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Felsőoktatási átalakítás - MSZP: megbukott az önfinanszírozó felsőoktatás
koncepciója

Budapest, 2012. december 20., csütörtök (MTI) - Az MSZP szerint megbukott a kormány
önfinanszírozó felsőoktatásról szóló koncepciója, új elképzelés hiányában rögtönöznek,
ezért a párt követeli a felsőoktatási kerekasztal helyreállítását, és azt, hogy ezt követően a
kormány azonnali hatállyal tűzze napirendre a felsőoktatás forráskivonásának kérdését.
Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján
azt mondta: a múlt héten a koncepció megbukott, de más egységes kormányzati elképzelés a
felsőoktatásról nincs, ezért rögtönzés és kapkodás van, ez okozza azt, hogy naponként
változnak a tervek.
A volt oktatási miniszter úgy fogalmazott: a kormány felsőoktatási politikája olyan, mint
egy "görög saláta", van egy kicsi ebből és abból is benne, de "semmi koncepció, semmi
egységes nem látszik".
A felsőoktatási "görög salátában" van a keretszámrendszerből és a ponthatárrendszerből
is, sikerült a kormányzati elképzeléseknek a két szisztéma leggyengébb, leghátrányosabb
jellegzetességeit egyesíteni - tette hozzá.
Hiller István szerint kapkodva, néhány nap alatt, "statisztikai alapon, úgy nagyjából lövik"
majd be a ponthatárokat.
"Ha így határozzák meg és így alkalmazzák december közepén a ponthatárokat, akkor
nyáron (...) súlyos gondok lesznek a magyar felsőoktatásban" - fogalmazott az MSZP
humánpolitikai kabinetjének vezetője.
Hangsúlyozta: vissza kell állítani a rendszeres érdekegyeztetést. Pártja követeli a
felsőoktatási kerekasztal helyreállítását, javasolják, hogy a kerekasztal újjáalakítása után
azonnali hatállyal tűzze napirendre a kormány a felsőoktatás forráskivonásának kérdését.
Továbbá követelik, hogy a drámai forráskivonás álljon le, pótolják azokat az összegeket,
amelyeket az önfenntartó felsőoktatás koncepciója miatt kivontak, és azonnali hatállyal
kezdjék meg a tárgyalásokat a hallgatói szerződések eltörléséről.
Hiller István közölte: szó sincs arról, hogy az eddigi 10 500 férőhelyet emelték volna 45
ezerrel, és így jött volna ki az 55 ezres szám.
Kifejtette: a kormány korábban 10 500-ban határozta meg a teljesen finanszírozott
hallgatói férőhelyek számát, ugyanakkor megszabott 39 ezer részösztöndíjas férőhelyet. Két
részösztöndíjas hely tesz ki egy teljes egészében finanszírozott férőhelyet, tehát a
részösztöndíjas hely pénzéből "minden új döntés nélkül" 19 500 teljes finanszírozású helyet
hoztak létre. Továbbá ez a rendszer magában foglalja a mesterképzés férőhelyeit, ami 14 700
helyet jelent, és erről semmilyen cáfolat nem hangzott el. Ennek a három tételnek az összege
44 700, tehát valójában 10 ezer új férőhelyet tettek hozzá - mondta az ellenzéki politikus, aki
szerint "egyszerűen megkeverték a kártyákat".
Hiller István szerint a bejelentett 24 milliárd forint a 10 ezer új férőhely finanszírozását
szolgálja.

MSZP: "maffiakormányzás van és rablógazdálkodás zajlik"

Budapest, 2012. december 20., csütörtök (MTI) - Az MSZP szerint ma Magyarországon
"maffiakormányzás van és rablógazdálkodás zajlik", a kormány a gazdaság utolsó
tartalékait is "le akarja rabolni" - közölte Józsa István frakcióvezető-helyettes csütörtöki
sajtótájékoztatóján, Budapesten.
A politikus - Orbán Viktor kormányfőnek arra a hasonlatára utalva, miszerint a
gazdaságnak mint egy darázsnak szárnyalnia kell - azt mondta: ez a darázs nem repül, csak
szúr, ami fáj mindenkinek. Szerinte ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra szárnyalni tudjon,
előbb az Orbán-kormánynak kell "repülnie". Józsa István azt mondta: az MSZP szerint "ma a
legnagyobb kockázatot a magyar gazdaságra továbbra is az Orbán-Matolcsy kettős jelenti".
A párt úgy látja, a magyar gazdaság elsősorban belső okok miatt van zuhanórepülésben,
olyan elemek húzzák vissza, mint az egykulcsos személyi jövedelemadó, a 27 százalékos
forgalmi adó, a különadók, a befagyasztott banki hitelezés, a pénzforgalom teljes
amortizációja.
Józsa István azt mondta, ennek a gazdaságpolitikának a következménye a növekvő
munkanélküliség. Hozzátette: minden kormányzati propagandával ellentétben a
versenyszférában 30 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, és ezt nem tudta
kompenzálni más munkaprogram sem. Összességében 16 ezerrel kevesebben dolgoznak,
mint egy évvel ezelőtt - tette hozzá.
A frakcióvezető-helyettes konkrét versenyképességi kockázati elemnek nevezte a 2013.
július 1-jével bevezetendő útdíjat, és azt mondta, pénteken levélben fordul a kormányfőhöz
kérdéseivel. A kérdései között szerepel, hogy miként kívánja a kormányfő kompenzálni a
fuvarozók megemelkedő költségeit és mikor mutatja be a kompenzációra vonatkozó
javaslatát. Arra is választ vár, hogyan hat a tarifaváltozás a jövő évi fuvarozási szerződések
megkötésére, melyek a fokozottan érintett ágazatok és miként befolyásolja a díjváltozás a
fogyasztói árakat.

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2012. december 19., szerda (OS) - Az uniós intézményrendszer működésében
nagyobb átláthatóságra van szükség
Többek között az európai szintű politikai pártokról, a nemzeti parlamentek szerepéről,
valamint a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről folytatott vitát eheti
találkozóján az Európai Parlament alkotmányügyi szakbizottsága.
A szakbizottság ülésén a képviselők megvitatták Marietta Giannakou görög néppárti
képviselő jelentését az európai szintű politikai pártok státuszáról és finanszírozásáról.
Gurmai Zita, a szakbizottság alelnöke elmondta: az európai pártcsaládok az európai
demokrácia szerves részét képezik, így nagy jelentőségük van az európai szintű,
országhatárokon átívelő politikai párbeszéd kialakításában és a polgárok bizalmának
elnyerésében. "Olyan szabályozásra van szükség, amely biztosítja a pártok teljesen átlátható
működését, ugyanakkor a túlszabályozást is el kell kerülnünk" – hangsúlyozta az EPképviselő.
Az Európai Unió demokratikus és átlátható működésében – különösen a lisszaboni szerződés
életbe lépése óta – kulcsfontosságú a nemzeti parlamentekkel való együttműködés is, amely
intézményesített keretek között működik. Az alkotmányügyi bizottság eheti ülésén Miguel
Angel Martínez, az EP alelnöke ismertette az Európai Parlament, és a nemzeti parlamentek
uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak közös szervezete, a COSAC legutóbbi nicosiai
ülésének legfontosabb eredményeit.
Gurmai Zita szerint jelenleg több, Európa jövője szempontjából kiemelt jelentőségű
intézkedés kidolgozása folyik. Ebbe a folyamatba a nemzeti parlamenteket minél
szorosabban be kell vonni, mert ez nemcsak a szubszidiaritás és arányosság elvének
érvényesülését segíti elő, de az unió egészének elemi érdeke a legjobb tagállami gyakorlatok
megismerése és átvétele. Az EP-képviselő szerint a tagállami parlamenteknek szerepet kell
adni az Európa 2020 stratégia megvalósításának ellenőrzésében, mert az ambiciózus
célkitűzések sikere csak így lehetséges. Az eredményes működéshez ugyanakkor a tagállami
parlamentek politikai akaratára is szükség van - hangsúlyozta a magyar EP-képviselő.
Az átláthatóság szükségességét emelte ki az alkotmányügyi bizottság alelnöke a
gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről folytatott vitában is. A szocialista
képviselőnő szerint a tavaszi Európai Tanács előtt az EP és a nemzeti parlamentek
képviselőinek közös megbeszélést kellene tartani, amely így nemcsak az átláthatóságot
növelné, hanem a párbeszédet is elősegítené. Fennáll ugyanakkor a veszélye, hogy a
jobboldali többségű Tanács – ország-specifikus ajánlásokkal – további megszorítások felé
próbálja majd terelni az egyes tagállamokat – figyelmeztetett a képviselő, hozzátéve, hogy
ezt az EP szocialista-demokrata frakciója elfogadhatatlannak tartja.
Gurmai Zita,
EP-képviselő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Azonnali élelmiszeráfacsökkentést!

Budapest, 2012. december 20., csütörtök (OS) Az őszi ülésszak első napján (szeptember 10-én) Orbán Viktor közölte: fel kell készülni az
élelmiszerár-robbanásra, ezért az ősz során a Gazdasági és a Vidékfejlesztési Minisztérium
külön munkacsoportja készíti majd fel a magyar gazdaságot a jövő év tavaszán várható
válsághelyzetre.
A KSH friss adatai szerint októberben a mezőgazdasági termelői árak 24,4 százalékkal
emelkedtek az egy évvel korábbi szint fölé. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet számításai
szerint ezt rövid időn belül további 10 százalékos drágulás követi.
Az őszi ülésszak utolsó ülésnapján (december 17-én) megkérdeztük Orbán Viktort: lehet-e az
ő szavával fizetni az élelmiszerboltban? Szeptemberi szavait ugyanis nem követték tettek.
Persze a miniszterelnök nem élt a válaszadás lehetőségével, így arra a tavaszi ülésszakig
várnunk kell.
Az árrobbanás viszont nem várt tavaszig. Már bekövetkezett, így karácsony előtt az alacsony
jövedelműeknek vadászni kell az olcsó, de persze lényegesen gyengébb minőségű, gyakran
importból vagy feketén forgalmazott élelmiszerekre.
A miniszterelnöknek tehát sürgősen választ kell adnia, ha nem is nekünk, a közvéleménynek:
miért és hogyan került a magyar élelmiszeripar két év alatt a csőd szélére? Miért kellett
különadókkal, és egyéb kormányzati sarcokkal túlterhelni a szektort? Miért nem folytatódott
a szocialista kormány által 2009-ben elkezdett áfacsökkentés?
A hibás és elmaradt lépések egyenes következménye a feketegazdaság burjánzása, az
élelmiszer-feldolgozók csődje. Ha a miniszterelnök komolyan gondolta volna a saját szavait,
az általa ígért bizottság már rég elérte volna, hogy a szegényebb rétegek fogyasztási kosarát
megtöltő élelmiszerek után 5 százalék forgalmi adót kelljen fizetni. Az erről szóló
költségvetési módosítást az MSZP többször is benyújtotta a parlamentnek.
Az áfacsökkentés a sertéshúsnál 18, a baromfihúsnál 15, a tojásnál 7, a tejnél 20, a zöldséggyümölcsnél 10, összesen tehát mintegy 70 milliárd bevételkiesést okozott volna. Ezzel
szemben a Fidesz a szuperbruttósítás kivezetésével a módosabb rétegeket hozta kedvezőbb
helyzetbe, 120 milliárd forintot hagyva náluk. Az a kormányzati kommunikáció sem igaz,
hogy az átlagjövedelem körül keresők jobban járnak szuperbruttósítás kivezetésével, mint az
élelmiszeráfa-csökkentéssel.
A szocialista párt kormányra kerülése esetén azonnal megteszi a szükséges lépéseket. A
magyar élelmiszeripar addigra viszont megroppanhat a feketegazdaság és a kormányzati
sarcok súlya alatt.
Ezért követeljük a kormánytól, hogy azonnal döntsenek az áfacsökkentésről, hisz e nélkül a
magyar társadalom közel fele a jövőben sem juthat jó minőségű, ellenőrzött élelmiszerhez,
az élelmiszeripar pedig végleg elveszítheti belső piacát!
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke
Harangozó Gábor,
a Mezőgazdasági bizottság tagja

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Az orbáni reménytelenség
évei

Budapest, 2012. december 20., csütörtök (OS) Jól kezdődik majd az év Orbán Viktor szerint. Biztosan így is lesz… számára. Hiszen a saját
embereit már remekül bebetonozta a Médiatanácsba, a Monetáris Tanácsba, az
Alkotmánybíróságba, a járási hivatalok élére, és még hosszan lehetne sorolni hová.
És azért is jó lesz neki, mert a következő költségvetésben saját hivatalának közel dupla annyi
pénzt juttat, közgépes-századvéges barátainak zsíros megrendeléseket eszközöl, a narancsos
földesuraknak pedig kiosztja az ország legjobb birtokait.
De vajon jól kezdődik-e az év a diákoknak, és a pedagógusoknak, akiket többször is átvert a
palánkon a hatalom? Jól kezdődik-e a rokkantnyugdíjasoknak, a kiskeresetű családosoknak, a
nyugdíjas vagy éppen a kezdő orvosoknak? A szerencsejáték-iparban dolgozóknak, a
rendőröknek, a bíráknak, a médiamunkásoknak?
Orbán szerint a bérek nőnek a rezsi pedig csökken. Igen, a már eleve jól keresők számára. A
négymillió szegénységi küszöb környékén élőnek viszont nem. Számukra a számtalan új adó,
az igénybevehetetlen családi adókedvezmény és devizahitel-végtörlesztés, vagy a
drasztikusan emelkedő élelmiszerárak éve jön.
A 2013-as év akkor kezdődne jól, ha Orbán Viktor kézen fogná Matolcsy Györgyöt majd teljes
kormányával együtt távozna a hatalomból.
Az MSZP gazdasági kilábalási koncepciója, ami kiutat mutat az orbáni reménytelenség évei
után.
Török Zsolt,
az MSZP szóvivője

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Ki a felelős? Ki a bűnbak?

Budapest, 2012. december 20., csütörtök (OS) A Magyar Televízió székháza előtt az MTVA biztonsági őrei ma hajnalban minden eddiginél
brutálisabb támadást intéztek a sajtószabadságért tüntetők ellen. A közszolgálati média
vezetése nem először próbálja – törvénytelen eszközökkel – eltüntetni azokat, akik immár
egy éve tiltakoznak az adónkból fenntartott televízió hírhamisításai miatt.
Felmerül a kérdés, hogy a vélhetőleg törvénytelenül fellépő biztonsági őrök kinek az
utasítására cselekedtek?
Felszólítjuk a televízió épületét biztosító cég vezetését, álljanak a nyilvánosság elé, és

adjanak tájékoztatást arról, hogy dolgozóik brutális fellépése túlbuzgóságukból fakadt-e vagy
megrendelőjük elvárásainak akartak durvaságukkal megfelelni?
Nyomatékosan kérjük a rendőrséget, tegyenek meg mindent a tiltakozók biztonságáért és
gondoskodjanak arról, hogy demokratikus jogaikkal élhessenek!
Horváth Csaba,
az MSZP alelnöke

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Újabb placebo az
egészségügynek?

Budapest, 2012. december 20., csütörtök (OS) Vegyes érzésekkel fogadjuk, hogy létrejöhet a betegszervezeteket tömörítő Nemzeti
Betegfórum, mert a Nemzeti Egészségügyi Tanács tavalyi megszüntetését semmi sem
indokolta, így a szervezet létrehozása csupán a kezdővonalra állítja vissza az ágazati
érdekegyeztetést.
A fórum megalakulása ettől függetlenül akár életmentő is lehet, ha a kormányzati szervek
partnereként valóban az egyes betegcsoportok érdekeit és ügyeit képviseli majd, és nem
csupán a Nemzeti (Látszat) Együttműködés Rendszerének újabb placebo intézkedése lesz,
amelybe most évi egy-két panasz fér bele, de az is csak a kötelező kormányzati dicshimnusz
után.
Az Orbán-kormány az egészségügyben is felszámolta az érdemi egyeztetéseket. Több száz
oldalas tervezetek véleményezésére egy napot adnak, a kamarák, a szakmai szövetségek és
érdekképviseletek, ha lojálisan viselkednek, a biodíszlet szerepét tölthetik be a kormányzati
kommunikációban.
Reméljük, a betegfórum több mint két és fél év után megtalálja a megoldást az
intézményesített betegjogi rendszerre is. Ne feledjük: a második Orbán-kormány egyik első
intézkedése az Egészségbiztosítási Felügyelet és a Betegjogi Közalapítvány megszüntetése
volt.
Akármilyen lesz is a fórum, önmagában biztosan nem jelent majd gyógyírt az ellátórendszer
elmúlt két és fél évben elmélyült válságára. Arra, hogy a kapkodás, a hatalmi szempontok
gátlástalan érvényesítése és az iszonyú pénzelvonások a magyar egészségügyet kilátástalan
helyzetbe sodorták. Ezen a Nemzeti Betegfórum jelzőstül sem segít. Csak egy új politika, új
szereplőkkel.
Kökény Mihály,
az MSZP Egészségpolitikai Tanácsadó Testületének elnöke

