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Kelet-Magyarországot Orbánék magukra hagyták;
nem most kell megismerkedni a régió problémáival;
csökkent a minimálbér, folyamatosan nő a munkanélküliség;
csupán a közfoglalkoztatás nem megoldás!
romló közbiztonság;
regionális egyeztetést kezdtünk Kelet-Magyarország programunkkal kapcsolatban.

NAPI HÍREK
MSZP: a kormánynak nem most kellene ismerkednie Kelet-Magyarország
problémáival

Budapest, 2013. január 23., szerda (MTI) - Az MSZP szerint az Orbán-kormány
adós maradt a Kelet-Magyarországon élők problémáira adott válaszokkal: a térségben
nő a munkanélküliség, csökken a reálkereset, leépülnek a közszolgáltatások.
Gúr Nándor, a szocialista párt alelnöke szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta: a
kormánynak nem most kellene ismerkednie a kelet-magyarországi régió nehézségeivel,
hanem 2010-ben kellett volna. Szerinte az Orbán-kormány nem tett érdemi lépéseket a
térség felzárkóztatásáért, és akármit tervez is most, csaknem hároméves késésben van.
Ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy a kabinet szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Vásárosnaményban tart kihelyezett ülést, amelyen a beregi térség helyzetéről
tájékozódik.
A közfoglalkoztatásban dolgozók kevesebb pénzt kapnak munkájukért, mint 2010-ben,
csökkent a minimálbér reálértéke, az adóváltozásokkal rosszul jártak az átlag alatt
keresők, miközben a térségben csökken a foglalkoztatottak száma és növekszik a
munkanélküliség - sorolta az MSZP alelnöke.
Varga László országgyűlési képviselő arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy KeletMagyarországon leépülnek közszolgáltatások és romlik a közbiztonság.
Kitért arra, hogy az MSZP a már megkezdett konzultációk folytatásaként a
demokratikus ellenzéki pártokkal és a helyi civil szervezetekkel is egyeztetéseket kezd
regionális programjáról. Ebből Gúr Nándor azt emelte ki, hogy a minimálbér és a
garantált bérminimum vásárlóereje nem csökkenhetne javaslatuk szerint.
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Ellenzéki egyeztetés - A kormány felügyelete alá rendelnék az
ügyészséget

Budapest, 2013. január 23., szerda (MTI) - Az igazságügy-miniszter felügyelete alá
rendelnék a legfőbb ügyész tevékenységét az ellenzéki egyeztetésen részt vevő
szervezetek. Erről állapodtak meg szerdai megbeszélésükön az MSZP, az Együtt
2014, a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a
Szabad Emberek Magyarországért - Liberális Párt (SZEMA) és a Szövetségben, Együtt
Magyarországért Párt képviselői.
A közös álláspont szerint az ügyészség jelenleg burkolt politikai befolyás alatt áll, így
átláthatóbb helyzetet eredményezne és növelné a számon kérhetőségét, ha a
vádhatóságot a kormány alá rendelnék - érvelt a sajtótájékoztatón Avarkeszi Dezső, a DK
elnökségi tagja.
Az Együtt 2014 delegációját vezető Bárándy Péter korábbi igazságügyi miniszter az
MTI kérdésére azt mondta: a miniszternek az egyes büntetőügyekben nem lenne
utasítási joga. Hozzátette: a javasolt változtatással - azzal, hogy tevékenységi körét a
büntetőügyekre szűkítenék - az ügyészség jobban segíthetné a kormány
büntetőpolitikájának érvényesülését, a legfőbb ügyészt pedig kivonnák a politikai
szerepből, hiszen az ügyészi szervezettel és munkával kapcsolatos kérdésekre a
parlamentben a szakminiszter válaszolna helyette.
Az ellenzéki szervezetek egyetértettek abban, hogy ha lehetőségük lesz, visszaállítják
az Alkotmánybíróság (Ab) korábbi hatáskörét, így annak lehetőségét, hogy bárki utólagos
normakontrollt kezdeményezzen. Az alkotmánybírók jelölésébe bevonnák a szakmai
szervezeteket, és kizárnák, hogy Ab-tag legyen, aki a megelőző négy évben kormánytag,
állami vezető, országgyűlési képviselő vagy párt tisztségviselője volt. Javaslatuk alapján
ismét a testület tagjai választanák meg a bíróság elnökét.
Megszüntetnék az Országos Bírósági Hivatalt és az ügyek áthelyezésének jelenlegi
lehetőségét, és ismét hetven évben határoznák meg a bírói jogviszony felső korhatárát.
Megállapodtak abban is, hogy helyreállítanák a kisebbségi jogok és a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának önállóságát, és újfent ombudsmanra bíznák az adatvédelmet.
A közjogi tárgyalásokon első ízben teljes jogúként tagként vett részt az Ungár Klára
korábbi fideszes és SZDSZ-es képviselő vezette SZEMA, megfigyelőként Kuncze Gábor
korábbi SZDSZ-elnök Szabadelvű Polgári Egyesülete, valamint a Centrum Párt.
Megjelentek a Kalózpárt aktivistái is, akik azt kifogásolták, hogy nem döntöttek a
csatlakozási kérelmükről, távozásukkor pedig egy Pártelitalkotmány helyett népi
alkotmányozást! feliratú molinót feszítettek ki rövid időre a megbeszélés helyszínén, a
budapesti Pallas páholy bejáratánál.
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KÖZLEMÉNYEK
Az MSZP Országos Központjának közleménye - Fordulatot a
jogállamiságban is!

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) Magyarországon ma a gazdaságnál már csak a jogállam és a közigazgatás áll
bizonytalanabb lábakon. Ezért is felháborító az Orbán-kormány állítása, amely szerint
konszolidáció következik a közigazgatásban és a jogalkotásban.
Az indoklás nélkül kirúgott közszolgák, a társadalmi felhatalmazás és legitimáció nélkül
elfogadott Alaptörvény, az alkotmányos demokratikus alapelvek folyamatos semmibe
vétele után ezzel gyakorlatilag bejelentették, hogy végrehajtási utasításokkal végleg
kőbe vésik az összes jogállamromboló intézkedésüket.
Közel három év alatt nem csak a fékek és egyensúlyok rendszerében, a közigazgatásban
is leromboltak mindent, ami többé-kevésbé működött ebben az országban az elmúlt húsz
évben. Az önkormányzati ide-oda vonásokkal megnehezítették az ügyintézést. Az ész
nélküli államosításokkal csak Orbán Viktor hatalma nőtt, miközben az igazgatás
színvonala, az emberek mindennapi komfortérzete nem.
Ami pedig a jogalkotást illeti: gyakorlatilag egyetlen törvényt sem hoztak, amely
legalább a maguk által kreált eljárásjognak megfelelt volna. Amit este megszavaztak,
reggel már módosítani kellett, a visszamenőleges hatályú, a szerzett jogokat sárba tipró
törvényekről már nem is beszélve.
Itt a joggal való totális visszaélés történt! Ezt akarják most konszolidálni?
Magyarországnak nem megszilárdításra, hanem szilárd fordulatra és az oktrojált
alkotmány eltörlésére van szüksége.
Ipkovich György,
országgyűlési képviselő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Rezsiszámtan

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) A Fidesz három év kormányzás után sem tud valódi, az emberek életét könnyítő
sikereket felmutatni. Mivel a ki- és beszámíthatatlan gazdaságpolitikájának eredménye
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nincs, a példátlan gazdasági kudarcot lakossági rezsicsökkentő roadshow-val igyekszik
leplezni. A számos beszéd után nézzük a beszédes számokat!
Lázár János a csökkentés bejelentésekor azt állította: egy átlag család akár több mint
100 ezer forintot is megtakaríthat évente. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az átlag családok
több mint egymillió (!) forintot fordítanak energiára, másrészt ekkora összegű támogatás
mellett a rezsicsökkentés 400 milliárd forintba kerülne.
Mára a 10 százalék szavatossági ideje is lejárt. A Fidesz szerint ez a 8,6 százalékos
fogyasztási és az 1,4 százalékos rendszerhasználati díj csökkentéséből jön össze. Egy 15
ezer 500 forintos számlánál a 8500 forintos fogyasztás 8,6 százaléka 730 forint, a
rendszerhasználati díj 7000 forint, ennek az 1,4 százaléka 100 forint. A kettő együtt 830
forint. Vagyis a kedvezmény a teljes összegre vetítve alig több mint öt százalék. Ami
még talán a Fidesz szerint is messze van a tíztől, sőt: csodák csodájára az 5,7 százalékos
inflációnál is kevesebb…
Elég volt a kudarcokból és hamis ígéretekből! Magyarországnak nem az Orbán-kormány
kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájára és kiszámítható hazugságaira, hanem egy
tisztességes megélhetést biztosító baloldali fordulatra van szüksége!
Tukacs István,
országgyűlési képviselő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Kínlódás a jutalmak miatt

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) Orbán Viktor kínos levélben kényszerül visszafizettetni a jutalmakat a fideszes
polgármesterekkel. Ez üdvözlendő cselekedet is lehetne, ha nem lenne mögötte
számtalan visszásság.
Tudjuk, hogy Orbán Viktor kézi irányítással mozgatja a pártot. Nehezen elképzelhető,
hogy éppen a polgármesterek jutalmairól nem tudott előre. Ha nem lett volna egy
feltáró újságcikk, biztosan csöndben maradnak és elsunnyogják az egészet. Épp úgy,
ahogy a dupla költségtérítést is csak akkor fizették vissza, mikor fény derült rá.
A brutális megszorítások idején megszavazni sem illett volna ezeket a jutalmakat,
felvenni meg pláne nem. Ha egy cseppnyi jóérzés szorult volna a megszorítások
pártjának politikusaiba, akkor a két hibás döntés után maguktól fizették volna vissza ezt
a pénzt.
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De ha a Fidesz ennyire etikus szeretne lenni, akkor vissza kellene adni egyéb
közpénzeket is:
-

a Közgép és a Simicska-cégek számára kisíbolt milliárdokat,
3 millió ember einstandolt nyugdíjmegtakarítását,
a MOL-pakett milliárdos értékcsökkenését,
a 70 milliárdos minisztériumi, teljesen felesleges luxusbeszerzéseket,
az álkonzultációkra elköltött milliárdokat,
a kormányszóvivő korábbi cégének kifizetett ezermilliókat,
az önreklámra elköltött pénzeket,
a fideszes hűbérurak, földoligarchák által felvett földalapú támogatásokat.

A választópolgárok megbecsülését nem kínos levelekkel, hanem tisztességes
politizálással lehet elnyerni!
Török Zsolt,
szóvivő

Az MSZP Országos Központ közleménye - Az orvosok menekülnének az
Orbáni egészségpolitika elől

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) Az orvostársadalom világosan megadta a kormányzati teljesítmény szomorú diagnózisát:
Orbánék egészségpolitikája az orvosok külföldre meneküléséhez vezet. Az orvosi kamara
belső felmérése azt mutatja, hogy minden második válaszadó - a kényszernyugdíjazással
kapcsolatos kormányhatározat életbe lépése esetén - inkább külföldön próbálna
szerencsét.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy az egyetemről kikerült szakemberek Magyarország számára
egészségtelenül nagy arányban terveznek külföldön munkát vállalni (tavaly októberig 912
orvos kérte a külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolást), akkor az Orbán-kormány
kudarca egyértelművé válik. Ráadásul a kormányzat részéről placebonak szánt
bérrendezés még csak nem is lassította a folyamatot.
Orbánék szakértelemhiányának fényes bizonyítéka, hogy a kényszernyugdíjazás az
orvosok közt nagy arányban lévő Ratkó-generációt is érinti, akik ha kiesnek, az ország
egészségügyi ellátása gyakorlatilag összeomlik.
A kormányzati kommunikáció csúcsra jár, de a cselekvés késik.
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Elég ebből!
Elég az egészségügy elsorvasztásából, az orvosok ellehetetlenítéséből!
Az egészségügyi ellátás biztonsága nem lehet politikai csaták terepe!
Felszólítjuk Orbán Viktort és kormányát, azonnal vonja vissza a kényszernyugdíjazásról
szóló döntést és rendezze megnyugtatóan az orvosok helyzetét!
Garai István Levente,
országgyűlési képviselő
belgyógyász, sportorvos, háziorvos szakorvos

Az MSZP Országos Központ közleménye - Reagálás a Fidesz-frakció
közleményére

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) "Magyarország ma nem kér a gyűlöletből", ezért a Fidesz ne is szítsa azt!

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) - Tabajdi: Uniós kisebbségvédelmi
rendszert! Egyértelműen támogassuk a nemzeti kisebbségek európai állampolgári
kezdeményezését, mint magyar nemzeti ügyet!
Brüsszel, 2013. január 23. - "Az EP-ben működő Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup az
elkövetkező időszakban a hagyományos nemzeti kisebbségek jogaival foglalkozó európai
polgári kezdeményezés támogatását tekinti legfőbb feladatának. A fél éve folyó intenzív
munka eredményeként 2013 első felében véglegesíteni kell a polgári kezdeményezés
szövegét. A feltételek rendkívül kötöttek, mivel megfelelő jogalappal kell rendelkeznie
az EU alapszerződéseiben. Ezzel párhuzamosan arra is alkalmasnak kell lennie a
kezdeményezésnek és az ahhoz kapcsolódó érvelésnek, hogy minél több, az EU területén
élő hagyományos nemzeti kisebbségi közösséget megszólítson. Bármiféle
kisebbségvédelmi akciónak csak akkor lehet esélye, ha az uniós tagállamokban élő
különböző kisebbségek széles körben támogatják azt " - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az
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EP Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupjának társelnöke azon a zártkörű szakértői
konferencián, amelyet Winkler Gyula, az RMDSZ EP képviselője, illetve a legnagyobb
európai kisebbségvédelmi ernyőszervezet, a FUEN rendezett. A neves európai
kisebbségvédelmi politikusok és szakértők célja olyan európai polgári kezdeményezés
megfogalmazása, amely elnyerheti egymillió európai állampolgár támogatását, és amely
felhívja az Európai Bizottságot az uniós jogban ma még nem létező kisebbségi jogi
keretek kidolgozására.
Tabajdi Csaba az ülés kapcsán emlékeztetett rá, hogy Winkler Gyula, az RMDSZ EP
képviselője már 2012 februárjában elsőként vetette fel az európai polgári
kezdeményezés szükségességét. A javaslatot az EP Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupja
2012 áprilisában, a FUEN moszkvai kongresszusa pedig Tabajdi Csaba javaslatára
májusban megvitatta és támogatta. "Rendkívül összetett feladat úgy megfogalmazni a
kezdeményezést, hogy az stabil jogi alapokon álljon, érdemi cselekvésre ösztönözze az
Európai Bizottságot, és elnyerje az érintett kisebbségiek támogatását. Meggyőződésem,
hogy az állampolgári kezdeményezésnek a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
elvére, az oktatási és nyelvi jogok biztosítására, valamint az Unió regionális politikájára,
a nyelvi és kulturális sokszínűség védelmére, és az állam által biztosított
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségén kell épülnie. Az előttünk álló
hetekben és hónapokban véglegesítjük a polgári kezdeményezés szövegét, és reményeim
szerint már idén megindulhat az aláírásgyűjtés" - hangsúlyozta a szocialista EP képviselő.
Hozzátette: "legalább ekkora kihívás összegyűjteni az egymillió támogató aláírást
legalább hét uniós tagállamból. Bízom benne, hogy a kezdeményezés megindítását
követően számíthatunk a magyar kormány támogatására is, hiszen a hagyományos
nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása pártokon felett álló nemzeti ügy" –
fogalmazott.
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető
Háttér: Az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és a legnagyobb európai kisebbségvédelmi
szervezet, a FUEN/FUEV, valamint a kisebbségi médiumokat tömörítő MIDAS fogott
össze az európai polgári kezdeményezés szövegének kidolgozására és a kezdeményezés
sikerre viteléért. Az Európai Parlament Kisebbségügyi Intergroupja a kezdetektől fogva
részt vesz a kezdeményezés kidolgozásában és támogatásában.
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A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2013. január 23., szerda (OS) - Tabajdi: Újító megoldásokat az európai
mezőgazdaságban! A biogazdálkodás új módszereivel munkahelyeket teremthetünk a
magyar vidéken!
"A globális élelmezési kihívások fényében elengedhetetlen az európai élelmiszertermelés
folyamatos megújítása, figyelemmel a környezetvédelmi korlátokra és a szigorú
élelmiszerbiztonsági szempontokra. A holland PuraNatura Alapítvány által kidolgozott új
biogazdálkodási eljárás elterjesztésével az európai fogyasztók a jelenleginél jóval
szélesebb körben fogyaszthatnának egészséges és vegyszermentes élelmiszereket. Ezek
nemcsak környezetkímélő eljárással készülnek, de áruk versenyképes a nagyüzemi
termelésből származó élelmiszereknél, és lényegesen olcsóbb a "hagyományos"
biotermékeknél. Ráadásul az új módszer több élőmunkát igényel, ezért elterjedése
növelné a vidéki munkahelyek számát. A módszer magas hozamokat tesz lehetővé,
ezáltal csökkenti a termelési költségeket" - mondta Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési bizottság tagja a biogazdálkodás kapcsán szervezett rendezvény
házigazdájaként és bevezető előadójaként. A konferencián több EP-képviselő, és az
Európai Bizottság illetékes főtanácsnoka mellett részt vett Mark Eyskens, korábbi belga
miniszterelnök és miniszter, valamint Kiss Tibor volt EU-nagykövet is.
A konferencia aktualitását a mezőgazdaságért felelős európai biztos, Dacian Ciolos
bejelentése adja. A múlt héten kezdetét vette a biogazdálkodásra vonatkozó európai
szabályozás felülvizsgálata. Tabajdi Csaba, az EP Mezőgazdasági bizottságának magyar
szocialista tagja előadásában kifejtette, hogy "az új biogazdálkodási módszer nemcsak
eszköztárában, szemléletmódjában is teljesen eltér a hagyományos, intenzív termeléstől
és a hagyományos biogazdálkodástól egyaránt. A most bemutatott termelési eljárás
során a biotermékeket aktív tápközegben, a "föld felett" termesztik. Ezzel az eljárással a
gazdaságosabb vízhasználat, a talaj fokozott védelme, és alacsonyabb szén-dioxid
kibocsátás érhető el. Ezzel az újító eljárással több munkahelyet teremthetünk vidéken,
miközben jó minőségű és versenyképes élelmiszereket állítunk elő, csökkentve a
környezeti terhelést. Ezek a biozöldségek megfelelnek a fogyasztók egészségesebb étel
iránti igényeinek, mivel az eljárás során nem használnak sem növényvédő szereket, sem
műtrágyát. Bizonyos, hogy az ehhez hasonló új termelési eljárások nélkül nem
lehetséges 9 milliárd ember élelmezése 2050-ben."
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető

Page 9

