2012.06.28. csütörtök

Egy kézbe kerülhet a tankönyvpiac
Csak a polgárok bevonásával erősíthető meg a bizalom és a demokrácia
Váltani csak az MSZP-vel lehet
Növekedéspárti döntések kellenek az európai csúcson
Hetvenhét ügyben tesz feljelentést a miskolci MSZP
Bizonytalan bevételekből tervez tehercsökkentést a kormány

Melléklet a kormány sikerkommunikációjához

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi
honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Egy kézbe kerülhet a tankönyvpiac
Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségi tagja szerint egy kézbe kerülhet a tankönyvpiac. A
politikus szerdán azt mondta, hogy a tankönyvpiac rendjének tervezett módosítása azzal
a veszéllyel fenyeget, hogy ezen a területen is megjelennek az "oligarchák".
A változtatás után - amelyről kedden kezdett tárgyalni a parlament - a szakminiszter
hagyhatná jóvá a tankönyveket, így akár monopolhelyzet is kialakulhat, főleg, hogy a
miniszter által kiválasztott tankönyv helyett az iskolák nem választhatnának másikat közölte Kunhalmi Ágnes.

Véleménye szerint ez a rendszer kizárja, hogy a helyi sajátosságoknak, a gyerekek
felkészültségének megfelelő tankönyvekből tanítsanak a pedagógusok, akik jó esetben
néhány tankönyvből választhatnának, rossz esetben pedig választási lehetőségük sem
lenne.

A szocialista politikus szerint a centralizáció szakmailag indokolatlan, így felvetődik a
gyanú, hogy a Fidesz a földbérletpályázatokhoz hasonlóan a 16-18 milliárd forintos
tankönyvpiacon is a hozzá közel álló érdekcsoportokat, "oligarchákat" akarja helyzetbe
hozni egy titkolt bírálati szempontokon nyugvó pályázati rendszerrel. Mint mondta, az
átalakítás kétlépcsős: előbb a tankönyvek terjesztésével megbízták az állami tulajdonú
könyvtárellátót, majd most a pályázati rendszert központosítják.

Kunhalmi Ágnes arra is kitért, hogy már a parlament előtt van a köznevelési és a
felsőoktatási törvény módosítása is, noha még hatályba sem léptek, sőt a köznevelési
törvényhez több mint nyolcvan módosító indítványt nyújtottak be kormánypárti
képviselők. Véleménye szerint ez azt jelzi, hogy az iskolák államosítását, amit az MSZP
eddig is ellenzett, nem készítették elő, az állami intézményfenntartó központ pedig
érzéketlen lesz a helyi problémákra.

Csak a polgárok bevonásával erősíthető meg a bizalom és a
demokrácia
„A jelenlegi viharos helyzetben hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy Európát
nemcsak gazdasági, politikai és erkölcsi válság sújtja, hanem a demokrácia is veszélybe
került”– mondta dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő szerdán Bukarestben, a
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport és az Európai
Progresszív Tanulmányok Alapítványa (FEPS) közös rendezvényén.

„Gondoskodnunk kell arról, hogy mindenki tudatában legyen ennek a veszélynek, és
kézzel fogható megoldásokat kell kidolgoznunk” – hangsúlyozta az EP képviselő,
hozzátéve, hogy az európai szocialisták képesek megfelelő súllyal kezelni a problémát, és
programjukban kiemelten foglalkoznak vele.
Gurmai Zita szerint a demokrácia megerősítésében csak olyan, közösen elhatározott
intézkedésekkel lehet eredményt elérni, amelyek az alapvető európai értékeken
alapulnak, hiszen ezekre épül a huszonhét tagállam együttműködése is. „Ezeknek a
kézzel fogható intézkedéseknek magukba kell foglalniuk a polgárok egyenlő részvételét
a döntéshozatali folyamatban is” – hangsúlyozta a képviselő asszony, kiemelve, hogy a
fontosabb szerep aktívabb részvételre fogja ösztönözni a polgárokat is, megerősítve a
politikai intézmények iránti bizalmukat.
„Az európai polgári kezdeményezés társ-jelentéstevőjeként határozottan támogatom a
részvételi demokrácia elemeinek bevonását az európai szintű demokráciába. Ezzel az
eszközzel az első transznacionális részvételi eszköz került a polgárok kezébe. Mi,
politikusok pedig így bebizonyíthatjuk, hogy: figyelünk a szavukra” – zárta hozzászólását
Gurmai Zita.

Váltani csak az MSZP-vel lehet

Érdekeink és céljaink közösek, ugyanolyan vagy hasonló problémákkal szembesülnek az
emberek Romániában, mint Magyarországon - jelentette ki tegnap Bukarestben
Mesterházy Attila.

Az MSZP elnök-frakcióvezetője az Európai Szocialista Párt frakcióülésének keretében
rendezett

fórum előtt

arról beszélt,

hogy Romániában

az előző kormány,

Magyarországon pedig a jelenlegi hoz olyan intézkedéseket, amelyek rombolják a
demokráciát és lebontják a jogállamot.
A válságkezelés Mesterházy szerint ma Magyarországon sikertelen, a kormány képtelen
beindítani a gazdaságot, ezért nincs növekedés, nincsenek új mukahelyek és a jövő
egyelőre kilátástalan. A tájékoztatón Mesterházy mellett Sergei Stanishev, az Európai
Szocialisták Pártjának elnöke, Victor Ponta román miniszterelnök és Hannes Swoboda,
az EP szocialista frakciójának vezetője az európai baloldal térnyeréséről, a válságkezelés
alternatívájáról,

a

gazdasági

növekedés

beindításáról

és

a

fiatalok

munkahelyteremtéséről beszélt.
A Jogállam - Európai Értékrend címmel rendezett fórum zárszavában az MSZP elnöke a
szocialistákkal kapcsolatban egyebek mellett azt hangoztatta, két évvel ezelőtt mindenki
temette a pártot, ma ugyenezek az elemzők azt mondják, hogy az MSZP nélkül nem lehet
legyőzni a Fidesz-kormányt. Az elmúlt két évben a párt nemcsak megmaradt, de úgy
megerősödött, hogy támogatottsága a jelen pillanatban egyenlő a Fideszével. Ennek a
sikernek egy nagy titka van: amit az ember megígér, azt teljesíteni is kell - fogalmazott
Mesterházy, aki az RMDSZ vezetőivel is egyeztetett Bukarestben, és nemzetpolitikai
minimumot sürgetett.
Népszava /
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=564626#null

Növekedéspárti döntések kellenek az európai csúcson
Az Európát sújtó gazdasági válság mélyebb megértését, a foglalkoztatás kérdésének az
eddigieknél hatékonyabb megoldását várja a mai napon induló Európai Tanácsüléstől
Herczog Edit szocialista EP-képviselő. A Költségvetési Bizottság tagja arra figyelmeztet,
hogy Európa következő hétéves költségvetése a növekedésről kell szóljon, ebből az EP
egy tapodtat sem enged.

Herczog Edit várakozással tekint a mai, az Európa állam- és kormányfői részvételével
rendezett csúcstalálkozó elé, mert bár sokadik alkalommal tűzik a tagállamok
zászlajukra a növekedés és foglalkoztatás zászlaját, a költségvetési fegyelem
szigorításánál távolabb mutató lépések eddig még nem hagyták el a tárgyalótermet.
Aggasztó, hogy a Tanács üléseit egyre inkább a kizárólag a fiskális fegyelemért aggódó
pénzügyminiszterek, nem pedig a felelős állam és kormányfők dominálják.
A képviselő szerint a csúcson eldőlhet, vajon a tagállamok megértették-e, hogy Európa
kevesebb pénzből nem gazdálkodhat, mert az a versenyképesség elvesztéséhez, a
szociális olló továbbnyílásához és a területi egyenlőtlenségek fokozódásához vezet.
Ezért, ha a tagállamok csökkenteni szeretnék befizetéseiket az uniós büdzsébe,
gondoskodniuk kell az EU saját forrásainak bővítéséről.
A szakpolitikus hozzáteszi, az EU következő, 2014-20 közötti hétéves költségvetését az
EP nélkül nem lehet elfogadni, ezért minél korábban törődik bele a Tanács, hogy az EP
által támogatott büdzsé a gazdasági növekedés és a versenyképesség javítása köré
szerveződik, annál korábban sikerül majd dűlőre jutni a vitákban. Európa, az európai
bérből és fizetésből élők, és a vállalkozók érdeke, hogy a költségvetés nagy
keretszámairól mielőbb világos képünk legyen, ezért most a Tanács térfelén pattog a
labda, hogy megteszi-e a szükséges lépéseket, vagy tovább húzza az időt.

Hetvenhét ügyben tesz feljelentést a miskolci MSZP
Hetvenhét ügyben - köztük a városi vagyonkezelőnél kifizetett prémiumok és az új
villamosok beszerzése miatt - tesz feljelentést a miskolci MSZP, döntően hűtlen kezelés
gyanújával.
Simon

Gábor

szocialista

országgyűlési

képviselő

csütörtökön

Budapesten

sajtótájékoztatón azt mondta: számításuk szerint ezekben az ügyekben csaknem három
és fél milliárd forint kár érte a borsodi megyeszékhelyet. Azt is közölte, hogy nagyjából
ötven esetben hűtlen kezelés miatt tesznek feljelentést, de okirathamisítás, hanyag
kezelés és hatóság félrevezetése miatt is a nyomozóhatósághoz fordulnak.

Földesi Norbert, az MSZP miskolci frakcióvezetője kiemelte, hogy a város a
legkedvezőtlenebb ajánlat mellett döntött az új villamosok beszerzésekor, illetve hogy a
veszteséges városi vagyonkezelőnél a tavalyi év végén prémiumot osztottak a cég
vezetőinek, jogilag is megkérdőjelezhetően.
Beszámoltak

arról
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demokráciaközpontot szervezett az MSZP, ide várják az állampolgári bejelentéseket
további gyanús ügyekről.
Simon Gábor emellett arról beszélt, hogy Miskolcon ugyanazok a folyamatok
tapasztalhatók, mint országszerte: a Fidesz-KDNP szerinte a saját embereivel tölti fel az
önkormányzati intézményeket és korlátozza a demokráciát.
Példaként hozta, hogy két középiskolában, a Földes Ferenc és az Avasi Gimnáziumban a
szülők és a tantestület akarata ellenére cseréltek igazgatót, ami ellen a diákok mindkét
intézményben gyászszalag viselésével tiltakoztak az évzárón. Felhozta azt is, hogy a
közgyűlésben megszüntették az interpellációkat és a napirend előtti felszólalásokat, így
szűkítve az ellenzék lehetőségeit.

Bizonytalan bevételekből tervez tehercsökkentést a kormány
Az MSZP örvendetesnek tartja, hogy munkahelyteremtő intézkedésekről állapodott meg
a kormány és a Fidesz-KDNP, de a szocialisták úgy ítélik meg: a háromszázmilliárd
forintos tehercsökkentés megvalósítása kérdéses, mivel a bevételek, amelyekre
alapozzák, rendkívül bizonytalanok.
Kovács Tibor országgyűlési képviselő csütörtökön sajtótájékoztatón elmondta: nem
látszik, hogyan lehet jövőre a tervezett hiány megtartása mellett végrehajtani azt a
tehercsökkentést, amit az MSZP már hosszú ideje sürget, a költségvetés ugyanis
rendkívül ingatag, bevételeinek legalább egyharmada megalapozatlan.
Az MSZP szerint ehhez a büdzsé teljes átdolgozására vagy még inkább annak
visszavonására és új költségvetés benyújtására volna szükség.
Ezt indokolja, hogy a parlament költségvetési bizottsága csütörtökön a pénzügyi
tranzakciós illeték és a baleseti adó átalakítását kezdeményezte - mondta a szocialista
politikus, hangsúlyozva, a kormányoldal az ülésen nem tudott választ adni arra, hogy ez
miként változtat majd a büdzsé bevételi oldalán, így különösen aggályos, hogy a kabinet
nagyrészt ebből fedezné a háromszázmilliárdos tehercsökkentést.
Azt, hogy a kormány és a Fidesz-KDNP-frakciószövetség megállapodása alapján a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Államkincstár pénzügyi műveleteire is
kiterjedhet a tranzakciós illeték, Kovács Tibor úgy értékelte: az állam valójában csak
egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt.
Kitért arra is, az MSZP helyesnek tartja a munkahelyek létrejöttét és megőrzését szolgáló
intézkedéseket, de úgy ítélik meg, hiba, hogy két évet kellett várni ezekre, noha a
szocialisták hosszú ideje sürgetik a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű csoportok
foglalkoztatásának támogatását.

Melléklet a kormány sikerkommunikációjához
A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH által közölt legfrissebb foglalkoztatási és
munkanélküliségi adatokban is pozitív tendenciát lát. Ez azonban szemfényvesztés.
Hogy miért? Melléklet az NGM sikerkommunikációjához.

1. számú melléklet:
Amikor a pénzügyi-gazdasági válság első súlyosabb elbocsátási hulláma 2008 végén
begyűrűzött hazánkba, a KSH a 15-74 éves korosztályban úgy 3 millió 900 ezer
foglalkoztatottat mért. Ez az adat a 2010-es kormányváltás idején nagyjából 120 ezerrel
kevesebb volt, a KSH által frissen közölt számok szerint ma pedig mintegy 3 millió 850
ezer. Vagyis a Fidesz-kormánynak egyelőre még a válság előtti foglalkoztatási rátát sem
sikerült utolérnie.
2. számú melléklet:
A 2010. év májusában mért foglalkoztatottságot az idei adattal összevetve kiderül, hogy
az elmúlt két évben alig 70 ezer új munkahely jött létre Magyarországon. Emlékeztetőül:
az ígéret 2010 májusában tíz év alatt 1 millió új, adófizető (!) munkahely
megteremtéséről szólt, vagyis a Fidesz időarányosan a felét sem teljesítette annak, amit
a kormányrúd átvételéért cserébe vállalt.
3. számú melléklet:
A fenti 70 ezres számot is csupán a közfoglalkoztatás és a magánszféra felhígításával, a
négy- és a hatórás munka bevezetésével, vagyis a munkaidőalap újrafelosztásával
sikerült produkálni. Mindössze a statisztika javult tehát, nem pedig a bér-és
életszínvonal, amely folyamatos és radikális romlást mutat.
4. számú melléklet:

A munkanélküliségi ráta annak ellenére emelkedik, hogy az álláskeresési támogatás
időtartama a harmadára csökkent, vagyis a tartósan munka nélkül lévők számának is a
harmadára kellett volna csökkennie.
5. számú melléklet:
Az olyan kicsi és nyitott, következésképp sérülékeny gazdaságok, mint a magyar, a
világpiaci viharok elmúltával viszonylag gyors reprodukcióra képesek. Azaz a válság
előtti foglalkoztatottsági szintet a Fidesz-kormány mára azzal is el tudta volna érni, ha
semmit nem tesz a gazdasággal, csak hagyja élni a hazai és a külföldi vállalkozásokat.
Magyarországon azonban az elmúlt két évben sok egyéb mellett a tőke sem működött,
működhetett. Ezért – a fiatalok közel feléhez hasonlóan – inkább menekül.
Fentiek fényében tehát, ha kérhetjük, a kormány legközelebb majd akkor fényezze
magát, ha a foglalkoztatottság a ciklus végére (netán azelőtt) eléri a válság előtti szintet
+ 400 ezer új, adófizető munkahelyet.
Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
az MSZP alelnöke

