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Romániai választások - Az EP szocialista frakcióvezetője szerint Basescu
nem veheti semmibe a választások győztesét

Baranyi László, az MTI tudósítója jelenti:
Bukarest, 2012. december 7., péntek (MTI) - Egy demokráciában elfogadhatatlan, hogy
az államfő semmibe vegye a választások győztesét - jelentette ki Hannes Swoboda, az
Európai Parlament romániai látogatáson tartózkodó szocialista frakcióvezetője a
Gandul.info portálnak adott pénteki interjújában arra a lehetőségre utalva, hogy Traian
Basescu államfő nem a vasárnapi választások biztos győztesének tartott Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnököt bízza meg kormányalakítással.
"Az elnök nem király. Még az alkotmányos monarchiákban is tiszteletben kell tartaniuk a
királyoknak és császároknak a parlament döntését" - kommentálta Swoboda a kormányzó
Szociál-liberális Szövetség (USL) kormányfőjelöltjének esetleges elutasítását.
A bukaresti sajtó azt feltételezi, hogy Basescu egy USL-közeli politikust, de nem Victor
Pontát, az USL miniszterelnök-jelöltjét akarja megbízni kormányalakítással. Basescu és Ponta
között rendkívül éles ellentétek feszülnek és a nyilvánosság előtt is durván sértegették
egymást.
A román alkotmány szerint az államfő jelöl miniszterelnököt, miután konzultált a
parlamenti mandátumok több mint felét birtokló párttal, vagy - ha egyik pártnak sincs
abszolút többsége - a parlamenti pártokkal. Mivel az USL jogilag nem párt, hanem
pártszövetség, Basescu jelezte, hogy az alkotmány szövegéhez tartva magát külön-külön akar
kormányalakítási tárgyalásokat folytatni az USL-t alkotó szociáldemokrata és liberális párttal.
A román alkotmány semmilyen megkötést nem ír elő az elnök számára a miniszterelnökjelölt személyét illetően, és ezt kihasználva Basescunak korábban is sikerült már
szétszakítania kialakult parlamenti többségeket, hogy saját egykori pártja köré szervezzen
támogatást.
Hannes Swoboda pénteken átvette Romániában a craiovai tudományegyetem díszdoktori
címét. Az ünnepségen Victor Ponta miniszterelnök és Valeriu Zgonea szociáldemokrata
házelnök is részt vett.
A Gandulnak adott interjúban Swoboda rámutatott, arra is ki akarja használni romániai
látogatását, hogy a választási kampányban támogatásáról biztosítsa Victor Ponta
kormányfőt, mert véleménye szerint igazságtalan támadások érik mind otthon, mind pedig
külföldön. "Teljesen elfogadhatatlan az, hogy az államfő felfüggesztését külföldön egyesek
államcsínynek minősítették" - vélekedett az EP szocialista frakcióvezetője.

MSZP: a szocialisták a válság terheit igazságosan osztanák el

Budapest, 2012. december 8., szombat (MTI) - Kovács László szerint a szocialisták - a
konzervatív politikai erőkkel ellentétben - a válság terheit igazságosan osztanák el a
társadalomban. A korábbi szocialista külügyminiszter és uniós biztos ezt nevezte a két
politikai oldal közötti különbségnek pártja Európa-politikai tagozata és a Táncsics Mihály
Alapítvány szombati, budapesti konferenciáján.
Az Európai Szocialisták Pártjának elnökségi tagja köszöntőjében abszurdnak nevezte a
kérdésfeltevést arról, van-e elfogadható élet Magyarország számára az Európai Unión kívül,
emlékeztetve arra, hogy a kérdést már Orbán Viktor miniszterelnök is megfogalmazta.
Kovács László azt mondta: bár vannak, akik nem mennek el addig, mint az egyik politikai
erő a parlamentben, amely rendszeresen a kilépést szorgalmazza, de provokatív és arrogáns
nyilatkozataikkal hiteltelené teszik és elszigetelik az országot az unión belül, és úgy próbálják
az ország érdekeit képviselni, mint ha nem is tagok, hanem ellenségek lennénk.
Herczog Edit szocialista európai parlamenti (EP)képviselő a békét nevezte a baloldaliság
legfontosabb eszméjének, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a baloldali politikai erőknek a
jelenlegi helyzetben a foglalkoztatás problémájának megoldását kell elsődlegesnek tartaniuk.
Hozzátette: az unió következő hétéves költségvetéséről folyó vitában a versenylehetőségről,
a foglalkoztatási lehetőségekről, a fenntarthatóságról és az előrelépés lehetőségeiről kell
beszélni.
Gurmai Zita, az EP szocialista tagja a fiatalok körében mért magas munkanélküliséget
nevezte az egyik legsúlyosabb problémának. Szerinte ennek csökkentésére az Európai
Szociális Alapból a jelenleginél nagyobb forrásokat kellene fordítani.
Európa balra van! címmel a jövő év közepéig összesen három konferenciát rendez az MSZP
Európa-politikai tagozata és a Táncsics Mihály Alapítvány. Az elsőn, amelyet szombaton
Hétmérföldes csizma, avagy az EU és benne Magyarország esélyei - pénzben kifejezve
címmel tartottak, a tagozat állásfoglalást fogad el, amelyben a többi között az európai
értékek melletti kiállást, a demokrácia szélesítését hangsúlyozzák.

MSZP: az elszegényedés folytatódását hozza a jövő évi költségvetés

Budapest, 2012. december 9., szombat (MTI) - Az MSZP szerint az elszegényedés
súlyosbodását eredményezi a jövő évi költségvetés, amely tovább romlott a kormány
utolsó módosító javaslataival.
Erről Józsa István, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese beszélt vasárnapi
sajtótájékoztatóján. A szocialista politikus úgy fogalmazott, a 2013-as büdzsé tovább rontja
az emberek életszínvonalát, hiszen a reálbérek mellett a belső fogyasztás és a beruházások is
csökkennek. Rámutatott: a fogyasztás visszaesése a gyors elszegényedést jelzi, míg a

befektetések zsugorodása a következő évekre is negatív kilátásokat jósol. Józsa István
kiemelte, hogy a kormány a korábban vártnál is magasabb inflációval, továbbá meglepő
módon nagyobb munkanélküliséggel is számol költségvetési átiratában. Az MSZP
mindemellett úgy látja, hogy a kabinet további megszorításokat is “bekódolt” a 2013-as
büdzsébe, hiszen az az utolsó változtatások elfogadása után sem válik fenntarthatóvá a
gazdasági növekedés elmaradása esetén. Józsa István emlékeztetett, már a nemzetgazdasági
miniszter eredeti javaslata is 600 milliárd forintos megszorítást tartalmazott, amit három
további Matolcsy-csomag követett 852 milliárd forintos megszorítással. A politikus
sajtótájékoztatóján kitért a kormány energiaár-csökkentési döntésére is, amely szerinte
“elkésett akció” az Orbán-kormány népszerűségének javítására. Ráadásul semmiféle szociális
érzékenységet nem mutat, mivel a kis- és nagyfogyasztókra egyformán vonatkozik - tette
hozzá.
Józsa István hangsúlyozta: a kabinet “sokkal többet elvesz az emberektől” a vállalati
különadókkal, mint amennyit az árcsökkentéssel adna, ráadásul nem is a legszegényebbnek
segítenének, akik összességében már 140 milliárd forinttal tartoznak szolgáltatóiknak. Az
MSZP ezért akkor lenne elégedett az energia-árcsökkentéssel, ha ez a kiskeresetűeknek
fokozott kedvezményeket biztosítana - tette hozzá.
Egy, az MSZP és a korrupció kapcsolatát firtató kérdésre Józsa István azt mondta, a
szocialistáknak tiszta a lelkiismeretük, és azon lesznek, hogy leleplezzék a kormány
visszaéléseit. Megfogalmazása szerint az MSZP komoly törvényeket hozott a korrupció ellen,
az Orbán-kormány ezzel szemben “törvényesítette a Közgépnek azokat a csalásait, amivel
minden közbeszerzést el tud vinni”.

Táncsics Alapítvány életműdíjat kapott Keres Emil, Komlós Péter és Sós
László

Budapest, 2012. december 9., vasárnap (MTI) - A Táncsics Alapítvány életműdíjjal
tüntette ki Keres Emil háromszoros Jászai-díjas, Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művészt,
Komlós Péter kétszeres Kossuth-díjas hegedűművészt és Sós László grafikusművészt.
Az elismeréseket Mesterházy Attila, az MSZP elnöke és Szabó Vilmos, az alapítvány
kuratóriumi elnöke adta át a művészeknek vasárnap Budapesten.
Az életműdíjat 2004-ben alapította az MSZP pártalapítványa, az elismerést évről évre a
kortárs magyar művészet olyan tekintélyes alakjai kapják, akik munkásságukkal és annak
eszmei értékével bizonyították tartósan kiemelkedő helyüket a kortárs hazai művészetben.
A program alapvető feltétele az életmű művészi színvonalának minősége, amely hosszú
távon is megalapozza az odaítélt életműdíj tekintélyét szűkebb szakmai berkekben és a
széles társadalmi nyilvánosság előtt egyaránt. Ezt szavatolja egy - a művésztársadalom által
széles körben elfogadott és elismert szakértők sorából választott - rangos grémium, akik a
kuratórium felkérése alapján a díjazottak kiválasztásban játszanak szerepet: Bereczky
Loránd, Donáth László, Horváth Ádám, Szinetár Miklós - áll az eseményről kiadott
háttéranyagban.

Hangsúlyozták azt is, hogy az alapítvány egyik fontos célkitűzése a kortárs magyar kultúra
népszerűsítése, értékeinek megőrzése. A kortárs művészetek magas színvonalú pártolása,
támogatása az erkölcsi tőkén kívül olyan szellemi közeget teremt az alapítvány körül,
amelyre a magyar szociáldemokráciának feltétlenül szüksége van és lesz a jövőben is.

Petrovay Zoltán MSZP-s jelölt győzött az időközi önkormányzati képviselőválasztáson Szolnokon

Szolnok, 2012. december 9., vasárnap (MTI) - Alacsony, 28 százalékos részvétel mellett
Petrovay Zoltán, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) jelöltje nyerte a vasárnap tartott időközi
önkormányzati választást Szolnokon, a 7. számú egyéni választókerületben.
Az alföldi megyeszékhely szandaszőlősi részében azért kellett a választást kiírni, mert a
2010-ben megválasztott képviselő, az október elsejétől Jász-Nagykun-Szolnok megyei
kormánybiztosnak kinevezett Kállai Mária (Fidesz) visszaadta mandátumát.
Ráczné Terenyei Márta, a helyi választási iroda vezetője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
az 5476 választásra jogosult állampolgár közül 1552 élt szavazati jogával, így a részvételi
arány 28 százalékos volt. A voksok közül hetet érvénytelenítettek. Az 1545 érvényes
szavazatból Petrovay Zoltán (MSZP) 703-at, Hegyiné Mladoniczki Éva (Fidesz) 531-et, Kézér
Tamás (Jobbik) 187-et, Szabó Zsolt (LMP) 112-öt, míg Bánvölgyi Attila (Munkáspárt) 12-öt
kapott.
Iváncsik Imre, az MSZP Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke jelöltjük győzelme után az
MTI-nek elmondta: véleménye szerint alapvető fordulat állt be hazánkban pártok
megítélésében. Az emberek elégedetlenek a Fidesz politikájával, elegük van az állandó
múltba való mutogatásból, és csalódtak a kormány valamint a helyi önkormányzat
tevékenységében. Külön öröm számukra, hogy a választási kampányban negyven fiatal
segítette munkájukat - tette hozzá

MSZP: jövőre tovább csökken az életszínvonal

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Az MSZP az életszínvonal további
csökkenésére számít jövőre.
Szekeres Imre, a szocialisták gazdaságpolitikai kabinetvezetője hétfői sajtótájékoztatóján
azt mondta: az emberek rosszabbul élnek, mint a 2010-es kormányváltáskor, és jövőre még
rosszabb lesz a helyzetük.
Kifejtette: az Orbán-kormány politikája lerontotta a gazdaság teljesítőképességét, az állami
fejlesztések többsége leállt, a fogyasztás csökken, a költségvetés pedig egyre kevesebbet tölt

oktatásra, egészségügyi és szociális szolgáltatásokra. Ennek oka - folytatta -, hogy az Orbánkormány "az államadósság megújításának a legdrágább módját választotta".
Az MSZP-s politikus hozzátette: a GDP-arányos államadósság nagyjából a jelenlegi szinten
volt 2010-ben, nominálisan pedig még nőtt is az adósság, és emelkedett az
adósságszolgálatra költött pénz GDP-hez mért aránya is.
Szekeres Imre szerint ez párosult a kormány társadalompolitikájával, amely a nehezebben
élőket sújtja.
"Nem az előző kormány gazdaságpolitikája miatt kell 2013-ban megszorításokat
alkalmazni. Azért kell lemondani a tanároknak a béremelésről, azért kell csökkenteni a
szociális kiadásokat, hosszabb ideig várni egy-egy műtétre, azért nem járhatnak egyetemre a
fiatalok, mert Orbán Viktor és kormánya mindenkivel konfliktusba keveredett azért, hogy
egy szűk réteg, a felső középosztály számára adóelőnyöket biztosítson" - mondta.
Véleménye szerint az életszínvonal és a reálbérek további csökkenését okozza majd a
jövőre is 5 százalék feletti infláció.
Az MSZP a fordulat érdekében vállalkozásbarát gazdadágpolitikát sürget, kiszámítható
adórendszerrel és jogi környezettel. A szocialisták emellett "ambiciózus, de reális"
eurócsatlakozási programot tartnak szükségesnek, ami korlátozza az árfolyamot és a forint
árfolyamgyengülését - mondta Szekeres Imre.
Megismételte, hogy progresszív adórendszert javasolnak, a munkahelyteremtés
érdekében csökkentenék a munkáltatók szociális hozzájárulási adóját, kivezetnék a
különadókat, és amint lehetőség nyílik, visszavonnák az Orbán-kormány által bevezetett
áfaemelést.

OGY – Napirend előtt

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) – Többek között a gazdasági helyzetről volt
szó napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben.
Szekeres Imre arról beszélt, hogy ma rosszabbul élnek az emberek, mint 2,5 éve, és a
gazdaság recesszióba került. Másfél éve csökken a gazdaság, 2014-re sem éri el még a válság
előtti szintet sem, nincs fogyasztás, mert nincs jövedelem az állampolgároknál, és az
alapvető oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat a büdzsé egyre kisebb
mértékben fedezi - sorolta az ellenzéki politikus.

OGY – Interpellációk

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - A napirend módosításával,
határozathozatalokkal, majd az interpellációkkal folytatódott az Országgyűlés ülése
hétfőn.
Varga László (MSZP) arról beszélt, hogy az otthontalan emberek életét veszélyezteti a
kormányzat télre készítetett programjainak bizonytalansága. Eközben egyre több család nem
képes fizetni a rezsijét, ezért sem fűteni, sem világítani nem tud - tette hozzá. Az utóbbi
években nem csak a hátralékok összege, de a közműdíjakkal tartozók száma is nőtt, a
kormány viszont semmit sem tesz ez ellen és "hagyja, hogy a családok a nyomor szélére
jussanak" - jelentette ki.
Feltette a kérdést, ki és hogyan fogja megakadályozni, hogy emberek haljanak meg a
hidegben.
MSZP: miért különböztet meg a kormány egyes egészségügyi dolgozókat?
Tukacs István (MSZP) az egészségügyi dolgozók ágazati bérfejlesztéséről kérdezte a
kormányt. Szerinte ugyanis a kormány intézkedéseivel hátrányos helyzetbe hozza a
folyamatos nappali, vagy éjszakai műszakban dolgozókat, hiszen elvesz tőlük egyes
műszakpótlékokat.

OGY - Azonnali kérdések

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - A tábornokperről a MAL Zrt.-vel
kapcsolatban tettek fel azonnali kérdéseket a képviselők hétfőn az Országgyűlésben.
MSZP: túlkapások a tábornokperben
Harangozó Tamás az MSZP-s képviselő a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsán a
vesztegetéssel vádolt magas rangú katonák és polgári alkalmazottak büntetőperével
kapcsolatban Zamecsnik Péter, a per elsőrendű vádlottjainak ügyvédjét idézte, aki szerint a
nyomozás kétségkívül koncepciós jelleget öltött, és az eljárás testközelbe hozta az 50-es
éveket. A képviselő idézett az egyik vádlott vallomásából is, aki többek között arról beszélt,
hogy két fegyőr megverte. Harangozó Tamás azt kérdezte Polt Péter legfőbb ügyésztől,
egyetért-e azzal, hogy előzetes letartóztatás nem előrehozott büntetés, és nem szolgálhat a
beismerő vallomás kicsikarására.
Polt Péter egyetértett azzal, hogy az előzetes letartóztatás semmiféleképpen nem
előrehozott büntetés, így ha valaki azt gondolja, hogy jogait megsértették, akkor fordulhat az
ügyészséghez. Mint mondta, ebben az ügyben kényszervallatás miatt történt feljelentés,

amit kivizsgáltak.
Harangozó Tamás szerint ugyanakkor minden súlyos visszás ügyben ugyanannak a néhány
ügyésznek a neve merül fel, és ha a túlkapásoknak nem lesz következménye, akkor
jogsértések ügye személy szerint a legfőbb ügyész felelőssége lesz.
Polt Péter válaszában azt mondta: a törvények pontosan körbeírják, ki, miért, hogyan
felel.
MSZP: mit tervez a kormány a Mal Zrt.-vel
Gőgös Zoltán (MSZP) azt tudakolta, hogy a kormány mit tervez a Mal Zrt.-vel.
Hangsúlyozta, hogy a cég leáll, akkor komoly környezeti kár fenyeget és munkahelyek
veszhetnek el - közölte. Feltette a kérdést, hogy az állam hajlandó-e egy körülbelül ötmilliárd
forintos hitellel finanszírozni a cég reorganizációs tervét.
A minimálbér emeléséről beszélt az MSZP
Gúr Nándor (MSZP) azt mondta, hogy még a kormány számításai szerint is 5,2 százalékkal
kellene felemelni a minimálbéreket, hogy a juttatás ne veszítsen az értékéből. A politikus
feltette a kérdést, hogy minden ágazatban ilyen mértékben emelik-e fel a minimálbért.

OGY - Költségvetési záróvita

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Megkezdte a jövő évi költségvetés
záróvitáját a parlament hétfőn. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter növekedési
fordulatra számít.
A szocialista Józsa István többekkel együtt kifogásolta, hogy a kabinet már nyáron
beterjesztette a költségvetését, most azonban a zárószavazás előtti módosító javaslatával
még a makropályát is átírja. Emlékeztetett arra, hogy a kormány hat hónap alatt hatszor
változtatta meg saját javaslatát, amelyhez kormánypártiak is csaknem 100 módosítást
terjesztettek be.
Kifogásolta, hogy a kabinet a túlzott deficiteljárás megszüntetésének reményével
indokolta a módosítást, ennek ellenére emelte a büdzsé deficitjét.
Kijelentette: az adóterhek növekedésével és a kereslet visszaesésével kell számolni 2013ban.

OGY - Költségvetési záróvita - folytatás

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Az ellenzéki képviselők a jövő évi
költségvetés módosításának módját, míg a kormánypárti felszólalók az előző kabinetek
munkáját bírálták a 2013-as büdzsé parlamenti záróvitájában, hétfőn.
MSZP: erre még nem volt példa
A szocialista Kiss Péter azt hangsúlyozta: nem volt még példa arra, hogy zárószavazás előtti
módosító javaslat formájában ismerjék meg a büdzsé főszámait.
Emlékeztetett arra, hogy a nyári előterjesztéshez képest a növekedési mutatót mérsékelte
a kabinet, a munkanélküliség előrejelzését pedig növelte és az infláció is gyorsul, 5,2
százalékra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megszorításokat elszenvedő intézmények is
leépítésre kényszerülnek jövőre.
Arra is rámutatott, hogy a félszuperbruttó kivezetésével tovább növekszik a társadalmi
feszültség, hiszen ezzel a legalacsonyabb jövedelmek nem, csak a magasabbak emelkednek.
Az MSZP a pedagógusok béremelésének elmaradásáról beszélt
Hiller István (MSZP) arra emlékeztetett, hogy a pedagógusok életpályamodellje mellé
rendelt, és a béremelést biztosító 73 milliárd forint biztosítására ígéretet kaptak a
pedagógusok, az mégsem került be a büdzsébe. Hangsúlyozta: mivel ez 2013-ban csak
háromhavi bért fedezett volna, a továbbiakban nem ekkora összegről, hanem ennek
négyszereséről kell beszélni.
Frakciótársa, Varga Zoltán a jövő évi büdzsé legnagyobb veszteseinek az
önkormányzatokat nevezte, hiszen bár elvesz tőlük feladatot az állam, forrásokat is elvesz,
méghozzá mintegy 150 milliárd forinttal többet, mint amennyit a feladatok finanszírozásához
korábban nyújtott. Kifogásolta azt is, hogy a 100 ezer főnél nagyobb településeken
növekedni fog a hivatali dolgozók száma, míg a kistelepüléseken csökkenés várható.
A szintén MSZP-s Veres János szerint az állam a kormány munkájának eredményeként
továbbra is drágán finanszírozható, ennek költségét pedig minden állampolgárnak viselnie
kell.

OGY - Az Eximbank mielőbb kihelyezi az új forrásokat

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Az Eximbank minél gyorsabban próbálja
majd kihelyezi az exportszektorba a múlt heti kötvénykibocsátás során bevont forrásokat közölte Nátrán Roland, a Magyar Export-Import Bank (Eximbank) vezérigazgatója hétfőn
Budapesten, a parlament gazdasági bizottságában.
Kovács Tibor (MSZP) kérdésére, miszerint a kis- és középvállalkozói (kkv) szektorban van-e
a bevont forrásoknak megfelelő nagyságrendű hiteligény, a vezérigazgató kijelentette:
egyértelműen van igény a vállalkozások felől. A magyar gazdaság mintegy 90 milliárd eurónyi
exportot generál évente, ennek az exportvolumennek az ötödét adják a kkv-k, Magyarország
exportlefedettségi mutatója - vagyis az az arányszám, amely megmutatja, hogy egy ország
exportvolumenének mekkora részét finanszírozza az állami exporthitelügynökség - csak 0,7
százalék. Ezzel szemben a közép-kelet európai átlag 3-4 százalék, vagyis egyértelműen van
mód tevékenységük bővítésére.

MSZP: az ózdi kórház dolgozói nem kapták meg a béremelést

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Az MSZP arra keres választ, hogy az ózdi
Almási Balogh Pál Kórház dolgozói miért nem kapták meg az egészségügyieknek járó
béremelést.
Nyakó István országgyűlési képviselő hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a parlament
júniusban döntött az egészségügyi dolgozók bérrendezéséről, ám amíg az állami és az
egyházi intézmények alkalmazottai megkapták a kiegészítést, addig a nonprofit kft. által
üzemeltett ózdi kórházban dolgozók nem.
A szocialista politikus hangsúlyozta, hogy a kórház közfeladatot lát el, közfinanszírozásban,
így az ott dolgozóknak is jár a béremelés. A kormánytól arra kér választ, hogy ez miért nem
történt meg.
Sós Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a gyöngyösi Bugát Pál
Kórházban dolgozók sem részesültek a bérrendezésben. A politikus annak az aggodalmának
is hangot adott, hogy az intézményben nem valósul meg az az 1,3 milliárd forintos fejlesztés,
amelyről az előző kormány idején döntöttek.

OGY - Matolcsy: jövőre már pozitív tartományban lesz a magyar gazdaság
növekedése

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Jövőre már pozitív tartományban lesz a
magyar gazdaság növekedése Matolcsy György szerint. A nemzetgazdasági miniszter ezt a
parlament költségvetési bizottságában mondta hétfőn, jelezve: Magyarország 2010-2012ben sikeres pénzügyi és gazdasági konszolidációt hajtott végre.
A bizottsági vitában Szekeres Imre (MSZP) azt mondta: a 2013-as költségvetés "brutális
megszorítást tartalmaz". Kiemelte, hogy a magyar gazdaság teljesítménye már két éve
csökken, 2014-ben a hazai gazdaság csupán a 2008. évi teljesítmény 94 százalékát éri majd
el. A szocialista képviselő aláhúzta, hogy a magyarországi beruházási ráta már alatta marad
az amortizációnak.
A bizottsági ülésen Font Sándor (Fidesz) és Veres János (MSZP) éles vitába keveredett a
Magyarország és az IMF/EU között 2008-ban kötött megállapodása kapcsán.
Veres János (MSZP) valótlan állításnak nevezte azt, hogy az akkor felvett hitelből egy év
alatt mintegy 13 milliárd eurót elköltött az akkori kormány.
Font Sándor (Fidesz) szerint az akkori kabinet, így Veres János nem "a magyar oldalon" állt
a szerződéskötés kapcsán, amit Veres János kategorikusan visszautasított.

Hallgatói tiltakozás - Szegeden összeláncolva, Budapesten hídfoglalással
tüntettek - ÖSSZEFOGLALÓ

Budapest, 2012. december 10., hétfő (MTI) - Szegeden összeláncolva, a kormányhivatal
elfoglalásával, Budapesten vonulással és hídlezárással tüntettek a kormány felsőoktatási
átalakítási tervei, a keretszámok csökkentése ellen a diákok hétfőn. Az oktatási
államtitkárság közleményében azt írta: bízik abban, hogy az ellenállásból megértés lesz,
mert a változások a hallgatókért és nem ellenük vannak.
A tiltakozás hétfő délben Szegeden kezdődött, amikor három oktató és negyven
egyetemista leült a kormányhivatal aulájában. A tiltakozók egy hosszú lánccal kötötték
magukat egymáshoz.
Török Márk, a szegedi egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke újságíróknak azt
mondta: akciójukkal a felsőoktatási keretszámok újratárgyalását szeretnék elérni.
A Hallgatói Hálózat más csatlakozó szervezetekkel az ELTE lágymányosi épületében tartott
demonstrációt hétfőn délután Budapesten. A résztvevők megszavaztak egy
követeléscsomagot. Ebben a köz- és a felsőoktatás átfogó reformját, a keretszámok
visszaállítását legalább a 2011-es szintre, a forráskivonás leállítását, az elvonások
kompenzálását, a hallgatói szerződés eltörlését, valamint azt követelik, hogy ne korlátozzák

az egyetemi autonómiát.
A fővárosi demonstráció hétfő este az utcákon folytatódott. Több száz hallgató egy időre
lezárta a Petőfi hidat, majd megszavazták, hogy vonuljanak a Budapesti Corvinus
Egyetemhez. A hallgatók először a Közraktár utcán haladtak, majd a Kálvin térre, utána az
Astoriára, onnan pedig a Parlamenthez indultak tovább. A Kossuth téren úgy döntöttek, hogy
a Lánchídhoz vonulnak, majd este fél kilenckor a Clark Ádám téren befejeződött a
demonstráció. Az MTI becslése szerint a tüntetők a demonstráció végén nagyjából kétezren
lehettek.
A fórum szervezői az utcai demonstráció kezdetekor az MTI-vel azt közölték, hogy nem
vállalnak felelősséget azokért az eseményekért, amelyek a tanácskozás után történnek.
Eközben a Szegedi Tudományegyetem auditórium maximumában nyílt fórumot tartottak,
amelyen részt vett az SZTE szinte valamennyi dékánja és az intézmény rektora, Szabó Gábor
akadémikus is.
A jelenlévő mintegy nyolcszáz ember közfelkiáltással elfogadta azt a javaslatot, hogy a
Magyar Rektori Konferencia a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, a
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével és más érintett szervezetekkel közösen
kezdeményezzen tárgyalást a kormánnyal a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekről.
Szabó Gábor rektor felszólalásában elsősorban az egyeztetés és a kormányzati lépéseket
alátámasztó hatástanulmányok hiányát kifogásolta. Kijelentette: a hallgatói létszámok
csökkenését ideig-óráig még túlélheti az intézmény, az azonban kérdéses, hogy a minőségi
felsőoktatás feltételei megmaradnak-e.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint elfogyott a türelem: a
hallgatók hétfői megmozdulása "egyértelmű jelzés a hatalom számára, hogy átlépték a
tűrőképesség lélektani határát".
Mendrey László, a PDSZ elnöke az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott,
hogy azok emelték fel a hangjukat, azok tiltakoznak, akik közvetlenül, a bőrükön érzik "a
kormányzat szűklátókörű, dilettáns, befelé agresszív, kifelé eredménytelen
gazdaságpolitikájának következményeit - a tanítványaink".
A tiltakozó hallgatókkal valamennyi ellenzéki párt szolidaritást vállalt. A hallgatók fővárosi
fórumán az MSZP, az LMP is képviseltette magát. Az MTI tudósítói a Hallgatói Hálózat
fórumán Kunhalmi Ágnest (MSZP), Ertsey Katalint (LMP) látták. A Clark Ádám téren
megjelent Török Zsolt szocialista szóvivő.

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Elég a leépítésből!

Budapest, 2012. december 8., szombat (OS) A kormány két és fél éves gazdasági, foglakoztatási és családpolitikájának eredménye nincs,
csak egyre súlyosabb következményei vannak. A legfontosabb: Magyarországnak elege van
az Orbán-kormány mindent és mindenkit leépítő gazdaságpolitikájából!
A gazdaság felpörgetésével egymillió új, adófizető munkahelyet teremtünk. Ki ne emlékezne
Orbán Viktor és a Fidesz 2010-es választási ígéretére? Az a baj, hogy ennél jóval élénkebben
él bennünk a gyulai és a kapuvári húskombinát, vagy éppen a sárvári és az esztergomi
mobiltelefon-összeszerelő üzemek tömeges elbocsátásokkal járó leépítései.
Két és fél évvel 2010 után az Orbán-kormánnyal ország oda jutott, hogy a munkahelyteremtő
beruházások teljesen befagytak, a gazdasági növekedés hosszú hónapok óta a téli világot
idézi, azaz mínuszba fordult, és minden hétre jut legalább egy százas, nem ritkán ezres
nagyságrendű munkaerő-leépítés.
Két és fél év után csak a feketemunka és a hátrányos helyzetű térségek terjedéséről, a
közmunkaidő azeri mintára történő feldarabolásáról és a foglalkoztatási statisztikákkal való
trükközésről lehet beszélni, nem pedig valódi munkahelyteremtésről.
E rombolásnak mihamarabb véget kell vetni. Az MSZP beruházások ösztönzésére és
munkahelyteremtésre építő gazdasági kilábalási koncepciója olyan világot ajánl
Magyarországnak, ahol minden családban legalább egy ember dolgozik, és a minimálbérek
nem veszítenek reálértékükből.
Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Ne építse adófizetők
pénzéből Orbán kormánya imázsát!

Budapest, 2012. december 8., szombat (OS) Magyarország külföldön elvesztett hitelének és megtépázátott tekintélyének helyreállítása
miatt a kormány mintegy 4 milliárd forintot költ az adófizetők pénzéből a Friends of
Hungary, Magyarország Barátai amerikai alapítvány létrehozására és működtetésére.
Sem erkölcsi alapja, sem ideológiai-politikai indoka nincs annak, hogy Orbán Viktor
kormánya az elmúlt két év felelőtlen és téves politikájának kimagyarázására és a határon túli
szavazatok biztosítására adófizetői pénzeket költsön.

Több ezer tanuló felsőoktatási költségeit lehetne fedezni ebből a négy milliárd forintból, ha a
kormány ésszerű döntéseket hozna, és nem hatalma bebetonozását tartaná minden
intézkedésével a legsürgetőbb feladatnak.
Ennek az intézkedésnek egyenes következménye lesz a kinti amerikai magyarság
megosztása, ami nem más, mint annak a fideszes "nemzetpolitikának" a folytatása,
amelynek már jópár országban szemtanúi voltunk, s amely nem egy, helyi választási
kudarchoz is vezetett.

Az MSZP Országos Központjának közleménye

Budapest, 2012. december 8., szombat (OS) - Mesterházy Attila a szlovák
szociáldemokrata kongresszuson Robert Ficóval tárgyalt
Tizenkét év után először vett részt magyar szocialista pártelnök a szlovákiai szociáldemokrata
párt jelöltállító kongresszusán. Mesterházy Attila vendégelőadóként lépett fel és tartott
beszédet a Smer kongresszusán, Nagyszombatban.
Ezt követően az MSZP elnöke és frakcióvezetője megbeszélést folytatott Robert Fico
miniszterelnökkel és Dusan Caplovic oktatási miniszterrel. A pártközi kapcsolatokon túl szó
esett a révkomáromi Selye János Egyetemről is, amelynek a kapcsán a felek megállapodtak
abban, hogy mindent igyekeznek elkövetni az egyetem rangjához méltó státuszának
megőrzése érdekében, hiszen az a felvidéki magyar oktatás egyik jeles intézményeként
fontos szerepet tölt be a nemzetközi oktatásügyek valamint a magyar-szlovák kulturális
kapcsolatok terén.
Mesterházy Attila rövid megbeszélést folytatott a Bohuslav Sobotkaval, a Cseh
Szociáldemokrata Párt elnökével is, aki meghívta a magyar pártelnököt márciusi
kongresszusukra.

Az MSZP Országos Központ közleménye - Kétszer győzzük le Orbánt

Budapest, 2012. december 9., vasárnap (OS)
A választók előzetes regisztrációjára nincs szükség. Bevezetése semmivel sem magyarázható
jogkorlátozást jelent. Ennek kimondását várnánk a köztársasági elnöktől és az
Alkotmánybíróságtól.
Áder János azonban nem vonta kétségbe a regisztráció intézményének szükségességét,
csupán fontos részletszabályait kifogásolta. Elsősorban azt, hogy a Magyarországon élő
emberek megfosztása a levélben történő regisztrálás jogától megmagyarázhatatlan

korlátozást jelent.
Emellett, Áder a választási eljárási törvény további árulkodó ellentmondásaira is felhívta a
figyelmet, például a közvélemény-kutatások közlési tilalma és a kereskedelmi médiumok
kampányhirdetésekből való kirekesztése kapcsán.
Jelzésértékű, hogy a tavasszal megválasztott államfő használja az alkotmányos vétó
eszközét, ellentétben szervilis elődjével. Pislákolnak még helyenként a jogállam fényei. Azért
is fontos volt az előzetes normakontroll indítványozása, mert ma még van
Alkotmánybíróságunk. Jövőre a Fidesz ezt az intézmény is gleichschaltolni fogja. Most még
van esély arra, hogy az alkotmányosságot szem előtt tartó döntés szülessen arról a választási
eljárási törvényről, amely hemzseg a manipulatív, ellentmondásos, összetákolt
szabályozásoktól.
Ám ne feledkezzünk meg a lényegről. A kormány adminisztratív akadályokat állít a
választópolgár és a választójog gyakorlása közé. A regisztráció erről szól, semmi egyébről.
Nyomós oka van ennek. A kormány pontosan tudja, hogy ha a kormányzásán múlik, akkor
már most megbukott.
Legyen elég ezzel kapcsolatban csak a legutóbbi napok fejleményeire emlékeztetni. A
kormány gyakorlatilag bevezette a tandíjat, ráadásul Európa legsúlyosabb tandíjterhét
zúdította a fiatalok nyakába. Hívhatják részösztöndíjnak, de ettől még a helyzet úgy áll, hogy
a hallgatók a hatalmas összeg befizetése vagy a Diákhitel 2-nek becézett eladósodás között
választhatnak. 2010 óta 80 százalékkal csökkent a tandíjmentes felsőoktatási férőhelyek
száma. A kormány tudatosan zárja el az egyetemeket a kevéssé tehetős családok gyerekei
elől. Ezzel végzetesen rontja munkaerő-piaci esélyeiket és az ország versenyképességét. A
vége az lesz, hogy még több diák megy majd külföldre, hogy olcsóbban és röghöz kötöttség
nélkül tanulhasson. Ilyen körülmények között pedig egyre kevésbé lesz majd kedvük
hazajönni.
Orbán Viktor nem csak ma hazudik, amikor azt állítja, hogy nincs tandíj, de 2008-ban is
hazudott, amikor a tandíj ellen folytatott kampányt.
Mindez a kormány ostoba gazdaságpolitikájának egyik súlyos következménye. Rossz az
adórendszer, nincs befektetés, recesszióban van a gazdaság. Ezért a költségvetés állandóan a
deficit elszaladásának veszélyével küzd. A kormány változtatás helyett megszorít, hatalmas
összegeket von el a felsőoktatástól is, majd aztán a családokat kötelezi súlyos összegek
kifizetésére.
Az MSZP kormányra jutva el fogja törölni a röghöz kötést, a részösztöndíjat, valamint a
Diákhitel 2-t. Az államilag finanszírozott felsőoktatási helyek számát fokozatosan a 2011-es
szintre emeljük, és az első "bizonyítási év" alapján dőlne el, ki fizessen tandíjat és ki kaphat
ösztöndíjat.
A közoktatást is feldúlta a kormány. Az állam maga alá gyűri az oktatási intézményeket,
miközben nyilvánvaló, hogy hivatalai képtelenek megbirkózni a feladattal. Senki sem tudja, ki
fizeti majd a villanyszámlát januárban az iskolákban. Arra van csak gondja a kormánynak,
hogy világnézetileg elkötelezett tankerületi igazgatókat nevezzen ki. Nem egy esetben
fideszes kádereket, akik várhatóan tartalmi és politikai direktívákat is megfogalmaznak majd.
Akarnokság és dilettantizmus zavaros keveréke fortyog itt.
S ez csak egyetlen hét termése. Orbán Viktor pontosan tudja, ha ezt a produkciót a választók
szabadon megítélhetik, akkor a Fidesz többé a kormányzás közelébe se jut. Ezért próbálja a
választójogot szűkíteni.
Mindebből számomra egyetlen világos következtetés adódik. Ott kell lennünk a
szavazókörökben!

Az MSZP és remélhetően más ellenzéki pártok is annyi embert keresnek fel 2013 folyamán,
amennyit csak bírnak, hogy elmondják: most az egyszer regisztrálni kell. Regisztrálni kell,
hogy választhassunk és véleményt mondhassunk arról, amit a Fidesz az országgal művel.
Orbánt a saját maga által tákolt szabályok se tarthatják hatalmon.
Ha a miniszterelnök ezt akarja, akkor legyen: kétszer fogjuk legyőzni őt! Először a regisztráció
idején, majd a választáson.
Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke

Az MSZP Országos Központ közleménye - Orbán is szerezzen tapasztalatot
külföldön!

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) Az MSZP új konzultációra kéri Orbán Viktort. A teljesen felesleges és milliárdokba kerülő
eddigi "konzultációnak" csúfolt propaganda helyett, a miniszterelnöknek Bécs, London és
Berlin polgármestereivel kellene konzultálnia.
A hazánkban száz éve nem látott kivándorláshullám elháríthatatlan felelősséget helyez
Orbán Viktorra. A kormány elbaltázott gazdaságpolitikája, a hazug módon bevezetett tandíj,
a szétszaggatott szociális háló, a csontig leszegényített ország, a narancsos zsebekbe
gyömöszölt jövő, mind a kivándorlást generáló tényezők.
Ennek nyomán London már az ötödik legnagyobb magyar várossá nőtt, Ausztriában minden
második bevándorló magyar, Németországba két év alatt ötszörösére nőtt a magyar
kivándorlás. Felszólítjuk ezért Orbán Viktort, kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat Boris
Johnson, London, Michael Haupl, Bécs és Klaus Wowereit, Berlin polgármesterével!
Amíg Orbán Viktor szerint külföldi tapasztalatszerzésre van szüksége a fiataloknak, addig az
MSZP szerint neki van szüksége erre. Ha ennyire fontos számára a külföldi tapasztalat, úgy
konzultáljon a hozzáértőkkel arról, hogyan is működik náluk a szociális bérlakás rendszer, a
családtámogatás, vagy épp az oktatás, és úgy általában a demokratikus intézményvezetés.
Minél több időt tölt el kint a konzultációval, minél jobban beleássa magát a demokrácia és a
gazdaságpolitika valóságába, annál eredményesebben tudjuk megoldani a valódi
problémákat itt, nélküle.
Winkfein Csaba
az MSZP elnökségi tagja

A MSZP Országos Központjának közleménye - Felhívás az Emberi Jogok
Napja alkalmából

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) Az ENSZ az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzíti mindazokat a jogokat,
amelyeket valamennyi, demokratikus országban élő állampolgár számára a kormányoknak
szavatolniuk kell.
Ez a nap alkalom arra, hogy emlékeztessünk a minden embert egyenlően megillető jogok
fontosságára, és ha kell, figyelmeztessünk ezeknek a jogoknak a megsértésére.
Magyarországon ma nem érvényesülnek általánosan és maradéktalanul az emberi jogok.
Sérülnek az emberi jogok, ha sérül a nyilvánosság szabadsága (19. cikk.) A médiatörvénnyel
kialakított helyzetben megszűnt a független közszolgálati média és korlátozták a
nyilvánosságot.
Sérülnek az emberi jogok, ha sérül az igazságszolgáltatás függetlensége (6. 7. 10. cikk). A
magyar kormány beavatkozik az ügyészségi munkába, gyengíti a bíróságok önállóságát,
befolyásolhatja az eljárásokat, kétségbe vonja vagy semmibe veszi a bírósági ítéleteket.
Sérülnek az emberi jogok, ha sérül a magántulajdonhoz való jog (17. cikk). A magyar
kormány erőszakkal vette el milliók évtizedes nyugdíj-megtakarításait, és azóta sem számolt
el velük.
Sérülnek az emberi jogok, ha sérül az egyenlő munkáért járó egyenlő bér elve (23. cikk). A
magyar kormány százezreket foszt meg az emberhez méltó keresettől, és éhbérért
kényszerít közmunkára tömegeket.
Sérülnek az emberi jogok, ha szociális helyzetük miatt sérül az emberek jogegyenlősége (22.
cikk). A magyar kormány alsóbbrendű polgárként kezel több millió szegényt, a rászorulókat
tömegesen megfosztja a szociális támogatásoktól, a nincsteleneket pedig alkotmányba
foglalva is bűnözőnek nyilvánítaná.
Sérülnek az emberi jogok, ha sérül a szabad lakóhelyválasztás joga (13. cikk). A magyar
kormány törvényben köti röghöz az egyetemi tandíjat fizetni képtelen diákokat.
Sérülnek az emberi jogok, ha sérül a szabad választások elve (21. cikk). A magyar kormány a
választási szabályokat önkényesen, saját hatalmi érdeke szerint szabja át, a regisztráció
bevezetésével pedig korlátozza milliók választójogát.
A hazájáért, szabadságáért, az általános emberi jogokért aggódó demokraták kötelessége
kiállni az ENSZ nyilatkozatában foglaltakért, és fellépni azok ellen, akik sértik vagy
veszélyeztetik ezeket a jogokat. A Magyar Szocialista Párt ezt teszi: minden demokratikus
eszközzel küzd azért, hogy Magyarországon újból maradéktalanul érvényesüljenek az emberi
jogok. Ehhez szükség van az összes magyar demokrata közös fellépésére is, hogy 2014-ben a
választások másnapján azonnal lehetőség legyen újraépíteni a köztársaságot és biztosítani a
demokráciákban evidens általános emberi jogokat.
Legyen tehát közös a demokraták célja! A célokat pedig kövessék a közös tettek!
Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Gratulálunk a baloldal
győzelméhez Romániában

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) Az MSZP gratulál Victor Ponta miniszterelnöknek és az általa vezetett választási koalíciónak
választási győzelméhez.
A szociáldemokraták vezette választási koalíció elsöprő fölénnyel nyerte meg újra a
vasárnapi romániai választásokat. A választópolgárok támogatásukról biztosították Victor
Ponta miniszterelnököt, és felhatalmazták arra, hogy folytassa az elmúlt időszakban
megkezdett progresszív baloldali politikát.
Újabb bizonyítéka ez annak, hogy az európai baloldal ismét lendületben van. Az európai
választópolgárok egyre nagyobb számban szavaznak bizalmat a baloldalnak, mert az képes
adekvát válaszokat adni a globális válság kihívásaira.
A magyar szocialisták külön gratulálnak a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, élén
Kelemen Hunorral, hogy Orbán Viktor megosztó politikája és a határon túli magyarság
mindennapjaiba való durva beavatkozási kísérletei ellenére sikeresen szerepelt a
választásokon, és továbbra is stabil, megbízható szervezetként, következetesen tudja
képviselni a romániai magyarság ügyét a parlamentben.
Mesterházy Attila,
pártelnök – frakcióvezető

Az MSZP Országos Központ közleménye - A szegényeket tovább sújtja az
Orbán-kormány bukott gazdaságpolitikája

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) A minisztérium szerint van ugyan élelmiszerár-emelkedés, ám az nem haladja meg az
inflációt. Ez azonban nem így van. Az áremelkedés a KSH szerint is nagyobb az inflációnál.
Ráadásul a matolcsyzmus társadalmi egyenlőtlenségeket növelő politikája nyomán a
legszegényebbek keresete tovább csökken, míg a 400-500 ezer forint jövedelemmel
rendelkezőké jelentősen nő.
Jól látszik, hogy az Orbán-Matolcsy páros gazdaságpolitikájának és megszorító csomagjainak
árát a legszegényebbekkel fizettetik meg. Ez az MSZP számára elfogadhatatlan.
Elfogadhatatlan, hogy a folyamatosan emelkedő áru alapvető élelmiszerek éppen a
legrászorultabbak számára lesznek egyre nehezebben elérhetőek, hiszen náluk az
élelmiszerre fordított összeg a családi költségvetés jelentős részét teszi ki.
Az MSZP az orbáni működésképtelen rendszerrel szemben világos megoldást kínál. Egyrészt

olyan igazságos adórendszert kívánunk bevezetni, amelyben a szegényebb rétegek
szerényebben, a tehetősek pedig méltányosabban járulhatnak hozzá az állami
költségvetéshez. Másrészt véget vetünk a matolcsyzmusnak és egy munkahelyteremtő, a
befektetői bizalom visszaállítását célzó gazdaságpolitikát vezetünk be.
Tukacs István,
országgyűlési képviselő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Alkotmánybíró-választás:
kutyakomédia az egész

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) A 15 fősre duzzasztott, hatásköreiben jelentősen megtépázott Alkotmánybíróság tagjainak
jelölésére vonatkozó szabályok megváltozása, a jelölés gyakorlata, valamint a jelenlegi
ciklusban megválasztott 4 alkotmánybíró személye miatt értelmét vesztette az MSZP
képviselőcsoportjának az a formális joga, hogy alkotmánybíró személyére tegyen javaslatot.
Ezért a Magyar Szocialista Párt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a
megválasztásában nem fog részt venni.
Bár az Alkotmánybíróság szakmaiságának mélypontja kétségtelenül nem Salamon László
megválasztása. A legcsúfosabb jelölés és választás Balsai Istváné volt. Azé a Balsai Istváné,
akinek a saját önálló indítványára csorbították 2010 októberében az Alkotmánybíróság
hatásköreit, aki előterjesztőként jegyzi a visszamenőleges hatályú törvényeket és a
jogállamiság elvét sárba tipró semmisségi törvényt, aki asszisztált a korengedményes nyugdíj
megszüntetéséhez és az ellátások megadóztatásához.
Most újabb alkotmánybírót választ a Fidesz-KDNP pártszövetség. A jelölt Salamon László, aki
alkotmányosságból és szakmai felkészültségből már az Alkotmányügyi bizottság elnökeként
is megbukott. Ennek bizonyítéka, hogy az elmúlt időszakban 9 törvényt küldött vissza Áder
János köztársasági elnök az Országgyűlésnek, mert e törvények elfogadása során súlyosan
sérültek a képviselők jogai, az eljárás törvényessége.
Márpedig az Alkotmányügyi bizottságnak sem az a feladata, hogy a Fidesz szavazógépeként
ész és értelem nélkül asszisztáljon a törvénysértésekhez, hanem pontosan az, hogy az
alkotmányosság őre legyen és garantálja a parlament jogszerű működését. Ezen a vizsgán
Salamon elnök úr csúfosan megbukott.
Hogy gondolhatná bárki komolyan ezek után, hogy az Alkotmánybíróság tagjaként az
alkotmány független őre és nem a Fidesz-akarat végrehajtója, pártkatona lesz?
Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes
Tóbiás József,
frakcióvezető-helyettes

Az MSZP Országos Központjának közleménye - A legsötétebb időket idézi az,
amit a Fidesz városvezetés címén művel Miskolcon

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) A holdingos jutalmazások, Zsiga Marcell törvénytelenül, duplán felvett költségtérítése, új
utcájának sürgős leaszfaltozása, Kriza Ákos új szolgálati gépkocsijának beszerzése után most
itt az újabb botrány.
Kriza Ákos utcájában ugyanúgy idén aszfaltoztak, mint Zsiga Marcellében, ráadásul a
Szathmáry Király Pál utcához hasonlóan a Közdomb utca sem volt betervezve az idei
költségvetésbe. Az utcák egy fontos részét, pont azt, ahol ők laknak, szépen csendben
leaszfaltozták, és kész. Mint a régi időkben: a tanácselnök és a tanácselnök-helyettes
házához nehogy már murvás úton, vagy töredezett aszfalton lehessen eljutni, mert az
tönkreteszi a szép új szolgálati kocsit!
Követeljük, hogy a városvezetés hozza nyilvánosságra, milyen forrásból történt a beruházás!
Mi indokolta, hogy pont itt aszfaltozzanak? Mi indokolta a sürgősséget, s mi indokolta a
sunyi eljárást? Követeljük azt is, hogy darabra mondják meg, hány aszfaltozásra váró út
található Miskolcon, s azok mióta várnak a burkolatra!
Kriza Ákosék transzparens városvezetést ígértek a választási kampányban. Várjuk a
válaszokat, mert a titkolózásnak semmi köze az átláthatósághoz.
Reméljük azt is, több hivatalosságnak már nincs szüksége új aszfaltra, s így sorra kerülhetnek
azok az utcák is, amelyikben se polgármester, se alpolgármester, se más fideszes nem lakik.
Bartha György és Bazin Géza,
önkormányzati képviselők

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Az MSZP szolidáris a
tiltakozó hallgatókkal

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) Az MSZP szolidáris a felsőoktatás feldúlása, a kevesebb férőhely, magasabb tandíj ellen
tiltakozó hallgatókkal. Azokkal, akik vidéken és Budapesten az Orbán-kormány jövőellenes
politikája ellen tüntetnek. Egyetértünk a Magyar Rektori Konferencia állásfoglalásával és
kiállunk a felsőoktatási intézmények autonómiája mellett.
A világban mindenütt – így az EU-ban is – a kormányok a jövőbe való legértékesebb
befektetésként tekintenek a felsőoktatásra. Az Orbán-kormány ezzel szemben Európa
legmagasabb tandíját vezeti be, és ez az államilag finanszírozott férőhelyek brutális
csökkentésével, valamint a hallgatók röghöz kötésével együtt beláthatatlan társadalmi

következményekhez vezet.
Orbán Viktor 2008-ban több mint 3 millió embert cipelt az urnákhoz a szociálisnak hazudott
népszavazáson és azt mondta: nem a családok terheit, hanem a felsőoktatásra fordított
forrásokat kell növelni. Most pedig nem tud mit kezdeni a felsőoktatás finanszírozásával, és
csupán arra képes, hogy megszorítson. Emiatt már idén is 32 ezer fővel csökkent a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma, a Diákhitel 2-őt pedig mindössze 4 ezer fiatal
vette, vehette igénybe.
Ezért felszólítjuk Orbán Viktort, hogy vonja vissza a magyar felsőoktatást, a magyar jövőt
romboló tervét, és azonnal kezdjen tárgyalásokba a felsőoktatási intézmények vezetőivel, a
rektori konferenciával, valamint a hallgatói érdekképviseletekkel!
Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Emberi jogok ünneplése
gárdaavatással?

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS)
A hétvégén a sajtóhírek szerint rendőri biztosítás mellett tett esküt a budai Turul-szobornál
egy szakasznyi új gárdista. A szervezők az Emberi Jogok Napját megelőző hétvégét tartották
alkalmasnak arra, hogy fittyet hányva a bírósági döntéseknek, olyan szervezetbe
verbuváljanak tagokat, amelynek tevékenysége és céljai ellentmondanak számos alapvető
emberi jognak, így a származás szerinti megkülönböztetés, a megfélemlítés és megalázás
tilalmának.
A helyszín sem véletlen: úgy látszik, a gárda tagjai pontosan ismerik a turul jelképéhez tapadt
szélsőjobboldali emlékeket is, amelyeket a sűrűn turulozó miniszterelnök nem látszik
ismerni.
Érthetetlen, hogy pár nappal a neonácizmus elleni tömegtüntetés után, amelyen a Fidesz
frakcióvezetője is részt vett, hogyan kerülhetett sor egy ilyen rendezvény rendőri segédlettel
történő akadálytalan megtartására. Az MSZP erről írásbeli kérdést tesz fel Pintér Sándor
belügyminiszternek.
Lendvai Ildikó,
országgyűlési képviselő,
az Emberi jogi bizottság tagja

Az MSZP Országos Központjának közleménye - A "kétharmad az kétharmad"

Budapest, 2012. december 10., hétfő (OS) A Mezőgazdasági bizottság mai ülésén világossá vált, hogy a kormány semmilyen érdemi
magyarázatot nem tud adni arra, hogy a termőföld forgalmát, valamint a mezőgazdasági
üzemekre vonatkozó szabályokat miért akarja kétharmados jogszabályba betonozni. Az meg
különösen érthetetlen, hogy olyan törvény is ebbe a körbe kerülne (integrált mezőgazdasági
termelésszervezés) amelynek a tartalmáról egyelőre még nemhogy a kormánypárti
képviselőknek, de magának az előterjesztőnek sincs világos elképzelése. Ez a bizottsági
ülésen elhangzott ellenzéki és kormánypárti képviselői kérdésekre adott semmitmondó
kormánypárti válaszokból is kiderült. A válasz mindössze annyi volt: "a kétharmad az
kétharmad".
Miután az eddig tárgyalt földtörvény-tervezetből kiderült, hogy a Fidesz a magyar
mezőgazdaság ismételt szétverésére készül, ezért ehhez az újabb kétharmados komédiához
mi nem kívánunk asszisztálni.
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke
Harangozó Gábor,
a Mezőgazdasági bizottság tagja

