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A magyar cukoripar érdeke a piacszabályozás fenntartása
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Az év végéig önkormányzati program készül az MSZP-ben

Milliók a milliomosoknak, fillérek a filléres gondokkal küzdőknek
Ne csak a Malév-bizottság, a Malév is induljon újra!
Elérheti a törvény keze a baltás gyilkost kiadó miniszterelnököt?
Álhír vagy rémhír?
Se isten, se ember nem számít?

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

A magyar cukoripar érdeke a piacszabályozás fenntartása
Az Európai Parlament kiáll a magyar cukorrépa-termesztők mellett.
"A 2006-os uniós cukorreform egyik legfőbb áldozata Magyarország, hiszen az öt
meglévő gyárunk közül ma már csak a kaposvári üzemel, vagyis a magyar cukoripar a
negyedére zsugorodott.
Az Európai Bizottság 2015. szeptember 30.-al megszüntetné a cukorkvótát, ezzel együtt
a cukorrépa minimumárat is. Azonban a magyar cukorrépa termelés éghajlatunknak,
illetve az öntözés korlátozott lehetőségének köszönhetően szabadpiaci körülmények
között nem versenyképes.
Az Európai Parlament kiáll amellett, hogy legkésőbb 2020-ig meghosszabbítsuk a
cukorkvóta rendszert és megőrizzük az Unió gyártási kapacitását annak érdekében,
hogy a cukorrépa-termelőknek legyen ideje alkalmazkodni világ cukorpiacának
változékonyságához." - vélekedett Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottság tagja a cukorrendtartásról szervezett európai parlamenti vita kapcsán. "2008
óta több, mint 20 millió euró uniós támogatásban részesült a magyar cukoripar.
A rendszer fenntartása biztosítja a Magyarország számára a szükséges pénzügyi
forrásokat

az

ágazati

fejlesztések

megvalósításához.

Az

ágazat

rendkívül

befektetésigényes, így elegendő felkészülési időt kell adni a termelőknek a cukorpiaci
szabályozás megszűnésére. Szem előtt kell tartanunk, hogy jelenleg az Unió saját
cukorszükségletét sem képes fedezni, ezért jelentős behozatalra szorul. A kvótarendszer
2020-ig történő fenntartásával az ágazat felkészülhet az olyan cukoróriásokkal való
versenyre, mint Brazília "- emelte ki a szocialista képviselő.

Kínai felső vezetőkkel tárgyalt Ujhelyi István
Három kínai tartományban is gazdasági témájú tárgyalásokon vett részt az elmúlt
hetekben az Országgyűlés szocialista alelnöke – értesült a Népszabadság. Ujhelyi István
a leendő kínai miniszterelnökkel is tárgyalt.
Ujhelyi István egyedüli európai díszvendégként volt jelen az elmúlt napokban a Kína és
az arab államok közötti kereskedelmi csúcson, ahol tanácskozott a következő kínai
kormányfővel, Li Keqiang jelenlegi miniszterelnök-helyettessel is.
A szocialista politikus előadásában többek között a magyar mezőgazdaság és
élelmiszeripar lehetőségeiről és technológiai vívmányairól beszélt. Ujhelyi lapunk
kérdésére elmondta: az arab–kínai gazdasági kapcsolatok stratégiai jellegűek és egyre
szorosabbak.
„Magyarországnak is egységes és pártok felett álló Kína-stratégiát kellene kialakítania és
élnie a keleti lehetőségekkel” – tette hozzá lapunknak az MSZP-s politikus.

Az agrárium megmentésére készül az MSZP
Kormányzásra készül az MSZP, és ha lehetősége lesz rá, rendet tesz a mezőgazdaságban
és a vidékfejlesztés terén. Ezt mai kecskeméti sajtótájékoztatójukon mondták, amelyen a
párt szakpolitikusa vázolta a szocialisták agrárprogramját.
Gőgös Zoltán kifejtette: bizonyos élelmiszerek ÁFÁ-ját mihamarabb csökkenteni kell,
különben a kereslet drasztikusan visszaesik. Az MSZP azt is elfogadhatatlannak tartja,
hogy a takarmány kukoricát a környező országok elvigyék tőlünk. Ezen mindenképpen
változtatni akarnak, mert különben az állattenyésztés nagy károkat szenved el. Mint az
egész mezőgazdaság, ha a kormány elfogadja a parlament előtt lévő földtörvényt. Ezt az
MSZP nem támogatja és visszavonja, ha kormányzási lehetőséget kap-hangzott el. Gőgös
Zoltán hozzátette: a földpályázatok kapcsán felháborító, hogy végzettség és tapasztalat,
valamint állat állomány nélkül földet kaphattak sokan, miközben sok száz valódi termelő
és tenyésztő föld nélkül maradt. Ezt a párt nem hagyja annyiban-szögezte le a
sajtótájékoztatón. Ezen Király József megyei elnök bejelentette: megalakult az MSZP

megyei agrár tagozata, ahol tagság nélkül is felvételt lehet nyerni és beleszólni a párt
elképzeléseibe.
http://www.mszp.hu/hirek/az_agrarium_megmentesere_keszul_az_mszp

El kell adnunk Európát
A demokratikus Európa modellje címmel a polgárok részvételének erősítéséről
rendezett konferenciát az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága Brüsszelben. Az
ülést követően dr. Gurmai Zita, a szakbizottság alelnöke elmondta: általános igényként
fogalmazódott meg, hogy az uniós intézmények átláthatóbban és a polgárok felé
nyitottabban működjenek.
Gurmai Zita szerint, ha az emberek jobban belelátnak abba, hogyan zajlik az európai
szintű szabályozások kialakítása, akkor több információval fognak rendelkezni, így
később nagyobb valószínűséggel kapcsolódnak be az uniós jogalkotásba és vesznek részt
az egész Európára kiterjedő vitákban. Ez kulcsfontosságú az európai identitás
megerősítésében - véli a képviselő, aki szerint a tájékozott polgárok jelentik a
leghatékonyabb ellenszert a populista euroszkeptikusok rendszerint hamisnak
bizonyuló vádaskodásaival szemben is.
“Ahhoz, hogy a lehető legszélesebb rétegek érdekelődését felkeltsük az Európai Unió
iránt, tudatosítanunk kell mindenkiben, hogy milyen óriási hatással van mindennapi
életünkre az európai együttműködés. Nekünk is el kell adnunk a ‘termékünket’, Európát,
amelyhez mindenekelőtt világos, érthető, egyértelmű és mindenki számara egyenlően
elérhető információra van szükség” - fogalmazott Gurmai Zita.
A polgárok részvételének lehetőségeire utalva a képviselő elmondta: az alapvető keretek
már most is adottak, elég csak a közelmúltban létrehozott európai polgári
kezdeményezés eszközére gondolni. “Természetesen ezeket a kereteket lehetséges és
szükséges is továbbfejleszteni. Az Európai Unió alapvető változások elé néz. Arról, hogy
milyen Európában szeretnénk élni, közösen kell döntetnünk” - mondta Gurmai Zita.

Az év végéig önkormányzati program készül az MSZP-ben
A szocialisták elnöksége - az MSZP-ben folyó programalkotás részeként - felkérte a
Baloldali Önkormányzati Közösséget, hogy az év végéig dolgozzon ki olyan programot,
amely a párt önkormányzati politikájának alapját képezheti.
Simon Gábor elnökhelyettes szerdán újságíróknak emellett arról is beszámolt, hogy a
parlamenti választási felkészülés megkezdése után az MSZP hozzálát a 2014-es
önkormányzati választásokra való felkészüléshez is.
Az egyéni választókerületi felelősök mintájára az év végéig önkormányzati felelősöket
jelöl ki az MSZP, egy évre rá pedig megnevezik a lehetséges polgármester- és
képviselőjelölteket.
A szocialista párt elnökhelyettese azt mondta, hogy a jövő évi költségvetés egyik nagy
vesztese ismét az önkormányzati szféra lesz, amelytől újabb 110 milliárd forintot
vonnak el, így sok teendő hárul majd a baloldali önkormányzati politikusokra.
A szerdai elnökségi ülés további döntéseiről tájékozatva közölte, hogy Kovács László
korábbi pártelnököt, külügyminisztert delegálják az Európai Szocialisták Pártja
elnökségébe.
Kérdésre válaszolva Simon Gábor beszélt arról a dokumentumról is, amely az MSZP
stratégiáját vázolja fel a 2014-es választásokig. Azt mondta, hogy a fenteslent.blog.hu
oldalon megjelent szöveg - amely például azt vetíti előre, hogy az MSZP kormányra jutva
azonnal elfogadja a parlamentben a rezsistop-kezdeményezést és megemeli a
minimálbért - vitaanyag, nem végleges program, és nem testületi döntés eredménye.

Milliók a milliomosoknak, fillérek a filléres gondokkal
küzdőknek
A 100 legnagyobb adózó a Fidesznek köszönhetően tavaly több mint 130 millió forint
adókedvezményt vehetett igénybe. Az őszi last minute utak helyett mindennapi
megélhetésért küzdő családoknak eközben alig jutott a kedvezményből. Kedves Fidesz!
Hol itt méltányosság, pláne igazság?
Ahogy az várható volt, az Orbán-kormány lépcsőzetesen bevezetett igazságtalan,
egykulcsos adórendszere évről évre nagyobbra nyitja a jómódú és a szegényebb
családok jövedelmi ollóját. Feketén-fehéren bizonyítja ezt az a kimutatás, amely szerint a
100 legnagyobb jövedelmű adózó a kormány adó- és családtámogatási rendszerének
”hála” tavaly 132 millió forintnyi adókedvezményt vehetett igénybe, miközben az
átlagfizetésből élő családok ennek csupán a töredékét.
A Fidesz családtámogatási rendszere ugyanis az ”akinek nincs semmije, az annyit is ér”
elvére épül. Akinek eleve sok van, annak legyen még több, a ”maradék” nem számít. Ezt a
szemléletet tükrözi az egykulcsos szja, a gyerekek után járó torz adókedvezmény, vagy a
SZÉP-kártya bevezetése is, amit szintén csak a jómódú, többgyermekes famíliák tudnak
maradéktalanul kihasználni.
Mivel a Fidesz szegényellenes intézkedéssorozata nagyon is tudatos politika eredménye,
nem várjuk, hogy ezeket a kormány vagy a kormánypárt magától megváltoztassa.
Viszont hiszünk a jobb sorsra érdemes magyar emberek igazságérzetében, és a készülő
programunkban, amely a mindenkit megillető tisztességes munkajövedelemre, az
igazságos teherviselésre, és a gyermekvállalást ösztönző támogatási rendszerre épülő
családmodellt ajánl Magyarországnak.
Bangóné Borbély Ildikó,
az MSZP elnökségi tagja

Ne csak a Malév-bizottság, a Malév is induljon újra!
Teljesen mindegy, hogy a Malév-csőd okait feltárni hivatott parlamenti vizsgálóbizottság
mandátuma a múlt héten vagy a jövő héten szűnik meg, a lényeg ugyanaz: a bizottság
nem végezte el a munkáját, a nemzeti légitársaság Fidesz-kormány idején bekövetkezett
csődjének igazi okaival ugyanis egyáltalán nem foglalkozott.
Míg

Varga

István,

a

bizottság

fideszes

elnöke

tényfeltáró

munkájának

eredménytelenségét különféle jogalkotási trükkökkel próbálja palástolni, az MSZP a
valódi probléma megoldását várja, a Malév újraindítását szorgalmazza. A Fideszkormány csődbe vitte a Malévet, a munka nélkül maradt dolgozókról és a beszállítókról
nem gondoskodott, az értékes repülési jogokat offshore-hátterű egykori barátoknak
játszotta át és mindezekről egy alibi bizottság felállításával igyekezett a figyelmet
elterelni.
Az MSZP továbbra is azt követeli, hogy a Malév-csőd okait az Országgyűlés ténylegesen
vizsgálja ki, és állapítsa meg, kit terhel felelősség azért, hogy több mint fél éve nem
repülnek a Malév gépei! Az MSZP változatlanul abban érdekelt, hogy a nemzeti
légitársaság a lehető leghamarabb újrainduljon.
Józsa István,
frakcióvezető-helyettes

Elérheti a törvény keze a baltás gyilkost kiadó miniszterelnököt?
A hírek szerint az Országos Örmény Önkormányzat vesztegetés és hivatali visszaélés
gyanúja miatt feljelentést tesz Ramil Safarov kiadatása miatt. A lépést üdvözöljük, és
kíváncsian várjuk, hogy az ügyészség meg meri-e nevezni az elkövetőt.
Az örmény önkormányzat ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, ám a hetek óta tartó
botrány felelőse már ismert: Orbán Viktor.
A miniszterelnök ugyanis elismerte, hogy annak tudatában engedte el a baltás gyilkost,
hogy sem a külügyminisztérium, sem az igazságügyi minisztérium nem javasolta, hogy

Magyarország kiadja Ramil Safarovot Azerbajdzsánnak, mert ott már évek óta nemzeti
hősként tisztelik, és várhatóan elnöki kegyelemben részesítik.
Az ügy körülményei túlságosan gyanúsak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk annak
lehetőséget: a gyilkost valamiféle ellenszolgáltatásért cserébe hagyta futni a
miniszterelnök. Tovább táplálja a gyanút, hogy ma már azt is tudjuk, Azerbajdzsánnal
úgy folytatódnak a gazdasági kapcsolatok, mintha mi sem történt volna.
A tények tudatában reméljük, hogy a feljelentés nyomán a nyomozó hatóságok alaposan,
nagy körültekintéssel végzik majd a munkájukat és mielőbb megnevezik a felelőst ebben
a szégyenteljes ügyben.
U.i.: a Miniszterelnökség címe: 1055 Bp., Kossuth Lajos tér 1-3.

Álhír vagy rémhír?
Csak remélni tudjuk, hogy minden alapot nélkülöző álhír, miszerint az Országos Bírósági
Hivatal azután, hogy az Alkotmánybíróság alkotmánysértőnek nyilvánította azt a
jogszabályt, ami alapján kényszernyugdíjaztak több száz bírót most megfellebbezte azt
az ítéletet, ami két 62 éves bírót visszahelyezett állásába. Pláne, hogy a tárgyaláson az
OBH jogi képviselője elismerte a kereseti kérelem jogalapját.
Az Országgyűlés most tárgyal arról a kormánypárti javaslatról, ami az Alkotmánybíróság
döntése miatt lehetővé tenné, hogy a 65 évesnél fiatalabb bírák továbbra is bíróként
dolgozhassanak. Így talány, mi motiválhatta az OBH-t a fellebbezésre.
Amennyiben viszont igaz a hír, felszóltjuk Handó Tündét, az OBH elnökét, hogy álljon ki
végre bírótársai mellett, vonassa vissza a fellebbezést, és ahelyett, hogy gátolná, tegyen
meg mindent azért, hogy a jogellenesen elbocsátott kollégái ismét munkába állhassanak!
Aki pedig a fellebbezésről szóló döntést meghozta, nem méltó többé a bírák bizalmára.
Bárándy Gergely,
országgyűlési képviselő

Se isten, se ember nem számít?
Az emberi jogi bizottság mai ülésén a kormánypárti többség nemmel szavazott
két szocialista képviselő indítványáról az egyházi törvény módosítására.
A szavazással voltaképpen a Velencei Bizottság véleményét minősítették
vitára alkalmatlannak, hiszen az előterjesztők (Nyakó István és Lendvai
Ildikó) nem tettek mást, mint a bizottság álláspontját vezették volna át a
törvényen. Azét a Velencei Bizottságét, amelyet maga a kormány kért fel a
véleményezésre.
A Velencei Bizottság egyértelműen a törvény módosítását tartotta
szükségesnek, mert szerintük súlyos "demokratikus deficitje" van annak az
eljárásnak, amelyben politikusok döntöttek arról, melyik közösség működhet
egyházként. A törvény miatt azóta hasonló indokok alapján az ombudsman is az
Alkotmánybírósághoz fordult, és az ügy ott van a strasbourgi Emberi Jogok
Európai Bíróságának asztalán is.
De ha mindez nem számított, legalább 3500 magyar gyerek, 800 munkavállaló
sorsa számíthatott volna. Ennyien járnak ugyanis a Magyar Evangéliumi
Testvérközösség oktatási intézményeibe és az Ámbédkar Iskolába. Másokhoz
hasonlóan ők is elvesztették az egyházi státuszt és az ezzel járó
intézményfinanszírozást, noha szegény gyerekek számára működtetnek óvodát,
iskolát, adnak ételt. A tárca többszörös ígéretei ellenére máig nem kötött
velük a továbbélést biztosító közoktatási megállapodást, így a sok ezer
gyerek teljes bizonytalanságban kezdte meg a tanévet.
Nem egyformán bírálják el azokat a szerencséseket sem, akik megőrizhették az
egyházi jogállást. Míg számos egyháznál még ösztönzik is az önkormányzati
iskolák átvételét, akadályokat gördítenek azok elé, akik a Fidesz szívének
nem kedvesek.
De a rossz törvény számos más abszurd helyzetet is eredményezett. A
jogfosztott egyházaknak egyesületi bejegyzésért kellett folyamodniuk, de
kellő jogi útmutatás híján sokuktól újabb és újabb hiánypótlást kértek, és
bejegyzés nélkül ex-lex állapotba kerültek. Volt, akitől az Artisjus

jogdíjat kért az istentiszteleti énekek nyomán, mondván: már nem egyházak. A
megpályázható állami támogatásokat általában kétéves egyesületi működéshez
kötik, és a státuszukat vesztett egyházak természetesen nem rendelkezhettek
ezzel.
Az MSZP továbbra is sürgeti a csődöt mondott egyházi törvény módosítását.
Elvárja, hogy a bizonytalan helyzetbe sodort iskolákkal végre megkössék a
közoktatási megállapodást.
Lendvai Ildikó,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő

