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A cigány holokausztról emlékeztek meg Nagykanizsán
A 70 esztendővel ezelőtti Magyarország saját állampolgárait "másodrendűnek,
megbélyegzettnek, kiirtandónak ítélte, és mindent elkövetett, hogy ezt az ítéletet végre
is hajtsa" - mondta Frölich Róbert főrabbi hétfőn Nagykanizsán, a roma holokauszt
megemlékezésen.
A második világháború cigány áldozatainak emlékére 1991-ben emelt emlékműnél
tartott rendezvényen a főrabbi kijelentette: nem lehet megmagyarázni a világtörténelem
tömeggyilkosságát, "nem lehet azt mondani, hogy itt az ok, mert az nincs".
Arra emlékeztetett, hogy Magyarországon az 1920-as évektől kezdve "tendenciózusan,
jogszabályokkal, rendeletekkel, újságcikkekkel fölépítettek egy kegyetlenül logikus
rendszert, amelynek a vége törvényszerűen a holokauszt volt".
Hozzátette: "ha figyelmesen olvasunk újságot, hallgatunk rádiót, böngésszük az
internetet, akkor kegyetlenül ismerős mondatokat hallunk, szlogeneket, jelszavakat". Le
lehet írni, el lehet mondani ugyanazt, amit leírtak és elmondtak ezelőtt 90 esztendővel,
"csak mi már tudjuk, hogy hova vezet, mi lesz a vége", s ezt most kellene megállítani.
Az ország "igen kemény történelmi tapasztalatokkal rendelkező polgárai számára" az
lehet a cél, hogy "ne csak egymás mellett, de egymás kezét fogva, egymással békében, az
ember iránti tisztelettel, és az ember iránti szeretettel éljünk" - mondta a főrabbi.
Teleki László, a megemlékezést szervező nagykanizsai roma nemzetiségi önkormányzat
vezetője utalt rá, hogy 1944. augusztus 3-ra virradó éjjelén egyetlen éjszaka mintegy
háromezer cigányt végeztek ki Auschwitz-Birkenauban. A cigány kisebbség már az

1930-as évektől "üldözöttje volt az akkori politikai rezsimnek, a nemzetiszocialista
eszmének", később a romákat először munkatáborba, majd koncentrációs táborba
hurcolták.
Egy európai uniós demokráciában nem szabadna engedni, hogy "ilyen nagy mértékű,
kisebbségellenes,

szélsőjobboldali

retorika"

megjelenjen,

ami

ma

végigsöpör

Magyarországon is. "A szélsőjobboldali szervezetek a pártokkal nyíltan zsidózhatnak,
cigányozhatnak különösebb következmények nélkül", ezért is van felelőssége minden
kormányzatnak és kormányzó pártnak abban, hogy "tud-e és akar-e gátat szabni a
gyűlöletbeszédnek" demokratikus eszközökkel vagy a törvények szigorításával fejtegette a roma politikus.
Göndör István, az MSZP országgyűlési képviselője azt fejtegette, hogy "a mindennapi
politika eredményeként sajnos ma Magyarországon újraéled az antiszemitizmus", s az
állam feladata a szélsőségek erőre kapásának megállítása. Ezzel szemben néhány héttel
ezelőtt az Országgyűlésben "a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvényjavaslatot éppen a
kormánypártok elbuktatták".
"Az alantas politikai hatalom iránti vágy miatt a napi politikában" már szinte állandó a
zsidók, cigányok, kommunisták emlegetése, s azért kell az ellenségkép, mert "a
sikertelenségről valamivel el kell terelni a figyelmet". Nem elég az együttérzés a
megemlékezéskor, a hétköznapokban, "tenni kell a szegénység, a munkahelyek, a
szociális problémák, a gyermekek, az oktatás, az otthonteremtés kérdésében", s az
előítéleteket, a

szegénységet,

az iskolázatlanságot

csak együtt,

összefogással

számolhatjuk fel - jelezte a szocialista politikus.

Lopkodás után kapkodás
Az MSZP szerint érdemes volt az alapvető jogok biztosához fordulni a megváltozott
munkaképességűek helyzete miatt, Szabó Máté ugyanis Korózs Lajos szocialista
elnökségi tag beadványának is helyt adva fordult Alkotmánybírósághoz a rokkantsági
ellátórendszer 2012-es átalakítása miatt.

Erről az MSZP politikusa beszélt kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján,
hangsúlyozva, egy percig sem volt kétsége afelől, hogy Szabó Máté egyetért majd
álláspontjukkal, vagyis azzal, hogy a rokkantak felülvizsgálata sérti az alapvető jogokat,
mivel ellentétes az emberi méltóság, a tisztességes eljárás és a szociális biztonság
elveivel.
Korózs Lajos az újságírók rendelkezésére bocsátotta azt a levelet is, amelyben Szabó
Máté köszönetet mond neki beadványáért. Az ombudsman levelében megemlíti, hogy
ennek, illetve mintegy negyven másik hasonló tartalmú panasznak helyt adva döntött
úgy, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul.
"Sírni tudnék amiatt a gazemberség miatt, ahogy a rokkantnyugdíjat és a baleseti
rokkantsági nyugdíjat kinyírták a magyar nyugdíjrendszerből" - fogalmazott Korózs
Lajos, aki korábban az auschwitzi módszerekhez hasonlította a kormány eljárását, ám
ezen hasonlat miatt később elnézést kért.
Az MSZP elnökségi tagja tájékoztatója második felében arról beszélt, kíváncsi, hogy a
kormány az elmúlt két évben mennyi pénzt költött a nyugdíjrendszer átalakításának
különféle, ma már szavai szerint a kabinet által is elismerten meg nem valósuló terveire.
Az elvetett ötletekre példaként említette az egyéni nyugdíjszámla bevezetését, illetve a
gyermekek számának nyugdíjrendszerbe foglalását. "Örülök, hogy leállították ezeket a
hülyeségeket" - fűzte hozzá, kiemelve: a következő szocialista kormány feladata lesz,
hogy helyreállítsa azokat a károkat, amiket a jelenlegi kabinet végezett a nyugdíjak
területén.

Narancssárga cédulás választásokat akar a Fidesz
Az MSZP szerint a Fidesz "narancssárga cédulás választásokat" akar megvalósítani a
választási feliratkozás bevezetésével, amivel a demokratikus jogaik gyakorlásától
akarják távol tartani az embereket.
Török Zsolt, a szocialisták szóvivője kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy
fogalmazott, a kormány már megbukott, csak még nem voltak választások, vagyis bár a

Fidesz "narancssárga cédulás" voksolást akar, mégis "piros lapot kapnak majd a
választóktól 2014-ben".
Hozzátette, a fideszes politikusok a rossz kormányzásuk miatt félnek a választóktól,
hiszen ígéreteik vagy nem valósultak meg, vagy éppen azok ellenkezője következett be: a
huszonhat hónap alatt huszonhat új adót vezettek be, a csökkenő bérek mellé pedig
növekvő árak társultak. Török Zsolt szerint a kormányoldal ezért vezetne be egy olyan,
az adófizetőknek drága, ráadásul "jogkorlátozó" választási intézményt, amellyel a
szavazók számát csökkentenék.
Az MSZP szóvivője jó lépésnek nevezte ugyanakkor a kormánybiztosok kedden
folytatódott felmentéseit, ám azt szerinte miniszterek és államtitkárok menesztésével
kellene folytatnia Orbán Viktornak. "Túl kicsi a sorcsere, miniszterelnök úr, hiszen
lehetne folytatni" - fogalmazott Török Zsolt, majd hozzátette, "igazából egy lépés
hiányzik még: a lelépés, miniszterelnök úr!".
Azt mondta: a kormánybiztosok felmentései nem szorulnak magyarázatra, mivel például
Selmeczi Gabriella nyugdíjvédelmi megbízott hivatali ideje alatt hárommillió magánnyugdíjpénztári tag vagyonát "tőzsdézte el" a kabinet, az elszámoltatásért felelős Budai
Gyulának pedig "fizetnie is kellett az ártatlanul meghurcolt embereknek".

Ki járt jól az egészségügy átalakításával?
Ezt kérdezi az MSZP. Szerintük ugyanis a betegek és az intézmények biztosan nem. A
Fidesz átverte az embereket.
Egy izsófalvai lakos ma 16 különböző kórház ellátási körzetéhez tartozik: ha
gasztroenterológiai rehabilitációra van szüksége, akkor Visegrádra, ha krónikus
nőgyógyászati

problémája

van,

akkor

Hatvanba

kell

utaznia.

A

balesetes

mezőkövesdieknek júliustól az egri kórházig kell zötykölődniük (oda ugyanis Miskolccal
ellentétben nem vezet autópálya), hiszen városukban megszűnt a traumatológia, minden
aktív kórházi ágyukat elvették. Kazincbarcikán is csökkent az aktív ágyak száma,
komplett osztályokat szüntettek meg, miközben az izsófalvai addiktológiai betegeket a
gyógyulásra sokkal alkalmasabb zöldövezeti környezetből beköltöztetik a városba, a

barcikai kórház 8. és 9. emeletére. Minderről Lukács András, az MSZP megyei
önkormányzati frakcióvezetője (képünkön középen), Szitka Péter, Kazincbarcika
szocialista polgármestere (balra) és Nyeste László mezőkövesdi önkormányzati
képviselő, az MSZP megyei alelnöke számolt be kedden Miskolcon.
Lukács András arról beszélt, hogy a szocialista kormányok idején a Fidesz – mint
fogalmazott – „nemzeti hisztériát" gerjesztett bármilyen, az egészségügyi rendszer
átalakítását célzó terv megakadályozása érdekében. Ha a mentőben út közben elhunyt
egy beteg, akkor azonnal azt kiabálták, hogy gyilkosok azok a politikusok, akik az
átalakításhoz adták a nevüket. A 2010-es választási kampányukban is arról beszéltek,
hogy megmentik az egészségügyet, pótolják a hiányzó forrásokat, egyszerűbb
betegutakat dolgoznak ki.
Ehhez képest – mondta Lukács András – mindenfajta egyeztetés nélkül hoznak olyan
fajsúlyos, rendszerátalakító döntéseket, amelyekkel csökkentik az intézmények
forrásait, rontják az ellátások elérhetőségét, kényszerítve a betegeket, hogy adott
esetben keresztül-kasul járják be az országot, ha gyógyulni szeretnének. Izsófalva
példáját emelte ki: a kazincbarcikai kistérségben található község lakosa – az új
betegutak kijelölése után – ma 16 egészségügyi intézményhez tartozik, attól függően,
milyen betegségben szenved. De ez a 16 intézmény az ország más-más régiójában
található: ha netán gasztroenterológiai rehabilitációra van szüksége a betegnek, akkor
Visegrádra, ha krónikus nőgyógyászati problémája van, akkor Hatvanba kell utaznia. Ha
neurológiai rehabilitációra szorul, azt Szegeden végzik. A fentieken túl szerepel még a
kijelölt intézmények listáján debreceni, nyíregyházi, két budapesti, veresegyházi és
ráckeresztúri kórház is.
„A Fidesz hazugságait most már a saját bőrükön érzik a béremeléssel hitegetett
egészségügyi dolgozókon kívül maguk a betegek is" – jelentette ki. Hozzátette, mindez
egyenes következménye annak, hogy a kormányzat, korábbi ígéreteivel ellentétben,
tovább csökkenti az ágazatra fordítható forrásokat, hiszen míg 2012-ben 1735 milliárd
forint szerepelt az Egészségbiztosítási Alapban, addig ez az összeg jövőre 1675 milliárd
lesz. A gyógyszerkasszát brutálisan megvágták, a 2012-es 277 milliárd helyett 2013-ban
már csak 198 milliárd forint jut a drága gyógyszerek támogatására. A hiányzó összeget a
betegekkel fizettetetik meg, vagyis ismét azt a réteget ütik, akiken inkább segíteni
kellene.

Szitka Péter szerint a kazincbarcikai kórház ügye szomorú példája annak, ami ebben az
országban folyik. Mint fogalmazott, „fideszes politikusok játszóterévé vált az intézmény,
s ennek a lakosság látja kárát". Őrültségnek nevezte, hogy a városi környezetben
található kórház 8. és 9. emeletére beköltöztetik például az addiktológiai betegeket, csak
azért, hogy kiüríthessék az elmúlt években ráadásul még komoly fejlesztéseken is
átesett, a betegek gyógyulásához ideális zöldövezeti környezetben fekvő izsófalvai
épületet. „Attól tartunk, erre a cirkuszra azért volt szükség, mert valakik kinézték
maguknak azt az épületet" – utalt arra, hogy szerinte ingatlanspekuláció állhat a
háttérben.
Szólt arról is, hogy a városi kórházzal kapcsolatos változtatások (az aktív ágyak jelentős
részének megszüntetése, komplett osztályok megszüntetése) érzékenyen érintik a
jelenlegi fenntartót, a Debreceni Egyetemet. Az egyetem néhány évvel ezelőtt azzal
vállalta át a kórház konszolidációját, működtetését, s kezdett fejlesztésekbe, hogy
számíthatott rá, beruházása hamarosan megtérül. Ezt a szerződést igyekszik a
kormányzat felrúgni azzal, hogy egyoldalúan megváltoztatja a működtetés feltételeit.
Nyeste László szerint a mezőkövesdiek felháborodva fogadták, hogy kórházukban
megszüntették az aktív ágyakat, így júliustól az egri kórházba kell befeküdniük, ha erre
van szükség, de a sürgősségi esetekben is oda viszi őket a mentő. Az önkormányzati
képviselő szánalmasnak nevezte Tállai András önkormányzati államtitkár – mint
fogalmazott – „magyarázkodását" a helyi lapban, miszerint ő maga csak későn értesült a
Mezőkövesden várható változásokról, hiszen csak május közepén szólt neki a
polgármester arról a levélről, melyben a sürgősségi ellátás helyben maradását kérték a
minisztériumtól. „Aligha hihető, hogy a kormány tagja, Mezőkövesd országgyűlési
képviselője, a város mindenhatója ne tudja, milyen borzasztó változtatásokra készül a
kormányzat az intézményben, s arról se legyen fogalma, hogy városvezető párttársai
milyen kérésekkel keresik meg a minisztériumot. Ha netán tényleg nem tudta, akkor
viszont még nagyobb a baj, az az egész kormányzásukat teszi tragikomikussá" –
jelentette ki Nyeste László.
Hangsúlyozta: az egri Markhot Ferenc Kórház ellátási körzetébe a mostani döntés 30
ezer új beteget (köztük a mezőkövesdieket és a szűkebben vett mezőkövesdi térségben
élőket) rendelt, miközben 30 aktív ággyal csökkentette az intézmény kapacitását. Ehhez
hozzá lehet venni a Mezőkövesden megszüntetett 30 ágyat is, azaz 60 ággyal kevesebb

jut a térségben élő emberekre. Szerinte a mezőkövesdi sürgősségi ellátás megszüntetése
azt is jelenti, hogy július 1-jétől hosszabb időbe telik, amíg a sürgősségi beteg megfelelő
kórházi ellátást kap, azaz életben maradási esélyei csökkennek.
Megítélése szerint a döntés kihat a mezőkövesdi rendelőintézet működésére is, hiszen a
most már csupán 45 krónikus ággyal vegetáló mezőkövesdi kórház orvosainak egy része
(miután feleslegessé válik) más térségben keres majd magának új munkahelyet,
otthagyva a rendelőintézeti munkáját is.
"Követeljük, hogy állítsák vissza a helyi kórház aktív ágyait, a 24 órás sürgősségi kórházi
betegellátást, az ambuláns ügyeletet, és vegyék figyelembe Mezőkövesd és térségének az
érdekeit. Mert az egészségünk megóvása, a betegek gyógyítása nem lehet pusztán
költségvetési kérdés" – fogalmazott a képviselő.

Állami cégek hirdetési politikájának felülvizsgálatát sürgetjük
Az állami vállalatok hirdetési politikájának felülvizsgálatát szorgalmazza az MSZP, mert
a szocialisták szerint azok a közterületi hirdetési piacon is "számolatlanul döntik" a
pénzt a Simicska Lajos és Nyerges Zsolt érdekeltségébe tartozó cégekbe.
Lukács Zoltán frakcióvezető-helyettes szerdán sajtótájékoztatón elmondta: az érdekkör,
amely az építőiparban "csillagászati összegű" állami-önkormányzati megrendelésekhez
jutott az elmúlt két évben, a hirdetési piacon is milliárdos nyereséget gyűjtött be.
A szocialista képviselő szerint mindez elsősorban azért aggályos, mert megrendeléseik
nagy része állami - nem egyszer monopolhelyzetű - vállalatoktól és szervezetektől
érkezik.
Példaként hozta, hogy az Agrármarketing Centrum 2010-ben majdnem annyit költött
közterületi hirdetésekre, mint 2002 és 2009 között összesen, tavaly pedig megduplázta
ezt az összeget. Megemlítette, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a
kormányváltás óta 671 millió forintot fordított reklámra, s ennek több mint 90
százalékát óriásplakátra, illetve city light hirdetésekre. Az állami cég csaknem félmilliárd

forintot hagyott a Simicska Lajos és Nyerges Zsolt érdekeltségébe tartozó Publimont
Kft.-nél; ugyanez a cég 825 milliós megrendelést kapott a Szerencsejáték Zrt.-től is sorolta.
Példálózott Lukács Zoltán azzal is, hogy a 2010 előtt közterületen alig hirdető Magyar
Posta Zrt. is csak Simicska- és Nyerges-érdekeltségeknél helyezte el megrendeléseit,
mint ahogy a Publimontnál kötött ki a plakátkampányra korábban nem költő Magyar
Villamos Művek hirdetéseinek többsége is.
A szocialista politikus szerint mindez szükségessé teszi, hogy kivizsgálják az állami
vállalatok hirdetési gyakorlatát, amelyet az MSZP pazarlónak ítél. "Az állami cégek
vezetőit pedig felhívjuk, hogy fejezzék be ezt az értelmetlen pénzszórást. (...) Minden
forintról el fogjuk őket számoltatni" - jelentette ki.
Az MSZP-frakció helyettes vezetője szerint a közterületi hirdetési piac "elfoglalása" azt is
célozhatja, hogy a következő választási kampányban csak azok a politikai erők
helyezhessék el reklámjaikat, amelyeknek ez a Fidesz-közeli érdekkör "megengedi", ami
a választás tisztaságát veszélyezteti.
Lukács Zoltán egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem foglalkozik azzal, hogy a
Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége tiltakozott egy közleménye miatt, amelyben
felháborodásának adott hangot azért, hogy a Népszava közölte a Simicska Lajos
tulajdonában álló Közgép Zrt. hirdetését. Mint mondta, fenntartja véleményét, az
említett

újságíró-szervezetet

pedig elfogultnak tartja.

A politikus múlt

heti

közleményében azt írta: egy magát szociáldemokratának valló lap "semmiképp sem
vállalhat közösséget fideszes oligarchák cégeivel".

Orbán Viktor ártott az erdélyi magyarságnak
Az erdélyi magyarság helyzetének rövid- és hosszútávon egyaránt ártott Orbán Viktor
Tusnádfürdőn elhangzott beszéde. A magyar miniszterelnök arra szólította fel a
helyieket, ne menjenek el szavazni, bojkottálják az államfő tisztségéről döntő
népszavazást. Orbán eljött Tusnádfürdőről, de a magyarság ott maradt. A nyakába
zúdított problémákkal együtt.
A miniszterelnök kijelentése nem értékelhető másként, mint a román belpolitikába való
nyílt beavatkozás. Orbán Viktor nem tűri, hogy bárki beleszóljon politikájába és kritikát
mondjon róla, miközben ő gátlástalanul megteszi ennek az ellenkezőjét. Ez az a kettos
mérce, ami jellemzi az ő és pártja politikáját. Vizet prédikál és bort iszik. Orbán Viktor
súlyos hibát vétett, aminek kárát az erdélyi magyarság látja, a következményeket ők
szenvedik el. A népszavazás eredménye és az azt követő elemzések alapján már látszik, a
helybéli magyarokat is felelőssé teszik a kialakult helyzetért Romániában – tegyük
hozzá: indokolatlanul. Az MSZP nevében felszólítjuk a miniszterelnököt, hogy a jövőben
ne ártsa bele magát más országok belügyeibe, ne ártson határon túli honfitársainknak.
Mások sorsával sem itthon, sem máshol nem játszhat senki.
Mesterházy Attila,
elnök-frakcióvezető

Megállítatlanul növekvő munkanélküliség
A Fidesz az elmúlt két évben minden fontos társadalmi kérdésben átverte az embereket.
A gazdaság erősödés helyett hanyatlásnak indult, a bérek növekedés helyett csökkentek,
az árak csökkenés helyett nőttek. A munkanélküliségről nem is beszélve.
Az igazán nagy becsapásnak mind közül az egymillió új munkahelyről szóló ígéret
bizonyult, amely ma végleg kipukkadt. A foglalkoztatás még a közmunka osztással
történő mesterséges szaporítása ellenére sem éri el a válság előtti szintet. A
munkanélküliség pedig megállítatlanul nő, ahelyett, hogy az ígéreteknek megfelelően
masszívan csökkenne.
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munkahelyteremtést bízzák a következő kormányra, és készüljenek egy a korábbinál
jóval konstruktívabb ellenzéki szerepre.
Az MSZP a demokratikus pártok, a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel
egyetértésben egy igazságosabb, beruházás- és foglalkoztatásbarát adórendszerre,
növekedésösztönző gazdaságpolitikára, valamint biztonságot és esélyegyenlőséget
nyújtó egészségügyi és oktatáspolitikára tesz ajánlatot Magyarországnak.
Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
az MSZP alelnöke

Nem ugyanaz
A szociális államtitkárság hazudik.
Nem rendezte az egyéni nyugdíjszámlák ügyét. Elrendezte. Méghozzá azzal, hogy
mégsem csinálja meg úgy, ahogy azt korábban megígérte, átverve ezzel mindazokat, akik
abban a hitben léptek vissza az állami rendszerbe, hogy az időskorukra félretett pénzük
nem egy feneketlen kútba, hanem biztonságba kerül. Nem ugyanaz.
Korózs Lajos,
az MSZP elnökségi tagja

Középiskolás fokon is „Csak a Fidesz”
Újabb felháborító kirúgásokkal hívja fel a figyelmet magára a Fidesz. Szerencsére, ahogy
Szigetszentmiklóson kiálltak eltávolított kollégáik mellett a pedagógusok, diákok, úgy
most a mezőkövesdiek is szervezetten tiltakoznak két tanáruk eltávolítása ellen.
Még emlékszünk a szigetszentmiklósi Batthyány Gimnáziumra, ahol Kövér László
barátját akarták igazgatónak, most pedig a mezőkövesdi szakiskola két, baloldali elveket
valló, másfél évtizede tisztességgel oktató pedagógusát tették lapátra.
Zsíros állások a fideszes kádereknek, elbocsátások a szakembereknek ez az orbáni
hatalomkoncentráció alapelve. A narancsuralmi munkahelyteremtés különös formája,
hogy elismert és nagy tudású szakembereket rúgnak ki állami és önkormányzati
intézmények (kórházak, iskolák, kulturális központok stb.) éléről, hogy helyüket a saját,
Fidesz-hű zsoldosaikkal tölthessék ki.
A fideszes foglalkoztatáspolitika diktatúrákat idéző megnyilvánulása az is, ahogy
kórházigazgatókat, bírákat nyugdíjaznak idő előtt, nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy
baráti fülkeforradalmárokat nevezzenek ki a helyükre.
Pedig az útilaput nem a jól dolgozó szakembereknek, hanem a kormánynak kellene
mielőbb a talpára kötni.
Az MSZP felszólítja a Fideszt, hogy haladéktalanul fejezze be a diktatúrákra jellemző
erőszakos káderpolitikáját, a civileket pedig ösztönözzük, hogy továbbra is biztosítsák
támogatásukról az intézményekből méltatlanul eltávolított szakembereket!
Török Zsolt
szóvivő

A fogyasztóvédelmi törvény ereje
Mivel várhatóan a fogyasztóvédelmi törvény módosítása után is a fogyasztókra hárulnak
majd a csekkbefizetésekre rakódó pluszterhek, az MSZP a Fogyasztóvédelmi bizottság
rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi.
Az eddigi tapasztalatok alapján a fogyasztóvédelmi törvény tiltása ellenére továbbra is
az emberek fizetik majd a kormány ész nélkül kivetett különadóit a közmű- és
telekommunikációs szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésénél.
Az ún. sárgacsekkadót hivatalosan már nem jelentethetik meg a számláikon a
szolgáltatók. Ám befizetésenként akár több száz forintos pluszteherrel sújtva a
fogyasztókat ma is elbújtatják rajtuk, bizonyítva ezzel, hogy a továbbhárítást tiltó
kormánypárti határozatok a sarki postán már nem érvényesülnek.
Persze ha kormánynak az elmúlt két évben nem csak az igazságtalan, egykulcsos
adórendszer ellentételezésére bevezetett különadók kivetésére lett volna esze, hanem a
közteherviselés egészének újragondolására is, aligha kellene ráolvasással megpróbálni
gátat vetni a pluszterhek zokszó nélküli lecsorgatásának.
Mivel egy-két kivételtől eltekintve várhatóan a mostani jogszabály sem hatja majd meg
szolgáltatókat, ráadásul a fővárosban tervezett új közműadó is a fogyasztók pénztárcáját
vékonyíthatja, az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának elnökeként a bizottság
rendkívüli ülésének összehívását fogom kezdeményezni.
Simon Gábor
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke

