
multik és gazdagok kormánya helyett.

13.50

Navracsics Tibor, közigazgatási- és igazságügyi miniszter szerint 2010 tavaszán alapvető változásokat
igényelt az ország, a rendszerváltás első éveiben kikényszerített kompromisszumok miatt
működésképtelenné vált az ország. Magyarországon Európához képest korábban, 2006-ban kezdődött
a gazdasági válság, amelyet az akkori kormány nem tudott kezelni. A Fidesz-KDNP magas
költségvetési hiányt örökölt, amelyet mára sikerült 3% alá csökkenteni.

2010 tavaszára a magyar választók nem bíztak a politikában, a politikusokban. Nem bíztak abban,
hogy a politika a közjóért van, azaz a gazdasági válság együtt járt egy mély intézményi és morális
válsággal is – mondta Navracsics Tibor. Eltűnt a távlatos gondolkodás, az MSZP kisebbségi
kormányzásba szorult. Ezek a válságok Navracsics szerint felőrölték az országot, ezért az emberek
többsége változást, váltást akart. A Fidesz ezért kért minél erősebb felhatalmazást a választóktól. A
2/3-os többség megteremtette a cselekvés lehetőségét, de növelte a kötelességet is. Ezért döntött úgy
az új kormány, hogy minden fontos kérdésben nemzeti konzultációt tart.

Mit tett az új kormány?

Megteremtette a költségvetés stabilitását és ez óriási munka volt, mert egyben stabilizálták a szociális
biztonságot is. Az erőfeszítések hitelessé és versenyképessé tették Magyarországot és ezzel Navracsics szerint – példaállam lettünk Európában. Az EU-ban Svédország mellett csak Magyarország
volt képes csökkenteni a GDP-hez viszonyított államadósságot. A külföldi működőtőke „honorálta” a
kormány erőfeszítéseit…

A kormány stabilizálta az intézményrendszert, amelynek legfontosabb eleme, hogy új Alaptörvény
készült, amelyhez számos fontos sarkalatos törvény kapcsolódik. A kormányzati szerkezet átalakítása,
az új államigazgatási szervek megalakulása is alapvető változásokat hozott. Megalakultak a megyei
kormányhivatalok, összehangolt lett az államigazgatás.

Az Orbán-kormány sikeresen teljesítette az EU-s elnökségből adódó feladatokat – folytatta a
miniszterelnök-helyettes, aki köszönetet mondott az államigazgatásban dolgozóknak, valamint az
ellenzéki pártoknak az együttműködésért.

Az Orbán-kormány alatt folyamatosan nőtt a munkába állók száma, miközben az államadósság,
Magyarország lekerült Európa szégyenpadjáról. Lehet, hogy 10 éven belül nem sikerül az ígért 1 millió
munkahelyet megteremteni – ismerte el Navracsics – ezért azt javasolta a parlamenti pártoknak, hogy
erről a célkitűzésről ők se mondjanak le.

Az önkritikát folytatva Navracsics Tibor megemlítette, hogy nem fordítottak időt a társadalmi
egyeztetésekre, túl gyorsan és túl sok jogszabályi változásokat zúdítottak az országra. A cél az volt,
hogy Magyarország minél előbb versenyképes legyen, hogy elkerüljük néhány európai ország válságát.

A morális válság gyógyítása sokkal hosszabb ideig fog tartani, mint a gazdaság rendbetétele –
hangsúlyozta Navracsics Tibor. Arra van szüksége az országnak, hogy a pártok kölcsönös jóindulatot
tételezzenek fel egymásról, ahogy azt a kormány mindig is tette. Expozéja végén a miniszterelnökhelyettes erre szólította fel a parlamenti pártokat.

A szembesítés napja
A szembesítés napja lesz a kabinet eddigi tevékenységéről szóló parlamenti vitanap, a
szocialisták választási ígéreteivel és az elmúlt hónapokban hozzájuk eljuttatott
állampolgári véleményekkel szembesítik a Fideszt - mondta Mesterházy Attila
csütörtökön, a plenáris ülés megkezdése előtt tartott sajtótájékoztatján.
Az Orbán-kormány kétéves munkáját értékelő vitanapot kezdeményező MSZP-elnök úgy
fogalmazott: a kormány nem a nemzet, hanem saját érdekeit képviseli, tudatosan okoz
kárt egyes társadalmi csoportoknak, gazdasági szektoroknak, és felelőtlen, mert nem
változtat dilettáns gazdaságpolitikáján, nem néz szembe hibáival, kudarcaival, hanem
mindent a szocialistákra és a nemzetközi válságra próbálja fogni.
Elmondta, hogy az MSZP-frakció nyáron "nem megy szabadságra", tagjai szakmai
egyeztetéseken és fórumokon vesznek részt, döntően arra keresve választ, hogyan lehet
véget

vetni

a

középosztály

lecsúszásának,

elszegényedésének

és

a

fiatalok

elvándorlásának, miként lehet új munkahelyeket teremteni, illetve több lehetőséget adni
a kis- és közepes vállalkozásoknak.
Mesterházy Attila ezt azzal indokolta, hogy az így eléjük kerülő véleményeket összesítik
és beépítik majdani választási programjukba.
A csütörtöki kormányértékelő vitanapról azt mondta: nem sokat vár tőle, biztos abban,
hogy a Fidesz továbbra is minden problémáért a szocialistákat okolja majd, "még az
időjárásért és azért is, hogy ha valaki egy másik pártból vörös csillagot visel". "De két éve
ők kormányoznak, ezért vállalni kell a felelősséget, legkésőbb 2014-ben, amikor a
magyar emberek leváltják ezt a kormányt" - jelentette ki az MSZP elnöke a
sajtótájékoztatón, amelyen a szocialista képviselőcsoport tagjainak többsége is ott volt.

Környezetvédelmi
megelőzésére!

biztosítás

kell

az

ipari

katasztrófák

"A 2010-es magyarországi vörösiszap-ömlés igazolta, hogy bármennyire is szigorú
szabályok vonatkoznak a veszélyes létesítményekre, hanyag működtetés és hiányos
állami ellenőrzés mellett bekövetkezhetnek balesetek. Az is bebizonyosodott, hogy a
balesettel okozott károk megtérítése csak akkor biztosított, ha az üzemeltető teljes körű
környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. Üdvözlöm, hogy Áder János javaslatot tett
ennek kötelező bevezetésére az Európai Unióban az általa készített jelentésben" fogalmazott Tabajdi Csaba, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának tagja
a veszélyes ipari üzemek működését szabályozó Seveso-irányelv felülvizsgálata kapcsán
rendezett vitához benyújtott írásos hozzászólásában. A téma kapcsán az Európai
Parlament jelentését Áder János, volt európai parlamenti képviselő jegyezte.
"A Seveso irányelv felülvizsgálatával tovább szigorodik az Európai Unió területén
található veszélyes ipari üzemek működése. Tudjuk azonban, hogy minden szabály
annyit ér, amennyit betartanak, végrehajtanak belőle. A kolontári vörösiszap-tározónál
csak az utólag elvégzett mérésekből derült ki, hogy a tárolt anyag lúg-koncentrációja
százszor magasabb volt a megengedettnél. A tárolt anyagot ezért veszélyesnek kellett
volna minősíteni" - fogalmazott a szocialista képviselő. "Az új szabályok elfogadása
mellett, ezért az Európai Bizottságnak és az érintett hatóságoknak a szigorúbb

ellenőrzésre és számon kérésére kellene koncentrálniuk. Csak így kerülhetőek el a
kolontárihoz hasonló súlyos ipari balesetek" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.
"A szocialista képviselő kifejtette ugyanakkor, hogy az ipari és bányászati hulladékok
lerakása nem tekinthető végleges megoldásnak. Minimálisra kellene csökkenteni a
lerakott mennyiséget, és törekedni kellene a keletkező hulladék újrahasznosítására. A
vörösiszapból jelentős mennyiségű vasérc, illetve króm, réz, nikkel és más értékes fémek
is kinyerhető lenne. Ezek az eljárások ma még nem gazdaságosak. Az Európai Uniónak
ezért támogatnia kellene azokat a kutatásokat, amelyek az ipari- és bányászati
hulladékok,

így

a

vörösiszap

hatékonyabb,

gazdaságosabb

újrahasznosítására

irányulnak" - zárta felszólalását Tabajdi Csaba.

A főváros a nagyarányú forráskivonást pótolná a behajtási
díjjal
Az MSZP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője szerint a behajtási díjra adóként tekint
a főváros, amellyel a költségvetési forráskivonást próbálja ellensúlyozni a városvezetés.
Horváth Csaba csütörtökön Tarlós István főpolgármester sajtótájékoztatójára reagálva
azt közölte az MTI-vel, hogy az úgynevezett dugódíjnak a forgalmat kellene szabályoznia.
Kitért arra is, hogy az Európai Unió a négyes metró támogatási szerződésében nem
jelölte meg a díj összegét, így a főváros azt akár egy forintban is megállapíthatná.
A szocialista frakcióvezető szerint lelassult a felkészülés, elmaradtak az előfeltételként
megszabott beruházások, így 2013-ban megfelelő szakmai alapon nem lehet bevezetni a
rendszert. Véleménye szerint a városvezetés adóként akarja használni a behajtási díjat,
hogy pótolja "azt a 200 milliárd forintos forráskivonást, amelyet az Orbán-kormány a
négyéves ciklusában végrehajt Budapesten".
Az MSZP-s politikus álláspontja szerint a dugódíj bevezetése ellenére "ugyanaz a rozsdás
busz" jár majd, a szolgáltatás színvonala nem változik.
Horváth Csaba bírálta a főpolgármestert amiatt, hogy a kedd délelőtti egyeztetésre nem
hívta meg a dugódíj "kritikusait" és az ellenzéki vezetőket.

A taxisszabályozásról szólva azt mondta: bizonyos alapelvekkel egyetért, de azzal nem,
hogy a főváros "diktátumként" hozza a rendeletet.

