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Európa új lendületet kaphat
Herczog Edit üdvözli, hogy az Unió és a tagállami költségvetések pénzügyi stabilitásának
megteremtése mellett a növekedés beindítására is komoly források jutnak a friss
európai paktum nyomán. Az EP pénzügyi bizottságának tagja szerint az európai államés kormányfők részvételével megrendezett, maratoni csúcson eldöntött 130 milliárdos
gazdaságélénkítő csomag bizonyítja, hogy a tagállamok észbe kaptak, és letérnek végre a
kizárólag a megszorításokra alapozott gazdaságpolitika útjáról.
Herczog Edit szerint az uniós csúcson elhatározott bankunió, az európai pénzintézetek
közös felügyelete, illetve a tagállami költségvetési politika szorosabb európai
ellenőrzése egyaránt fontos lépések az integráció elmélyítése, egyúttal az európai
szolidaritás kiteljesítése felé. A képviselő szerint a tagállamok felismerték, hogy
Európában mind egy hajóban evezünk, így jelentős jogosultságokról mondtak le.
A képviselő a csúcstalálkozó igazi eredményének azonban annak a kb. 130 milliárd
eurós gazdaságélénkítő csomagnak a megszavazását tekinti, amelytől a munkaerőpiac
bővülését várja Európa. Herczog szerint ez az első komoly lépés azóta, hogy a Tanács
több hónappal ezelőtt a zászlajára tűzte a növekedéspárti politikát.
Herczog külön üdvözli, hogy döntés született az egységes európai szabadalom
kérdésében is. Ez olcsóbb, egyszerűbb és biztonságosabb szabadalmi eljárást jelent majd
a cégeknek, több szabadalmat, nagyobb globális versenyképességet, ezáltal több
minőségi munkahelyet hozhat Európának.
A képviselő egyúttal arra figyelmezteti a kormányt, hogy bár a tagállami
költségvetéseket a jövőben szigorúbban ellenőrzi majd az Unió, a célok és eszközök
meghatározása továbbra is a kormányok feladata marad. Ezért a kormánynak olyan
intézkedéseket kell kidolgoznia a jövőben, amelyek megfelelnek az uniós szinten
elfogadottá vált növekedés és munkahelyteremtés politikájának, és segítenek abban,
hogy a most eldöntött forrásokból hazánkba is jusson, hiszen nagyon messze járunk még
a választási kampányban ígért – és égetően szükséges – egymillió új munkahely
megteremtésétől.

Költségvetési tervet készít az MSZP őszig
Debrecen - Magyarországot a kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi – mondta
Török Zsolt.
A költségvetési megszorítások miatt aláírásgyűjtésbe kezdett Bangóné Borbély Ildikó, az
MSZP országos elnökségének tagja. Püspökladányban és Nádudvaron egy óra alatt 150
aláírást gyűjtött össze a képviselő. Az akciót egész nyárra tervezik, s a megye össze
településére el szeretne jutni.
– Az utóbbi két évet a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság jellemzi. A megszorítások
hosszabb távon nem vezetnek eredményre, ezért ősszel egy alternatív költségvetési
tervvel fogunk előállni – mondta Török Zsolt, az MSZP szóvivője a pénteki
sajtótájékoztatón.
Bangóné Borbély Ildikó hozzátette: a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság egyik
bizonyítéka, hogy a fiatalok fele el akarja hagyni az országot, mivel nincs jövőképük, nem
tudnak mire tervezni. – Felháborító, hogy a nyári szociális étkeztetésből 30 ezer
gyermeket zártak ki úgy, hogy a kistérségi iskolákban például a tízórait már reggel meg
kapják a diákok, mert otthon nincs mit reggelizni. Mindeközben a nemzeti konzultációra
860 millió forintot költenek – fűzte hozzá.
HBN

Huszonkét éve példátlan megszorítást hajt végre a kormány
Az MSZP választmányi elnöke szerint a kormány a jövő évi költségvetéssel az elmúlt
huszonkét évben példátlan megszorítást hajt végre.
Botka László szombaton újságíróknak azt mondta: 2013-ban a GDP 40 százalékára nő az
adóterhelés, ami egyszer sem fordult elő a rendszerváltozás óta. A költségvetési javaslat
megalapozatlan, ezért a szocialisták módosító javaslatot sem nyújtottak be, őszre viszont
alternatív büdzsét készítenek - hangsúlyozta.
A tervezett 300 milliárd forintos tehercsökkentésről azt mondta, hogy annak hiányzik a
fedezete, és ha a tranzakciós illetéket kiterjesztik a jegybank és a kincstár pénzügyi
műveleteire, akkor az állam önmagát adóztatja meg. Szerinte ezt a nemzetközi
szervezetek nem fogadják majd el.
Katona Tamás korábbi MSZP-s pénzügyminisztériumi államtitkár a választmányi ülésen
szintén azt mondta: kizártnak tartja a megállapodást a Nemzetközi Valutaalappal, ha a
kormány a nemzeti bank pénzügyi műveleteire is kiveti a tranzakciós illetéket.

Szakpolitikusok a 2013-as büdzséről
Az MSZP választmányi elnöke szerint a kormány a jövő évi költségvetéssel az elmúlt
huszonkét évben példátlan megszorítást hajt végre. Botka László szombaton
újságíróknak, pártja budapesti választmányi ülése előtt azt mondta: 2013-ban a GDP 40
százalékára nő az adóterhelés, ami egyszer sem fordult elő a rendszerváltozás óta.
A költségvetési javaslat megalapozatlan, ezért a szocialisták módosító javaslatot sem
nyújtottak be, őszre viszont alternatív büdzsét készítenek, hogy megmutassák, lehet az
átlagosan és az átlag alatt keresők terheinek növelése nélkül felelős költségvetést
összeállítani - hangsúlyozta. Szerinte a büdzsé drágábban működő államot, tönkremenő
önkormányzatokat és stagnáló jóléti kiadásokat vetít előre, miközben a gazdaság az idei
visszaesés után jövőre sem fog növekedni.
A politikus a tervezett 300 milliárd forintos tehercsökkentésről azt mondta, hogy annak
hiányzik a fedezete, és ha a tranzakciós illetéket kiterjesztik a jegybank és a kincstár

pénzügyi műveleteire, akkor az állam önmagát adóztatja meg. Szerinte ezt a nemzetközi
szervezetek nem fogadják majd el.
Ebből nem lesz több pénz, hacsak nem kell mindenkinek fizetnie, aki állami
alkalmazottként a kincstártól kapja a fizetését és oda fizeti be az adóját - jelentette ki
Botka László.
Tóbiás József frakcióvezető-helyettes a választmányi ülésen megalapozatlannak
minősítette a költségvetési javaslatot, mondván, hogy az idei zárszámadás ismerete
nélkül és a jövő évi adótörvények beterjesztése előtt készült.
A szocialista politikus szerint a kormány gazdaságpolitikája a szegényeket még
szegényebbé teszi, és már a középosztály egy része is napi megélhetési gondokkal küzd.
Bírálta a költségvetési tervet azért is, mert a forráselvonás lehetetlen helyzetbe hozza az
önkormányzatokat, a gyógyszerkasszát érő megszorítás miatt pedig egyre többen nem
tudják kiváltani a felírt orvosságot.
Józsa István, gazdasági ügyekért felelős frakcióvezető-helyettes a befektetői bizalom
hiányáról beszélt, amit szerinte a kormány kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája, a
visszamenőleges hatályú jogszabályalkotás és a húzóágazatokat terhelő különadók
okoztak.
Szekeres Imre, gazdaságpolitikai kabinetvezető azt mondta: ma kevesebben dolgoznak,
mint a kormányváltáskor, a reálbérek veszítettek értékükből, a gazdaság recesszióba
süllyedt, a beruházások leálltak, az infláció pedig 5 százalék feletti.
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adóátrendezésre tesznek majd javaslatot, amely biztosítja a kormány által várt bevételt,
de igazságos: kétkulcsos személyi jövedelemadóra és a tőkejövedelmek fokozottabb
adóztatására épül, lehetővé teszi a munkáltatókat sújtó járulékok csökkentését és azt,
hogy az alacsonyabb keresetűek is érvényesíteni tudják a családi adókedvezményt.
Katona Tamás korábbi pénzügyminisztériumi államtitkár arra számít, hiába fogadja el a
parlament a nyári szünet előtt a költségvetés sarokszámait, a 2013-as büdzsét még idén

módosítani kell. Szerinte a tranzakciós illeték szabályainak megváltoztatása azt jelzi, a
kormány nem akar megállapodni a Nemzetközi Valutaalappal, az IMF és az Európai
Központi Bank (EKB) ugyanis nem fogadhatja el, hogy a jegybank pénzügyi műveleteire
is kiterjesszék az illetékkötelezettséget.
Sajtótájékoztatóján az MTI kérdésére válaszolva ezt valószínűsítette Botka László is,
kiemelve, hogy a kormány a jegybanktörvény után ismét elmulasztotta az egyeztetési
kötelezettségét az EKB-val.
A választmányi ülésen ezután az MSZP szakpolitikusai értékelték a költségvetés
részleteit.
A testület zárt üléssel folytatta munkáját, ezen a március végén megválasztott
pártelnökség eddigi tevékenységéről számol be Simon Gábor elnökhelyettes és Velez
Árpád pártigazgató.

Családpolitika Fidesz-módra
A vasárnap életbe lépő munka törvénykönyvének nőkre vonatkozó részeit, illetve a
kormányzat abortusztablettával kapcsolatos magatartását bírálta szombati budapesti
sajtótájékoztatóján az MSZP.
Bangóné Borbély Ildikó, az ellenzéki párt elnökségi tagja azt kifogásolta, hogy megszűnik
az anyák védettsége, amennyiben nem jelentik be azonnal terhességüket
munkaadójuknak, továbbá beteg gyermekük otthoni ápolása idején is felmondhatnak
nekik. A szocialista politikus kritizálta, hogy a kormány a 2013-as költségvetési javaslat
szerint befagyasztja a szociális támogatásokat, közben pedig milliárdokat költ más
célokra. Arra hívta fel a miniszterelnököt és a kormányt, hogy a büdzsé tárgyalásakor
vegyék figyelembe a családok érdekeit.
Kormos Kata, a szocialista párt szóvivője a munka törvénykönyve kapcsán úgy vélte:
még inkább kiszolgáltatott helyzetbe hozza a munkavállalókat, és mind ez, mind az
abortusztabletta körüli „huzavona” csorbítja az emberek jogait. A szóvivő ideológiai okot

gyanít annak hátterében, hogy álláspontja szerint a kormány folyamatosan nehézségeket
gördít az abortusztabletta hazai bevezetése elé, holott szerinte nem a politika, hanem az
orvostudomány hatásköre lenne megítélni a kérdést. Leszögezte: a politika nem szólhat
bele az állampolgárok szabad döntésére vonatkozó kérdésekbe.
Nem arról van szó, hogy könnyebb lenne az abortusz, hanem egy korszerű egészségügyi
beavatkozáshoz való hozzáférésről – emelte ki Kormos Kata, hozzátéve, hogy nagyobb
hangsúlyt kellene kapnia a nem kívánt terhesség megelőzésének, a szexuális
felvilágosításnak, és csökkenteni kellene a fogamzásgátló szerek árát. Hozzátette: olyan
környezetet kell teremteni az országban, hogy az abortusz szociális okból való
kényszere fel se merülhessen.

Az MSZP változtatna a rokkantnyugdíjasokat érintő
jogszabályokon
Határozati javaslattal szeretné elérni az MSZP, hogy az Országgyűlés kérje fel a
kormányt, változtasson a rokkantnyugdíjasokat érintő jogszabályokon - mondta Tóth
Csaba,
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sajtótájékoztatóján.
A képviselő elmondta: a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége
nemrégiben egy felhívással fordultak a kormányhoz és az Országgyűléshez.
Felkérésüknek eleget téve az MSZP egy országgyűlési határozati javaslattal szeretné
segíteni az érintetteken.
A határozati javaslat célja, hogy az Országgyűlés kérje fel a kormányt, készítse el azokat
a jogszabályváltozásokat - a megfelelő pénzügyi feltételek megteremtése mellett -,
amelyek megállítják a megváltozott munkaképességű emberek "elnyomorodását" mondta.
Szorgalmazta, hogy a kormány dolgozza ki azoknak a törvényeknek és más
jogszabályoknak a módosítását, amelyek "méltatlan, a rehabilitációs alapcélokkal is
ellentétes szabályokat tartalmaznak".

Tóth Csaba emlékeztetett: az új szabályok miatt jelenleg 20 ezer megváltozott
munkaképességű "esett ki" a rendszerből, a kormány pedig "csalónak" állította be ezeket
az embereket. Bejelentették azt is, hogy 150 ezer embert akarnak visszavezetni a
"munka világába" miközben 35 ezer rokkantnyugdíjas vár állásra - tette hozzá.
Közben a rossz döntések miatt azokat is nehéz helyzetbe hozták - mondta - , akik a
rokkantnyugdíj mellett tudtak dolgozni, hiszen megszűnt a kedvezményes vállalkozói
státusa 15 ezer rokkantnyugdíjasnak, akik így már nem tudnak vállalkozni.

Növekedésteremtő reformokat és növekedésbarát költségvetési
konszolidációt!
Az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) miniszterelnökei és a tagpártok elnökei brüsszeli
találkozójukon kiáltványt fogalmaztak meg, amelyben kézzel fogható, progresszív
intézkedésekre szólították fel az Európai Unió vezetőit. Dr. Gurmai Zita európai
parlamenti képviselő, az ESZP Nőszervezetének elnöke szerint a demokratikus politikai
rendszert áshatja alá, ha a konzervatívok megszorításokra épülő politikáját nem váltja
fel a növekedést középpontba állító szemlélet.
Az ESZP “A Te jövőd az én jövőm” kampányához kapcsolódva, Gurmai Zita határozott fellépést

sürgetett a fiatalok munkanélküliségének kezelésében. Az EP-képviselő emlékeztetett rá,
hogy az európai szocialisták a több millió, kilátástalan helyzetben lévő fiatal helyzetének
javítása érdekében – a sikeres nemzetközi példák alapján – kezdeményezték az Európai
Ifjúsági Garancia bevezetését, amely állást vagy továbbképzési lehetőséget biztosít a
munkanélküliek számára. „Ezzel az eszközzel világos jelzést küldenénk a nehéz
helyzetben lévő fiataloknak, hogy számíthatnak az Európai Unióra. Ez az egyetlen
lehetőségünk arra, hogy helyreállítsuk a következő generáció európai projektbe vetett
bizalmát” – mondta Gurmai Zita.

Az ESZP kiáltványa leszögezi, hogy a gazdasági válságból való kilábalásnak két pilléren
kell nyugodnia: a munkahelyteremtő növekedés újraindításán és a költségvetési
fegyelem biztosításán. Ennek elérése érdekében az európai szocialisták progresszív
akciótervet dolgoztak ki, amely növekedésteremtő reformokat, növekedésbarát

költségvetési konszolidációt és az európai gazdasági kormányzás megteremtését tűzi ki
célul.

„Európa ma jobban része polgárai életének, mint valaha, azonban sajnos egyre több
polgára látja úgy, hogy Európa a gond, nem pedig a megoldás része. A mi pártcsaládunk
egy másfajta Európában hisz: az egyenlőség, a méltányosság és a szolidaritás
Európájában. Ahhoz, hogy megteremtsük ezt az Európát, most a mi progresszív,
munkahely- és növekedésteremtő tervünkre van szükség” – zárul az Európai
Szocialisták Pártja kiáltványa.

A kiáltvány teljes szövege az alábbi oldalon olvasható:
http://www.pes.eu/sites/www.pes.org/files/adopted_pes_leaders_declaratio...

Mást mondanak, mint amit tesznek
"Akinek víziói vannak, forduljon orvoshoz" - tanácsolta egykor Helmut Schmidt fantáziatúltengésben szenvedő politikustársainak.
Azért jutott ez eszembe, mert a Orbán Viktor és Matolcsy György ismét nagyot mert
álmodni. A miniszterelnök arról beszélt Brüsszelben, hogy a kormány jövőre növekedési
programokat indít, ezek fedezetét szerinte tartalmazza a költségvetés tervezete. Sajnos
fogalmam sincs, miről beszél Orbán, sehol sem találom, de független gazdasági elemzők
se találják a növekedési programokat. Nemhogy többet, egyet se. A nemzetgazdasági
miniszter pedig azt mondta költségvetési expozéjában, hogy 2 százalék feletti
növekedést vár jövőre. Holott, a költségvetési tervezet 1,6 százalékkal számol és az
elemzők ezt is túl optimistának tartják. A Magyar Nemzeti Bank szakértői például
csupán ennek a felét prognosztizálják.
Félreértés ne essék: nagyon örülnénk a gyorsabb növekedésnek. Ám a kormány
pontosan az ellenkezőjét teszi annak, amiről beszél. A valóság az, hogy a Fidesz
megbénította a piaci hitelezést, elriasztotta a befektetőket, befagyasztotta a fogyasztást,
elzárta a foglalkoztatás bővítésének útjait, egyszóval felszámolta a növekedés
lehetőségeit. A 2013-as költségvetés ezen a helyzeten tovább fog rontani.

Az elmúlt napok fejleményei azt is megmutatták, hogy a kormánynak a kiszámíthatóság
és a hitelesség bizonyítására tett próbálkozásai kudarcot vallanak. Amit a kormánypárt a
300 milliárd forintos élénkítő csomag kapcsán művelt, az hihetetlenül átlátszó és ostoba.
Az a ravasznak gondolt trükk, hogy a jegybank és a kincstár fizessen tranzakciós adót, és
majd ebből jön a plusz bevétel a költségvetésbe, két dolgot jelenthet valójában. Az egyik,
hogy az állam az egyik zsebéből teszi át a pénzt a másikba, vagyis az egyenleg nem
változik. Lehet, hogy erre a nemzetgazdasági tárcánál még nem jöttek rá, de már
megszoktuk, hogy ilyen dolgokban hosszú a reakcióidejük. A másik lehetőség, hogy a
Magyar Nemzeti Bank a nála elhelyezett pénzekből, a kincstár pedig például a
közalkalmazottaknak átutalt fizetésekből vonja majd le az adót. Ez nem jelente mást,
mint hogy az adót átterhelik az állampolgárokra, amit a kormány folyton (és hiába)
tagad.
Ettől a buta trükközéstől nem lesz hiteles a költségvetési politika. A hitelességhez arra
volna szükség, hogy világos menetrend szülessen Magyarország euróövezeti
csatlakozásáról, amit aztán be is kellene tartani. A pénzpiaci hitelességtől önmagában
olcsóbbá válhatna az adósságfinanszírozás, az így felszabaduló forrásokat pedig új
munkahelyekre, oktatásra, egészségügyre fordíthatnánk.
Mindez annál is fontosabb, mert a valódi európai növekedési politika már a spájzban
van. Az Európai Tanács elfogadta a 120 milliárd eurós növekedési paktumot, vagyis
kiegészítette a fiskális szigort a gazdasági fellendülés szempontjával. A növekedéspárti
politika az európai gondolkodás fősodrába került, nem utolsósorban azért, mert
Franciaország szocialista köztársasági elnöke erősen ösztönözte ezt, és az európai
szocialisták mind jó ideje ezen az állásponton vannak. Az MSZP is már egy éve tesz
folyamatosan javaslatokat a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésére a magyar
parlamentben. Kizárólag a Fidesz felelőssége, hogy ezeket a javaslatokat lesöpörte az
asztalról. Emiatt Magyarországot ma az a veszély fenyegeti, hogy nem lesz képes
kihasználni a növekedéspárti európai fordulatot.
Különös jelentősége van ennek azért is, mert hamarosan indul a 2014-2020 közötti
európai költségvetési ciklus tervezése. Rendkívül fontos lenne, hogy a kormány a lehető
legtöbb fejlesztési forrást szerezze meg Magyarország számára. Ez a kormány alapvető
kötelessége. Szükség volna továbbá a jelenlegi európai költségvetési ciklusban még
lehívható források gyorsabb és hasznos felhasználására. Meg kellene erősíteni a

visegrádi együttműködést is, hogy a térség országainak ereje összeadódhasson a
tárgyalásokon. A Fideszben sajnos kevesen tudják, hogy az igazi nemzeti politika nem a
nagyotmondás, hanem az együttműködés. A szuverenitás nem a magányból, hanem a
szövetségkötésből fakad.
Ebben a helyzetben az MSZP folyamatosan latba veti befolyását a megerősödő európai
szociáldemokrata világban, hogy Magyarországot ne jelenlegi kormánya alapján ítéljék
meg partnereink. A nyarat pedig arra szánjuk, hogy kidolgozzuk a növekedés- és
foglalkoztatáspárti alternatív költségvetést, alternatív gazdaságpolitikát és alternatív
adópolitikát, amely kevésbé terheli a cégeket, valamint lélegzethez juttatja a közepes és
alacsony jövedelmű háztartásokat. Meggyőződésünk, hogy Magyarországot még
válsághelyzetben is sokkal jobban lehetne kormányozni, mint ahogy Orbán Viktor teszi.
Most kell előkészítenünk a növekedési periódust, amely aztán valóban az egész
társadalom számára emelkedést hozhat. Nem engedhetjük, hogy Magyarország
kimaradjon az európai növekedésből!
Mesterházy Attila

Megszorítások és "intézményesített népirtás" az egészségügyben
Az MSZP szerint súlyos megszorításokat szenved el az egészségügy a jövő évi
költségvetés miatt.
Garai István Levente, a párt országgyűlési képviselője hétfőn, budapesti
sajtótájékoztatón bírálta a július 1-jén bevezetett új egészségügyi ellátási rendet is,
szerinte az aktív betegellátás szűkítése "intézményesített népirtás", miután az rontja az
ellátás hozzáférhetőségét, a betegeknek az új beutalási rend miatt esetenként 50-100
kilométerrel távolabb kell utazniuk.
Úgy fogalmazott: azzal, hogy számos kórház a jövőben csak krónikus betegségben
szenvedők vagy idős betegek gondozásával, rehabilitációval foglalkozhat, az aktív
ágyaikat viszont megszüntetik, az ott fekvőknek, ha éjszaka például gyomorvérzésük
vagy infarktusuk van, "demokratikus joguk" lesz meghalni.
A szocialista politikus felrótta, hogy az Egészségbiztosítási Alap kiadásai 2013-ban az
idei 1.735 milliárd forintról 1.675 milliárdra csökkennek, az egészségügyi közkiadások
pedig a GDP 4 százaléka alá esnek vissza, ami a legkisebb arány a visegrádi országok
között.
A politikus arról is beszélt, beláthatatlan következményei lesznek annak, ha valóban
nyugdíjba küldik a 62 éven felüli egészségügyi dolgozókat akkor, amikor mintegy ötezer
orvos betöltötte ezt a kort, jelenleg is 171 üres háziorvosi állás üres, és csak tavaly 1.419
orvos és 482 szakdolgozó kért a külföldi munkavállaláshoz szükséges jóhírnév-igazolást.
Szerinte az intézkedés miatt számos intézmény működésképtelenné válhat és további
háziorvosi körzetek ürülnek ki.
Az egészségügyi bérrendezésről szólva Garai István Levente azt mondta, annak mértéke
jócskán elmarad a 2002-ben végrehajtott ötvenszázalékos fizetésemeléstől, az
alapellátásban dolgozók és a védőnők kimaradnak belőle, miközben például a
rezidensek átlagbére ötezer forinttal csökkent az egykulcsos személyi jövedelemadó
miatt.
A képviselő kifogásolta a gyógyszerkasszát sújtó elvonást is, ami szerinte azt okozza
majd, hogy a jelenlegi húsz százaléknál is nagyobb lesz a ki nem váltott receptek aránya.

Kis Andreát indítja a hódmezővásárhelyi polgármesteri
posztért az MSZP
Kis Andrea tanárt indítja az MSZP a hódmezővásárhelyi polgármesteri tisztségért az őszi
időközi választáson, amelyet a helyi választási bizottság szeptember 2-ára írt ki.
A 32 éves politikus hétfői, bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondta, hogy azért vállalta
a jelöltséget, mert úgy érzi, nagyon sokan szeretnének változást a városban.
A gazdasági problémák megoldása mellett a legfontosabb feladatok között említette a
demokratikus közélet megteremtését, amely által szerinte az élet minden területén
változásokat lehetne generálni. Hozzátette, hogy kulcskérdésnek tartja az oktatás és a
sport támogatását. Kis Andrea az ellenzéki erőket összefogásra szólította fel.
Kis Andrea a városban tanárként dolgozik, emellett jogot tanul. 1999 őszén lépett be az
MSZP-be, 2000-ben az időközi önkormányzati választáson képviselőjelöltként indult,
2010-ben polgármesteri kihívója volt Lázár Jánosnak. Az MSZP bejelentésével egy
időben ülésezett a helyi választási bizottság, amely szeptember 2-ára, vasárnapra tűzte
ki az időközi polgármester-választást.

Tisztázatlan a tehercsökkentés fedezete
Az MSZP továbbra is tisztázatlannak tartja, hogy miből fedezné a kormány a
foglalkoztatást segítő háromszázmilliárd forintos tehercsökkentést.
Kovács Tibor országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatón arról beszélt, még mindig
nem tudni, mit jelent az, hogy Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bejelentése
szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Államkincstár pénzügyi műveleteire
is kiterjesztik a pénzügyi tranzakciós illetéket, az erről szóló költségvetési módosító
javaslat ugyanis nem készült el.
Az MSZP-s politikus úgy fogalmazott: ha az MNB "lenyeli" az illetékfizetésből következő
százmilliárdos veszteséget, azt a következő évben a költségvetésnek ki kell fizetnie. A
másik megoldás, ha a jegybank megpróbálja átterhelni azt a kereskedelmi bankokra, ami
viszont még inkább kiszámíthatatlanná tenné a forintárfolyamot - fűzte hozzá.

Hasonlóan foglalt állást az államkincstári pénzügyi műveletek megadóztatásáról,
mondván: vagy itt is a költségvetésnek kell állnia a veszteséget - és akkor az állam egyik
zsebéből a másikba teszik a pénzt -, vagy azok az állami alkalmazottak fogják megfizetni
az illetéket, akik a kincstáron keresztül kapják a fizetésüket.
Hangsúlyozta, a szocialisták továbbra sem látnak okot arra, hogy a parlament még a
nyári szünet előtt elfogadja a költségvetést, és meggyőződésük szerint ha ez meg
történik, a büdzsét még ősszel módosítani kell.

Ügyész urak, vigyázat!
Igaz, hogy egy jogásznak mindent meg kell tudni érvelnie, de a Központi Nyomozó
Főügyészség ügyészei utánozhatatlanok ebben. Ellenzéki képviselők esetén követik a
Tanú című filmben klasszikussá vált mondást: "az is gyanús, ami nem gyanús".
Mindenkit megvádolnak, ha van alapja, ha nincs.
Persze, ha fideszes képviselőről van szó, el tudják magyarázni azt is, hogy bár az
önkormányzatot megkerülve adta el 160 ezer forintért polgármesterként az 1,6 millió
forintot érő ingatlant, az mégsem hűtlen kezelés. Még csak a kísérlete sem.
Gratulálunk, nyomozó ügyész urak, önök ismét bizonyították, hogy csak formálisan az
ügyészi szervezet tagjai, valójában a Fidesz büntetőjogi tagozatát erősítik, önök a Fidesz
ökle.
Csak vigyázzanak, nehogy véletlenül majd hivatali visszaélésen fogják önöket!

A Fidesz Semmelweis-napi ajándéka
Döbbenetes „ajándékkal” kedveskedett a kormány a magyar lakosságnak és az
egészségügyi dolgozóknak a Semmelweis-napon. A július 1-jével életbe lépő új struktúra
az eddig is nehezen elérhető egészségügyi ellátásokat még messzebb vitte a lakosságtól,
a dolgozók egy jó részének pedig azzal kedveskedett, hogy sokaknak megszűnik az
állása.
Az egészségügy dolgozók többsége nő, - orvosok és nővérek- őket még súlyosabban
érinti ez a helyzet.
De az új struktúra életbe lépésével nem járnak jobban a magát családbarátnak valló
fideszes kormány törvényei által sújtott gyermekes anyák, akár beteg gyermeküket
kívánják orvoshoz vinni, akár dolgozóként tisztességes bérből szeretné felnevelni
gyerekét.

Az új struktúra, amit ez egészségügyben kialakítottak, totális káoszt fog eredményezni.
Az egy hónapos türelmi időszak nem elegendő arra, hogy a betegek, a háziorvosok vagy
az intézmények felkészüljenek. Nem lehet felkészülni arra, ami logikátlan, elképesztő
„utazásokra”kényszeríti a betegeket és hozzátartozóikat, komoly fejtörésre kényszeríti
az intézményeket a megfelelő ellátás nyújtása érdekében. Minden érintett az utolsó
pillanatban kapta meg az új működési modellt, de a lakosság a még mindig nem kapott
tájékoztatást.
Lássunk néhány példát a „felkészült, szakmai” struktúra váltásból. Érthetetlen, hogy a
szentgotthárdi térséghez tartozó betegeknek miért kell 493 kilométerrel lévő szegedi
intézménybe menniük, vagy 331 kilométert megtenniük Budapestre, hogy gyermek
rehabilitációs osztályra, vagy reumatológiai osztályra kerüljenek. Egyes ellátások
tekintetében a szentgotthárdiak Heves megyéhez is tartoznak. Totálisan alkalmatlan a
betegutak rövidítésére az új egészségügyi modell. Nyomát sem látni az ésszerű
racionalizálásnak, így aki a Budapest II. kerületében lakik azok Szegedre, Törökbálintra,
Veresegyházára és Budapestre is tartoznak egy-egy betegség kapcsán. Ki fogja ezeket az
utazásokat megfizetni? Hogy fogják a hozzátartozók látogatni a betegeket?!
Érthetetlen, hogy az egy hónapos türelmi idő alatt milyen finanszírozást kapnak majd az
intézmények, kérdéses, hogy azok a dolgozók, akiket átvezényelnek egyik intézményből
a másikba, miként fognak dolgozni július 1-jétől. Hiszen intézményekben osztályok
fognak megszűnni, ha valaki július 1-je után már nem dolgozhat az osztályán, mert
megszűnt a kórházi osztály, - ilyen például a 15-17 funkció váltó kórház- akkor hogyan
lehet ott gyógyítani.
6 intézményben teljesen megszűnik az aktív ellátás, magyarán a kórház megszűnik
gyógyító intézménynek lenni.
Közel 50 kórházban zárnak be osztályok, összesen 2150 aktív ágyat szűntetnek meg. A
Fidesz az ágycsökkentést titokban, minden társadalmi párbeszédet mellőzve hajtotta ezt
véghez! A költségvetés számaiból az is kiderült, hogy az ágazati forráskivonás miatt a
megmaradó intézményeket sem lehet tisztességesen fenntartani.
Az egyetlen dolog, amiért még nem omlott össze az egészségügy, az a dolgozók
lelkiismeretes munkája.
Ezért elismeréssel adózunk mindenkinek, aki a magyar egészségügyben dolgozik a mai
áldatlan körülmények ellenére. A kormány azonban nem becsüli ezt az áldozatos
munkát, amit az ágazatban dolgozók végeznek. Elismerés helyett hitegetést, újabb és
újabb terheket kapnak az ágazatban dolgozók. A 2012-es Semmelweis –nap sajnos nem

az elismerésről szól, hanem egy cserbenhagyott szakma további értelmetlen
átalakításáról.
A mai Semmelweis-nap vesztesei az ágazat dolgozói és a betegek.
Budapest, 2012. július 1.
Dr. Havas Szófia
a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális bizottságának alelnöke
és
Gurmai Zita
az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi bizottságának tagja

Orbán Viktor kizsigereli a munkavállalókat
A miniszterelnök nemzetromboló tervének egy kegyetlen állomásához érkeztünk július
1-én. Az új munkatörvénykönyv életbe lépésével újabb rabláncot rak a dolgozó
emberekre. Igaz, hitem szerint eddig sem tett mást.
Emlékezzünk, hogyan kezdte Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködést: első
intézkedéseinek egyikeként törvénybe iktatta, hogy indoklás nélkül lehet kirúgni a
munkavállalókat.
Alig telt el egy kis idő, majd a munkavállaló jogok „védelmében” volt szíves megkurtítani
a sztrájkjogokat.
Majd – hogy ne legyen kétséges senki számára, mit akar – korlátozta a szakszervezetek
jogosítványait, mert mégse járja, hogy egyesek itten ágálnak, ha valami nem tetszik a
melósnak. Márpedig nagyon nem tetszik nekik, amit a miniszterelnök művel velük.
Az különösen nem, hogy Orbán Viktor 2011 januárjában volt szíves bevezetni azt az
igazságtalan egykulcsos adórendszert, amely nem kevesebb, mint a dolgozók több mint
háromnegyedének csökkentette a bevételeit. A gazemberség netovábbjaként a
munkavállalók háromnegyedétől elvett pénzt a már addig is tehetősebbeknek adta
hazánk miniszterelnöke.

Mindeközben Orbán Viktor tervszerűen elkezdte szétverni a szakképzést, lerombolni a
felsőoktatást, és hazafias lelkülettől átitatva 16 éves, felkészületlen, képzetlen, a munka
világában tapasztalatlan és ilyen módon kiszolgáltatott gyerekeket(!) enged ki az
iskolából az utcára.
2012-ben tovább romlott a helyzet, olyannyira, hogy minden adat arról árulkodik, hogy
a magyar munkavállalók - ha tehetik - menekülnek az országból. Ma ott tartunk, hogy a
fiatalok mintegy fele nem akar Magyarországon élni.
Ezek után mit tesz Orbán Viktor? Bevezeti a munkavállalókat tovább sújtó új
munkatörvényt. A július 1-jétől hatályos törvénykönyv kiszolgáltatottabbá teszi a
dolgozókat, csorbítja a munkavállalói jogokat, kizárja, hogy az állami cégeknél a kollektív
szerződés kedvezően térjen el a kódex általános szabályaitól, és regionális minimálbér
bevezetését is lehetővé teszi, ami véleményem szerint elsődlegesen a KeletMagyarországon élőket sújthatja.
Az egész egy tudatosan kitervelt nemzetrombolás. Hiába hazudozik Orbán Viktor és
kormánya, hiába igyekeznek meghamisítani az adatokat, az emberek már érzik a
bőrükön, saját sorsuk egyre tragikusabbá válásán, hogy a miniszterelnök terve valóban
az életük, megélhetésük leépítésére, önbecslésük, emberi tartásuk összeroppantására
tör.
Orbán Viktor és kormánya, a kormányzó pártok egytől egyig felelősek ezért az alávaló
gazemberségért. Személyesen is, egytől egyig felelni fognak érte 2014-ben. A nép nem
felejt.
Gúr Nándor
Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának elnöke

ITT AZ ADÓ!
ITT AZ IDŐ az adócsökkentésre – hirdeti a Fidesz több mint két éve. Ehhez képest 25
hónap alatt 25 új adót vezetett be. A huszonhatodikba lépve pedig itt a huszonhatodik, a
telefonadó.
Percenként, SMS-enként vagy épp MMS-enként tegnap óta kereken két forinttal többet
fizetünk. Igen, a magát az adócsökkentés kormányának hazudó Orbán-kabinet
telefonadóját mi, magyar emberek fizetjük majd, miután a távközlési vállalatok világossá
tették: ”nem nyelik be” az újabb különadót, inkább áthárítják a több mint tízmillió
magyar mobilszámla- és feltöltőkártya-tulajdonosra.
A Vodafone-osok már ma is fizetik a pluszdíjat, de a Fidesz az elmúlt két évben bőven
gondoskodott arról, hogy senki se maradjon ki a ”jóból”. A sörösrekesz méretű adólistán
olyan, mindenkit érintő tételek szerepelnek, mint az igazságtalan, egykulcsos személyi
jövedelemadó, az uniós rekordszintre emelt általános forgalmi adó, a biztosítási adó
vagy a sárgacsekkadó.
A 2010-es Fidesz-szlogen 2012 nyarára aktualizált változata tehát úgy szól, hogy ”ITT AZ
ADÓ!” A java azonban még hátra, pontosabban előre, a 2013-as költségvetésben van.
Amely az elmúlt huszonkét év legbrutálisabb megszorításait tartalmazza.
Az MSZP ezért őszre alternatív költségvetést készít, hogy megmutassa: van a válságra
más,

a

Fidesz-kormány

szegényellenesebb

társadalom-és

igazságosabb, fenntarthatóbb és munkahelybarátabb megoldás.
Tukacs István,
országgyűlési képviselő

gazdaságpolitikájánál

