
A REZSIHAZUGSÁG MINDENKINEK SOKBA KERÜLT. 
Teremtsük meg helyette a rezsiigazságot, amelyben a rá-
szorulók szükséglete és a valódi segítség összhangban van 
a fejlődéssel. A rezsihazugság a leggazdagabbaknak nyúj-
totta a legnagyobb támogatást, közpénzekből. Nem jártak 
jól vele a kisfogyasztók, miközben a csőd szélére kerültek a 
szolgáltatók. Jól jártak viszont mindazok, akik díszkivilágí-
tásba borították birtokukat, vagy a medencéjüket töltötték 
fel. 
A Demokratikus Koalíció a rezsiigazság jegyében azt java-
solja, hogy a leginkább rászorultak minden hónapban ingye-
nesen használhassanak annyi vizet és villanyt, amennyi elég 
arra, hogy főzzenek maguknak egy levest, vagy arra, hogy 
esténként ne boruljon otthonuk teljes sötétségbe. Ez mind-
össze egy-két köbméter vizet, és tíz-húsz kilowattóra áramot 
jelent, hogy emberhez méltó életet élhessen mindenki. Egy 
ilyen mértékű társadalmi szolidaritás nem okoz bevételki-
esést, és nem sodorja csődközeli állapotba a szolgáltatókat, 
mert a minimális ingyenrezsi költségét beépítjük a sávos 

díjazásba, tehát azok fogják megfizetni, akik a legnagyobb 
számlákat is képesek kiegyenlíteni. Ezzel hármas eredményt 
érhetünk el: segítünk a legszegényebbeknek, nem rontunk a 
közműszolgáltatók helyzetén és végül takarékosságra ösz-
tönözzük a legnagyobb és leginkább pazarló fogyasztókat, 
közelebb kerülve egy fenntartható fejlődéshez. 
A Városligetben május 1-jén bejelentett, Az elfeledett hat-
millió ember programja címet viselő DK-tervekben szereplő 
kis mennyiségű ingyenes vízről és áramról Gyurcsány Ferenc 
pártelnök azt mondta: „a Jóisten mentsen meg attól, hogy 
ingyen adogassunk valamit, de azt sem tudom elképzelni, 
hogy annyija se legyen valakinek, hogy ne tudjon inni egy 
pohár vizet, vagy főzni egy levest”.
Az elfeledett hatmillió ember programjában a DK a mini-
málbér összegét a létminimum összegéhez igazítaná, hogy 
aki dolgozik, az keressen annyit, amennyiből meg tud is tud 
élni. A bérek kifizetéséért pedig a munkaadók saját vagyo-
nukkal fognak felelni.  

Rezsiigazságot Magyarországnak!
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Támadás a DK ellen
Aljas blöff vagy orvtámadás, de azt 

is mondhatjuk, hogy a Demokratikus 
Koalíció ellehetetlenítésére tett 

kísérlet volt, amikor a kormányközeli 
sajtó meglebegtette, hogy a kormány 

a DK állami támogatását tervezi 
felfüggeszteni, mondva csinált  

okok alapján.

2. oldal

3. oldal

Országjáráson a DK politikusai
– Az emberek nagyon örülnek, hogy meghallgatjuk 
őket, de mindenfelé csak panaszokat hallunk, 
nagyon kevés a munka, nagy a szegénység – 
mondta Gyurcsány Ferenc pártelnök az országjárás 
tapasztalatiról. A DK politikusai végiglátogatták az 
elmúlt hónapokban az ország megyéit, beszélgettek 
és segítettek az embereknek.

Gyűjtjük a konzultációs leveleket!
A kormány többet költött a konzultációs kérdőívekre, 
mint amennyit egy év alatt a menekültekre 
költ. A DK gyűjti az álszent és uszító 
kérdéseket tartalmazó 
leveleket, a papír árát 
gyermekétkeztetésre 
fordítja.

4. oldal

Levelezés és manipulativ kérdőívek helyett a Demokratikus 
Koalíció politikusai személyesen keresték fel az ország me-
gyéit, városait, hogy megkérdezzék az emberek véleményét 
az ország helyzetéről, és meghallgassák a panaszokat. Pana-
szokból pedig akad bőven, ahogy a pártelnök fogalmazott: 
„Üzenem Orbánnak, már nem gyurcsányoznak. Most már 
orbánoznak!” Gyurcsány Ferenc és a DK elnöksége Karcagon 
kezdte meg országjáró körútját, ahol a volt miniszterelnök, 
jelenlegi pártelnök elmondta: érti, miért van egyre több radi-
kális megnyilvánulás, de a legradikálisabb lépés ebben a hely-
zetben, mikor sokan szükségben szenvednek, mérsékeltnek és 
normálisnak maradni. Gyurcsány Ferenc mindehol arra kéri DK 
szimpatizánsait, hogy vegyék birtokukba a várost, a megyét,  
és ne ijedjenek meg, ha valakinek nem tetszik, ha politizál-
nak.  A DK azt szeretné, hogy az emberek büszke polgárok 
legyenek, hogy akarjanak valódi polgári részvételt, és ne tér-
jenek ki a vita elől, mert az építő lehet. A DK elnöke szerint a 
kisvárosok elveszítették erejüket, erre megoldást kell találni.  

Polt Péter legfőbb ügyész interjút adott a Népszabadság-
nak. A kor mány zati korrupció hátvédje – már amennyiben 
ellenzéki politikusokról van szó – túl enyhének találja az 
ítéleteket, miközben “nem tartaná célszerűnek, sem kívá-
natosnak, hogy az ügyészség egyfajta igazságosztó sze-
repbe kerüljön”. Polt persze elégedett azzal az ügyész-
séggel, ami fideszes politikust érintő korrupciós ügyben 
most már 5 éve nem indított egyetlen eljárást sem.
A legfőbb ügyész ellentmondásai egyértelművé teszik, 
hogy miért nem kattant még a bilincs a korrupt kormány 
fideszes ámokfutóin. Polt azt mondja, hogy az ügyészség 
“nem kerülhet igazságosztó szerepbe”, azaz most már be-
vallottan nem lehet az az intézmény, amely véget vetne az 
afrikai diktátorállamok szintjére emelkedett kormányzati 

korrupciónak. Polt Péter hiába tagadja le saját ügyészségi 
beszámolóját és az ügyészségéről készült statisztikákat: 
az elmúlt 5 évben meghétszereződött a korrupció, har-
madannyi eljárás indult és kétszer annyi vizsgálatot állí-
tottak le, mint 2010 előtt.
A Demokratikus Koalíció szerint azt a munkát, amit Polt 
Péter – most már nyíltan és bevallottan – nem lát el, a 
kormányváltás után független szakértőknek kell majd 
elvégezniük. Ezeknek a vizsgálatoknak pedig ki kell ter-
jedni Polt Péter tétlenségére is. A DK szerint a kormány-
váltás utáni európai Magyarországnak a felelősségre kell 
épülnie: amíg az ügyészség nem ellenőrzi a kormányzati 
korrupciót és a visszaéléseket, addig nem jöhet létre egy 
nyugati típusú demokratikus jogállam.  

A DK személyesen konzultál  
az ország lakosságával

Megvizsgáljuk majd, miért nem 
vizsgálódott Polt ügyészsége
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A Napi Gazdaság megszellőztette, hogy a Fidesz a Demokra-
tikus Koalíció állami támogatásának felfüggesztését tervezi, 
azzal a légből kapott hivatkozással, hogy az EU segítségével 
tiltott pártfinanszírozás zajlik. 

Azóta a Fidesz-frakció cáfolta, hogy ilyen terveik lennének, 
de a miniszterelnök és több vezető kormánytisztviselő to-
vábbra is fenntartják képtelen vádjaikat, így lehetséges, 
hogy a Fidesz minden jogállami korlátra fittyet hányva va-
lóban megteszi ezt a lépést, kockáztatva a világraszóló 
botrányt. A jogállam tisztelete ugyanis nagyon messze áll a 
demokráciát fokról fokra lebontó Orbán-rezsimtől. A tények 
azok, hogy a DK a költségvetési támogatásokkal a leginkább 
átlátható módón gazdálkodó párt, minden egyes forinttal 
el tudunk számolni, minden adat elérhető a honlapunkon, 
ide értve a költségvetései támogatás mellett a pártalapít-
vány támogatását, a tagdíjakat és a támogatóink által tör-

vényesen rendelkezésünkre bocsátott összegeket. A tiltott 
pártfinanszírozás vádja olyan blöff, mint a korábban Gyur-
csány Ferencet ért összes vád: a pártelnök törvényesen meg-
keresett, leadózott jövedelméből támogatja a pártot, amit 
természetesen megtehet. Ez az összeg nem EU-pénzekből 
származik, mert azokat legfeljebb a jövőben kaphatja meg 
az Altus, de még abban az esetben is törvényes lenne, mint 
legális, leadózott jövedelem. A támadás azt mutatja, hogy 
a lezsírozott közbeszerzésekkel klientúrát építő Orbán-kor-
mány teljesen elszokott attól, hogy az Európai Unió saját 
teljesítményük, és nem tulajdonosuk személyén miatt bírál 
kedvezően el pályázó cégeket, ami tudjuk, nagyon idegen 
a saját vejét, felcsúti gázszerelőjét vagy éppen fogorvosát 
milliárdossá tevő Orbán Viktor számára. De a támadás azt 
is mutatja, hogy a Fidesz kezd tartani az erősődő Demokra-
tikus Koalíciótól. Üzenjük a Fidesznek: a politikai gyilkosság 
most sem fog sikerülni!  

Elhallgattatnák a DK-t

Elnök úr, kiemelt nézettséget hozott a Friderikusz Sándorral 
készült műsor. Hogy érezte magát a szokatlan forgatás alatt?
– Kellemesen éreztem magam. Igyekeztem természetesen 
viselkedni, de 24 órás forgatás alatt képtelenség is sze-
repet játszani. Talán ezt érezték a nézők is, amikor közel 
egymillióan látták az adást. Utána napokig ismeretlenek is 
megállítottak az utcán és gratuláltak.

Bízik még az előrehozott választásban?
– A Demokratikus Koalíciónak úgy kell készülnie, 
mintha már jövőre választás lenne Magyarországon. 
Fel kell gyorsítanunk a programalkotást, mert az or-
szág rettenetes állapotban van. Egyre nagyobb a 
szegénység, félmillió magyar, köztük több százezer 
fiatal hagyta el az országot, és félő, hogy már nem is 
akarnak visszajönni. Fuldoklik a kormány a korrupció-
ban, az Európai Unió támogatások kifizetését függesz-
tette fel. Nincs ma olyan társadalmi csoport, amelyet 
ne sértett volna meg ez a kormány. Panaszkodnak 
a köztisztviselők és közalkalmazottak, a nyug-
díjasok, a rokkantak, a fiatalok, az orvosok 
és pedagógusok. A következő választást az 
Orbán-kormány csak elveszítheti. A demok-
ratikus ellenzék  feladata, hogy tisztessé-
ges programot alkotva bebizonyítsa, hogy 
lehet az országot normálisan is kormá-
nyozni. Vissza kell állítanunk az országot 
a helyes pályára, ahol demokrácia, sza-
badság van és érvényesül a szolidaritás 
elve is.

A közvéleménykutatások szerint emelkedik a DK népszerű-
sége. Mennyi támogatója van most a pártnak?
– Nagyjából 450 ezer stabil szavazónk van. Ez nagy felelős-
ség és lehetőség. A DK látható Brüsszelben, a budapesti és 
vidéki önkormányzatokban. Akcióink, kezdeményezéseink 
egyre nagyobb teret kapnak a nyilvánosságban. A tíz szá-
zalék körüli támogatottság azt jelzi, hogy megvetettük a 

lábunkat és új terveinkhez is találhatunk szövetsé-
geseket.

Hogyan tervezi a nyarat?
– Mielőtt szabadságra megyek, akad még bő-
ven feladat. Tart az országjárás. Az elnökségi 
tagok mintegy kétszáz települést keresnek fel, 

találkoznak az emberekkel. Sokan várják, hogy 
kiutat mutassunk ebből a válságból, amelybe az 

Orbán-kormány taszította az országot. Meg-
élhetést, biztonságot kell nyújtanunk. 

A pihenéssel megvárom a parla-
menti ülésszak végét, utána a 

családdal Kötcsén pihenek és 
készülök az őszi feladatokra. 
A DK erős és egységes csapa-
ta képes lesz a továbblépés-

re. Megígérhetem, hogy 
to vábbra is a kormány leg-
ádázabb ellenfelei mara-
dunk, de februárra az új 
programmal is készen le-
szünk.  

Gyurcsány Ferenc:
A kormány legádázabb ellenfelei maradunk

Ismét megbukott egy nemzeti konzultáció: még a Fideszre 
szavazók sem küldik vissza a menekültekkel kapcsolato-
san megfogalmazott uszító kérdéseket tartalmazó levelet, 
amely egyetlen célt szolgál: elterelni a figyelmet a Fidesz 
zuhanórepüléséről, a korrupciós ügyekről, a maffiakormány 
tevékenységéről, a csalhatatlannnak hitt vezető tétova kap-
kodásáról. 
A nemzeti konzultációra a kormány egyébként többet köl-
tött, mint amennyit egy év alatt az összes menekültre költ, 
akik egyébként sem szeretnének Magyarországon maradni, 
hanem továbbmennének Nyugatra. A kormány helyében in-
kább azon lenne érdemes elgondolkodni, hogy mennyire ki-
rekesztő hangulatot sikerült Magyarországon teremteni, ha 
még a koszovói vagy afgán menekültek számára sem vonzó 
ez az ország.
Az elmúlt hetekben 80 ezer ember zsúfolódott össze Olasz-
ország és Görögország befogadóhelyein, és az unió kezde-
ményezte, hogy ennek a felét a többi tagország fogadja be 
– Magyarországra 700 ember jutna. A Demokratikus Koalíció 

szerint az országnak szolidárisnak kell lennie, hiszen hason-
ló helyzetben mi is azt kérnénk, hogy segítsenek. Magyaror-
szág évente 700 milliárd forintot kap az ország a befizeté-
sein túl az EU-tól, a kért 700 ember elhelyezését is az unió 
finanszírozná, így a DK álláspontja szerint teljesítenünk kell 
a kérést. Emellett az országnak emberiességi kötelezettsé-
gei is vannak a táborokban élő gyerekek és családok felé, a 
humanista álláspont szerint a gazdag felelős a szegényért, 
de a keresztény álláspontra is lehet hivatkozni, hiszen oly so-
kan emlegetik, hogy Magyarország keresztény ország.
A DK a leplezetlenül idegenellenes kérdőíveket összegyűj-
ti, hogy a papírért kapott összeget gyermekétkeztetésre 
fordítsuk. Ezzel igyekszünk jó cél szolgálatába állítani a 
közpénzekból újra értelmetlenül elköltött százmilliókat. 
Feltesszük ugyanakkor a kérdést, hogy ha már a kormány 
annyira ragaszkodik a konzultáláshoz, miért nem kérdezett 
meg senkit a vasárnapi nyitvatartásról? Hiszen az tényleg 
szinte minden embert érint. Ebben a kérdésben nem számít 
az állampolgárok véleménye?  

Vadai Ágnes, a DK alelnöke bejelentette, hogy vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeznek Orbán Viktor, Lázár János és 
Mészáros Lőrinc ellen. A Demokratikus Koalíciót rendkívüli módon érdekelné, hogyan gazdagodott meg olyan mértékben 
Orbán Viktor miniszterelnök, amit a fizetése egyáltalán nem indokol. A párt arra is kíváncsi, hogy Lázár János Miniszterel-
nökséget vezető miniszter miből fizette ki 23 millió forintos csehországi „vadászatát”, és miként vett egy 70 millió forintos 
budai lakást kisfiának, úgy hogy a miniszteri és a képviselői fizetéseinek mértéke ezt nem fedezi.

A DK azt is tudni szeretné, hogy Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere miként felejt-
hetett el minden következmény nélkül egymilliárd forintot beírni a vagyonnyilatkoza-
tába, és hogy lett az egyszerű gázszerelőből az ország egyik legnagyobb „milliárdos 
oligarchája”.
Miközben a NAV a keményen dolgozó em-
bereket folyama to san vegzálja, a po li ti kai 
nagyhalakat az el múlt években futni hagy ta, 
de a DK reméli, hogy most lefolytatják a kez-
deményezett vizsgálatokat. A DK álláspontja 
szerint egy kormányváltás után nemcsak a 
fideszes és a KDNP-s politikusok követhetet-
len és igazolatlan vagyonosodását, hanem az 

adóhivatalt is független szakértőkkel kell átvilágíttatni. Nem lehet ugyanis vé-
letlen az ügyek eltussolása, sem az, hogy aki a NAV működését bírálja, azt nem 
meghallgatják, hanem vizsgálatot kezdeményeznek ellene, és végképp nem 
maradhat következmények nélkül, hogy a NAV elnökét korrupciós vádak miatt  
kitiltják az Egyesült Államokból. 
Magyarország többé nem maradhat egy következmények nélküli ország.  

Gyermekétkeztetésre fordítjuk  
a konzultáció uszító leveleit

Vizsgáljuk meg  
a villámgyorsan gazdagodókat!

Mészáros Lőrinc  
„elfelejtett” beírni a 

vagyonnyilatkozatába  
egymilliárd forintot


