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~ 2004 MáJ 17.

. . .12(}04.( . ..) országgyűlési határozat
Munka, Otthon, Biztonság -

a Nemzeti Petícióról

Küzüs érdekünk, hogy mindenki az európai uniós csatlakozás nyertese legyem . A romló
gazdasági helyzet, a létbizonytalanság miatt azonban sokan a csatlakozás vesztesévé
viflhatnak. A Magyar Országgyűlés az emberek életének, megélhetésének biztonsága, s ezért
az elhibázott gazdaságpolitika és a költségvetés módosítása érdekében, tiszteletben tartva tőbb
mint egymillió választópolgár akaratát, a kbvetkezö határozatot hozza :

1.
a) Mindenkinek joga van az otthonteremtés lehetőségéhez,

ezért az Országgyűlés felkéri a konmanyt, hagy a fiatalok lakáshoz jutása érdekében
állítsa vissza az otthonteremtési támogatás rendszerét!

b) Mindenkinek joga van a biztonságos megélhetéshez,
ezért az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a bérből és fizetésből élek érdekében
állítsa le a privatizációt, védje meg a magyar rnunkahclyeket, és támogassa a magyar
vállalkozókat!

c) Mindenkinek joga van az egészséges élet lehetőségéhez,
ezért az Országgyűlés rclkéri a kortnanyt, hogy a nyugdíjasok érdekében tartósan
csűkkentse a gyógyszerek árát, és állítsa le a korházprivatizációt!

d) Mindenkinek közös érdeke, hogy a magyar ó1chniszerek árai ne cmclkedjenek,
ezért az Országgyűlés felkéri a kormányt, hagy a magyar gazdák támogatass
érdekében mödosítsa a költségvetést!

e) Mindenkinek közös érdeke, hogy a gáz- és energiaár-emelés ne jelentsen elviselhetetlen
terhet a családok számara,

ezért az Országgyűlés felkéri a kormányt, garantálja, hogy az éves fiz- és encrgíaár-
emelés mértéke az 5%-ot ne haladja meg!

Kén _`elől őnalló inditváuy
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2. Az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az e határozat 1 . pont a}-e} alpontjaiban foglalt
intézkedések megtételéhez 57-Uségas tőrvénymódosftásokat, <9y különösen a szükséges
pótköltségvetést haladéktalanul, de legkésőbb 2004. június 15-ig terjessze az ÚrszággyiIés
elé, illetve ugyanezen időpontig a saját hatáskörébe tartozói intézkedéseket hozzaa meg.

3. E határozat a kihirdetés napján lép hatályba .

INDüK©LÁS

Magyarország válaszút elé érkezett .

Tdbb mint egymillió választópolgár fejezte ki akaratát a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
által kazdeményezett Nemzeti Petfció aláírásával, és tette le voksát a Munka, az otthon, és a
Biztonság mellett.

A z országnak döntenie kell, melyik üton indul el . Minden nappal nd a veszélye annak,, hogy a
magyar emberek a csatlakozás után kilátástalan helyzetbe kerülnek . Eljött az ideje a
változásnak, változtatni kell, demokratikus, jogállami eszközökkel . Ennek eszköze a Nemzeti
Petfció. A Nemzeti Petfció a saját életünkbe való beleszólás szabadsága, lehetőség az emberek
számára saját sorsuk alakításara. A petíció ügye polltikaí pártok fC URI áll, minden Magyar
ember érdekét szolgálya .

A,' országgyíílés vagy a petíció irányába módosítja a kaltségvetést és alakítja a
gazdaságpolitikát, vagy a megszorítások irányába indul el az ország .

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, felismerve a kormány koncepciótlan, csak a
megszorító intézkedéseket isrnen gazdaságpolitikájának az embereket sújtó, elviselhetetlen
terheit, személyesen fordult a választókhoz . KC>zérthető és világos válaszokat fogalmazott
meg az emberek számára, amelyek megvalósítható, a növekedés irányába mutató alternatívát
jelentenek a kormány gazdaságpolitikájával szembeír.

A Nemzeti Petfció megfogalmazta, hogy :

Aj i{ indenkinek joga van az atthonteremids lehetőségélcez.

Az MSZP a választási kampányban, majd kormányra kerülése után többször is ígéretet
tett arra, hogy nem szigorítja az otthonteremtési támogatás rendszerét, sőt kibővíti azt_

Medgyessy Péter több aikalnmmal is elkötelezte magát az otthonteremtési támogatási
rendszer megőrzése és bővítése mellett. Ígéretet tett arra, hogy „A7 MSZP semmit sem
akar megszúntetní, semmit sem akar elvenni az emberektől, hanem tovább szeretné
bóvfteni a kedvezményes lakáshitel-támogatásokat ." „Segíteni kívánjuk az
otthonteremtést a fiatalok számára a szociális bérlakások építésének a növelésével,
általában a bérlakások számának a növelésével, kedve2Sbb hitelfelvételekkel, az
elfogadott hitelfelvételi feltételek megtartásával és egyidejűleg olyan
szoepolkedvezményi rendszer kialakításával, amely ki3nnyíti a fiatalok lehetőségét,
hogy hozzá tudjanak jutni a lakásokhoz ."
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Az ígéretek ellenére a kormány szétrombolta az otthonteremtési támogatás rendszerét,
arra való hivatkozással, hogy 10 milliárd forintot akar megtakarítani a
költségvetésnek . Ezzel az intézkedésével a Medgyessy-kormány több százezer magyar
család reményeit zúzta szét . Ugyanakkor a Medgyessy-kormány 2002-ben 8 milliárd
forintot fordított új irodabútorokra, majd a „takarékosság jegyében" újabb irodabútor-
tendert hirdetett meg 5,5 milliárd forint értékben 2004 márciusában, 7 milliárd forintot
fordított új mobiltelefonokra, és 60 milliárd forintot fordított utántóltös Grippén
vadászgépekre .

A Medgyessy-kormány az otthonteremtési támogatás szigorításának indoklásakor a
rossz külgazdasági helyzetre hivatkozott, holott az ma semmivel sem rosszabb, mint
amikor a szocialisták az igéreteíket megfogalmazták. A Medgyessy-kormány arra
hivatkozott, hogy a lakossági hitelállomány jelentősen n6tt . A7 a Medgyessy -korrndny
hivatkozott erre, amelyik az elmúlt másfél évben 2800 milliárd forinttal növelte az
államadásságot. Ráadásul a Gazdaság Kutató Intézet tanulmánya szerint a
kedvezményes lakáshitel többet hozott az államnak, mint amennyit elvitt, így a büdzsé
több bevételtől esett el az állanti lakástámogatási rendszer sz(ikítése miatt, mint
amennyit az intézkedésekkel megspöroltak . Az államkasszának ugyanis átlagban
lakásonként egymilliós bevételt hozott a korábbi lakástámogatási rendszer . Egy
átlagos méretű társasházi lakás után az állam több mint hárommillió forint
adóbevételhez jut . 14a ugyanerre a lakásra valaki ltatmilliá :forint hitelt vesz fel, akkor
15 év alatt is alig több mint kétmillió forint támogatást kap az d1latntál .

Medgyessy Péter „Egyetértésben a nemzettel" címíi választási programjában 25 ezer
állami támogatással késztiló bérlakás megépítésére tett igéretct .
A kormány pedig azt ígérte, hogy kétszeresére növeli a k6ltségvetési forrásb©1
támogatott bérlakásépítések számát, és a jelenlegi kormányzati ciklusban évente 8 ezer
új bérlakás fog megépülni, 2003-óan - szemben az előz-6 év 20 milliárd forinttal - mar
csak míndvsszc 10 milliárd forint jutott bérlakásépftesre, és az ígért 8 ezer táj bérlakás
helyett csupán 731 épült meg . 2004-ben pedig bérlakás-építésre már csak 7 milliárd
forint jutott. Majd a Draskovícs-csomag tovább csökkentette az autúgy is csekély
összeget. Az új pénzügyminiszter arra tett javaslatot, hogy a takarékossági csomag
keretein belül az előre jelzett 7 milliáirdos bérlakás-támogatásból 3,4 milliárdot vonjon
cl az illetékes tárca. Ezt az összeget a Draskovún-csomag keretón belül zárolták is .

Mindenkinek joga van ugyanakkor az otthonteremtés lehetőségéhez . Ezért a határozat
arra kéri a kormányt, hogy a fiatalok lakáshoz jutása érdekében állítsa vissza az
otthonteremtési támogatás rendszerét!

B) Mindenkinckjogo van a bi tomógos megélheté4ez .

AA kis- és középvállalkozások a 3,8 míllib magyar munkavállaló majdnem 40
százalékának, azaz másfélmillió embernek biztosítanak kenyérkereseti lehetóségct .
Vagyis a magyar munkahelyek megőrzéséhez elengedhetetlenül fontos a kis- és
középvállalkozások támogatása, megerüsítése .

A kormány 2002. szeptember 19-én és 2003 februárjában négypártí .megállapodás
keretében vállalta a kis és középvállalkozások megerősítését . Vállalta, hogy: „Hazánk
sikeres európai uniós tagságának elsőrendű és elengcdhctetlen eélja, hogy az
állampolgárok életszínvonala és élcttxtin$sége belátható időn belül felzárkózzon az
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európai uniós tagországok átlagához ." „A magyar gazdaság versenyképességének
erősítésére, a régiók kiegyenlített fejlődésére kell törekedni, amihez nélkülözhetetlen a
terffietfejlesztésre, a magyar kis- és középvállalkozások és mezőgazdasági termelők
segítésére, a hazai munkahelyteremtésre, valamint a környezetvédelemre iráDyuló
programok végrehajtása, továbbá a mindezekhez szükséges hatékony
intézményrendszer kiépítése" .

Ennek ellenére a Medgyessy-kormány csak szavakban beszel a foglalkoztatás
javításáról. A tények azt mutatj&- a foglalkoztatás az elhibázott gazdaságpolitika
eredményeként stagnál . A magyar kis- és középvállalkozások, valamint az
i nkormányzatok egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek, s olboesátásokra
kényszerülnek .

A polgári kormány hatékony, aktív gazdaságpolitikát folytatott, amely hozzájarult
Magyarország versenyképességének javítósahoz . A kis- és kazépváilalkozók
megerősödését, és ezáltal új munkahelyek létrejöttét kedvezményes hitelekkel, vissza
ne-m térítendő állami támogatásokkal, a Széchenyi Tervvel segítette elő . Röviddel a
New York-i terrortámadás után, új Széchenyi Plusz keresletdsztönzö gazdaságpolitikai
csomagot fogadott el. Ez nem a belső fogyasztás növelésétől remélte a gazdssgi
növekedés megérzését, hanem a beruházások ösztönzésére helyezte a hangsúlyt .
Ösztönözte a további lakásépítéseket, kedvezményes hiteleket kínált a
munkahelytereint6 vállalkozásoknak, növelte a kaltségvetésből az infrastrukturális
beruházásokra fordítható összegek nagyságát. Ezek mínd-mind ele segítették új
munkahelyek létrejöttét .

A Medgyessy-konnany intézkedései rontják a magyar vállalkoztak versenyképességét .
A meglévő versenyhátrányok következtében a hazai kis-és középvállalkozások akar
15-20 százaléka Is t6nkremebet az európai uniós csatlakozás után .

Az Európai Unió jelenlegi tagállamaiban az állami tulajdon aránya a magánvagyonhoz
viszonyítva magasabb, mint Magyamrszágon . Ebből is jól latszik, hogy semmi sem
indokolja az állami vagyon nagyarányú értékesítését .

A Medgyessy-kormány nemzeti vagyonról alkotott felfogása alapvetően hibás . A
privatizáció ugyanis nem oldja meg a magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési
problémáit. A magyar gazdaság növekedését nem a nemzeti tulajdonban lévf
gazdasági társaság eladásával lehet beindítania, hanem hiteles és aktív
gazdaságpolitikával .
A Medgyessy-kormány olyan stratégiai vállatok, cégek értékesítésével, mint például a
MOL, Nemzeti Tankönyvkiadó, a Szerencstjátck Rt., a Bábolna Rt . feléli a jövi t, a
magyar polgárok jövőjét, biztonságát értékesíti . A Medgyessy-kormányt a rövid távú
politikai célok érdeklik, nem az ország sorsa, nem az ország jc vöje, nem az, hogy mi
lesz utánuk, hogy miből fog majd gazdálkodni a magyar gazdaság, hogy mi tágja
biztosítani a bevételeket a költségvetésnek .

Mindenkinek joga van tehát a biztonságos megélhetéshez . Ezért a határozat arra kéri a
kormányt, hagy a bérből és fizetésbe1 álok érdekében állítsa le a privatizációt, védje
meg a magyar munkahelyeket, és támogassa a magyar vállalkozókat!
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C) Mindenkinek joga van az egészséges élet leáretAségéhez .

2002. június 14-én a Medgyessy-kormány felrúgta az Orbán-kormány által a
gyögyszergyártökkal kötött gyógyszerár-megáBapodást. A megállapodás értelmében a
gyógyszerek ára éves szinten az infláció 70 százalékával emelkedhetett . Ez az akkori
inflációs értéket tekintve négy százalékos gyógyszerár-drágulást jelentett .
Ráadásul a gyógyszerár-megállapodás részeként mintegy 400 új készítmény került be
a támogatotti körbe . Vagyis ezeket a készítményeket a betegek olcsóbban
vásárolhatták meg, hiszen a társadalombiztosítás támogatta .

Az elmúlt másfél évben a Medgyessy-kormány nem tett érdemi lépést gyógyszerár-
ügyben, képtelen volt a polgári kormány által kidolgozotthoz hasonló, hosszú távú
gyógyszerár megállapodást rögzíteni. Ehelyett tétlenül nézte a beteg emberek
gyógyszerk4ltségeinek emelkedését, pedig a KSH adatai szerint az év első
hónapjaiban a gyógyszerek ára 16 százalékkal emelkedett .

Medgyessy Péter „Egyetértésben a nemzettel" korábban pedig azt igene : „Megállítjuk
a betegeket terhelő gyógyszerköltségek emelkedését . Ingyenessé tesszük a szív- és
érrendszeri megbetegedések, valamint a csontritkulás kezelésére szolgáló
gyógyszereket. Elérjük, hogy senki ne betegedjen meg azért, mert szegény, és senki ne
szegényedjen el azért, mert beteg."

A kormány által áprilistól bevezetett hatósági gyógyszerár ugyanakkor csupán
kampányfogás és szemfényvesztés, hisran a hatósági ára-fi készítményekért még
mindig többet kell fizetni, mint a januári drasztikus, átlagosan 16 százalékos áremelés
előtt.

A sokak által használt láz-és fájdalomcsillapítók januárban felemelt ára áprilisban nem
c likkent, ezen készítmények árára nem vonatkozik a hatósági á .r. A Szív és -
érrendszeri gyógyszerek nem váltak ingyenessé. A drasztikus januári áremelés, majd a
hatósági ár bevezetése után is átlagosain húst százal6kkai kell majd többet fizetni
értük, mint tavaly decemberben. Ráadásul a hatósági árak bevezetésével
gyógyszerhiány alakulhat ki, nem zárható ki, hogy bizonyos készítmények eltünnck a
patikák polcairól .

Pedig mindenkinek joga van az egészséges élet lehetfSségébez . Ezért a határozat arra
kéri a kormányt, hogy a nyugdíjasok érdekében tartósan csökkentse a gyógyszerek
arát, és állítsa le a kGrházprivatizéciót!

U) Mindenkinek közös érdeke, hogy a magyar élelmiszerek árai ne emelkedjjenek.

A kormány 2002. szeptember 19-én és 2003 februárjában négypártí megállapodás
keretében vállalta a imagyár gazdákk helyzetének megerősítését Ebben azt vállalta,
hogy „Hazánk sikeres európai uniós tagságának elsőrendű és elengedhetetlen célja.,
hogy az állampolgárok életszínvonala és életminősége belátható idr a bolti
felzárkózzon az európai uniós tagországok átlagához."
„A magyar gazdaság versenyképességének erősítésére, a régiók kiegyenlített
feilódésére kell törekedni, amihez nélkülözhetetlen a területfejlesztésre, a magyar kis-
és k~pvá11alkozások és mezőgazdasági termelők segítésére, a hazai
munkahelyteremtésre, valamint a kömyezetvédelcmre irányulí programok
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végrehajtása., továbbá a mindezekhez szükséges hatékony intézményrendszer
Wpítésc"

A koppenhágai EU-csúcs után a kormány azt is vállalta, hogy kifizetik a magyar
gazdiknak a 25%-os direkt európai uniós támogatás 30%-os kíegészitő nemzeti
támogatását. Ez az összeg - közel 90 milliárd forint - azonban nem szerepei az idei
költségverésben . A gazdák támogatására a Medgyessy-kormány nem biztosított
elegendő költségvetési fedezetet .

A 2004-es költségvetés agrárfejezetónek kialakításakor a tavaly nyári aszály okozta
nehéz helyzetet éppúgy figyelmen érvül hagyták, mint azt, ,hogy* a májusi európai
uniós csatlakozás előtt utoljára volt mád jelentős mértékii nemzeti támogatással
javítani a magyar élelmiszergazdaság versenyhelyzetén. A Medgyessy-kornAzy ezt a
lehetőséget is elmulasztotta.

A magyar piacon is látható, hogy miként unogatják a gazdákat más, velünk együtt
csatlakozó államok . A lengyel vagy cseh disznóhús, a szlovák és szlovén tejtermékek
megjelenése élelmisaerüzleteinkben nem azért lehetséges, mert az említett országok
termelői versenyképesebbek lennének m magyaroknál, hanem azért, mert ezek az
államok, saját érdekeiket pontosan felmérve, a csatlakozás előtt még élnek az ágazat
nagyfokü támogatásának lehetőségével. Nálunk nem ez történik .

Az állam éppen akkor növeli a gazdálkodók terheit, amikor azok május 1-töl még a
jelenleginél is jóval nagyobb versenynek lesznek kitéve ós olyan tőkeerős
versenytársakkal találják magukat szembe, akik évtizedek óta élvezik a Korősségi
Agrárpolitika számukra nyújtott kedvezményeit .

A Medgyessy-kormány mulasztása tisztán látható : a növekvil élelmiszerárak ellenarc
veszteséges, ezért az elégedetlen gazdálkodók kénytelen voltak utcára vonulni, az
ágazatot cs$clc k, üzembezárások, és elkeseredett emberek jellemzik .

Ezért a kormánynak haladéktalanul e1 kell kezdenie olyan támogatási eszkbzök
alkalmazfsát, amelyek a Kőzi sségi Agrárpolitikának nem mondanak ellent, így
nemzeti támogatásként a csatlakozást követő három évben is fenntarthatóak .

.AA kormánynak a költségvetési források átcsoportosítása révén mindent meg kellene
tennie, hogy az uniós tsmogatások lehívásához szükséges magyar kifizető ügynökség
cetinél hamarabb felálljon .

Mindenkinek közös érdeke tehát, hogy a magyar élelmiszerek árai na emelkedjenek .
Ezért a határozat arra kori a kormányt, hogy a magyar gazdák támogatása érdekében
módosítsa a költségvetést?

Ej Mindenkinek közős érdeke, hogy a gáz- és energiaár-emelés ne jelentsen
elviselhetetlen terhet a csala~ szárrr#ra.

Az MSZP választási kampányában azt ígérte, hogy nem lesz gázáremelés. Az MSZP
frakcióvezetője lassan mondta, hogy az ország minden váiautópolgám megértse :
„Nem lesz fogyasztói gázár-emelés, lesz viszont rezsitámogatás és magasabb családi
pótlék." Medgycssy Péter is azt ígérte : „Kérem szépen . Nem lesz gázáremelés
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egy&halán . Most mondom, 20 évre, hány elvre ígcrjem meg? Nem lesz

gázáremel6s . . . " .

Mi törtónt a valósigban? A Medgyessy-kormány az elmúlt másfél évben többször és
az .infliciót jóval meghaladö mértekben emelte a gáz arát. Az igeretekkel szemben a
nagyfogyasztók esetében már 2002 júliusában négy százalékkal emeltek a ;gáz árát.
2003. január 10-i ülésen a Medgyessy-kormány figy döntött, hogy május 15481 a
fdldgdz ára a lakossági fogyasztóknál 12 százalékkal, míg az egyéb fogyasztók
Jcdrdben 15 sz6zalékkal emelkedik. Vagyis a gáz ára az infYáciö mértekének az infláció
mértekét biromszorosan meghaladó mérté.khen emelkedett. 2003. október 15461
ismételten emelte a gáz árát a Medgyessy-kormxíny . Az áremelés mértéke átlagosan
16,4 szozalók volt . Az önkonndnyzatoknak 40 százalckkal kell többet fizetni a
kórházak, iskolák, óvodák, nyugdíjasottbonok fűtéséért. 2004. január 1-.jén a lakosság
számára messze az infláciö főlőtt emelte a Medgyessy-kormány a gáz árát .

A villamos-energia árat a Medgyessy-kormány az elmúlt módol évben hiromszor
emelte. 2003. februártoi a villamos-energia árát a kormány, az ínltIA66 több mint
kétszeresével emelte meg. Augusztustól ismét emelkedett a villamos-energia ára, az
emelés mértéke 9 százalék volt. Ez év januártól a villamos-energia áfája 12 nizal6kröl
25 százalékra emelkedett.

A kormányváltás áta a villanyáram áremelésének mértéke is meghaladta á 30
százalékot. A gázáremelés a családokra elviselhetetlen terheket rb .

Mindenkinek kenus érdeke tehoi, hogy a gáz- ds energiaár-emelés ne jelentsen
elviselhetetlen terhet a csalódok számára_ Ezért a határozat arra kéri a kormányt,
garantálja, hogy az éves gü- és energiaár-emelés Dnértéke az 5%-ot ne haladja meg!

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ezeknek a céloknak az eldrése drdekébcn
kezdeményezte a Nemzeti Petitiek, mert nem maradt más mód a magyar emberek számára az
alapvető biztonságukcrt, mint egy országos Nemzeti Petíció, amely lehetőséget ad számukra,
hogy figyelmevessék a kormányt a legalapvetőbb kötelességeire . A Nemzeti Petíció célja,
hogy nekünk is legyen esdlyünk alapítani az új szabad Európát .

A pets'eiós jog a politikai alapjogok egyike, a vdleménynyilvánitos egyik formája, amely a
dexnokráci: k múk6&sének egyik legalapvctöbb sarokkáva . A petíciós jog gyakorlása
egyrószt a ki zvctlen demokrácia egyik megnyilvánulási formája, másrészt az alapjogok
érvényesülése biztosítékának is szimít . Nyugat-Európában a petícíOs jognak Évszázados
hagyományai vannak, s 1989 vta a magyar AlkotmAnynak is része . Az Pdkotm6ny kimondja,
bogy: „A Magyar Kántársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal
együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes,íllami szerv elé."

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ezen Alkotmányban biztosított jogival élve hívta fel a
választópolgárokat, hogy aláírásukkal csatlakozzanak ahhoz a kérelemhez, amelyben a polgári
kormony iltal megteremtett jóléti int6zményrendszer visszaállítását kérik a kormánytál. A
Nemzeti Petiti$ kiállás a munkavállalók, a fiatalok, a nyugdíjasok, a gyermekes csalódok és a
magyar gazdák mellett. Fontjai egytől egyig ga7AaGogilag megalapozottak és
megva16sitbut6k.
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A több mint egymilliö aláírás a népakaratnak olyan, a magyar demokj -4c:ía történetében eddig
példátlan megnyilvánulása, amelyet a kormány és az Országgyűlés nem hagyhat válasz
nélkül. Saját létezésének alapját kérdklelezi meg az a kormány, amelyik a választópolgárok
ilyen tömegének cgyóntetű akaratát figyelmen kívül hagyja . A konnenyok, a politikusok az
egész nemzet, tehet az emberek szolgálái, nem parancsnokai, vegyék tehát kivételes
megtiszteltetésnek, ha az emberek megszólítják őket, és kérést intéznek ho".ájuk .

Ha a petícióban szereplő javaslatokat a kormány megfogadja, a szükséges dóntéscket a
Parlament meghozza, az euröpaí uniós csatlakozás minden magyar ember számáré
bízto~ossá és kiszámíthatóvá tehető .

Budapest 2004 . május 17 .

~~- 24k
Pokorni Zoltán

	

Rogán Amál
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

	

Fidesz -- Magyar Polgári Szövetség
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