2012.07.27. péntek

Százmilliókat vesznek el Fehérvártól
Folytatódik a kampány Hódmezővásárhelyen
A kormány bábuként kezeli a fiatalokat
A kormány hibásan értelmezi az IMF szerepét

Orbán hazafias kötelessége őrködni a demokrácián
A Fidesz tényleg véget vetne a demokráciának
Tényleg diplomáciai siker a támogatási előlegfizetés?
Melyik országban él Orbán Viktor?

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Százmilliókat vesznek el Fehérvártól
A jövő évi központi költségvetés Márton Roland számításai szerint 1,6 milliárd forintnyi
forrást von el Székesfehérvártól.
– Az Orbán-kormány a jövő évi költségvetési törvény rendelkezései szerint jövőre
elvonja a város illetékbevételeit, a gépjárműadó 60 százalékát. Habár feladatot is vonnak
el az önkormányzattól, a központi költségvetés jóval több pénzt és forrást vesz el, mint
feladatot. Számításaink szerint az elvonás a fenti tételek alapján 1,6 milliárdot jelent
Székesfehérvár esetében – jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Márton Roland, az MSZP
fehérvári szervezetének elnöke.
Hozzátette, a központi elvonások fedezésére a fideszes városvezetés új adók, például
építmény- és telekadó bevezetésével és a lakossági rezsiköltségek (távhő, víz,
szemétszállítás) emelésével reagált. Az olyan új adófajták, mint a tranzakciós adó, a
telefonadó vagy a biztosítási adó, a város költségvetését is érintik, ennek hatásai az év
második felében várhatóak, s további százmilliókat vesznek el a várostól.

Folytatódik a kampány Hódmezővásárhelyen
A Societas-Baloldali Ifjúsági Mozgalom csapata Hódmezővásárhelyen járt és Kis Andrea
MSZP-s polgármester jelölt kampányában vett részt.
http://www.mszp.hu/video/folytatodik_a_kampany_hodmezovasarhelyen

A kormány bábuként kezeli a fiatalokat
A kormány bábuként kezeli a fiatalokat, és például a hallgatói szerződésekkel korlátozza
őket, ahelyett, hogy munkahelyeket biztosítana a diplomaszerzésük utáni időszakra.
Erről Demeter Márta és Winkfein Csaba, az MSZP elnökségi tagjai beszéltek pénteken
Budapesten tartott sajtótájékoztatójukon.
Demeter Márta hangsúlyozta, a magyar fiatalok igenis szeretnének gyereket vállalni, ám
ehhez stabil és kiszámítható fizetéssel járó munkahelyre lenne szükségük. Ezzel
szemben ma a felsőoktatásból kikerülők azzal szembesülnek, hogy nem kapnak állást, az
egyetemekre és főiskolákra pályázókat pedig a tandíj és a hallgatói szerződés riasztja el
a továbbtanulástól. A politikus szerint pedig sokak számára éppen utóbbi jelenthetné az
egyetlen kitörési lehetőséget.
"Karámba terelték a fiatal bárányokat, és a farkas ígéri, hogy vigyáz rájuk" - fogalmazott
Demeter Márta a helyzetet érzékeltetve.
Winkfein Csaba is elsősorban a munkahelyteremtés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve
például, hogy jelenleg több mint félmillióan, a munkaképes korú lakosság tíz százaléka
dolgozik külföldön, akik így az adójukat sem a magyar államkasszába fizetik.
Elmondta, az MSZP a fiatalokkal egyeztetve őszre egy olyan programot dolgoz ki, amely
segíthet abban, hogy csökkenjen, illetve visszaforduljon a jelenlegi kivándorlási
tendencia.
Winkfein Csaba szerint a munkahelyteremtés mellett ehhez az oktatás valódi reformjára
lenne szükség, továbbá a fiatalokat támogatni kell a lakáshoz jutásban és a
családalapításban is.

A kormány hibásan értelmezi az IMF szerepét
Az MSZP szerint a magyar kormány csak akkor tud megállapodásra jutni a Nemzetközi
Valutaalappal, ha tudomásul veszi: a tárgyalópartnerek nem diktátumokat, hanem az
ország érdekét is szolgáló célokat fogalmaznak meg a hitelért cserében.
Erről Kovács László szocialista országgyűlési képviselő beszélt pénteken, frakciótársával
Burány Sándorral közösen tartott sajtótájékoztatón. Mint mondta, Orbán Viktor hibázik,
amikor az IMF-et az ország saját bankjaként tünteti fel, mivel a Nemzetközi Valutaalap
egyrészt nem bank, tehát nem a profitszerzésre, hanem a válság miatt nehéz helyzetbe
került országok megsegítésére törekszik, másrészt az nem az ország sajátja, a magyar
állam
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"Ez körülbelül olyan, mintha én az ezernégyszáz darab OTP-részvényemmel azt
mondanám, hogy az OTP az én bankom és bármikor hitelt kell adjon nekem" fogalmazott a politikus, kiemelve, reméli, a kormány nem irreális feltételek mellett akar
megegyezni az IMF-fel. Az MSZP korábbi elnöke kiemelte, hogy hiba lenne diktátumként
beállítani az IMF ajánlásait, amelyek mindenekelőtt reális számokon alapuló
költségvetésre, fenntartható pénzügyi stabilitásra, az egykulcsos személyi jövedelemadó
igazságosabbá tételére és a gazdasági növekedést visszafogó válságadók, köztük a
bankadó kivezetésére vonatkoznak. Utóbbival kapcsolatban álságosnak nevezte, hogy a
Fidesz korábban úgy nyilatkozott, ők a munkahelyteremtés, míg az IMF a bankok oldalán
áll, hiszen a bankok veszteségessé tételével befagy a hitelezés, elapadnak a beruházások,
ami végső soron a munkahelyek számának csökkenését és gazdasági visszaesést okoz.
Kovács László emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a valutaalap csak az Európai
Bizottság hozzájárulásával adhat hitelt az unió tagjainak. Szerinte így egyáltalán nem
mellékes, hogy milyen állásponton van a magyar kormányról például a jegybanki
függetlenségre vigyázó Európai Központi Bank, vagy az Európa Tanács, illetve azon belül
a Velencei Bizottság, hiszen ezen véleményeket is számba veszik majd. Kiemelte: ebből a
szempontból sajnos igenis van jelentősége annak, hogy a magyar kormánynak "messze
nem ideális" a viszonya Brüsszellel.
Burány Sándor ezt követően megerősítette, az IMF tájékoztatása alapján világos, hogy a
kabinetnek rendbe kell tennie az államháztartás folyamatait. Mint mondta, a kormány
minden alapot nélkülözően emelte meg 100 milliárd forinttal a jövő évi büdzsé
áfabevételeit,
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munkahelyvédelmi terv végrehajtásához sem. Utóbbival összefüggésben kifogásolta a
kincstár és a jegybank megadóztatását, amivel szerinte az állam csak egyik zsebéből a
másikba teszi a pénzt, vagyis a jövőre keletkező veszteségeket a 2014-es
költségvetésben kell majd pótolni. A politikus nehezményezte továbbá a 2013-as
tartalékok előre történő felhasználását is, ami meglátása alapján tovább nehezíti a
hiánycél tartását.
Burány Sándor emellett kiemelte, hogy a Valutaalap nem tud értelmes gazdaságpolitikát
folytatni a magyar kormány helyett, vagyis a Fidesznek szerinte fel kell hagynia az őrült
adókra épülő elképzeléseivel, amivel sem a gazdaság növekedését, sem a foglalkoztatás
bővítését nem volt képes elérni, sőt azzal ellentétes folyamatokat indított be.
***
Újabb kísérlet az Orbán-korszak bebetonozására
Az MSZP szerint az előzetes választási feliratkozás kormányfő általi felvetése
Orbán Viktor újabb kísérlete arra, hogy bebetonozza hatalmát.
A kormányfő pénteki rádióinterjújában közölte, hogy bevezetik az előzetes választási
feliratkozást az országgyűlési választásoknál, erről szeptemberben dönt a parlament.
Orbán Viktor azt mondta, aki a választásokon részt akar majd venni, annak előzetesen fel
kell iratkoznia.
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sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a Fidesz minden kétharmados
eszközt megpróbál kihasználni annak érdekében, hogy minél alacsonyabb legyen a
választási részvétel, mivel a kormánypárt ettől saját esélyeinek növekedését reméli.
A szocialista politikus szerint a Fidesz pánikba esett, a közvélemény-kutatásokból
ugyanis az látszik, hogy a elveszítette támogatottságának nagy részét, és ha ez a
tendencia folytatódik, akkor nem számíthat győzelemre a 2014-es választásokon.

Frakciótársa, Kovács László ugyanitt Orbán Viktor egy csütörtökön tett kijelentésével
összefüggésben adott hangot felháborodásának. Felidézte, a kormányfő a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének vezetőivel történt találkozója után úgy
fogalmazott: "reméljük, a demokrácia helyett nem kell új politikai rendszert bevezetni".
Kovács László szerint Orbán Viktor ezzel a felháborító kijelentésével burkolt, de
egyértelmű fenyegetést fogalmazott meg a magyar választópolgároknak, akik jól
tudhatják, hogy a demokráciának nincs új alternatívája, csak a már elvetett diktatúra. Az
MSZP korábbi elnöke szerint ezért a demokrácia minden hívének vissza kell utasítania a
miniszterelnök ezen szavait, amelyekkel szerinte Orbán Viktor kiiratkozott az európai
demokratikus kormányfők közösségéből.

Orbán hazafias kötelessége őrködni a demokrácián
Ha a kétharmados összefogás erő kérdése, és nem a szándéké - ahogy ezt Orbán Viktor
kijelentette a VOSZ-szal folytatott konzultáción - akkor ott már nincs is összefogás, de
kétharmad sem.
Orbán Viktor minden szava beismerő vallomással ér fel, mint ahogy az a kijelentése is,
miszerint: ott tartunk, hogy sereghajtók vagyunk a térségben. Ez az ő dilettáns
gazdaságpolitikájának az eredménye két év után. Ha a szocialisták válságmenedzselését
folytatta volna Matolcsy, akkor ma valóban nem itt tartanánk, hisz annak eredményeit
még maga Orbán Viktor is elismerte egy németországi hivatalos tárgyaláson.
Éppen ezért nem győzzük eleget elismételni, Matolcsynak útilaput kell kötni a talpára.
Matolcsy helyett szakértőre és pénzügyminiszterre van szüksége ennek az országnak.
Tiltakozunk amiatt, hogy Orbán Viktor az egykulcsos, kizárólag a jólkeresőket támogató
adórendszert új gazdaságpolitikaként állítja be, mert az színtiszta fideszes választási
politika, de nem felelősségteljes gazdaságpolitika. Erre egészen biztosan nem lehet
növekedést építeni és munkahelyeket teremteni.
Egyetértünk Demján Sándorral, ott nincs unortodox gazdaságpolitika, ahol nincsenek
befektetések, nincs tőke és beruházás, aminek következtében munkahelyeket sem lehet
teremteni. Hagyjon fel a Fidesz a sikertelen unortodox kormányzással, mert az csődbe
juttatja az országot!
A demokratikus átmenet elszánt rajongójaként megismert, újabban azonban Európa
zsebdiktátoraként emlegetett miniszterelnök ma már csak reméli, „hogy a demokrácia
helyett nem kell új politikai rendszert bevezetni”. Reméljük, hogy a demokratikus
jogállam legfontosabb bástyáit két év alatt leépítő Orbán Viktor is emlékszik még a
konzervatív brit államférfi, Churchill örök igazságára, miszerint a demokrácia a
kormányzás legrosszabb formája. Nem számítva az összes többit, amiket időről időre
kipróbáltak már.
Látva azonban a múltélesztő, történelmünk dicstelen éveit visszahozni igyekvő
politizálást, joggal tarthatunk attól, hogy Orbán Viktor elszólta magát. Követeljük, hogy a
kormányfő minden erejével a demokrácia felett őrködjön! Eszébe ne jusson újabb

unortodox eszközökhöz nyúlni hatalma megtartása érdekében. Mert a Haza minden
előtt!

A Fidesz tényleg véget vetne a demokráciának
Fidesz szokásos kormányzati taktikájának megfelelően ma a sajtón keresztül
közölte Magyarországgal, hogy úgy döntöttek, bevezetik a választási
előregisztráció intézményét.
Persze kitaláltak hozzá egy újabb nyelvi leleményt, ”feliratkozásnak” akarják nevezni az
intézményt, de a cél egyértelmű: leszűkíteni a választáson résztvevők körét a lehető
legkisebbre, leginkább a Fidesz támogatói körére.
Ezek után nem egészen érthető, mire gondolhatott Orbán Viktor tegnap, amikor egy
nyilvános rendezvényen úgy fogalmazott: ”Reméljük, a demokrácia helyett nem kell új
politikai rendszert bevezetni”.
Az elmúlt két évben a Fidesz-KDNP kormánya és parlamenti többsége lépésről lépésre
építi le a Magyar Köztársaságot. A demokratikus intézményeket kizárólag a
kormánypártok érdekeit szem előtt tartva, senkivel sem egyeztetve formálják át. Az
ország polgárainak többségét módszeresen rekesztik ki saját jövője alakításából. Ebbe a
sorba illik a ”feliratkozás”, vagyis a választási előregisztráció meglebegtetése is.
Az MSZP határozottan ellenzi a kezdeményezést. Felszólítjuk a kormány tagjait, hogy ne
a sajtón keresztül üzenjék meg a párt döntéseit. A Fidesz elnöksége nem egyenlő
Magyarországgal, ezért követeljük, hogy az immáron ismertté vált fideszes álláspontról a
kormány azonnal kezdeményezzen szakmai szervezetek, civil közösségek bevonásával
széles körű szakmai vitát, és ezzel egyidejűleg ötpárti parlamenti egyeztetést az őszi
ülésszakon benyújtani tervezett választási eljárási törvényről.
Molnár Zsolt,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő,
az MSZP budapesti elnöke

Tényleg diplomáciai siker a támogatási előlegfizetés?
Nagyon nagy bajban lehet a minisztérium, ha a miniszter egy normál uniós eljárást
hatalmas diplomáciai sikerként ad el. Az ügy akkor lenne hír, ha ezt a kifizetést az unió
nem engedélyezné, erre azonban az elmúlt 5 évben nem volt példa. Ha a kormány
valóban segíteni akart volna a termelőknek, akkor a minisztériumnak az egyedi
elbírálású 80 százalékos előlegfizetést kellett volna elintézni, ahogy azt a szocialista
kormány 2009-ben megtette.
A sikerpropagandától nem lesz több tej és búza, a kreált pozitív hírek nem tudják a
földek körüli disznóságokról elterelni a figyelmet. Arról például, hogy Orbán Viktor
lánya barátjának családja nyerte a legtöbb állami földet Bicskén. Arról, hogy Budai Gyula
államtitkár 2 hónap alatt nem tudott időt szakítani arra, hogy a nagyesztergáriak
szemébe nézzen, helyette dinnyét evett a piacon. Arról, hogy a becsapott nagyesztergári
gazdálkodóknak ugyanolyan hozamú teheneket kell levágatniuk, mint aminek a
miniszter egy 9000 hektáros, baráti gazdaságban simogatta a fejét.
Miközben mindenhol azon dolgoznak, hogy többet és olcsóbban fogyasszon a nép - lásd
Románia -, ahol ősztől 9 százalék lesz az élelmiszeráfa, Magyarországon az a
legfontosabb kérdés, hogy a Túró Rudi, és a hurka magyar termék-e vagy sem.
Az ágazat szereplőinek stabilitás, hosszú távra kiszámítható földbirtok politika,
fejlesztési források és bővülő fogyasztás kell, nem sikerpropaganda.
Ébresztő uraim!
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke,
országgyűlési képviselő

Melyik országban él Orbán Viktor?
Orbán Viktor szerint nagyban segítené az országot, ha eljutnánk odáig, hogy egy
munkaképes ember nem kaphat több segélyt egy bizonyos összegnél, és ez nem
haladhatja meg az általános bért, sőt még a közmunkabért sem. Állítólag azt is szeretné,
ha az összes szociális segély a munka rendszerén át jutna el a rászorulóknak. Lehet, hogy

a miniszterelnök fejben még Közgépesített kirakatcsapata, a Videoton múlt heti
szlovákiai vendégjátékának helyszínén jár?
Az első lépés ebbe az irányba annak felvetése, majd törvényi feltételeinek kidolgozása
volt, hogy a pénzbeli juttatások egy részét utalványban fizethesse az állam. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kisgyermekes családokat és a kismamákat megfosztják
attól az anyagi biztonságtól, amelyet eddig a szociális háló jelentett számukra.
Már ez is azt mutatta, hogy Orbán Viktornak fogalma sincs a magyar társadalmi
viszonyokról. Az egész Európai Uniót tekintve Magyarországon a legmagasabb a
szociális juttatások aránya. Nem véletlenül: itthon a szegénység csökkentésében a
szociális rendszer biztosítja elsősorban a társadalom perifériáján élők számára a
mélyszegénység elkerülését. Szociológiai mérések tucatjai mutatják, hogy a társadalmi
transzfereknek idehaza sokkal nagyobb

szerepe van a jövedelmi biztonság

megteremtésében és fenntartásában, mint bármely más uniós országban.
Magyarországon az össztámogatási arány akár csak minimális csökkentése is
beláthatatlan következményekkel járhat a szegénység mélyülésére és növekedésére
nézve. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a lecsúszás sebessége, a mérete is drasztikussá
válik!
A miniszterelnök a szociális juttatások további csökkentésének kilátásba helyezésével
tovább tereli az általa mélyített szakadékba a már ma is a négymillió mélyszegény
hazájaként jellemzett Magyarországot.
Felszólítjuk, hogy ne tegye! Bármit forgat is a fejében Orbán Viktor, tervei között a
szociális juttatások további csökkentése, megvonása, befagyasztása nem szerepelhet!
Illúzióink persze nincsenek, hiszen mára sajnos oda jutottunk: a nemzetközi
hiteltárgyalásokon az EU és az IMF előbb védi a magyarországi szegényeket, mint a
magyar kormány.
Korózs Lajos,
az MSZP elnökségi tagja

