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Az EU ne legyen tétlen a demokrácia és a jogállamiság
veszélyeztetése esetén
Az EU-országok kormányainak nem szabad tűrniük, hogy bármely tagállamban veszélybe kerüljön a

demokrácia és a jogállamiság - mondta Kovács László volt magyar külügyminiszter
pénteken Brüsszelben egy szocialista tanácskozáson.

Az Európai Szocialisták Pártjához közel álló Európai Progresszív Tanulmányok
Alapítványa (Foundation for European Progressive Studies, FEPS) kétnapos
konferenciát szervezett az Európai Uniót érő kihívásokról, és a rendezvény záró napján
több volt külügyminiszter részvételével tartották az egyik vitát, amelyben Kovács László
is felszólalt.
Az uniós globális helyzetéről, az integráció elmélyítésének és a bővítés folytatásának
egyidejű szükségességéről szóló gondolatok mellett kitért arra, hogy szerinte a volt
szovjet blokk országai, ahol a viharos történelemnek betudhatóan hiányoznak a
demokratikus hagyományok, adott esetben "megállhatnak és visszaléphetnek" a
demokratikus fejlődésben.
Kovács László az unió számára kihívásnak nevezte azt, hogy kormányzó pártok, ha
parlamenti választásokon alkotmányozó többséget szereznek, "abba a kísértésbe
eshetnek, hogy lerombolják a demokráciát, a jogállamiságot, eltörölhetik a fékeket és
ellensúlyokat, megsérthetik az európai közös értékeket". A többi EU-tagország
kormányainak nem szabad tűrniük ezeket a tendenciákat, ragaszkodniuk kell az
értékekkel való százszázalékos összhanghoz - tette hozzá.
"A testvérpártok közti szolidaritás nem lehet mentség a tétlenségre, ha a demokrácia és
a jogállamiság veszélybe kerül akár egyetlen EU-államban is" - mondta a magyar
szocialista politikus.
A konferencia Nyugat-Balkánnal foglalkozó vitájában felszólalt Inotai András, az MTA
Világgazdasági Kutatóintézetének munkatársa. Emlékeztetett arra, hogy az EU 2003-ban

egyértelműen kötelezettséget vállalt a térség országainak befogadására, ha azok
teljesítik a tagsági követelményeket. Ma már a Nyugat-Balkán az unió által körülvett
enklávénak számít - tette hozzá.
Inotai úgy vélekedett, hogy az EU 2004-ben csatlakozott tagállamainak csatlakozásuk
után azonnal hozzá kellett volna látniuk átfogó európai integrációs stratégiájuk
kialakításához. Ez elmaradt - állapította meg, és hangsúlyozta, hogy a nyugat-balkáni
országoknak ebből tanulniuk kell, és meg kell fogalmazniuk azt, hogy végül is milyen
unióhoz akarnak csatlakozni.
A magyar kutató szintén kitért arra, hogy olyan esetekben, amikor bármely új vagy régi
EU-tagország "nem tartja be a játékszabályokat", az uniónak fel kell lépnie, mert a
cselekvés elmaradása nem csupán a potenciális új tagokra lenne negatív hatással, hanem
az EU-nak, mint hiteles tényezőnek a globális pozíciójára nézve is.

Ne csak szavakban álljon a munkavállalók mellé a Fidesz!

Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője és a nagyobbik kormánypárt frakciója szavakban a
munkavállalók mellé állt, ám az elmúlt két évben ellenükre cselekedett - jelentette ki Gúr
Nándor, az MSZP országgyűlési képviselője, a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
elnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.
Az ellenzéki politikus szerint miközben a Fidesz frakciója pozitív lépéseket vár a
kormánytól, addig az emberek "azt várják, hogy húzzanak el, és ne okozzanak több kárt".
Mint fogalmazott: a kormánypártoknak két évük volt arra, hogy az emberek érdekeit
szolgáló döntéseket hozzanak. Álláspontja szerint azonban például az adójóváírás
kivezetése súlyos, akár havi 15 ezer forint veszteséget okozott az átlag alatt keresőknél.
A munka törvénykönyvének módosítása pedig kiszolgáltatottá tette a munkavállalókat.

Gúr Nándor a munkavállalók érdekeit sértő, az elmúlt két évben hozott intézkedések
közé sorolta továbbá a munkaügyi ellenőrzések "elgyengítését", az 55 év felettiek és 25
év

alattiak

munkapiaci

helyzetének

romlását,

az

alapfokú

végzettségűek

közfoglalkoztatási bérének jelentős csökkentését, a mikro- és kisvállalkozások
helyzetének romlását és a hátrányos helyzetű térségek további leszakadását.
A munkavállalók védettségének megszüntetése, a munkaadói járulékok és az adóterhek
emelése, a különadók bevezetése, valamint a csökkenő jövedelmekkel szemben európai
szinten is kimagasló forgalmi adó bevezetése miatt nem tud hinni a kormánypárti
frakcióvezető szavainak - közölte Gúr Nándor. Az ellenzéki politikus szerint Rogán Antal
frakcióvezető arrogáns és cinikus, amikor ilyen kérdéseket vet fel.
Gúr Nándor szerint nincs szükség nemzeti konzultációra, hiszen a válaszokat rég
tudniuk kellene a kormánypártoknak. Ha mégsem, akkor "készüljenek konstruktív
ellenzéki szerepre" - tette hozzá.

Megszorítás és felelőtlenség = 2013-as költségvetés

Ha két szóval kellene jellemezni a múlt héten benyújtott költségvetési tervet, akkor
röviden azt mondhatnánk: felelőtlen megszorítás - kezdte pénteki mosonmagyaróvári
sajtótájékoztatóját Beke Károly, az MSZP Győr-Moson-Sopron megyei alelnöke.
Felelőtlen, mert az Orbán-kormány a reális gazdasági adatok hiányában, év közben
nyújtotta be ezt a tervezetet. Megszorítás, mert a Fidesz egy olyan helyzetben vesz el
mindenkitől újabb 460 milliárddal többet, amikor a TÁRKI friss kutatása szerint a felnőtt
magyar lakosság közel negyedével fordult elő az elmúlt egy évben, hogy kifejezetten
pénzhiány miatt és nem feledékenységből nem tudta befizetni közüzemi számláját vagy
valamilyen hiteltörlesztés részletét.

Látható, hogy nyoma sincs a 2010-es ígéreteknek. Jövőre stagnál a gazdaság, és nem
csökkennek, hanem nőnek az adóterhek. Az Orbán-kormány jövőre újabb adókat vezet
be, mint például a telefon adót, a sárgacsekk adót és a biztosítási adót.

A Fidesz-KDNP 2010-es ígéreteire mindenki emlékszik még, de azoknak, akik
elfelejtették volna, most bemutatjuk példaként Dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár és
térségének országgyűlési kampányanyagát. Mit is mondott Ő két évvel ezelőtt? kérdezte Beke Károly. „Meg kellene végre hallgatni az embereket, nem elvenni tőlük,
hanem segíteni nekik.”, „nem a megszorítás, hanem a munkahelyteremtés jelentheti a
kiutat a válságból.” - válaszolta meg a kérdést a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet
alelnöke.

Szép szavak, kár, hogy semmi sem valósult meg ezekből. Kár, mert több millió magyart
vert át hamis ígéreteivel a Fidesz-KDNP. Azt látjuk, hogy ma kevesebb embernek van
munkája, mint 2010-ben, leálltak a beruházások és az egyes, mindennapos termékek
esetében a fogyasztói árak drasztikusan nőttek 2010 májusához képest.
Mindezek után, más már nem maradt, mint hogy megkérdezzük a megye és a
mosonmagyaróvári térség kormánypárti képviselőit, mi lett a 2010-es ígéretekkel? Mit
tesznek azért a 2013-as költségvetési vita során, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek
tovább, a családok, a bérből és fizetésből élők biztonságban élhessenek? Mit tesznek
azért, és mindezek mellett mit tesznek azért, hogy végre felújításra kerüljenek például
Szigetköz alsóbbrendű és Mosonmagyaróvár város belső útjai?
Az MSZP a nyáron nem pihen, nem megy szabadságra. Az emberek, a választók
véleményét is meghallgatva, a gazdasági folyamatok reális értékelése alapján őszre
alternatív költségvetést és adótörvényeket, valamint gazdaságpolitikai programot készít.
Ez a beruházás- és gazdaságnövelésre valamint a munkahelyteremtésre fókuszál majd, a
családok, a munkából és fizetésből, az egészségügyi ellátásra szorulók, a fialok és idősek,
a kis és közepes vállalkozások, valamint Magyarország térségei, így Győr-Moson-Sopron
megye mindennapi biztonsága érdekében.

Fenntartható fejlődés: létfontosságú cél Magyarország számára
is!
"Bár az elmúlt húsz évben történtek előrelépések abba az irányba, hogy a világgazdaság
működését a fenntartható fejlődés irányába hangolják át, az erőfeszítések növelésére

van szükség." - mondta dr. Gurmai Zita, az MSZP EP-képviselője ma az MSZP
környezetvédelmi és nőtagozatának közös rendezvényén, javaslatát a Rio+20
csúcstalálkozóval kapcsolatosan. A politikusok megállapodtak abban, hogy a jövőben
előremozdítják a fenntartható fejlődést szolgáló jogalkotási munkát és szigorúbban
ellenőrzik a

nemzeti

kormányokat

a

csúcs célkitűzéseinek betartása

terén.

"Magyarország számára is fontos, hogy komolyan vegye a fenntartható fejlődéshez
kapcsolódó célkitűzéseket. Az Európa 2020 Stratégia ugyanis az Európai Unió
szakpolitikáit is a zöld, intelligens és befogadó gazdasági növekedés szolgálatába állítja.
Magyarország csak akkor lehet sikeres az Európai Unióban, amennyiben sikeres a
fenntartható fejlődésben." - hívta fel a figyelmet a képviselő asszony.
"A nők szerepe azért is kiemelten fontos a fenntartható fejlődés területén, mert a legtöbb
országban ők a felelősek a táplálkozásért, a gyereknevelésért és a háztartások
ellátásáért. Sajnos azonban a nők továbbra sem képviselnek elegendő súlyt a
döntéshozatalban és számos területről kizárják őket a munkaerőpiacon. Több
munkahelyet kell megnyitnunk a nők számára pl. a zöld iparágakban, a fenntartható
fejlődést szolgáló ágazatokban, ahonnan eddig sajnálatosan kiszorultak." - vázolta a
helyzetet Gurmai Zita.
"Európa-szerte kiemelten fontos, hogy minél több fenntartható, zöld munkahelyet
hozzunk létre, pl. a csúcstechnológia vagy az egészségügy területén. Ezek a munkahelyek
természetesen nemi hovatartozástól függetlenül nagy jelentőséggel bírnak, már csak a
fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem miatt is. A nők számára azonban szegregációjuk miatt - célzott intézkedések, pozitív diszkrimináció és külön az ő
számukra kialakított képzések szükségesek." - hangsúlyozta a szocialista képviselő,
hozzátéve: "Ezért fontos, hogy az Orbán-kormány felhagyjon elavult, a nőket
másodrangú állampolgároknak tekintő politikájával és nemtől függetlenül minden
magyar állampolgárnak egyenlő lehetőségeket nyújtson!"

Orbánisztán és Európa

Az Orbán–kormány szembemegy az európai értékrenddel. Magyarországot korábban az
európai integráció mélyítése és további bővítése egyik legmegbízhatóbb támogatójának

tekintették, most egyre többen Orbanisztánként emlegetik – mondta Kovács László az
MSZP országgyűlési képviselője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.
Kovács László beszámolt arról, hogy egy brüsszeli konferencián vett rész, amelyen
baloldali politikusok (köztük több volt államfő, kormányfő és külügyminiszter) valamint
tudományos kutatók elemezték Európa jelenlegi helyzetét és jövőjét, hatását a világ más
térségeire. Hangsúlyozta, hogy mivel Magyarország adottságai miatt különösen
nagymértékben függ a külső feltételektől, folyamatosan figyelni kell hazánk és a
nemzetközi környezet viszonyát. A sajtótájékoztatóján a szocialista képviselő
emlékeztetett arra, hogy az MSZP szerint az Orbán-kormány kétéves tevékenysége ezen
a területen is súlyos károkat okozott, aminek árát az ország lakossága fizeti meg.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy Európa még nem jutott túl a 2008.
óta tartó pénzügyi és gazdasági válságon, csak annak mélypontján. A legsúlyosabb
problémát a munkanélküliség és tízmilliók elszegényedése, kilátástalan helyzete jelenti.
Ez kedvez a szélsőséges nézetek, köztük az antiszemitizmus erősödésének, Európai Unió
elleni hangulatkeltésnek, a kormányzó erőket pedig a demokrácia korlátozására
ösztönözheti. A nemzeti önzés, a bezárkózás csak fokozza a bajt, a kiutat nem a
kevesebb, hanem a több Európa, az integráció mélyítése és további bővítése jelenti.
Általános volt az a vélemény, hogy az elmúlt két évben Európában előretört a baloldal.
Míg korábban az Európai Uniónak csak négy tagállamában, most már tízben
kormányoznak egyedül vagy koalícióban a szocialisták, szociáldemokraták. Ezek között
van Franciaország is. Az Unió másik meghatározó országában, Németországban pedig az
összes tartományi választást a szociáldemokraták nyerték meg, akiknek komoly esélyük
van a győzelemre a 2013. őszi parlamenti választásokon is. Egyre több választó jön rá
ugyanis arra, hogy a jobboldali kormányok a válságot az amúgy is nehezen élők
terheinek növelésével próbálják kezelni, még a baloldali pártok a gazdagok nagyobb
tehervállalását szorgalmazzák, a növekedést és a munkahelyteremtést állítják a
középpontba.
A konferencia előadói szerint az Európai Uniónak nagyobb szerepet kell vállalnia és
kapnia a világ sorsának alakításában. Többen is hangsúlyozták, hogy az Európai Unió és
a Szocialista Internacionálé hibázott, amikor elnéző volt más földrészek – így az északafrikai arab országok – diktatórikus vezetőivel és vezető pártjaival szemben. Az arab

tavasz tanulsága, hogy az egyes országok stabilitása Európán kívül sem épülhet
diktatúrára, csak a demokráciára, a jogállamra.
Az Európai Unió nemcsak a válságkezelésben való részvétellel, hanem a társadalmigazdasági fejlődés támogatásával és saját gyakorlatának megismertetésével nyújthat
támogatást. Ehhez azonban elengedhetetlen a hitelesség, amit veszélyeztethet, ha akár
egyetlen tagállamban is lebontják a demokrácia, a jogállam intézményeit, a fékek és
ellensúlyok rendszerét, ha a kormányzó erők egyeduralmat építenek ki.
A sajtótájékoztatón Kovács László az MSZP álláspontjára utalva az ország, a nemzet
érdekei szempontjából károsnak minősítette, hogy míg korábban a hazánkat az európai
integráció, kiszámítható, mélyítését és további bővítését határozottan támogató
tagállamnak tekintették, addig most egyre többen Orbanisztánnak nevezik.
Nem csupán arról van szó, hogy a Fidesz-KDNP kormány egyes konkrét uniós normákat
nem tart be, ezt más tagállamok is megteszik. Az Orbán-kormány az uniós értékrend
egészével megy szembe. Az Orbán-Matolcsy páros a többiekkel ellentétes irányban
kőröz a képzeletbeli autóversenyen és úgy közben úgy tesz, mintha a többi uniós
kormány menne rossz irányba. Ez nemcsak súlyos veszélyekkel jár, de azzal is, hogy
hazánk

egyre

távolodik

az

Európai

Unió

centrumától.

A szocialista politikus emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor hivatalba lépése óta a
Nyugat hanyatlásáról és a keleti nyitás szükségességéről beszél, Oroszországot és Kínát
időnként szövetségesként említi. Az elmúlt két év alatt a többoldalú nemzetközi
találkozókat leszámítva csak elvétve tett hivatalos látogatást az Európai Unió és a NATO
országok fővárosaiban, járt viszont több szovjet utódállamban és Szaud-Arábiában. A
kelet felé fordulás azonban eddig semmilyen eredményt nem hozott.
Az Orbán-kormány az uniós normákat tudatosan és provokatív módon sérti meg.
Amikor erre az Európai Bizottság figyelmezteti, akkor ezt azzal utasítja vissza, hogy a
bírált magyar jogszabály teljes mértékben összhangban van az uniós előírásokkal, ami
nem igaz. A magyar kormányfő időnként durván sértegeti az uniós intézményeket, azok
vezetőit, képviselőit. Igyekszik hamis állításokkal és ígéretekkel félrevezetni őket, amivel
nemrég

még

nyilvánosan

el

is

dicsekedett.

Kovács László rámutatott, hogy az Orbán-kormánynak nincs külpolitikai stratégiája,
legfeljebb haditerve az állítólagos uniós gyarmatosítással szembeni szabadságharc

megvívására. Ez a szabadságharc azonban a hiteltárgyalások körüli huzavona és a
nemzetközi bizalom elvesztése miatt igen sokba kerül, amit az adófizetők, a nyugdíjasok,
a bizonytalanná váló jövőjű fiatalok kénytelenek megfizetni. Hasznát pedig Orbán Viktor
és hatalmi köre, valamint gazdasági klientúrája élvezi.
Kovács László szerint ebben a következő választásokig nem várható változás, mert
Orbán Viktor nem akar változtatni. A változáshoz új kormány és új parlamenti többség
kell.

Mesterházy-interjú az olasz l’Unitában
Orbán Viktor a diktatúra intézményesítését próbálja megvalósítani Magyarországon,
semmibe véve a politikai és polgári jogokat - állította Mesterházy Attila, a Magyar
Szocialista Párt elnöke a l’Unitá olasz baloldali napilapban vasárnap közölt interjúban.
A magyar politikus Rómában az olasz balközép Demokrata Párt (PD) hétvégi
pártgyűlésén vett részt, amelyen Pierluigi Bersani főtitkárral is találkozott.
Az olasz lapban a “Ne hagyjátok magára Magyarországot, itt diktatúra fenyeget” című
interjújában válaszolt a l’Unitá kérdéseire. Ebben kifejtette az olasz baloldali napilapnak,
hogy ”Magyarország populista kormány túsza”, mivel az Orbán-kormány “semmibe veszi
a politikai és polgári jogokat”.
A Fidesz kétharmados többsége “nem csak számbeli kérdés. Politikai vonaluk nem
tartalmazza a párbeszédet... csak a kényszerítést” - hangoztatta Mesterházy, aki szerint
ugyanez történik a magyar társadalomban is.
Az MSZP elnöke szerint veszélyt a szélsőség megerősödése jelent: “Ahogyan Sarkozy
Franciaországban Marine Le Pen Nemzeti Frontjának szélsőséges nézetei után futva
próbált meg győzni, ugyanezt próbálja megtenni Orbán Magyarországon”.
A szocialisták elnöke hozzátette: Orbán a diktatúra intézményesítésével próbálkozik,
Európában pedig nem hisz.

Mesterházy kijelentette, a PD győzelme a következő olaszországi választásokon bizalmat
adna a magyar választóknak a progresszív erők iránt, éreztetve velük, hogy “nincsenek
egyedül Európában”. Orbán viszont az európai konzervatívok között is elszigetelődött mondta olasz lapinterjújában Mesterházy Attila MSZP-elnök.

Adóemelések újra és újra
Humbug, kamu a költségvetési terv, amellyel a kormány nemrég előállt. Még a kabinettel
igazán nem ellenséges Költségvetési Tanács is jelezte: egy óvatosabb, értsd, reálisabb
tervezetet kellene készíteni. A "forradalom" vezetői azért sietnek, mert borzasztóan
nagy szükségük van az IMF pénzére. Azt hiszik, ha eljátsszák a jó gyereket, akkor
nagyobb esélyük lesz megszerezni a túlélést biztosító hitelt.
Van azonban, ami sokkal inkább foglalkoztat mostanság a kormány aktuális
szerepjátékánál: az, hogy vajon kibírják-e az emberek a következő évet? Mi lesz a
szegényekkel és hányan süllyednek majd a költségvetés hatására a szegénységbe?
A 2013-as költségvetés mindenekelőtt adóemeléseket hoz. Lesz tranzakciós adó,
amellyel kétszer annyi pénzt akar beszedni a kormány, mint eredetileg jelezte. Az
átutalásokat és a sárga csekkeket is terhelő adó ráadásul degresszív, vagyis arányaiban
jobban terheli a kis összegű átutalásokat és befizetéseket, mint a nagyokat. Így tehát a
kispénzűek jobban megérzik majd a hatását. Lesz aztán távközlési adó is, amely névleg
ugyan a szolgáltatókat terheli, de egyértelmű, hogy ennek jelentős részét a fogyasztókra,
tehát az emberekre hárítják majd át az érintett cégek. A biztosítási adóval büntetni
fogják azt az állampolgárt, aki felelősségteljes gondolkodással biztosítást köt
vagyontárgyaira. Jön az elektronikus útdíj, továbbá 11 százalékos adó terheli majd a
legalapvetőbb kommunális szolgáltatásokat. A személyi jövedelemadó rendszeréből
nem vezetik ki a félszuperbruttót, holott mindeddig erről volt szó, így tehát az adóalap
nem csökken.
A "radikális adócsökkentés" ígéretével választást nyerő Fidesz 40 százalékra emeli
vissza az állampolgárok összadóterhelését, holott az a kormányváltáskor csak 36
százalék volt. Számszerűen bizonyítható tehát, hogy a Fidesz hazudott a választóknak:
éveken át hangoztatott kapitális hazugsága segítette választási győzelemhez.

És ez még messze nem a vége. Magas marad az infláció, ennek következtében veszítenek
értékükből a piaci és jóléti jövedelmek. Ezen felül azonban emelkedni fognak a lakosság
közvetlen terhei is. Növekedni fognak a gyógyszerköltségek, az oktatási, az egészségügyi,
a szociális szolgáltatások és a közösségi közlekedés költségei, miközben az
üzemanyagárak már most is soha nem látott magasságokban járnak. Miközben a
megélhetés brutális módon nehezül, 23 milliárd forinttal kevesebb jut majd szociális
ellátásokra. Emellett pedig fogalma sincs senkinek arról, hogyan fognak működni az
államosított közszolgáltatások.
A kutatás-fejlesztésre sem jut pénz: a magyar tehetségeket nem támogatja, hanem
elüldözi a kormány.
Az összesen 600 milliárd forintos megtakarítás kibírhatatlan terhet jelent majd az
embereknek, ráadásul nem is vezet sehova. Az 1,6 százalékos növekedési prognózis túl
optimista, valójában valószínűleg stagnálni fog jövőre a gazdaság az idei visszaesést
követően. Leálltak és állva is maradnak a beruházások: a beruházási ráta soha nem volt
annyira alacsony, mint most. A hitelezés szinte megszűnt, a fejleszteni, foglalkoztatást
bővíteni kívánó vállalkozók nem jutnak pénzhez. A piaci szférában kevesebben
dolgoznak, mint a kormányváltáskor. A közmunka csak a számok kozmetikázást jelenti,
valós megoldást nem nyújt a megélhetési problémákra.
Amit a kormány művel, az nem befektetés a jövőbe, éppen ellenkezőleg: az erőforrások
felélése, a gazdaság motorjának kiszerelése, az emberek végső kifacsarása, a vállalkozók
megsarcolása. Nem jön ki semmi a megszorításból, nem épül belőle semmi, nem fordul
termőre a későbbiekben. A kormányzati gazdaságpolitika tartós stagnáláshoz, a
kormányzati társadalompolitika szegényedéshez vezet. Aligha lehetünk meglepve, ha
jövőre már 4 millió fölé emelkedik a létminimum alatt élők száma.
Mindezt látva az MSZP alternatív költségvetési és adótörvény-javaslatok kidolgozását
kezdi meg. Tartozunk azzal a választóknak, hogy megmutatjuk: a válság közepette, az
erőforrások szűkössége mellett is többet lehetne kihozni a költségvetésből. Több
munkahely, több beruházás, beinduló növekedés, másféle, igazságosabb és hatékonyabb
adóstruktúra. Megmutatjuk, hogy lehet mást és másként tenni.

Provokáció, hogy a belügyminiszter a csendőrség létrehozásáról
egyeztet

Provokációnak minősítette az MSZP-s Steiner Pál, hogy - egy hozzá késve eljutott
meghívó szerint - Pintér Sándor egyeztetést hívott össze a csendőrség felállításáról; a
szocialista képviselő magyarázatot vár a belügyminisztertől.
Steiner Pál hétfőn sajtótájékoztatón felidézte, hogy a parlament alkotmányügyi
bizottságában Pintér Sándor egy hónappal ezelőtti meghallgatásakor a jobbikos GaudiNagy Tamás felvetésére szóba került a csendőrség felállításának a kérdése. A
belügyminiszter személyes megbeszélésre invitálta a témáról a jobbikos képviselőt,
majd az ugyancsak hozzászóló Steiner Pált, aki most azt mondta: késve kapott meghívót
a múlt hétfőre tervezett egyeztetésre, de azon egyébként sem vett volna részt.
Úgy indokolt: már a csendőrség újbóli létrehozásáról szóló ötletelést is döbbenetesnek,
provokációnak tartja, ami sérti a holokauszt áldozatainak emlékét. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a magyar jog részét képező 1947-es párizsi békeszerződés tiltja fasiszta
szervezetek újraalakítását, márpedig a csendőrség - amelynek tagjai a második
világháború alatt részt vettek a magyar zsidók deportálásában - szerinte egyértelműen
ebbe a körbe tartozik.
Ezért a szocialista képviselő írásbeli kérdéssel fordult a belügyminiszterhez, azt
tudakolva, ennek ismeretében hogyan tárgyalhat a csendőrség létrehozásáról, és ha van
ilyen szándéka, hogyan képzeli azt el.
Véleménye szerint további aktualitást ad a kérdésnek, hogy a Nobel-békedíjas Elie
Wiesel a közelmúltban lemondott a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjéről,
amelyet 2004-ben vehetett át, hogy a The Jerusalem Post értesülése szerint a kneszet
elnöke visszavonta Kövér László meghívását Izraelbe, ugyancsak azzal az indoklással,
hogy a házelnök részt vett a Nyirő József emlékére tartott rendezvényen, továbbá hogy
"minden héten történik valami náci jellegű, fasiszta jellegű, nyilas jellegű provokáció".

Kettős nyomvonalú büntetőpolitikát!
Nem ért egyet a kormány büntetőpolitikájának irányával, ezért nemmel szavaz az MSZP
hétfőn a parlamentben az új büntető törvénykönyvre.
Bárándy Gergely országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatón elmondta: bár több új
rendelkezését is jónak tartják, nemmel fognak voksolni az új büntetőkódexre. Indoklásul
kifejtette, a szocialisták olyan kettős nyomvonalú büntetőpolitikát szorgalmaznak, amely
a súlyos bűncselekményekkel és a visszaesőkkel szemben szigorúan lép fel, a kisebb
bűntetteket először elkövetőkkel szemben viszont alternatív, nevelő hatású szankciókat
alkalmaz.
Véleménye szerint a büntetési statisztikák is igazolják ennek helyességét, az elmúlt két
évben, a szigorúbb kormányzati büntetőpolitika idején ugyanis nőtt a regisztrált
bűncselekmények, köztük az emberölések száma.
Az új Btk. legsúlyosabb hiányosságának Bárándy Gergely azt nevezte, hogy nem húz
választóvonalat a személy elleni erőszakos bűncselekmények és más bűntettek közé.
Példaként hozta, hogy amíg egy erőszakos bűncselekmény miatt harmadjára elítélt
bankrablót a három csapás miatt kötelező életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélni,
egy három embert meggyilkoló elkövetőt nem. Hasonlóképpen, kábítószerrel
visszaélésért is kiszabható súlyosabb szankció, mint emberölésért - kifogásolta.
Kérdésre válaszolva elmondta: az MSZP, ha kormányra kerül, az új - 2013. július 1-jétől
hatályos - büntető törvénykönyv több mint kilencven százalékát változatlanul hagyja,
mivel az nagyjából ilyen arányban megegyezik az eddigi kódexszel. Megszüntetnék
viszont az értelmetlen szigorításokat és a bírók mérlegelési szabadságát korlátozó
rendelkezéseket - jelezte.
Módosító javaslataikról elmondta, a kormány mindössze hármat támogatott közülük:
hogy a jogos védelemnél ne írják elő az arányosság követelményét, hogy ne csak egy-egy
településről, hanem valamely városrészből is kitilthassanak bűnelkövetőket, valamint az
állatkínzás büntetésének szigorítását.

Gurmai Zita: A következő lépés Törökországban a nők
jogainak megerősítése legyen!

„Elfogadhatatlan, hogy a 21. században, amikor a tudomány és a technológia szédületes
mértékű fejlődésének lehetünk szemtanúi, egyes országokban a nők még mindig nem
egyenjogú tagjai a társadalomnak. A nők helyzetének javítása és a nemek közötti
esélyegyenlőség előmozdítása alapvető emberi jog, amely egyértelműen előmozdítja a
gazdasági és társadalmi fejlődést” – mondta dr. Gurmai Zita, európai parlamenti
képviselő, Isztambulban, a Szocialista Internacionálé Nőszervezte (SIW) konferenciáján
tartott előadásában.

Az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetét (PES Women) vezető politikus a
törökországi helyzetet értékelve, elítélte a kisebbségi – elsősorban kurd – politikusok
bebörtönzését, hangsúlyozva, hogy a jobboldali kormány által kezdeményezett
intézkedésekkel szemben demokratikus és békés eszközökkel kell fellépni. „A
kormányzó jobboldali Igazság és Fejlődés Pártja nem lehet hiteles demokratikus párt
úgy, hogy több száz politikai ellenfelét, köztük megválasztott tisztviselőket börtönben
tartja” – tette hozzá Gurmai Zita.

Gurmai Zita hangsúlyozta: a feminista és progresszív politikai mozgalmaknak továbbra
is élen kell járniuk a nők jogainak bővítésében és más társadalmi reformokban. Ennek
érdekében, a török és nemzetközi szervezeteknek együtt kell dolgozniuk. „Elsősorban a
korai iskolaelhagyás megakadályozását szolgáló oktatási reformokat, valamint a nők
szexuális és reproduktív egészségügyi jogainak megerősítését tartjuk a legsürgetőbb
feladatnak” – mondta az EP-képviselő. Gurmai Zita emlékeztetett rá: az elmúlt
időszakban a jobboldali kormány vezető politikusai az abortusz betiltásának
szükségessége mellett foglaltak állást.

A képviselő asszony szerint, a nők helyzetének javítása bizonyítottan pozitív
következményekkel jár a társadalomban és a gazdaságban. Ennek jelentősége a jelenlegi
válság idején különösen felértékelődik. „Konzervatív szellemiségű visszalépések helyett,
a nők jogainak szélesítése és megerősítése kell, hogy legyen a következő lépés az
Európai Unióba belépni kívánó Törökország számára” – zárta előadását Gurmai Zita.

Szánt a fideszes gyógypedagógus
Ezzel még nagy baj nem lenne, ha ez a hóbortja, csak akkor a saját földjén tegye. Ezzel
szemben a helyzet az, hogy a fideszes politikus felesége kvázi ingyen jutott
köztulajdonban lévő földhöz pályázat útján. Már csak azt lenne jó tudni, hogy a helyi
gazdálkodókkal szemben mióta ér többet a földbérleti pályázati kiírásban, ha valaki
gyógypedagógiai ismereteit akarja a földbe plántálni. Minden bizonnyal a kedves férj
politikai hovatartozása is beszámított a pályázati kiírásba, bár még nem nyilvános,
melyik feltétel volt ez.
A földterület értékét némileg emeli, hogy légvonalban 900 méterre található a
Balatontól. Nem mellesleg – minő véletlen – szinte centiken múlt, hogy megfelelt a
pályázatban kiírt 20 kilométeres kritériumnak a pályázó lakóhelye és a földterület
közötti távolság. Azaz Szedlák úr neje nem balatonvilágosi gazdálkodó.
Azonban a leginkább felháborító a fideszes honatya és polgármester, Szedlák Attila
védekezése: ”A feleségem családjának voltak földjei, amit az államosításkor elvettek,
most tulajdonképpen visszakapta ezeket.” Mióta függ össze a kártérítés és a földbérleti
pályázat? Vagy a Fidesz értelmezésben ezek a fogalmak szinonimák? A Fidesz így intézi a
szerinte nem teljesült kártérítéseket?
Ettől még dicséretes, ha úgy dönt, hogy meg szeretné adni az esélyt gyermekeinek, hogy
a földből éljenek meg, mint a nagyszüleik, azonban némileg visszatetsző, hogy mindezt
gazdálkodók számára kiírt pályázaton elnyerhető földdel akarja megvalósítani,
érzékelhető politikai befolyásolással.
Mert mi mással nyerhetett Szedlák úr, ha gazdálkodói tapasztalatait jól mutatja, hogy
szakmai önéletrajzában sem lehet fellelni földművelésre utaló életszakaszt, hiszen
szakmáját tekintve mérnök-informatikus, politikai pályája előtt a közigazgatásban
dolgozott. Hasonlóképpen nem szántott még életében egy percet sem gyógypedagógus
neje, ahogy két gyermekük sem túrja majd a földet.
A fideszes honatya szerint ” a helyi gazdálkodókkal fogjuk megműveltetni a területet.” Ez
a kijelentés igazolja, hogy szemenszedett hazugság, hogy gyermekeinek földművelési
vágyát akarta ily módon kielégíteni, hiszen azok egy percet sem akarnak rajta dolgozni.

Igaz, ha szó szerint vesszük szavait, azaz ”szeretnénk a gyerekeinknek megadni az esélyt,
hogy a földből élhessenek ”, akkor minden stimmel. Dolgozni nem akarnak rajta, csak
megélni belőle és ezért minden eszközt bevetettek, hogy megszerezzék a földet a
valóban gazdálkodni akaró, földműveléshez értő helyi gazdálkodók elől. Ez az igazi
fideszes mentalitás. Dolgozni nem akarnak, de elvenni a közvagyont mások elől,
harácsolni, másokból ingyen élni, azt igen.
Az MSZP felszólítja Budai Gyulát, hogy vizsgáltassa ki ezeket a gyanús földbérleti
pályázatokat! Amennyiben nem teszi, vagy politikai kifogásokkal akar kibújni a döntés
alól, akkor jelezzük, hogy az MSZP minden gyanús földbérleti pályázatot kivizsgál és
amennyiben hibát talál, a földbérleteket megszűnteti.

Nyílt levél Orbán Viktornak
Tisztelt Orbán Viktor!
Magyarország súlyos morális válságba került: a kormány és a kormányzó pártok idézték
ezt elő azzal a nyílt törekvésükkel, amely a Horthy-korszak történelmi bűneinek
relativizálására, magának Horthy Miklósnak, híveinek, eszmetársainak rehabilitációjára
irányul.
Ebbe a sorba illeszkedik Kövér László buzgó igyekezete Nyírő József újratemetése
érdekében. Ennek a kegyeleti aktusnak az átpolitizálásával ugyanis nemcsak egy, az
antiszemita és fasiszta gondolatokat nyíltan hirdető és vállaló író emlékét idézik meg, de
felélesztik a náci Németországot, a Szálasi-rendszert lelkesen, hűen, és a végsőkig
aktívan kiszolgáló politikus eszméit is.
Ezt teszi a kormány akkor is, amikor a szélsőjobboldali elveket valló és hirdető írók
műveit kötelező olvasmánnyá teszi. Ugyanilyen gyalázatos, hogy a kormányzó pártok a
hazai és nemzetközi botrányok ellenére a Horthy-korszak újabb antiszemita
személyiségének Prohászka Ottokárnak akarnak köztéri szobrot, és ezzel emléket
állítani. Prohászka Ottokár személyének megítélése eddig egyértelmű volt: püspök létére
a Horthy-korszak egyik fő ideológusaként, politikusként gyűlöletre uszított, antiszemita

eszméket hirdetett. Ő követelte leghangosabban a numerus clausust. Prohászka
antiszemitizmusa nem kérdés, hanem tény: nem vita tárgya. Mára minden őszinte
demokrata megütközéssel, az egykori áldozatok hozzátartozói és a Holokauszt túlélői
pedig félelemmel figyelik ezt a folyamatot itthon és immár a világban is.
Intő jel volt Elie Wiesel Nobel-békedíjas író Kövér Lászlónak írt levele, amelyben kifejti:
"egyre világosabb, hogy a magyar hatóságok bátorítólag lépnek fel azokban a
kísérletekben, amelyek tisztára mosnák Magyarország múltjának ezt a tragikus fejezetét,
nevezetesen a világháborús magyar kormány részvételét az ország több százezer zsidó
állampolgárának deportálásában és meggyilkolásában." Elie Wiesel ennek hatására
tiltakozásul lemondott a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjéről.
Újabb súlyos figyelmeztetést jelent az Egyesült Államok ötven kongresszusi képviselője
által aláírt és az Ön számára megküldött tiltakozó levél, amelyben a Magyarországon
erősödő
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aggodalmukat fejezték ki. Egyben leírták azt is, hogy az ilyen megnyilvánulásoknak nincs
helyük a civilizált párbeszédben, és nem maradhatnak megválaszolatlanul. A Magyar
Szocialista Párt, a magyar demokratikus ellenzék, minden demokrata itthon és a
világban is a leghatározottabban elítéli ezt a folyamatot. De megállítani Ön tudja ezt.
Ezért minden eddiginél nyomatékosabban felszólítom Önt, mint a kormányzó
pártszövetség elnökét és az ország miniszterelnökét, hogy egyértelműen határolódjon el
ezektől a törekvésektől és vessen véget a gyalázatnak, állítsa meg a gyűlölködő nézetek
felerősítését, az antiszemita kultusz újraélesztését!
Mi, szocialisták javaslatot tettünk egy olyan etikai bizottság létrehozására, amely a
szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépést tette volna lehetővé. A
Fidesz módosító javaslatával a bizottság felállítását ellehetetlenítette Ezúton újra
javaslom Önnek a bizottság a felállítását, és elvárom, hogy ezt a javaslatot Ön
személyesen is támogassa! Felszólítom, hogy akadályozza meg Prohászka Ottokár
tervezett

szobrának

felállítását

elkerülve

ezzel

a

hazai

és

a

nemzetközi

közfelháborodást, hazánk tekintélyének és méltóságának további rombolását.
Mindez nem történelmi, nem kulturális, de nem is egyszerűen politikai kérdés, hanem
emberiességi kötelesség. Az dől el most, hogy ki hol áll: a bűnös ideológiákat egykor

terjesztők és mai követőik, vagy az áldozatok, a túlélők és a jóérzésű – jobb-és baloldali –
demokraták oldalán.
Ön,

mint

Magyarország

kormányfője

kiemelt

felelősséget

visel

azért,

hogy

Magyarországon senkit ne érhessen jogtalan hátrány, szóbeli vagy tettleges támadás
származása, nemi identitása vagy bármely más ok miatt. Magyarország polgáraiként
elvárjuk, hogy ennek a kötelességének végre eleget is tegyen!
Várom válaszát.
Budapest, 2012. június 22.
Üdvözlettel: Mesterházy Attila a Magyar Szocialista Párt elnöke

Kifacsart Gépnarancs
Az MSZP Sajtótagozata szerint határtalanul gyomorforgató, hogy Fidesz már a köz
szolgálatában álló tisztviselők kirúgásával való zsarolástól se riad vissza, ha a
szabadrablását kell megpróbálnia leplezni!
”Bármennyire is gyomorforgató, kénytelenek vagyunk engedni a zsarolásnak,
lemondunk az adott intézmény jogsértő működésével kapcsolatos leleplező cikkek
további közléséről” – írja bejegyzésében az egyik legolvasottabb ellenzéki blog
főszerkesztője. Az ”adott intézmény” vélhetően egy újabb állami szerv, amely a Fidesz
Zrt. fennhatósága alá kerülve immár az Orbán-rezsim oligarcháinak telephelyeként
üzemel.
A Gépnarancs.hu munkatársának zsarolása amellett, hogy határtalanul gyomorforgató, a
következőkre is rávilágít:
1. A narancsos hatalmi gépezet már a köz szolgálatában álló tisztviselők kirúgásával való
zsarolástól se riad vissza, ha az ország teljes területére kiterjesztett szabadrablását kell
megpróbálnia leplezni.

2. A demokratikus ellenzék Orbán-rezsim megdöntése utáni első közös feladata a
független tömegtájékoztatás és a sajtószabadság visszaállítása lesz.
Az MSZP Sajtótagozata szolidáris a még megmaradt, és a sajtó- és a szólásszabadságáért
az ország jelenlegi helyzetében is bátran kiálló független média minden képviselőjével.
az MSZP Sajtótagozata

Szócska Miklós adott szava
Ismét bebizonyosodott, hogy Szócska Miklós adott szava pont annyit ér, mint Matolcsy
György gazdaságpolitikája. Semmit.
Ezúttal azok az egészségügyi dolgozókra mért csapást a Fidesz, akik nem állami
intézményben dolgoznak. Ők ugyani egy forint bérkompenzációt sem fognak kapni. Ezek
az intézmények, mint például az Ózdi és a Várpalotai kimaradnak a bérkompenzációból.
Szócska Miklós elárulta az egészségügyi dolgozókat.
Már konkréten fenyegeti a betegellátás minőségét a totálisan alkalmatlan Fideszes
egészségpolitika. Mellékhatatásai már jól érezhetőek, ilyen például a tömeges
elvándorlás, a káoszba fulladó struktúra átalakítás, és a betegutak kilátástalan útvesztői,
vagy az 50%-os emelés az innovatív gyógyszerek után fizetendő extra adók.
Az egészségügyi ellátásnak csak vesztesei lesznek. Somogy például a negyedik az
ágyszámcsökkentési listán, ez azt jelenti, hogy Siófokon megszűnik a szemészet,
Nagyatádon a szülészet- nőgyógyászat, Marcaliban a gyermekosztály. Kazincbarcikán
július 1-vel megszűnne a szülészet és a gyermek-fekvőbeteg ellátás, valamint
megszűnnének a sebészeti, nőgyógyászati és szemészeti ágyak is.

2010 óta semmilyen pozitívum nem történt az egészségügyben. A Fidesz-kormány
semmit nem tesz, a dolgozók itthontartása, a szakemberhiány megállítása, és a
gyógyszerárak csökkentése érdekében.
Az az egészségpolitika, amit a Fidesz- kormány folytat megbukott. Ezért azonnali
cselekvést várunk a kormánytól a 2013-as költségvetés visszavonása, és az ágazati
források átalakítása az egyetlen megoldás. Nem felesleges presztízsberuházásokra van
szüksége az országnak, hanem kiszámítható gazdaságpolitikára, ez a valódi munkaerő
itthontartási program. Itt az idő cselekedni!
Dr. Havas Szófia
a Fővárosi Közgyűlés egészségpolitikai és szociális bizottságának alelnöke

Nemzeti Konzultáció ('Inzultáció'?!)

A „Nemzeti Konzultáció” költségeiről is félrevezető információkat ad a Fidesz. A 800
milliós költségekben nem tüntették fel a kipostázott borítékokban található
válaszborítékot és az abban rejlő hasonló nagyságrendű postai kézbesítési díjat, de szót
sem ejtettek a nyomda-, valamint a nyomtatványok/válaszok kiértékelésének munkabér
költségeiről sem. Összességében valószínű, hogy kb. a 800 millió Ft duplájába fog kerülni
a költségvetésnek és a „Zembereknek” ez az egész látszat konzultáció.

Több felvetés és kérdés csak álkérdés, különös tekintettel arra, hogy számos esetben a be nem tartott - választási ígéreteikre kérdeznek rá, hogy érdemes volna-e azokat most
realizálni... Például: különböző adócsökkentési lehetőségekről regélnek, ámítják az
embereket. A valóság pedig az, hogy a választási kampányban beígért azonnali és
drasztikus adócsökkentések helyett – kivéve a leggazdagabbaknak kedvező egy-kulcsos,
16 %-os SZJA kulcsot – az európai léptékben legmagasabbra (27 %) emelték az ÁFA-t, és
újabb 15 adófajtát találtak ki és vezettek be.

Más kérdésekben direkt és indirekt módszerekkel olyan lehetőségeket vetnek fel, mint
előremutató gazdaságpolitikai lépéseket, amit az előző kormányzat már akkoriban
megvalósított – pl. munkahelyteremtés és gazdaságilag hátrányos helyzetű térségek
fejlődésének előmozdítása adókedvezményekkel, melyeket gyakorlatilag a FIDESZ több
tekintetben megszüntetett.
Az emberek és a családok egyre tragikusabb anyagi helyzetének nem ismeretét és/vagy
megcsúfolását tükrözi, az a perverz felvetés, hogy esetleg a családokat az
autóvásárlásukban „szocpol támogatással” kellene segíteni.
Ezek szerint – és Orbán Viktor szerint – a magyar embereknek az lenne a legnagyobb
problémájuk(?), hogy autót akarnak vásárolni, amikor 3 millió lakossági energiaszámlán
143 milliárd Ft díjhátralékuk van! 1,7 millió lakossági villanyszámlán 46,5 milliárd Ft,
986 ezer lakossági gázszámlán 70,5 milliárd Ft és 316 ezer lakossági távhő-számla
esetében pedig 26 milliárd Ft tartozás van. A kikapcsolt lakossági fogyasztók száma
megközelíti a villamos energia területén a 37 ezret, földgáznál a 102 ezret, távhő
esetében a 2400-at.
A fiatalok „megsegítésére” egy másik konkrét példa: 2010-ben a rezidensek nettó
88.500,- Ft-ot, 2011-ben – köszönhetően a fentebb említett egy kulcsos 16 %-os SZJA
kulcsnak - nettó 83.800 Ft-ot kerestek.
Felvetik, hogy a cafeteriát készpénzben kellene-e adni a rászorulóknak, miközben az
írott- és az elektronikus sajtó tele van azzal az ötletelésükkel, hogy akár a nyugdíjak vagy
akár a családi pótlék egy részét hasonló (pl. Erzsébet) utalványokban fizessék ki.
A kérdések között felvetik a nemzetközi cégek további megregulázásának lehetőségét is.
Ennek is köszönhetően például a gyógyszergyártó- és forgalmazó cégek már mostanság
tömegesen hagyják el Magyarországot, ezen belül egy év alatt 188 készítmény
forgalmazását szüntették be, és az idén kb. további – szintén alig helyettesíthető – 120
gyógyszer tűnhet el a gyógyszertárakból. Emellett a fenti cégek mintegy 500 magasan
kvalifikált dolgozótól váltak meg a K+F tevékenységek realizálásának jelentős
megnyirbálása miatt, ezzel összefüggésben pedig a magyar egészségügyi intézmények,
klinikák kb. 12-15 milliárd/év bevételtől esnek el az új gyógyszerek klinikai

kipróbálásának külföldre vándorlása miatt.
A „Nemzeti Konzultáció” hasonló a parlamenti „ál-konzultációhoz” is, ahol számos
esetben az utolsó pillanatban, mindenféle egyeztetés nélkül kerülnek döntésre a
különböző törvények módosító javaslatai, de jellemző módszer az is, ahogy az ún.
„egészségügyi salátatörvény” a parlamenti tárgyalás előtt 1 nappal került fel a
minisztérium és a törvényhozás honlapjára, ennyi időt hagyva a különböző szakmai
egyeztetésekre és konzultációkra.
Mindezek alapján a kiskunfélegyházi MSZP (helyi elnök: Garai István Levente dr. és
Societas ( megyei elnöke: Eszik Bence) szervezet felkérte az érintettek hozzájárulását és
segítségét a „Nemzeti Ál-konzultáció” papírosainak összegyűjtésére, majdan pedig a két
szervezet felajánlotta, hogy az összegyűlt papírmennyiség jogszerű, MÉH vállalaton
keresztüli hasznosítása révén keletkező bevételt a szociálisan rászorulók számára
juttatja el közvetlenül, vagy az ezzel a céllal működő, és eddig már 8,1 millió Ft-ot a
rászorulók számára szétosztó Karácsonyi Fény Alapítvány közreműködésével.

dr. Garai István Levente,
MSZP Kiskunfélegyházi Szervezetének Elnöke,
országgyűlési képviselő

Szemétség
Szemétség, hogy miközben az Orbán-kormány épp egy újabb brutális megszorításokat
tartalmazó költségvetés elfogadására készül, a Simicska-birodalom visszavágása esze
ágában sincs.
Az elmúlt hetek, hónapok hírei után egyáltalán nem meglepő (sőt), hogy szemétügyekben is a Simicska-cégháló a legjáratosabb hazánkban: a Fidesz Zrt. fő
beszállítójaként megismert Közgép és társvállalatai 6 megyében összesen mintegy 25
milliárd forintért építhetnek hulladékkezelő központokat az uniós – köztük a magyar –
adófizetők pénzén.

Ez hazai lebontásban azt jelenti, hogy Orbán Viktor és Fidesz csak a napokban minden
magyar állampolgár egy főre jutó fejlesztési keretéből mintegy 2500 forintot áldozott a
kollégiumi szobatársaságára, miközben a jövő évi költségvetésben a magyar
csecsemőktől az aggastyánokig újabb 60 ezer forint pluszelvonást ír elő.
Az MSZP számára a csak a Fidesz-holdudvar beruházásait élénkítő nemzeti közgépesítés
rendszere éppúgy elfogadhatatlan, mint a foglalkoztatás és az életszínvonal további
csökkentését előirányzó 2013-as költségvetés tervezete. Az MSZP ezért olyan alternatív
adó-és költségvetési javaslatcsomagot terjeszt a Parlament elé, amely több munkahelyet
és több beruházást eredményez.
De nem a Fidesz Zrt., hanem Magyarország részére.
Török Zsolt,
szóvivő

Miért titkosak a földpályázatok?
Sorra lepleződnek le a fideszes képviselők rokonai földbérleti pályázatok kapcsán, és
sokuknál igen hamar kiderül, hogy soha az életben nem kaptak volna földet, ha nem lett
volna fideszes rokon a családban. Hiába mond le a földhöz jutó gyógypedagógus feleség
a földbérletről, ezzel csak azt ismerte el, hogy a férje révén szerzett földet. Mindeközben
vannak olyan fideszes képviselők is, akiknek családtagjaik kiváló pályázatot készítettek,
szakmai képességük, a földművelés iránti elkötelezettségük vitathatatlan. Ezeket a
kiváló embereket sározzák be a mutyikkal földhöz jutó fideszes senkiháziak, a földből
élni, de azt nem művelni akaró ügyeskedők. Meddig kell várni arra, hogy végre a Fidesz
belássa, hogy nem lehet titkosítani a földbérleti pályázatok bírálatát?
Különös tekintettel arra, hogy ez a föld állami vagyon. Tehát minden magyar polgár joga,
hogy tudja, milyen feltételekkel, kik, hogyan jutnak az állami vagyonhoz.
Az MSZP arra kéri a Fideszhez köthető, a magyar földhöz, az agráriumhoz,
állattenyésztéshez ezer szállal kötődő elhivatott szakembereket, hogy ne tűrjék tovább a
szakmájuk, a magyar föld megszégyenítését! Tegyenek azért, hogy nyilvánosak legyenek

a már megnyert pályázatok bírálatai. Legyen egyértelmű, kik azok, akik minden
tiszteletet és megbecsülést megérdemelnek, hogy kiváló pályázatokkal megszerzett
földjeinket művelik, és kik azok, akik alávaló módon lopják a nemzet vagyonát, orozzák
el a tisztességes földművelők elől a megélhetési lehetőséget. Az MSZP szerint ez minden
tisztességes vidéki ember jogos igénye.

Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke,
országgyűlési képviselő

Költségvetés 2013: az önkormányzatok rémálma
A jövő évi költségvetés tervezete hatalmas megszorítást ír elő az önkormányzatok
számára, rajtuk keresztül pedig a lakosságra. Ezért MSZP számára
elfogadhatatlan.
Hamar munka ritkán jó. Az Orbán-kormány által sietve beterjesztett 2013-as
költségvetési javaslat soha nem látott mértékben csökkenti az önkormányzatok
támogatását.
Konkrétan: az állam jövőre több forrást vesz el, mint amennyi feladatot átvesz, vagyis
nem ad annyit sem, amennyibe azok ellátása ma kerül.
Ha majd rohamosan romlani fog a közszolgáltatások minősége, ”kiderül”, amit
folyamatosan mondunk: az önkormányzatok mind gazdasági, mind személyi
vonatkozásban jó gazdái voltak az általuk ellátott feladatoknak, semmi szükség nem volt
tehát azok elvételére.
Az új finanszírozási rendszerben rengeteg a bizonytalanság. Amellett, hogy a legjobb
megoldás az önkormányzati autonómia széleskörű visszaállítása volna, a jelenlegi
rendszernél még az is jobb lenne, ha az állam minden feladatot magához venne. Egy
biztos: a megosztott feladatellátás csak káoszt okoz majd.
A kormány továbbra is azt a politikát folytatja, hogy nem közvetlenül vet ki adókat,
hanem közvetve, jelen esetben az önkormányzatokra, végső sorban a lakosságra tolja a
terheket. Amennyiben működtetni akarják településüket, kénytelenek lesznek adókat
emelni, illetve újabb adókat kivetni.

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatását
összesen 647,2 milliárd forintban állapítja meg, ami az előző évinél több mintegy 400
milliárd forinttal kevesebb. A csökkenést a feladatok elvonása is okozza, de elvonásra
kerül a településre kimutatott szja és a települési önkormányzatok
jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére beállított támogatás, a gépjárműadó 60
százaléka és az illetékbevételek is.
Állításainkat alátámasztja az Állami Számvevőszék véleménye is, amely szerint a 2013.
évi költségvetés az önkormányzatok számára (is) jelentős rizikót rejt. A jelenlegi
számokat elnézve erősen kérdéses, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás
egész évben megoldható-e. Ha nem, könnyen megállhat a helyközi járat, a
szemétszállítás, röviden az élet a településeken.
Amennyiben a kormány a továbbiakban is ragaszkodik az alapvetően elhibázott, rossz
gazdaságpolitikájához, a 2013-as költségvetés legnagyobb vesztesei az önkormányzatok,
vagyis a magyar emberek lesznek.
Varga Zoltán,
az MSZP Önkormányzati kabinetvezetője,
országgyűlési képviselő

