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Egyetlen dokumentum sem javasolta Safarov átadását
Általános szociális válság fenyeget
Nem engedhetjük az Európai Unió kettészakadását!
Nincs helye a kettős mércének Európában
Európai demokrácia-ellenőrző rendszerre van szükség!
Budapest végveszélye már nem kérdés
A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szolidaritást vállal az erdélyi magyarsággal!
Nem elég Magyarországon világhírűnek lenni!
A kormány hozza nyilvánosságra a valutaalaptól kapott dokumentumokat!

Meggyes Tamásnak nincs más út, mint a távozás
Bérek helyett béresek

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Egyetlen dokumentum sem javasolta Safarov átadását
Bárándy Gergely szerint az azeri baltás gyilkos kiadatásával kapcsolatos dokumentumok
azt bizonyítják, hogy a döntést a miniszterelnök egy személyben hozta meg, hiszen
egyetlen irat sem javasolta Ramil Safarov átadását Azerbajdzsánnak.
A szocialista országgyűlési képviselő erről azt követően számolt be a sajtónak szerdán
Budapesten, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban betekintett a Safarov
átadásával kapcsolatos ügy dokumentumaiba.
Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának tagja közölte: az iratok egyértelműen
bizonyítják, hogy a miniszterelnök pontosan tudta, mit csinál. Bárándy Gergely
véleménye szerint a történtekért a politikai felelősséget Orbán Viktornak kell viselnie.
A politikus elmondta azt is: indítványozni fogja, hogy az Országgyűlés alkotmányügyi,
valamint a külügyi és a nemzetbiztonsági bizottságai is hallgassák meg a
miniszterelnököt és az ügyben érintett minisztereket.
Bárándy Gergely - akinek szerdán Répássy Róbert, a KIM államtitkára mutatta meg a
Safarov átadásával kapcsolatos dokumentumokat - több iratból is idézett, amelyekből
számára az derült ki: sem a Külügyminisztérium, sem KIM nem javasolta a kiadatást.
Mint mondta, a KIM a 2011-ben készített hivatalos álláspontjában fenntartotta azt a
véleményét, miszerint nem kívánja átadni a Ramil Safarov azeri katonatiszt ellen
kiszabott büntetés végrehajtását Azerbajdzsánnak.
A képviselő szerint egyértelmű az is, hogy a szakmai előkészítő iratok figyelmeztettek a
várható külpolitikai veszélyekre, mind arra, hogy a hazájában hősként tisztelt katonát az
esetleges átadását követően szabadlábra helyezik Azerbajdzsánban.
Egy 2007 júniusában született külügyminisztériumi feljegyzésben például szerepelt,
hogy Örményország Budapesten járó bécsi nagykövete aggodalmának adott hangot
Magyarország Kaukázus-politikájának esetleges változása miatt. Eszerint Jerevánban
attól tartottak, hogy az ország egy kedvező gazdasági, energetikai pozíciószerzés fejében
hajlandó lenne Safarov átadására hazájának. A nagykövet ekkor előrevetítette, hogy az

átadás után az azeri hatóságok, bíróságok a társadalmi nyomás miatt szabadlábra
helyeznék a katonatisztet, ami indulatokat szakítana fel Örményországban, ennek
következményei között pedig akár magyar területen végrehajtott terrorcselekményeket
is elképzelhetőnek tartott.
Egy örmény követségi tanácsos 2007-es az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban
tett látogatásának dokumentumából pedig az derül ki, hogy a diplomata jelezte: a
kiadatás akár háborút is generálhat - mondta Bárándy Gergely.

Általános szociális válság fenyeget
Az MSZP szerint a kormány tehetetlensége miatt munkaerő-piaci vészhelyzet és ebből
adódóan általános szociális válság fenyeget Magyarországon.
Erről Lukács Zoltán, a párt frakcióvezető-helyettese beszélt szerdán, Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján, amelyen közölte azt is: a kormány munkahelyvédelmi akciótervét a
korábbi szocialista kabinetek által bevezetett Start-programokhoz hasonló célzott
járulékcsökkentési programnak tartják, vagyis a Fidesz szerinte most ahhoz a
gyakorlathoz térne vissza, amit az MSZP korábban évekig sikeresen alkalmazott a
tartósan munkanélküliek, az alacsony végzettségűek, a munkaerőpiacra visszatérni
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Kiemelte ugyanakkor, hogy a munkáltatói réteg a rendszerváltás óta nem volt olyan
pesszimista, mint most, mivel a legfrissebb adatok szerint 22 százalékuk tervez
elbocsátásokat és mindössze 8 százalékuk gondolkozik foglalkoztatásbővítésben.
Lukács Zoltán megjegyezte, Orbán Viktort személyesen is felelősnek tartják például a
Nokia-gyárban történt elbocsátásokért, hiszen a cég vezetője korábban többször
sikertelenül próbált személyes találkozót kérni a magyar kormányfőtől, pedig azon akár
felmerülhettek volna esetleges megoldási javaslatok. A politikus szólt arról is, bár a
magyarországi Suzuki egyelőre nem jelentett be létszámláépítést, munkaügyi szakértők
szerint akár 25-30 százalékos elbocsátásokra lehet számítani a termelés visszafogása
miatt.

Lukács Zoltán emellett felszólította Orbán Viktort: nyilatkozzon világosan, valóban
léteznek-e az általa ismertetett IMF-követelések, vagy azok csak kommunikációs fogások
voltak. Az ellenzéki politikus életszerűtlennek nevezte, hogy a kormányfő csak most, ősz
elején ismertessen egy hónapokkal ezelőtt érkezett levelet, emellett hangsúlyozta, a
kabinetnek minél előbb megállapodásra kell törekednie a nemzetközi szervezettel,
hiszen "minden egyes elvesztegetett nap milliárdokat jelent az adófizetőknek".

Nem engedhetjük az Európai Unió kettészakadását!
Egyre mélyül az árok az eurózóna és a közös valutát nem használó országok között.
"Az európai bankfelügyelet létrehozása az európai polgárok érdekeit szolgálja, mert
mind a megtakarításainkat kezelő befektetőket, mind az adóforintjainkat kezelő
kormányokat megakadályozza a túlzott költekezésben. Sajnálatos, hogy az Európai Unió
ehhez hasonló pozitív intézkedéseinek híre nem jut el a magyar állampolgárokhoz, mert
Orbán Viktor az EU-t a probléma és nem a megoldás részének tartja. Miközben az uniós
országok gazdasági együttműködésének európai keretei lassan kiépülnek, továbbra is
aggasztó, hogy az EU sem tudja megakadályozni a tagállamaiban jelentkező
antidemokratikus folyamatokat. Uniós demokrácia-felügyeleti rendszerre lenne szükség,
amely képes lenne időben elejét venni a jobboldali Orbán-kormány, vagy a
szociáldemokrata
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hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációvezetője, az Európai
Unió helyzetéről, José Manuel Barroso bizottsági elnök jelenlétében tartott vitán.
A szocialista képviselő aláhúzta, hogy az Európai Uniónak nincs olyan állandó
monitoring-mechanizmusa, amellyel a tagállamokban jelentkező antidemokratikus, a
jogállamiságot csorbító, vagy az alapvető szabadságjogokat korlátozó intézkedések ellen
hatékonyan fel tudna lépni.
"Magyarországon az Orbán kormány 2010 óta módszeresen kidolgozott terv szerint
bontja le a jogállamiságot, a hatalmi fékek és ellensúlyok rendszerét. Romániában a
politikai erők hatalmi küzdelmében mindkét oldal alkalmazott olyan eszközöket,
amelyek túlléptek a jogállami kereteken. Magyarország esetében a Bizottság csaknem
egy évig késlekedett a határozott fellépéssel. Románia esetében a korábbi jobboldali
kormány idején szemet hunyt olyan lépések felett is, amelyeket most szokatlan
keménységgel ítélt el. Meg kell szüntetni a kettős mércét!" - tette hozzá.

Tabajdi Csaba kifejtette, hogy Magyarország két szempontból is távolodik az Európai
Unió magjától. "Egyrészt azért, mert az Orbán-kormány antidemokratikus intézkedései
miatt egyre kevésbé tekintenek Magyarországra olyan partnerként, amelynek kormánya
osztja az EU alapértékeit. Másrészt egyre mélyül a törésvonal az eurózóna és a közös
valutát nem használó tagállamok között. Sajnálatos, hogy az Orbán-kormány elhibázott
gazdaságpolitikája miatt ezen a téren is távolodunk az EU-tól" - mondta Tabajdi Csaba

Nincs helye a kettős mércének Európában
A kettős mércének nincs helye Európában. Közösen kell megvédenünk a demokráciát és
a jogállamot, ha ezeket bármely tagállamban támadások érik. Őszintén remélem, hogy az
Európai Bizottság és az Európai Néppárt partner lesz egy olyan ellenőrző mechanizmus
létrehozásában, amely megfelelő eszközöket ad a kezünkbe a demokráciát és a
jogállamot sértő tagállami lépések közösségi szintű vizsgálatára és szankcionálására fejtette ki Göncz Kinga, az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságának alelnöke a
romániai politikai helyzetről rendezett szerdai plenáris vitában.
A szocialista EP-képviselő hozzászólásában hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Viviane
Reding bizottsági alelnök a schengeni csatlakozás elhalasztásával fenyegesse Romániát,
miután a szakértők és az Európai Bizottság minden szempontból a csatlakozásra
alkalmasnak nyilvánította az országot. "A tényszerűség joggal elvárható egy olyan
testülettől, amely a közösségi jog tiszteletben tartására esküdött fel" - mondta.
Hozzászólásában Göncz Kinga párhuzamot vont a magyarországi és a romániai kormány
intézkedéseire adott brüsszeli reakciók között, felidézve, hogy míg a szociálliberális
Ponta-kormány döntéseit folyamatos és kemény bírálatok érték az Európai Bizottság és
az Európai Néppárt részéről, addig a kétharmados erőfölényével visszaélő Fideszkormány jogállamiságot és demokráciát csorbító lépéseire jókora késéssel és
meglehetősen visszafogottan reagált az uniós végrehajtó testület és a konzervatív
pártcsalád.
"A kettős mércének nincs helye Európában. Közösen kell megvédenünk a demokráciát
és a jogállamot, ha azokat bármely - konzervatív vagy baloldali vezetésű - tagállamban
támadás éri. A szocialista frakció ezt teszi, amikor Orbán Viktor és Viktor Ponta

figyelmét egyaránt felhívja az európai értékek és normák tiszteletben tartásának a
fontosságára" - szögezte le Göncz Kinga.
A szocialista képviselő egy olyan monitoring mechanizmus életre hívását sürgette, amely
pártatlan szakértői vélemények felhasználásával megfelelő eszközöket ad az uniós
döntéshozók kezébe a demokráciát és a jogállamot sértő tagállami lépések közösségi
szintű vizsgálatára és szankcionálására.
"Üdvözlöm, hogy a vita végén Reding biztos azt mondta, szándékában áll egy közösségi
szintű igazságügyi monitoring rendszer életre hívása. Örülök, hogy a Bizottság végre
magáévá tette a magyar szocialisták régóta sürgetett követelését a koppenhágai
kritériumok csatlakozás utáni monitorozásáról, és megtenni készül az első konkrét
lépést ez ügyben, konzultációt kezdeményezve az EP-vel és a tagállamok igazságügyi
minisztereivel" - mondta a vitát követően Göncz Kinga.

Európai demokrácia-ellenőrző rendszerre van szükség!
"Pártállástól, nemzeti hovatartozástól nem függhet egy európai demokrata álláspontja.
Semmilyen kettős mércének nem adhatunk teret" - jelentette ki Tabajdi Csaba az MSZP
EP-delegációjának vezetője ma Strasbourgban, az Európai Parlamentben a romániai
politikai helyzetről rendezett vitán. A szocialista delegációvezető aláhúzta: "A mai
vitának az a tétje, hogy létrejön-e egy egységes kritériumrendszer, amely alapján az Unió
valamennyi tagállamában nyomon lehet követni a demokrácia és a jogállamiság
alakulását." A magyar szocialista képviselő felvetésével egyetértett Viviane Reding, az
EU alapjogi biztosa, aki zárszavában sürgette a jogállamiság állapotát folyamatosan
ellenőrző monitoring-rendszer felállítását. Ennek érdekében a biztos javasolta, hogy kapcsolódva a tagállami államháztartási politikákat értékelő európai pénzügyi
szemeszterhez - vezessenek be olyan igazságszolgáltatási eredménytáblát, amely
rendszeresen
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Tabajdi egyetértett azzal, hogy Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke bírálta a
szociáldemokrata-liberális román kormányt, de túlzónak és igaztalannak tartotta egyes
megszólalásait. Hitelesebb lett volna az Európai Bizottság fellépése, ha Traian Basescu
antidemokratikus lépéseit is kritikával illetik. A szocialista politikus emlékeztetett arra:

az Európai Bizottság, amely élesen bírálta a román kormány a jogállamiság határait
feszegető lépéseit, korábban nem tette szóvá Traian Basescu román államfő
antidemokratikus politikáját.
"Magyarként és európai demokrataként is abban vagyok érdekelt, hogy Romániában
legyen valódi demokrácia és jogállamiság. Ez létérdeke a Romániában élő másfél milliós
magyar nemzeti közösségnek is." - tért ki felszólalásában a Ponta-kormány politikájára
Tabajdi Csaba. "Saját országom példájából tudom, hogy mit jelent, ha egy kormány
ráront a demokráciára, korlátozza a szólásszabadságot és rendszerszerűen bontja le a
jogállamiságot." - vont párhuzamot a mai és a korábbi, az Orbán-kormány tevékenységét
érintő vitákkal a szocialista delegációvezető.

Budapest végveszélye már nem kérdés
Az MSZP szerint Budapest végveszélye már nem kérdés, a csütörtöki közgyűlésen több
olyan előterjesztést is tárgyalnak, amelyek azt bizonyítják, hogy a városvezetés Budapest
csődjével kalkulál.
Horváth Csaba, az MSZP frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés csütörtöki ülése előtt
tartott sajtótájékoztatóján a főváros tervezett hitelfelvételére utalva azt mondta, ez "csak
egy csepp a tengerben", ez az első azon hitelek sorában, amelyet nem fejlesztésre, hanem
működésre vesznek fel.
Szerinte nem hitelre, hanem több bátorságra lenne szükség, Tarlós István
főpolgármesternek az lenne a kötelessége, hogy Orbán Viktor kormányfőnél
tárgyalóasztalnál harcoljon ki jobb feltételeket Budapestnek, és nem az, hogy a
fővárosiakra vessen ki új adókat.
Pozitívumként értékelte ugyanakkor, hogy újra emelt szinten működik majd a fővárosi
közvilágítás, ezért korábban fognak felkapcsolódni a lámpák. Kérdés - vetette fel -, hogy
a néhány hónapos csökkentett szintű szolgáltatás miatt hány baleset következett be és
hányan váltak bűncselekmény áldozatává.

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szolidaritást vállal az erdélyi
magyarsággal!
A Székely-Mikó Kollégium ügye veszélyes precedens lehet. A Nemzeti Kisebbségügyi
Intergroup (Frakcióközi Munkacsoport) mai ülésén állásfoglalást fogadott el, amelyben
szolidaritást vállal a másfél milliós erdélyi magyar közösséggel a sepsiszentgyörgyi
Székely-Mikó Kollégium ügyében.
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visszaszolgáltatását célzó restitúciós folyamat folytatására, összhangban Románia uniós
csatlakozáskor vállalt kötelezettségeivel. "A közösségi ingatlanok visszaszolgáltatása
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kultúrájának és nyelvének megőrzéséhez. A visszaszolgáltatott ingatlanokban kiépített
intézményi hálózat az erdélyi magyarság megmaradásának alapja" - hangsúlyozta
Tabajdi Csaba, a Munkacsoport társelnöke.
A szocialista EP képviselő aláhúzta: "nem engedhetjük, hogy megakadjon az amúgy is
vontatottan haladó visszaszolgáltatási folyamat. Románia 2007-es csatlakozása előtt az
Európai Parlament számos alkalommal felszólította a román hatóságokat a
rendszerváltás óta húzódó eljárások felgyorsítására. Sajnálatos módon a folyamat a mai
napig nem zárult le." A bírósági ítéletről szólva Tabajdi Csaba úgy fogalmazott, hogy az
ügy előzményeit ismerve megkérdőjelezhető döntés született. Egyben reményét fejezte
ki, hogy a másodfokon eljáró bírói testület korrigálja a döntést, kimondja az ingatlanok
visszaszolgáltatásának törvényességét és felmenti a vádlottakat. "Ez az ítélet veszélyes
precedenst teremthet, és a restitúciós folyamat visszafordításával fenyeget. Ez
megengedhetetlen lenne" - hangsúlyozta Tabajdi.
A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szintén megtárgyalta a franciaországi elzászi
kisebbség, és az elzászi nyelv helyzetét. Tabajdi Csaba ennek kapcsán emlékeztetett rá,
hogy a munkacsoport legutóbb 2007-ben foglalkozott a témával. "Az elmúlt öt évben
sajnos tovább csökkent az elzászi nyelvet beszélő, többes identitással bíró emberek
száma a térségben. Pedig az elzászi nyelv és kultúra fontos híd szerepet tölt be a
szomszédos Németország és Franciaország között. Az is bizonyított, hogy a két- illetve
többnyelvűség előnyösen hat a térség gazdasági fejlődésére, megkönnyíti a munkaerő
áramlását, és kölcsönös befektetéseket vonz. Mérvadó felmérések szerint alacsonyabb

lenne Elzászban a munkanélküliség, ha magasabb lenne a kétnyelvűek aránya" - tette
hozzá a szocialista politikus.

Nem elég Magyarországon világhírűnek lenni!
"A kormány nemrég törvénybe iktatta, hogy mi lehet magyar. A magyar termékrendelet
újabb három címkét vezet be, ezzel tovább nehezíti a termelők és a fogyasztók életét. A
100%-ban magyar szabályozás figyelmen kívül hagyja az unió egész területén egységes
minőségpolitika átlátható rendszerét. Azonban nem elég Magyarországon világhírűnek
lenni! A nemzetközileg elismert európai oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve a
földrajzi jelzés biztosítja, hogy a magyar termékekre Európában is nagyobb legyen
kereslet. Az uniós eredetmegjelölés fokozza termelőink versenyképességét, és a
kistermelők által előállított különleges termékeket is piacképessé teheti az Unió bármely
tagállamában. Legutóbb a magyar rögös túró folyamodott közösségi oltalomért, mivel a
tapasztalatok szerint az ilyen címkével rendelkező termékek piaci pozíciója jelentősen
javul. A Tokaji bornak, a Gyulai kolbásznak és más kiváló magyar terméknek így lehet
nagyobb piaca." - mondta Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
tagja a minőségpolitikai csomag kapcsán rendezett plenáris vitában.
"A most elfogadott uniós minőségpolitikai csomag lehetővé teszi, hogy megőrizzük
regionális ízeinket, és élelmiszereink sokféleségét itthon, és tágabb otthonunkban,
Európában. Az új magyar termékrendelet viszont még jobban összezavarja a fogyasztót.
Így képtelenség eligazodni mi magyar, mi hazai és mi hazai feldolgozású termék. Ezért
kérem Dacian Ciolos, mezőgazdaságért felelős európai biztost, hogy hívja fel a magyar
kormány figyelmét az európai szabályok tiszteletben tartására. A magyar gazdák érdeke
egyértelműen ez, hiszen ez biztosít nagyobb piacot a minőségi magyar élelmiszereknek."
- hangsúlyozta a szocialista európai parlamenti képviselő.
„Az uniós minőségpolitikai szabályozás biztosítja, hogy a fogyasztó által választott
termék megfelel az európai termelési, környezetvédelmi, állatjóléti és egészségügyi
követelményeknek, amelyek a legszigorúbbak a világon. Az egységes uniós címkézés
garancia mind a magyar, mind az európai fogyasztók számára. Kiemelten fontosnak
tartom, hogy mihamarabb készüljön el a Bizottságnak az új helyi gazdálkodási, és
közvetlen értékesítési címkézéssel kapcsolatos javaslata. A helyi termelés támogatása
hozzájárul a munkahelyek megtartásához a nehéz helyzetű vidéki területeken, illetve

csökkentheti a szállítási költségeket.” - vélekedett az uniós szabályozásról a szocialisták
brüsszeli vezetője.

A kormány hozza nyilvánosságra a valutaalaptól kapott dokumentumokat!

Az MSZP elnöke arra szólítja fel a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az összes olyan
iratot, amelyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) küldött Magyarországnak a tíz hónappal
ezelőtti kapcsolatfelvétel óta.
Mesterházy Attila csütörtöki sajtótájékoztatóján azután mondta ezt, hogy délelőtt
találkozott Iryna Ivaschenkóval, az IMF budapesti irodavezetőjével. A megbeszélésen az
derült ki, hogy a valutaalap nem hozhatja nyilvánosságra azokat a dokumentumokat,
amelyeket a kormánynak küldött, a kabinet azonban megteheti ezt - közölte,
megjegyezve: az IMF-nek nincs ezzel ellentétes elvárása vagy kérése.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint így "Orbán Viktornál pattog a labda", hogy
bemutassa, milyen iratok alapján állította azt, hogy a Magyar Nemzetben egy héttel
ezelőtt megjelent "halállista", azaz a feltételezett IMF-kölcsönfeltételek egy része például a nyugdíjak csökkentésére vonatkozó követelés - valódi.
Kitért arra is, azért kezdeményezett találkozót az IMF irodavezetőjével, mert a
miniszterelnök hétfőn a parlamentben azt mondta: ne várják tőle, hogy olyan
dokumentumokat hoz nyilvánosságra, amit nem ő vagy kormánya írt. Az MSZP elnöke
szerint azonban mostanra világossá vált, hogy a kabinetnek erre minden lehetősége
megvan.
Mesterházy Attila közölte, felkeresi az Európai Bizottság budapesti képviseletét is, hogy
ott is megbizonyosodjon arról, nincs akadálya a tavaly novemberi kapcsolatfelvétel óta a
hiteltárgyalásokkal

összefüggésben

keletkezett

emlékeztetők,

feljegyzések,

háttéranyagok és levelezés megismerésének.
Az MSZP vezetője az Iryna Ivaschenkóval folytatott megbeszélésről nem árult további
részleteket, általánosságban viszont azt mondta: az IMF tárgyalási stratégiájának

lényege, hogy mindig a kormánytól kér tájékoztatást arról, hogyan éri el a meghatározott
gazdasági-pénzügyi célokat, és egyetlen országgal szemben sem fogalmaz meg olyan
részletes elvárásokat, konkrét intézkedéseket, mint amilyeneket a Magyar Nemzet
megjelentetett.

Meggyes Tamásnak nincs más út, mint a távozás
Tovább bonyolódik az Esztergom körüli botránysorozat. Szeptember 10-én az
Országgyűlés elfogadta a Lukács Zoltán által interpellált miniszteri választ, így továbbra
is marad az inkasszó az esztergomi költségvetésen.
Meggyes Tamás, a térség jelenlegi fideszes országgyűlési képviselője nem fogadta el a
miniszteri választ, nemmel szavazott. Erkölcsileg ezek szerint már ő sem tudja vállalni
azt, amit a Fidesz-kormány - amely kormánypártjának ő is oszlopos tagja - tesz
Esztergommal.

E

dilemma

feloldásában

segítségére

lehet,

ha lemond

mind

önkormányzati, mind országgyűlési képviselői mandátumáról, hiszen választania kell
párttagsága, vagy a választóknak való megfelelés között.
A dolog érdekessége, hogy Völner Pál Esztergom-Dorog választókerületének fideszes
elnöke viszont zokszó nélkül nyomta meg az igen gombot, elfogadva a miniszteri választ,
továbbra is fenntartva az évi több mint egy milliárd forintos inkasszót a város számláján.
Mire az egyik képviselő végre kezd a józan eszére és esküjére hallgatni, a másik - aki
kormánytag is - most kezdi csak igazán kivillantani a foga fehérjét.
Winkfein Csaba,
az MSZP elnökségi tagja,
Esztergom-Dorog választókerületi elnöke

Bérek helyett béresek
Orbán Viktor a béremelések kormányának nevezi kabinetjét, valójában azonban
csökkennek a keresetek: ezt a KSH statisztikái is alátámasztják és a szakszervezetek is
megerősítik. Vagyis Orbán megint hazudik.
Miután Orbán Viktor szétverte az érdemi érdekegyeztetést a kormányzat és a
szakszervezetek között, a miniszterelnök büszkén pózolt a LIGA szakszervezet

vezetőjével a sajtó előtt. Majd arcátlan pökhendiséggel képes volt azt mondani, hogy ez a
béremelések kormánya. A helyzet azonban nem ez.
A minimálbér ugyan valóban emelkedett a kormányváltás óta, ám a bruttó emelkedés a
munkaadónak teher, a dolgozónak pedig átverés, mert a zsebében a vásárlóerő értékét
tekintve több mint tízezer forinttal kevesebb pénz marad.
A kormány elfogadható bérek helyett elszegényedő béreseket tud csak felmutatni. A 60
ezer 200 forinttal induló közfoglalkoztatási bér mára 47 ezer forintra csökkent, ráadásul
vásárlóerő értéke csupán 38 ezer forint. Mivel jövőre nem kívánják ezt megemelni, az
infláció miatt csak 35 ezer forintot ér majd. Így lesz ugyanazért a munkáért a 60 ezerből
35 ezer forint.
Orbán betarthatatlan ígéretek tömkelegét tette kormányra kerülésekor, de sem új
munkahelyek, sem a társadalom jelentős részét segítő adócsökkentés nem történt meg.
Éppen ellenkezőleg. A bukott gazdaságpolitika miatt most kénytelenek meghirdetni a
háromszáz milliárd forintba kerülő munkahelyvédelmi akciótervet, aminek nincs meg a
költségvetési forrása.
Egy, a munkavállalók és a munkát keresők érdekeit hatékonyan képviselő
kormányzatnak olyan gazdasági környezetett kellene teremtenie, ami elősegíti, hogy
munkahelyek szülessenek. Az MSZP ilyen kormányt fog alakítani.
Gúr Nándor,
az MSZP alelnöke,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

