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A KORMÁNY FELMONDJA A TÁRSADALMI JÓLÉT
ÍGÉRETÉT
A FIDESZES TÖBBSÉG LESZAVAZTA A SZOCIALISTA JAVASLATOT
 Nem hagyjuk abba, folytatjuk a küzdelmet a vasárnap munkát végző emberek
fizetéséért, ahogy a nyitva tartásért is harcoltunk – mondta hétfői
sajtótájékoztatóján Tóbiás József.
 A fideszes többség leszavazta azt a szocialista javaslatot, amely a vasárnap dolgozók
100 százalékos bérpótlékát garantálta volna, ezzel bebizonyította, hogy kezdettől
fogva nem volt érdeke ezeknek a munkavállalóknak segíteni, kizárólag a hatalmi
szempontjaihoz ragaszkodott – hangoztatta az MSZP pártelnök-frakcióvezetője.
 A Fidesznek, a barátoknak, a rokonoknak és a haveroknak jó a 2017-re készült
költségvetés, de nem jó az egészségügyben, a szociális területen és az oktatásban
dolgozóknak, ahogy annak a négymillió embernek sem, aki jelenleg létválságban él
– foglalta össze a költségvetéssel kapcsolatos szavazást a politikus.
 Mint mondta, a költségvetés azt a kormányzati politikát követi, amelyben a kormány
felmondja a társadalmi jólét ígéretét, helyette saját maga és az általa létrehozni
kívánt úri osztály támogatására fordítja a köz pénzét.
 A pártelnök bírálta a kormányt, amiért épülő stadionok és presztízsberuházások,
újabb sporttámogatások vannak, de nem épül sem oktatási, sem szociális, sem
egészségügyi ellátórendszer. Ezeket a területeket a kormány cserbenhagyja, ahogy
azokat is, akiknek 2010 óta ígérik, hogy nem hagyják őket az út szélén: ma négymillió
ember van egzisztenciális válságban Magyarországon – figyelmeztetett.
 Az MSZP nem támogatta a költségvetést, mert meggyőződésünk, hogy ami csak az
elmúlt napokban a kormány részéről bérmegállapodásként megjelent, az nem
fizetésemelés – jelentette ki Tóbiás József.

A KÖZTISZTVISELŐK IS SZTRÁJKOLNAK
A HÍR
 Mintegy száz önkormányzatnál leáll a munka június 22-én reggel nyolc és tíz óra
között. A köztisztviselők azért sztrájkolnak, mert nyolc éve egyetlen fillér
fizetésemelést sem kaptak.
 Az elmúlt huszonöt évben még soha nem fordult elő, hogy a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) sztrájkot
szervezett volna, és munkabeszüntetésre az önkormányzati szférában sem volt még
példa.
 A biztosítékot az vágta ki, hogy megszületett az állami tisztviselőkről szóló törvény,
amely nagyjából harmincszázalékos fizetésemelést helyez kilátásba a járási
kormányhivatalokban dolgozó közszolgáknak.
 Tavaly decemberig viszont még egységes életpályamodellt ígértek, amely kiterjedt
volna a közigazgatás egészére, tehát a helyhatóságoknál dolgozó 24 ezer
köztisztviselőre is, ám a kormányzati álláspont úgy módosult, hogy az ő fizetésüket
az önkormányzatok emeljék.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP támogatja a köztisztviselői sztrájkot, mert úgy gondoljuk, hogy nem lehet
hinni a Fidesznek, bármit mondanak is a tárgyalóasztal mellett. A magyaroknak az
utcán és tereken, sztrájkok és demonstrációk keretében kell megfogalmazniuk
követeléseiket. A Fidesz csak ebből ért.
 Az MSZP hosszú ideje mondja, hogy a magyar emberek igazi problémáit az alacsony
fizetések okozzák. Sokan nélkülöznek: kórházakban, gyárakban, hivatalokban,
iskolákban dolgozók. Ez így nem mehet tovább! Mindenki kapjon akkora fizetést,
amekkora a méltó megélhetést biztosítja!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/belfold/betelt-a-pohar-a-kozszolgaknal-is-szaz-onkormanyzatnal-robbantanak1618769
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ÚJABB INGATANOKAT VÁSÁROLNAK AZ MNB
ALAPÍTVÁNYAI
A HÍR
 A jövőben további ingatlanokba fektethetik a nekik adott közpénzt az MNB Pallas
Athéné alapítványai – írja a Világgazdaság.
 Az alapítványok vagyonát kezelő Pallas Athéné Domus Optima Zrt. vezérigazgatója,
Fekete Zoltán azt nyilatkozta, hogy az alapítványok szeretnék a most még
állampapírokban tartott 190 milliárd forintnyi vagyonuk egy részét olyan
ingatlanokba fektetni, amikkel nagyobb hozamot lehet elérni.
 A lap szerint a döntésben az is közrejátszhat, hogy az Európai Központi Bank
korábban azt írta: azzal, hogy az MNB alapítványai az MNB pénzén vesznek magyar
államkötvényeket, kimeríthetik az amúgy tiltott monetáris finanszírozás fogalmát.
 Jelenleg az alapítványoknak csak egy olyan ingatlanjuk van, amit befektetésként
vásároltak meg, ez 5 milliárd forintba került. A többi 11 ingatlant, ami az
alapítványok tulajdonában van, a jegybank vette az alapítványok számára, azok így
nem termelnek pénzt az alapítványoknak.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fideszt, Orbánt és Matolcsyt semmi más nem érdekli, mint a hatalmának
megőrzése. Nincs jogállam, nincs demokrácia, nincs társadalmi jólét.
 Polt Péter legfőbb ügyész – akinek Matolcsy ellen az eljárásokat el kellene indítania
- a legócskább pártkatonává vált. Ezért nem történik semmi a miniszterelnök
környezetéhez kötődő korrupciós ügyekben, a Quaestor-ügyben, a kitiltási
botrányban, a jegybank ügyeiben, vagy a Nemzeti Választási Irodánál történtekkel
kapcsolatban.
 Az MSZP szerint jogállami keretek közötti elszámoltatásra lesz szükség 2018 után. El
kell eljönni a szabadság korának: egy olyan kornak, amelyben, aki dolgozni akar, az
tud, amelyben a tisztességes munkáért tisztességes fizetést jár, és amelyben
működik az egészségügy és a nyugdíjrendszer.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/gazdasag/2016/06/10/meg_tobb_ingatlant_vesznek_az_mnb_alapitvanyai/
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A HÍR
 Az egészségügyi dolgozók béremeléséről szóló megállapodásban részes szakszervetek
és kamarák rendkívül elégedettek, míg más érdekképviseletek keveslik a
csütörtökön bejelentett béremelés mértékét. A kritikusok azt is nehezményezik,
hogy az emelésből megint kimaradtak a technikai dolgozók.
 A szakdolgozók szeptembertől új bértábla alapján kapják a fizetésüket, idén
átlagosan 26,5 százalékkal nő az alapbérük, jövő novembertől 12 százalékkal, 2018
novemberében és 2019 novemberében pedig további 8-8 százalékkal – közölte Balog
Zoltán.
 A tárgyalásokból kimaradó érdekvédelmi szervezetek mindegyike kevesellte a
szakdolgozóknak jutó béremelés összegét. Sándor Mária szerint a
háttérszolgáltatásokat nyújtó munkatársaik „megint ki vannak semmizve, le vannak
nullázva. Így ez a béremelés nem tette okafogyottá a július elsejére szervezett
demonstrációt.”
 Elégedetlen a megállapodással Soós Adrianna, a Független Egészségügyi
Szakszervezet elnöke is. Elmondta, hogy ők továbbra is azonnali, 50 százalékos
fizetésemelést követelnek a szakdolgozóknak, és még ebben a ciklusban további 50
százalékot. Ha ezt megkapnák, akkor is csak az uniós átlagbérek 60 százalékát
keresnék.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP 2015 óta következetesen kiáll a közszférában dolgozók fizetésemeléséért,
méghozzá úgy, hogy nemcsak a szakorvosoknak, gyógyszerészeknek, rezidenseknek
kell többet kapniuk, hanem szükség van a fizikai állomány, a karbantartóként vagy
a betegszállítóként dolgozók fizetésének emelésére is.
 A kormány éppen a felét adja annak, mint amit az MSZP követel, de már itt volt az
ideje, hogy a kormány legalább részben teljesítse az egészségügyben dolgozók
követelését.
 Az emberek azt várják, hogy az oktatásban, az egészségügyben és a szociális
területen minden feltétel adott legyen a minőségi szolgáltatás biztosításához, ezért
az állam továbbra sem vonulhat ki ezekről a területekről.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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