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A Demokratikus Koalíció 
havonta megjelenő kiadványa

„Igazán kár lenne itt megállni. A kormányfő, a 
barátai és üzletfelei egy hét alatt egységes, tet-
szetős médiabirodalmat hoztak össze, folytatják 
a takerékszövetkezetek egyetlen óriásbankká 
gyúrását, és üdvözült arccal ünneplik, hogy kieb-
rudalták Budapestről a CEU-t. Elképesztő tempó, 
bármelyik önkényuralmi rendszernek becsületé-
re válna.” – írta ironikusan a HVG december 6-i 
száma. Ám az irónia hamar realitássá vált: való-
ban nem álltak meg, s alig két héttel később is-
mét a magyar kormány lépésein szörnyűlködött 
a nyugat-európai és amerikai média, miután dur-
ván demagóg érvekkel alátámasztva elfogadták 
a magyar dolgozók terheit tovább fokozó rab-
szolgatörvényt, megvonták a szót az ellenzéktől, 
majd teljesen semmibe vették az általuk benyúj-
tott módosító indítványokat (a fideszes honatyák 
ugyanis nem szeretnek túlórázni). 
Vadai Ágnes, a DK alelnöke szerint már a napirend 
előtti felszólalások során látszott, hogy Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés elnöke „ideges, ostoba házmes-

A magyar kormány nem a magyar 
nyelvet, hanem az erő nyelvét beszéli, 

ha a nép ezzel szemben nem mutat 
erőt, akkor az ellenzéki akciók 
eredménytelenek maradnak. 

Gyurcsány Ferenc

Téli forradalom: egységes ellenzéki 
ellenállás a rabszolgatörvény miatt

Kaotikus parlamenti ülésen, vitatható törvényességgel nyomta át a Fidesz-kormány a rabszolgatörvényt, amely országos 
tüntetéseket váltott ki. Alaklul a rezsim egységes ellenzéke, amelyet csak jobban összekovácsolt az ellenzéki képviselők 

elleni brutális fellépés az MTVA székházában.

terként fog viselkedni”. Ezt követően a házelnök az 
Országgyűlési Őrség mögé bújt, mert felsorakoztatta 
őket az ülésterem előtt – emelte ki. A politikus elkép-
zelhetőnek tartotta, hogy Kövér László erőszakkal 
akarta eltávolítani az ellenzéki képviselőket az ülés-
teremből.
Az ezt követő tüntetéseken a rezsim már megmu-
tatta, hogy a nyers erőszaktól sem riad vissza: miu-
tán a közszolgálatiságát végképp levetkőző MTVA 
székházában az ellenzéki képviselőket egyetlen 
felelős vezető sem volt hajlandó fogadni, a fegyve-

res biztonsági őrök erőszakot alkalmaztak ellenük, 
Varju László képviselőt, a költségvetési bizottság 
elnökét, a DK alelnökét mentő vitte el a Kuni-
gunda utcából. Ezek szerint az Orbán-kormány 
az ellenzéki országgyűlési képviselők ellen már 
verőlegényeket is képes bevetni, akik egyébként 
egy Pintér Sándor belügyminiszterhez köthető ma-
gán-biztonsági cégnek dolgoznak. Nekik azonban 
a legkevésbé sincs joguk a képviselőkhöz érni. Az 
épületen kívül lévő képviselők ekkor a kint lévő 
rendőrökhöz fordultak, elmondva, hogy képviselői 
jogaik ellenére nem engedik be őket az épületbe. 
Amikor a rendőrökkel együtt akartak bemenni, ak-
kor a magán-biztonsági őrök a rendőröket sem en-
gedték be. A rendőrök ekkor sem intézkedtek, azt 
állítva, hogy a köztévé épülete magánterület (!).
Áder János köztársasági elnök közben aláírta a 
törvényt, s ezzel a DK szerint a köztársasági elnök 
újra bűnrészessé válik, de egyúttal tovább erősíti 
az ellenállást, és rászabadítja az ország haragját 
Orbánra.
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Először is hogy vagy? Hiszen mentő vitt el az MTVA 
székházától, miután több biztonsági őr a földre te-
pert, dulakodott veled és fizikai erőszakot alkalma-
zott ellened.
Mondhatjuk, hogy szerencsém van, mert sikerült 
törés nélkül, zúzódásokkal megúsznom, de úgy 

Varju László : Mintha átment  
volna rajtam egy úthenger

Mindenhol akadályozták az utunkat, mindegyik ajtó elé 
felsorakozott négy-öt őr, nem engedtek be sehova, nem jött 

oda egyetlen felelős személy sem, végül már a folyosót is 
elállták előttünk

December 3. fekete nap a magyar felsőoktatás, az egyetemi autonómia és a tudo-
mányos élet számára. A DK-s képviselők emiatt fekete szalagot tűztek ruhájukra, 
parlamenti irodájuk ablakából pedig fekete zászlót lógattak ki. A CEU elüldözése 
azt üzeni, hogy Magyarországon nincs szükség tudásra, innovációra, egyetemi au-
tonómiára és felelős gondolkodásra. – Az a rendszer, ahol egyetemi szakokat til-
tanak be, az maga a nagybetűs diktatúra – mondta Arató Gergely, a DK parlamenti 
frakcióvezető-helyettese.
A CEU december 3-án jelentette be, hogy minden amerikai akkreditációjú prog-
ramját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében. Michael Ignatieff rektor szerint a 
CEU-t kiszorították, elűzték, ez példátlan. – Egy elismert egyetem önkényes elűzése 
az akadémiai szabadság súlyos megsértése. Ez egy sötét nap Európának, és sötét 
nap Magyarországnak is – közölte a rektor.

Elüldözték Bécsbe a CEU-t A rabszolgatörvény  
árnyékában felállítják  
a Fidesz-bíróságokat

Megszavazta a parlament a közigazgatási bíróságok felállítását, ami 
alapvetően új időszámítást jelent a bírósági rendszerben. Ezentúl nem 
a rendes, hanem a most létrehozott közigazgatási bíróságoknál lehet 
pert indítani, ha valaki vitatja az adóhivatal, a rendőrség vagy éppen a 
választási bizottság döntését. Ráadásul a miniszter döntheti majd el, ki 
lehet bíró az új rendszerben.
Az új közigazgatási bíróságokon döntenek majd például adóügyekben, 
építési ügyekben, és itt mondják ki a végső szót a tüntetésekről, sztráj-
kokról, választási ügyekről, közérdekű adatok kiadásáról.
Vagyis a politikailag kényesnek számító ügyek mind ehhez a szerve-
zethez kerülnek, hiszen az államigazgatáshoz kapcsolódó kérdések is 
itt dőlnek majd el.
A jogvédelem szintje így alacsonyabb lesz, hiszen egy kormánytól füg-
getlen hatalmi ágat – a közigazgatási bíráskodást – most a végrehajtói 
hatalom ellenőrzése alá vonnak. A most megszavazott törvény szerint 
ugyanis a miniszter dönt végső soron arról, kik kerülnek a közigazga-
tási bíróságokra.
A DK szerint  törvényjavaslat fő célja, hogy az állam számára fontos, kí-
nos ügyeket kivonja a független bíráskodás hatálya alól, és egy pártbíró-
ság hatáskörébe utalja őket. Ez a javaslat védtelenné teszi a polgárt az 
állammal szemben, kiszolgáltatottá teszi a jogot a politikával szemben.

érzem, mintha átment volna rajtam az 
úthenger. A kórházban röntgenfelvéte-
leket készítettek, s az orvos azt mondta, 
ezek a sérülések nagyjából egy hét alatt 
jönnek rendbe.
Ez az úthenger ugye öt-hat biztonsági 
őr volt?
Pontosan hat biztonsági őr volt, a végén 
már számoltam, sőt fegyveres biztonsági 

őrök voltak, ami lényeges különbség. És 
nem is egy, hanem három alkalommal 
jöttek nekünk. Miközben mi csak a petí-
ciónkat szerettük volna beolvasni.
Az MTVA vezetője – aki nem ért rá fo-
gadni az ellenzéki képviselőket – fo-

lyamatosan arról beszélt interjúiban, hogy a képvi-
selők erőszakoskodtak, akadályozták az üzemszerű 
működést, megfélemlítőleg léptek fel, bár a felvé-
teleken ezeknek épp az ellenkezője látszik. Való-
ban erőszakosak voltak a képviselők?
Papp Hírhamisító Dániel, akinek bírósági végzése 

van arról, hogy hírt hamisít, most is pontosan ezt 
csinálja. A felvételek is bizonyítják szavai ellenke-
zőjét. Mi semmiféle erőszakot nem alkalmaztunk, 
nem akadályoztuk a televízió működését, csak egy 
felelős személyt kerestünk, aki engedélyt adott vol-
na arra, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatást kö-
vetelő öt pontot felolvassuk az adásban. Erre min-
denhol akadályozták az utunkat, mindegyik ajtó elé 
felsorakozott négy-öt őr, nem engedtek be sehova, 

nem jött oda egyetlen felelős személy sem, végül 
már a folyosót is elállták előttünk.
Tervezel jogi eljárást indítani, hiszen itt minden 
arra utal, hogy a képviselői jogosítványok és a men-
telmi jog durva megsértése történt?
Feljelentést és politikai kezdeményezéseket is te-
szünk. Itt ugyanis sokkal több történt, mint a kép-
viselői jogok megsértése. Szakértők vizsgálják az 
eseményeket, mivel számos törvénysértés történt, s 
nem csupán a fegyveres biztonsági őrök felelőssége 
merül fel, hanem a be nem avatkozó rendőrök és a 
helyszínen megjelent kerületi jegyző felelőssége is. 
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A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes 
hozzájárulását adta a Vértanúk terének gyalo-
gos prioritású átépítéséhez és ennek részeként 
a Nemzeti Vértanúk Emlékművének rekonst-
rukciójához, valamint a Nagy Imre-emlékmű 
Jászai Mari téren történő felállításához. Ezzel 
folytatódik a magyar történelem egyik legsöté-
tebb időszakának rehabilitálása és szimbolikus 
visszaállítása a nemzet főterén, a Kossuth téren.
A Vértanúk terének névadójaként egykor ott 
állt az 1919-es vörösterror több száz ártatlan 
áldozatának nevét megörökítő alkotás, amelyet 

1945 szeptemberében ledöntöttek. Az emlékmű 
már saját korában is komoly vitákat váltott ki, 
mert csak vörösterror áldozatainak állított em-
lékművet, de a fehérterror áldozatairól nem em-
lékeztek meg. Ráadásul az emlékmű kevesebb 
ideig állt a téren, mint amióta a Nagy Imre-szo-
bor áll ott.
A kormány régi terve, hogy a Kossuth tér arcu-
lata azt a korszakot idézze meg, mikor Magyar-
ország vezetése egy gyilkos háborúban a náci 
Németország szövetségeseként saját polgárai 
ellen fordult.

Radikális fellépéseket ígér a Szolidaritás
Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom 
elnöke szerint a kormánypártok támogatásával 
alkotott törvények folyamatosan negatívan érintik 
az átlagembereket, ezért vissza fognak kanyarodni 
a szakszervezeti mozgalom hagyományaihoz, és 
az ellenállásnak új formáit fogják keresni, a par-
lamentben és azon kívül is. A Szolidaritás jövőre 

Kéthly Anna-évet hirdet, amelynek során radikális 
kormányellenes fellépést, utcai tüntetéseket és 
sztrájkokat ígér. A DK országgyűlési frakciójának 
tagja azt mondta, hogy május 1-jét is új tartalom-
mal akarják megtölteni, mert az az elmúlt években 
a sör és virsli ünnepe lett; ezért jövőre meghirdetik 
a munkás büszkeség napját.

dk hírek

Nagy Imre emlékműve megy,  
a történelemhamisítás jön

Életszínvonal:  
Már Románia is lehagyott

Magyarországon az egy főre jutó tényleges 
fogyasztás (AIC) mindössze 62 százaléka volt 
tavaly az uniós átlagnak, ez ráadásul rosszabb 
az előző években mértnél – derül ki az Euros-
tat összesítéséből. Az életszínvonalat tekintve 
csak Bulgáriában rosszabb a helyzet, ott 54 
százalékos ez a mutató, míg Horvátországban 

szintén 62 százalék. Figyelemre méltó, hogy 
amíg Romániában 2015-ben – amikor Magyar-
ország 63 százalékon állt –  ez 58 százalékon 
állt, 2017-re már elérte a 68 százalékot. Így 
elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán 
Viktor álma, aki a legjobb uniós országok közé 
képzeli Magyarországot.

Juhász Gyula:  
Karácsony felé
Szép Tündérország támad 

föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára 

nézek,

Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom  

a világot,

S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet  

a szívemben,

És hiszek újra égi 

szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő 

beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van  

a közelben,

Legyünk hát jobbak,  

s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben. 



A be nem váltott ígéretek városa

Budapest nincs híján az ígéreteknek, mégis épp a 
fideszes kormány csapolta le a fideszes vezetésű 
főváros vagyonát. Csaknem nyolc év kellett, hogy 
elinduljon a máris csúszásban lévő metró-felújítás, 
az elektronikus jegyrendszert pedig azóta sem sike-
rült megvalósítani, pedig már négy-öt éve működnie 
kellene. Most négy ellenzéki párt közösen kezdemé-
nyezi egy fővárosi vizsgálóbizottság felállítását.
Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció (DK) 
budapesti képviselője úgy fogalmazott, választ vár-

Közösen lépnek fel a rabszolgatörvény ellen a 
DK, a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd 
fővárosi képviselői. Ezt közös sajtótájékoztatón 
jelentették meg – arra szintén nem volt még 
példa, hogy a négy ellenzéki párt együtt tartson 
sajtótájékoztatót. Az Orbán-rendszer budapesti 
ellenzéke a januári közgyűlésre közös előter-
jesztést készít, amelyben arra szólítják fel a tes-
tületet, tulajdonosként tiltsa meg a saját cégei-
nél a törvény alkalmazását. Ezen vállalatoknál 
több mint 10 ezer ember dolgozik, akiknek nem 
lehet az a sorsuk, hogy rabszolgák legyenek.

2011-ben döntött arról Budapest fideszes városvezetése, hogy bevezetik az 
elektronikus jegyrendszert. Akkor 2014-re ígérték. Itt van 2019, de az e-jegynek 

nyoma sincs, leszámítva a Deák téri kamu-beléptetőket.

A gáz- és távhő használók után a tüzifával fűtők is 
igénybe vehetik a 12 ezer forintos rezsitámogatást. 
A látszattal ellentétben viszont ez nem a kormány 
végtelen nagylelkűsége: támogatást csak az kap, aki 
október 15-ig jelezte, hogy igényli azt. A Demokra-
tikus Koalíció korábban is harcolt a fűtéstámogatás 
kiterjesztéséért, és most is követeli: ne essenek el a 
támogatástól azok se, akik nem tudtak nyilatkozni 
október közepéig. A rászorulóknak segítség jár, nem 
újabb megalázás. Tovább ront a szegények helyze-
tén, hogy támogatást magára a kiszállításra nem is 
lehet felhasználni, azt saját zsebből kell kifizetni. 

A kormányt nem érdekli, ha 
megfagynak a legszegényebbekKÖSZÖNJÜK!

Már csaknem 13 millió forint gyűlt össze a 
DK Központ leégése óta – méghozzá sok, kis 

összegű utalásból. Mint ismert, ősszel a Teréz 
körúti tűzben porig égett a Demokratikus Ko-
alíció Központja. A tűz után rengeteg segíteni 

szándékozó megkeresés érkezett hozzánk, 
ezért lehetővé tettük, hogy aki szeretne, 

az utalással segítsen a DK-nak.
Minden segítséget nagyon köszönünk! 

Jó érzés tudni, hogy az európai magyarok 
a bajban is számíthatnak egymásra.

dk hírek
A Demokratikus Koalíció havonta 

megjelenő kiadványa
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Boldog Ünnepeket!

Összehozzuk  
Magyarországot

  A karácsony 
 összehozza  
az embereket...

 A DK összehozza 
Magyarországot!
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Ahogy az elmúlt évek során hagyománnyá vált, 
a DK idén is több száz rászorulónak osztott tar-
tós élemiszereket tartalmazó csomagokat.

nak arra, miért dőlt be a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) elektronikus jegyrendszerének projektje. 
Hangsúlyozta, az ellenzék mindent megtesz, hogy 
kiderüljön mitől döglött meg Tarlós István főpolgár-
mester egyetlen saját erőből zajló beruházása.


