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OGY - Kérdések

Budapest, 2012. október 29., hétfő (MTI) MSZP: mi lesz a pedagógusok pluszjuttatásaival?
Tóth József (MSZP) kifogásolta, hogy a köznevelési törvény számos kérdésre nem ad
választ az iskolák állami kézbe kerülésével kapcsolatban. Azt mondta, a kormány késik a
végrehajtási szabályokkal, "miközben hat hét van az államosításig".
Arra várt választ: mi lesz a pedagógusok pluszjuttatásaival és ki lesz a tanárok
munkáltatója.
Az MSZP az önkormányzatiságról beszélt
Nemény András (MSZP) az önkormányzatok helyzetéről szólva azt emelte ki: még nem dőlt
el, hogy az állami hitelátvállalás fejében milyen vagyonelemek kerülnek át az államhoz. Arra
is választ várt: milyen szerepük marad így a helyhatóságoknak. "Az iparűzési adó hány
százalékát veszítik el? Mi lesz a hitelátvállalás valódi ára? Van-e még értelme
önkormányzatokról beszélni?" - sorolta a kérdéseket a képviselő.

OGY - Földgáz, bevándorlás

Budapest, 2012. október 29., hétfő (MTI) - A stratégiai földgáztározók állami tulajdonba
kerüléséről, a letelepedésről és az önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekről
nyitottak vitát a határozathozatalokat követően a parlament hétfői ülésén.

Állami tulajdonba kerülhetnek a stratégiai földgáztározók
Kovács Tibor (MSZP) a vitában hangsúlyozta: évek óta nem fejlesztették a rendszert és
karbantartás sem volt, ezért a gazdasági növekedés beindulásakor ez problémákat okozhat.
Azt kérdezte: ha hiba nélkül és jól működött az eddigi rendszer, akkor miért akarja a
kormány állami tulajdonba venni ezeket a tározókat.
Rogán Antal lehetővé tenné a befektetési célú letelepedést
A Fidesz frakcióvezetője megkönnyítené azon külföldi befektetők magyarországi
letelepedését, akik legalább 250 ezer euró, vagyis jelenlegi árfolyamon mintegy 70 millió

forint értékben vásárolnak hosszú lejáratú magyar állampapírt.
A szocialista Harangozó Tamás reakciójában mindenekelőtt a javaslat benyújtásának
körülményeit nehezményezte, szerinte ugyanis Rogán Antal ismét kapkodva terjesztett elő
egy indítványt, a szóban forgó előterjesztés ugyanis mindössze két nappal ezelőtt került a
Ház elé. Az ellenzéki politikus aláhúzta, a jelenlegi törvények is lehetővé teszik az
egyszerűsített letelepedési eljárást a belügyminiszter egyedi döntése alapján, ezért úgy látja,
a javaslat csak azt határozza meg "mennyiért lehet megvenni a magyar állampolgárságot".
Vita az önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekről
Varga László (MSZP) szerinte még módosító javaslatokkal sem javítható a törvényjavaslat,
frakciótársa, Bárándy Gergely ezért arra kérte az előterjesztőket, hogy vonják vissza a
benyújtott javaslatot.

OGY - Választási eljárás

Budapest, 2012. október 30., kedd (MTI) - A parlament az alaptörvény módosításával
előzetes regisztrációhoz kötötte a választójog gyakorlását.
A záróvitában az MSZP, az LMP és a Jobbik is bírálta az előzetes regisztráció bevezetését,
azt hangsúlyozva, hogy szükségtelenül korlátozza a választójog gyakorlását.
Kétperces felszólalások a választási eljárásról szóló törvény részletes vitájában
A választási eljárásról szóló törvény október eleji általános vitája után a hétfői részletes
vita is szinte csak kétperces felszólalások sorozata volt. A vitát először az váltotta ki, hogy a
Fideszes Tapolczai Gergely arról beszélt, úgy módosítaná a törvényt, hogy a fogyatékkal élők
levélben vagy elektronikus módon is regisztrálhassanak. Harangozó Tamás (MSZP) úgy
válaszolt, hogy pár órával korábban elfogadták: regisztrálni csak személyesen lehet. Bárándy
Gergely erre reagálva többször is megkérte a kormányt: mondják el, hogy a választójogi
törvényt kedden a szakbizottság milyen formában akarja majd módosítani. Papcsák Ferenc
(Fidesz) azt mondta, módosítóik a vita során formálódnak meg. Erre Bárándy Gergely azt
kérte tőle, hogy ne nézze "teljesen hülyének" az ellenzéket.

OGY - Napirend előtt

Budapest, 2012. október 30., kedd (MTI) MSZP: nem jó irányba halad a szakképzés átalakítása
Sós Tamás (MSZP) a felnőtt- és szakképzésben zajló átalakítást drasztikusnak nevezte és
közölte: a kormány az alacsonyabb szint felé tereli a képzést, ezzel pedig csökkenti az ország
versenyképességét és növeli a társadalmi különbségeket.
Szerinte nem lehet minden szakmát három év alatt megtanítani, van, amit kettő, van, amit
négy év alatt kell. Minderről az érintettekkel is konzultálni kellene - hangsúlyozta a politikus,
aki szerint jobban kellene segíteni a gyakorlati képzést és fel kellene mérni, melyek a
hiányszakmák.
Cséfalvay Zoltán elismerte, hogy valóban sok tennivaló van még a szakképzés terén, és
hogy a képzést a gyakorlathoz kell közelíteni. Szerinte ezt szolgálja a duális képzési rendszer.
Hangsúlyozta: a szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakítása azt a célt szolgálja, hogy
megszűnjön a pazarlás, a visszaélések, bezáruljanak a kiskapuk. A hiányszakmák
meghatározását megfontolandónak tartotta.

OGY - Adótörvények

Budapest, 2012. október 30., kedd (MTI) - A jogharmonizációt, az adminisztrációs terhek
csökkentését és a gazdálkodó szervezetek működésének elősegítését jelölte meg Cséfalvay
Zoltán nemzetgazdasági államtitkár az adótörvények módosításának céljaként kedden az
Országgyűlésben. A Fidesz szerint szem előtt tartja az adózók érdekeit a módosítás, az
MSZP ugyanakkor elvetette a javaslatot, amely az ellenzéki párt szerint a gazdasági
növekedés ellen hat.
Szekeres Imre szerint kiszámíthatatlanság, csalárdság, átláthatatlanság jellemzi a kormány
gazdaságpolitikáját. Az elmúlt két évben átlagosan háromhetente változtatták meg az
adószabályokat, 25 új adót vezettek be mindenféle hatástanulmány, egyeztetés nélkül sorolta, majd megjegyezte: a mostani adómódosítás már a nyolcadik idén.
A javaslatok között van előremutató elem is, de összességében a gazdasági növekedés, és
a nagyobb társadalmi igazságosság ellen hatnak. Eközben a kiskeresetűeknél, a szociális
támogatásoknál takarítanának meg - jegyezte meg a szocialista politikus.
Nemény András, az ellenzéki párt másik vezérszónoka arról beszélt, hogy az elmúlt 22 év
legnagyobb megszorítása várható, több mint 700 milliárdos sarcot talált ki a kormány, ami a
lakosság többsége számára napi megélhetési kérdéssé fog válni. Mint kifejtette: a
szuperbruttó kivezetése a nagyobb jövedelműeknek kedvez, a regisztrációs adó változásával
a gazdagok lehetőségei bővülnek, ugyanakkor a cafetéria adókulcsának emelése, a bankadó
fenntartása és további áthárítása, az elmaradó béremelések, a segélyplafon bevezetése, a

tranzakciós illeték mind a nehezebb sorsúakat fogják érinteni.
A kis- és középvállalkozók az iparűzési adóalap kiszámításának változását fogják
megszenvedni - jegyezte meg.
Az ellenzéki politikus szerint a kormány adó-, társadalom, vagy oktatáspolitikájának mindig
az a vége, hogy a rossz helyzetben lévőket még rosszabb helyzetbe hozza, még azokkal
kivételez, akiknek jobban megy a soruk.

Járások - Az MSZP kerületi polgármesterei nem vesznek részt a járási
megállapodás aláírási ünnepségén

Budapest, 2012. október 30., kedd (MTI) - Nem vesz részt a fővárosi járási hivatalokról
szóló megállapodás keddi aláírási ünnepségén a három szocialista vezetésű kerület
vezetője.
Gajda Péter (MSZP), a XIX. kerület polgármestere keddi sajtótájékoztatóján azt mondta:
tiltakoznak a kormány járásokra vonatkozó döntése ellen, távolmaradásukkal azt szeretnék
kifejezni, hogy nincs mit ünnepelni egy "megállapodásnak álcázott diktátumon".
A kispesti kerületvezető az MTI kérdésére közölte: nem tehetik meg, hogy a megállapodást
egyáltalán nem írják alá, mert a törvény "kényszeríti" őket, de az ünnepségen nem kívánnak
részt venni. Gajda Péter kijelentette: a járási rendszer nem hatékonyabb vagy átláthatóbb
lesz, hanem drágább. A szocialista politikus a "kormányzati hatalomkoncentráció" újabb
állomásának nevezte a közigazgatási átalakítást. Hozzátette: az új szint több forrást és több
köztisztviselőt visz el az önkormányzatoktól, mint amennyi feladatot. Horváth Csaba, a
szocialista párt fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy a fővárosi önkormányzatok
elveszítik önállóságukat, a kormány pedig "elkobozza" vagyonukat. Bírálta, hogy a helyi,
választott tisztségviselők helyett távolabb döntenek az emberek ügyeiről. A
sajtótájékoztatón részt vett a XIII. és a XX. kerület egy-egy képviselője is, akik ugyancsak azon
véleményüknek adtak hangot, hogy nem tartják ünnepnek ezt a napot, de eleget tesznek a
törvényi kötelezettségeiknek, és kialakítják a hivatalokat.

OGY - Terjedelmes módosító javaslat készült a választási eljárási
törvényhez

Budapest, 2012. október 30., kedd (MTI) – Több, mint hatvan oldalas, 227 pontos
bizottsági módosítóindítvány-tervezetet nyújtott be a választási eljárási törvényhez a
fideszes Papcsák Ferenc az alkotmányügyi bizottság keddi ülésén, amelyen az MSZP és a
Jobbik is kifogásolta, hogy nem volt idejük a csomag áttanulmányozására. Végül a testület
fideszes javaslatra úgy döntött, este folytatja ülését.
A bizottság szocialista tagjai kifogásolták, hogy csak röviddel az ülés előtt kapták meg a
módosító indítványt, nem volt idejük áttanulmányozni azt. Ezért azt javasolták, hogy egy
másik napon tárgyalják meg a tervezetet.
Az MSZP-s Bárándy Gergely és Lamperth Mónika a bizottsági ülésen és a később tartott
sajtótájékoztatójukon is szégyenteljesnek és arcátlannak tartotta az eljárást, és arra
figyelmeztettek, hogy formai alkotmányellenesség vetődik fel az üggyel kapcsolatban.
Emlékeztettek arra, hogy korábban a köztársasági elnök a járásokkal kapcsolatos törvényt is
arra hivatkozva küldte vissza: az országgyűlési képviselőknek biztosítani kell a jogot, hogy
érdemben megismerjék a javaslatokat.
Bárándy Gergely a módosítók érdemi részét illetően a sajtótájékoztatón azt mondta:
szerintük messze nem technikai pontosításokról van szó, hiszen változnak az adatkezelés
szabályai, nem hozzájáruláshoz, hanem tiltáshoz kötik adatkezelést, valamint komoly
módosítások vannak az ajánlásokkal kapcsolatban is, emellett megemelik például a Nemzeti
Választási Bizottság tagjainak fizetését és szavazókörök változnak meg.
Lamperth Mónika a bizottsági ülésen emellett azt is felvetette, hogy a módosító javaslat az
egyesületek indulási lehetőségeit korlátozza és feltette a kérdést, hogy erről miért pont
most, a Haza és Haladás egyesületté alakulása idején nyújtanak be módosítót. Papcsák
Ferenc erre reagálva ugyanakkor azt mondta: egyesületek továbbra is indulhatnak
választáson, ha pártként regisztrálják magukat.
Lamperth Mónika az MTI kérdésére, hogy az esti ülésen részt vesz-e az MSZP, azt mondta:
összehívják az MSZP közjogi kabinetülését és megbeszélik, hogy milyen döntést hozzanak,
valamint konzultálnak a frakcióvezetéssel is.

MSZP: nincs érdemi foglalkoztatásbővülés

Budapest, 2012. október 30., kedd (MTI) - Az MSZP szerint nem nőtt érdemben a
foglalkoztatottság, a növekedés nagyrészt a közfoglalkoztatás kiterjesztése miatt
következett be.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közölt adatai szerint a harmadik negyedévben
3 millió 936 ezer volt a foglalkoztatottak száma, 80 ezerrel több az egy évvel korábbinál.

Kovács Tibor, a parlament gazdasági bizottságának MSZP-s alelnöke sajtótájékoztatóján az
ezzel kapcsolatos kérdésre elmondta: bár a KSH friss adataiból ez nem olvasható ki, korábbi
közlésekből és minisztériumi tájékoztatásokból kiviláglik, hogy a bővülés nagy része a
közfoglalkoztatásban történt. Mint mondta, nagyjából 60 ezerrel több a közmunkások
száma, mint egy éve, a versenyszférában pedig körülbelül 20 ezerrel nőtt az álláshelyek
száma.
A szocialista politikus arról is beszélt, hogy a parlamentben kedden tárgyalni kezdett
adótörvények ismét a jómódúaknak kedveznek. Ebbe a körbe sorolta a szuperbruttósítás
megszüntetését, az örökösödési illeték mérséklését, illetve azt, hogy csökken például a
luxusautók regisztrációs adója.
Bírálta azt is, hogy idén már nyolcadszor módosítják az adótörvényeket. Ugyanakkor - tette
hozzá - a kormány javaslatából még hiányoznak a több száz milliárd forintos költségvetési
kiigazításhoz szükséges módosítások.
Az MSZP-s képviselő beszélt arról a fideszes törvényjavaslatról is, amely állami tulajdonba
venné a stratégiai földgáztározókat. Szerinte ez százmilliárdos terhet jelentene az államnak,
és éppolyan értelmetlen lenne, mint a Mol-részvénycsomag visszavásárlása volt, az ellátást
ugyanis eddig sem veszélyeztette semmi.

Szeged igényt tart a járási kormányhivatal kialakításához kapcsolódó
költségei megtérítésére

Szeged, 2012. október 30., kedd (MTI) – Szeged igényt tart a járási kormányhivatal
kialakításához kapcsolódó indokolt, és igazolt költségei megtérítésére – döntött
ellenszavazat nélkül a szegedi közgyűlés kedden, rendkívüli ülésén.
A közgyűlés döntése szerint amennyiben a Csongrád Megyei Kormányhivatal az október
31-i határidőig kötelezettséget vállal erre, Botka László (MSZP) polgármester aláírhatja a
járási kormányhivatal létrehozásához kapcsolódó megállapodást, ellenkező esetben nem.
A határozatot a közgyűlés valamennyi jelenlévő tagja – egy tartózkodó szocialista
képviselőt leszámítva – támogatta.

Az MSZP Országos Központ közleménye - Szabó Máté szerint is aggályos

Budapest, 2012. október 30., kedd (OS) A digitális átállással összefüggő törvények módosításával kapcsolatban már korábban is
aggályunkat fejeztük ki, ám most kiderült: Szabó Máté szerint sem stimmel az adatkezelés és
feldolgozás a javaslatban. Közel 570 ezer háztartás még mindig csak hagyományos földi
antennával tévézik. Ők elveszíthetik műsor-hozzáférésüket, ha az analóg szórás
lekapcsolásáig nem állnak át digitális vételre. Mivel jelentős részük szociálisan rászorult, az
átállást – helyesen – az állam is segíti. Nem mindegy azonban, hogyan.
A törvényhez módosító indítványt nyújtottunk be, mivel számos, az adatok kezelésére és
feldolgozására vonatkozó bizonytalanságra bukkantunk benne. Ezeket úgy küszöböltük ki,
hogy töröltük az erre vonatkozó részt. Indítványukat a fideszes képviselők leszavazták, így az
alapvető jogok biztosához fordultunk. Kiderült, hogy Szabó Máté is aggályosnak találja az
adatkezelésre vonatkozó pontokat. Idézzük: "…elsősorban a személyes adatok védelméhez
fűződő alkotmányos jog sérelme merülhet fel. (…) Nem világos, hogy tulajdonképpen mi
történik az adatokkal. (…) Arról sincs ismeretünk, hogy az érintett adatkezelést végző szervek
milyen szabályok mentén tesznek eleget a kötelezettségeinek."
Kár, hogy a Fidesz gondolkodás nélkül lesöpörte indítványunkat. De még most sem késő
változtatni rajta. Ha a javaslat a jelenlegi formájában kerül zárószavazásra, kénytelenek
leszünk más fórumon is jelezni alkotmányos kifogásunkat.
Simon Gábor,
az MSZP elnökhelyettese

Az MSZP Országos Központ közleménye - Hiteltelen kormány, gyengülő
forint - Varga Mihály is pávatáncosnak áll?

Budapest, 2012. október 30., kedd (OS)
A forint hétfői zuhanása a kormány újabb kudarcát mutatja. Az eddig korrekt módon
tárgyaló Varga Mihály nyilatkozata, miszerint "nem dől össze a világ, ha nem születik
megállapodás" a nemzetközi szervezetekkel, sokak számára azt jelzi: a tárgyalásokért felelős
miniszter is beszállt a miniszterelnöki pávatáncba. Ez rossz hír. A szakmaiság háttérbe
szorulását jelzi Orbán Viktor vagabund EU- és IMF-ellenes kirohanásaival szemben. Ha nincs
valódi gazdaságpolitika, ha nincs kiszámítható költségvetési pálya, csak 200 milliós
hangulatkeltő hirdetési hullám van, nehéz haladásról beszélni.

A forint átmeneti erősödése arra a megelőlegezett bizalomra épült, hogy a kormány
hajlandó végre komolyan venni az együttműködést. Azt, amelynek hiánya csak az elmúlt
évben több mint 100 milliárd forintba került az országnak. És nem csak a költségvetésnek,
hanem mindenkinek, akinek a gyenge forint kárt okoz. Nagyon sokan vagyunk ilyenek,
nagyon sokan vagyunk kárvallottjai Orbán kudarcának, s Varga Mihály beszólása várhatóan
csak a kezdete egy újabb negatív fordulatnak. Stabil költségvetésre, kiszámítható
gazdaságpolitikára lenne szükség. Erre a jelenlegi miniszterelnök láthatóan képtelen.
Beruházás- és növekedésserkentő gazdaságpolitika, progresszív adórendszer. Ezek az MSZP
gazdasági koncepciójának kulcselemei, amelyre építeni kell az országnak, az orbáni őrülettel
szemben is.
Józsa István,
frakcióvezető-helyettes

