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TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET 
 
Bogár László szerint el ször kell szembesülni azzal, hogy az el ttünk álló évek során nagy 
valószín séggel nem fognak vülni a magyar társadalom rendelkezésére álló anyagi 
er források. A globális rend veszélyesen instabil marad, és a „magyar” gazdaság 
tökéletesen kiszolgáltatott a válsághullámoknak. És mindezt most egy olyan magyar 
társadalommal kellene elfogadtatni, amelynek vesztes többsége joggal érzi úgy, hogy 
legvégs  lelki és fizikai korlátaihoz érkezett. Ez igen éles konfliktusokat válthat ki, ha ez 
egy olyan emberi közösséggel történik, amelynek több évtizedes alapélménye, hogy az 
országot vezet  uralmi csoportok mindig azt ígérik, hogy „majd jobb lesz”, de közben a 
többség reálbérei ma alacsonyabbak, mint 33 évvel ezel tt. Bármilyen jó szándékú is a 
mindezt megváltoztatni készül  uralmi akarat, ha nincs mögötte nagyon pontos kép a 
magyar társadalom valóságos szerkezetér l, az egyes csoportok valós helyzetér l és 
törekvéseir l, a megalapozatlan cselekvés igen súlyos újabb kudarchoz vezethet. Az 
pedig különösen veszélyes lehet, ha nem m ködnek azok a mechanizmusok sem, 
amelyek minél kisebb veszteséggel lennének képesek a cselekvés hibáinak korrekciójára. 
(MH 27) 
 
EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA 
 
A Magyar Orvosi Kamara szerint az egészségügy megmentését célzó ígéretek 
szertefoszlani látszanak, ezért a MOK és a Magyar Orvosok Szövetsége is csatlakozott a 
Magyar Rezidens Szövetséghez, így közös országjáró körúton gy jtik a szakorvosjelöltek, 
szakorvosok, f orvosok felmondóleveleit. A felmondások januárban aktiválódnak, ha az 
Orbán-kormány továbbra sem teljesíti a Fidesz kampányígéreteit, azaz nem rendezi az 
egészségügyben dolgozók bér- és munkakörülményeit. (Nv 27) 
 
Az új nemzeti drogstratégia tervezete az elterelés (büntetés helyett kezelés) választását az 
új tervezet csak bizonyos törvényi garanciák beiktatásával (például együttm ködés a 
hatóságokkal, b nügyi költségek megtérítése) adná meg a fogyasztóknak. A Magyar 
Addiktológiai Társaság szerint azonban a kábítószerrel való visszaélések számának 
csökkenését nem a büntetések elrettent  mivolta fogja el mozdítani. „Fájóan hiányzik” az 
ártalomcsökkentés problémaköre, vagyis amikor olyan függ ket kezelnek, akik nem 
tudnak felhagyni a szerhasználattal. Ennek elsúlytalanítása nem illeszkedik az uniós 
gyakorlathoz. Barna Erika, a Kék Pont munkatársa szerint a tervezet még az 
ártalomcsökkentés kifejezést is kerüli, pedig ezek a programok, mint például a csere, a 
kezelésbe kerülés els  állomásai. Hiányolja a tervezetb l azt is, hogy a biztonságosabb 
szórakozás feltételeinek megteremtését úgy képzelik el, hogy szigorúbban vonják 
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felel sségre a szórakozóhely üzemeltet ket. Nem csak hatósági megoldások vannak, ott 
van például a partiszerviz-szolgáltatás, hogy azok a fiatalok, akik mindenképpen élni 
akarnak valamilyen szerrel, ezt biztonságosan tehessék. A Magyar Drogterápiás Intézetek 
Szövetsége azt kifogásolja, hogy a legkonkrétabb fejlesztési célok a kínálatcsökkentéssel 
kapcsolatban jelennek meg. A Társaság a Szabadságjogokért szerint az alkotmányos 
büntet joggal összeegyeztethetetlen az internetet figyel  szolgálat felállítása. Ugyanígy 
vélekednek a bizonyítási teher megfordításáról a vagyonelkobzásos ügyekben, vagyis 
amikor a vádlottnak kellene bizonyítania, hogy vagyonát nem kábítószer-kereskedelemb l 
szerezte. (Nb 27) Elgondolkodtató, hogy „a szakma” kizárólag a droghasználatot 
menteget , ha nem éppen támogató álláspontokat fogalmaz meg, s a leszoktatásban élen 
járó (nagyrészt egyházi) szervezetek hangja nem hallatszik. 
 
Hoffmann Rózsa szerint vezet  magyar cégek képvisel i arról panaszkodtak, hogy a friss 
diplomásokat néhány hónapon belül a szakmai felkészültségükben mutatkozó 
hiányosságok miatt el kell bocsátaniuk. Ez tarthatatlan. A min ség emelése érdekében 
már a tanulmányok megkezdése el tt célszer  komolyan sz rni. Nem szükséges 
egyetemre felvenni azokat, akik éppen csak elégségesre teljesítették az amúgy is alacsony 
követelményeket támasztó érettségit. A f iskolák egyetemi rangot szereztek, közben nem, 
vagy csak részben tudták az egyetem megkívánta színvonalat elérni. A törvénytervezet 
mérhet  és ellen rizhet  kritériumokkal írja le, mit l lesz az intézmény 
tudományegyetem, és mit l iskola. A kritériumok teljesítésére néhány évet állapítanak 
meg. Az intézményeknek módjukban áll, hogy mérlegeljék a lehet ségeiket. (MN 26)  
 
Közös közleményben adtak hangot a fels oktatási törvény koncepciója miatt érzett 
aggodalmuknak a legnagyobb egyetemek. Az ország érdekeit az szolgálja, ha a fiatal 
diplomások itthon kamatoztatják tudásukat, és ennek ösztönzésére az els dleges eszköz a 
tartalmas életpályamodellek kialakítása. Az oktatás költségeinek tervezett visszatérítése 
azonban könnyen visszatartó er vé válhat, ráadásul éppen azokon a területeken – a 

szaki és természettudományokról és a tanárképzésr l van szó –, amelyeken kevés a 
jelentkez . (Nb 23) A rektorok azt javasolják: csak azok a diákok fizessenek, akik nem 
teljesítik az általuk felvett krediteket. Azt kérik a kormányzattól, hogy egyes képzési ágak 
ne kerüljenek ki teljesen az államilag finanszírozott rendszerb l. A közszférában is 
szükség lesz a kés bbiekben jogi és gazdasági végzettség  szakemberekre. Legfeljebb 25 
százalékkal módosítsák az egyes képzési területek keretszámait, hiszen ennél nagyobb 
mérték  változtatást nem bír követni a rendszer. (MN 28) 
 
Pokorni Zoltán azt javasolja, hogy a munkaadó is vegyen részt a diákhitel 
törlesztésében. Az állami alkalmazottaknál az állam vállalhatná a törlesztést, a vállalati 
szektorban pedig költségként írhatná le a munkaadó a részleteket. Ez a lehet ség 
nemcsak könnyítene a fiatalok anyagi terhein, de emellett ösztönözne is a tanulmányok 
elvégzésére és az itthoni munkavállalásra. (MN 27) - Mindkét fél a megegyezésre 
törekedett azon az egyeztetésen, amelyet a Fidesz oktatási munkacsoportja 
kezdeményezett Hoffmann Rózsa államtitkárral a készül  oktatási törvényekr l. 
Hoffmann szerint alapvet en a támogató vélemények voltak többségben, a képvisel k 
szinte kivétel nélkül a tervezett intézkedések anyagi oldalára kérdeztek rá. Szakmai 
kifogásokat els sorban Pokorni Zoltán és Pósán László fogalmazott meg, de az oktatási 
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munkacsoport által felvetett javaslatok nagyobbik részére a szakmai válaszok 
egyértelm en kiolvashatók a már elkészült jogi normaszövegb l. (MN 28) 
 
Lázár János szerint amíg  a frakcióvezet , addig az oktatáson keresztül megvalósuló 
integráció a legfontosabb ügyek egyike. Az állam igenis t zzön ki célokat a tantestületek 
elé, és vigye végig ezek megvalósítását, ne mondhassák azt sehol, hogy nem integráljuk a 
hátrányos helyzet  gyerekeket, mert nincs hozzá kedvünk. - Lázár szerint valóban nagy 
dilemma, hogy a német ipar számára beszállítóként dolgozó magyar vállalkozásoknak 
képezzünk jól megfizetett szakmunkásokat, vagy azt mondjuk, hogy inkább legyen sok 
diplomás, mert az még egy átmeneti munkanélküliség-növekedés esetén is növelheti az 
ország versenyképességét. (hvg.hu) 
 
A héten elhunyt Makovecz Imre jelent ségét mindegyik parlamenti párt méltatta. A 
Népszava szerint is kétségtelen, hogy a 20. század egyik legjelent sebb magyar építészét l 
búcsúzunk. Életm ve és annak hatása a magyar építészetre minden bizonnyal 
évszázadokig megmarad. A maga útját járta emberileg és m vészileg is. A szocialista 
épít iparnak is hadat üzent a hetvenes években, miért érdekelték volna a 21. századi 
trendek? Akkor kivonult a kényelmes, fantáziátlan, bürokratikus állami építészeti irodából 
és önkéntes szám zetésbe vonult a Pilisi Parkerd  tervez jeként. Falura ment, 
mozgalmat indított a Kádár-kor által tudatosan szétvert közösségek újjáépítésre. 
Személye, tartása, bátorsága lassan mitikussá vált. Megszállottan kereste az si magyar 
építészeti anyanyelvet. Iskolát alapított, amit csak kevesen képesek. Hiába volt 
ugyanakkor építészi és közéleti ikon, hiába nyert választást a konzervatív oldal, hiába 
halmozták el díjakkal, privát akadémiáját hiába emelték be egyenesen az alkotmányba, 
mégis cs dbe jutott 2010-ben építészeti irodája. Nehezen heverte ki, ha kiheverte 
egyáltalán. (Nv 28) 
 
CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG 
 
Még az idén dönthet a kormány az államilag kamattámogatott jelzáloghitel-
konstrukcióról. Kamata legalább olyan kedvez  lenne az els  öt évben, mint az euró-alapú 
hiteleké. (MH 24) - Az állampolgári jogok országgy lési biztosa szerint a magáncs d 
bevezetése segíthetné az adósságcsapdában verg  polgárok talpra állását. A szociális 
feszültségek kezeléséhez szükség volna a külföldön jelent s eredményeket hozó módszer 
mihamarabbi meghonosítására. A Közigazgatási Minisztérium szerint a szisztéma akkor 
lehet sikeres, ha az adósok jelent s csoportjának van olyan jövedelme és vagyona, amely 
figyelembe vehet  a szükségképpen drága, bíróság által felügyelt adósságrendezési 
eljárásban. A vagyontalan, a megélhetést is alig fedez  családoknál nem várható 
eredmény, a hosszadalmas és költséges procedúra után a hitelez  nem jutna a pénzéhez, s 
az adós helyzete sem javulna. (MN 26) 
 
Leszakadt födém miatt ürítettek ki egy társasházat Budapesten. Két huszonéves férfit 
el állítottak, mert megalapozottan gyanúsíthatók a lakóház két tartóoszlopának 
ellopásával, amely nagyban hozzájárult a födém leszakadásához. (MN 23) - Bogyay 
Ferenc, Miskolc rend rkapitánya szerint amikor gyakran éri vád a rend rséget, hogy egy 
bizonyos társadalmi csoportot az átlagnál jobban igazoltatnak, meg kellene vizsgálni 
azt is, hogy vajon csak azért, mert az adott társadalmi csoporthoz tartoznak, vagy netán 
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amiatt inkább, mert az átlagtól eltér en viselkednek? Dönt en az utóbbiról van szó. A brit 
igazságügyi minisztérium honlapján meg lehet találni, hogy a fogvatartottak hány 
százaléka fehér, fekete, kínai, vegyes. Kállai Ern  ombudsman is egyetértett ennek 
szükségességével. (MN 24) 
 
PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK  
 
A görög helyzet és a devizaalapú hitelek kedvez  árfolyamon való végtörlesztésének 
lehet sége komoly mélységbe taszította a forint árfolyamát és jócskán megemelte az 
állampapírhozamokat. Az állampapírpiacon a legaggasztóbb jel egyel re nem is a 
hozamok szintje, hiszen azok a görögökével egybevetve egészen rendben vannak. A rövid 
oldalon a hozamokat továbbra is támasztja a jegybanki alapkamat. Sokkal fájóbb, hogy a 
hosszú lejáratú állampapírok hozamszintje az elmúlt két héten nagyjából egy 
százalékponttal (ami nagyon magas érték) emelkedett. A tíz- és tizenöt éves papírok már 
nyolc százalék feletti hozamon forognak. Jó hír, hogy az els dleges piacon nincsenek 
értékesítési nehézségek. A mennyiségek emelését is lehet vé tette a kereslet. (NG 26) - A 
forint két és fél éves mélypontra zuhant. Elképzelhet : egyes, nagy piaci szerepl k 
elkezdtek arra spekulálni, hogy az MNB nem lesz képes megvédeni a forintot a jelent s 
gyengülést l, illetve tesztelik a magyar jegybankot, hogy a forint gyengítésére hogyan 
reagál, mikor avatkozik be. (MH 22) 
 
A Magyar Nemzeti Bank el rejelzése szerint nem elegend ek a kormány eddigi 
takarékossági intézkedései, a 2,5 százalékos hiány csak további 300 milliárd forintnyi 
kiadáscsökkentéssel, illetve bevételnöveléssel érhet  el. Az áfa emelése miatt jöv re a 
vártnál magasabb, 4,7 százalékos inflációra kell felkészülnünk, míg a gazdasági 
növekedést jöv re mindössze egy százalékra jósolták. Az export megtorpant; az 
euróövezet is csak egy százalék körüli el relépést tud majd felmutatni. Az euróövezet 
válsága lényeges romlást eredményez a forint árfolyamában és az államadósság után 
fizetend  kamatokban, és a devizahitel-törleszt részletek révén óriási pénzeket von ki a 
magyar gazdaságból. (MN 23) - A Költségvetési Tanács tagjai kett  az egy arányban 
egyetértettek a 2012-es büdzsé tervezetében foglaltakkal – jelentette be Járai Zsigmond. 
Járai egyedül a foglalkoztatási prognózist nevezte túl optimistának. Szerinte 95 milliárd 
forintos tartalékfeltöltésre van szüksége a jegybanknak a 2011-ben várható veszteségei 
ellensúlyozására. (A magas alapkamat miatt a hazai bankokhoz, a magas tartalékszint 
miatt külföldiekhez d l a pénz – ld. kés bb Boros Imre elemzését; emiatt az MNB további 
megszorításokat sürget, különben kamatot fog emelni, ami miatt még nagyobb hiány 
képz dik…) Az egyenleg javítása érdekében adóemelésekre és új adófélék bevezetésére 
lesz szükség. (Nb 24)  
 
Gaál Csaba szerint különösen pikáns, hogy a korábban rendre radikális 
kiadáscsökkentést szorgalmazó Járai most további adóemelést ajánlott a kormány 
figyelmébe. (VG 26) Simor András fenntartásait hangoztatta. A tervezet szerinte nem 
számol a devizahitelek végtörlesztésének várható kedvez tlen makrogazdasági 
hatásaival. A bevételi és kiadási el irányzatokat alátámasztó adózási jogszabályok és 
egyéb szaktörvények jelent s része még nem készült el, ami rontja a költségvetés 
hitelességét. (Miután ezek határideje a korábbi szabályok szerint is november 15; a 
tervezettek szerint november vége lesz. Simor ne tudná?) (Nb 24)  
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Az arányos adórendszer az egyetlen eszköz, hogy Magyarországon ismét gazdasági 
növekedés legyen, munkahelyek jöjjenek létre, és megérje dolgozni – mondta Szijjártó 
Péter. A kormánynak „esze ágában” sincs visszatérni a progresszív adórendszerhez. (NG 
24) A nagyobb jövedelm eknél jöv re megtartják a szuperbruttót, de felezik, majd a 
rákövetkez  évben kivezetik. Elképzelhet , hogy a kormány – a negatív visszhangokra 
reagálva – választotta mégis a szuperbruttó megtartását, mert így könnyebb kommunikálni, 
hogy „eszünk ágában sincs visszatérni a többkulcsos adórendszerhez”, miközben a 
gyakorlatban ez történik. Szijjártó szerint a kormány foglalkozik azzal, hogy az 
alapélelmiszerek árát elviselhet  szinten tartsa. A Fidesz ellenzékb l nagy er vel 
kampányolt az alapélelmiszerek ötszázalékos áfája mellett. Vámos György, az Országos 
Kereskedelmi Szövetség f titkára úgy véli, hogy egy ilyen áfa-csökkentés nyomán csak 
átmenetileg esne a költségvetés adóbevétele, az adott terület kifehéredése nyomán kés bb 
visszajönne ez a bevétel. Ötszázalékos áfa mellett nem érdemes feketézni. (Nb 22)  
 
Madár István, a Portfolio elemz je  rámutat, csak Grúziában és Bulgáriában van valódi 
lineáris adózás, ahol azonos adókulccsal adózik szegény és gazdag egyaránt. A legtöbb 
országban olyan alapkedvezményt építenek be, ami összességében lehet vé teszi, hogy a 
magasabb jövedelemkategóriákban magasabb átlagos adókulcs érvényesüljön, jelent s 
adóbevételt generálva. Ez azonban nem fogja vissza a fogyasztást. Nekünk is ilyen típusú 
adóban kellett volna gondolkodnunk, úgy, hogy a méltányosságot is szolgálja és a 
társadalmi szolidaritásban is részt vegyen. Az egykulcsos adó konjunktúrakezelés 
szempontjából teljes félrenézés volt. A világgazdasági helyzet rendkívül bizonytalan, s itt 
ilyen adóátrendezést végrehajtani, ami a magas fogyasztási hajlandóságúaktól csoportosít 
át jövedelmet az alacsonyabb fogyasztási hajlandóságúakhoz, nem biztos, hogy jó 
tempóban bevezetett lépés. Az alacsonyabb jövedelm ek esetében reálértelemben 
jövedelemcsökkenést lehetett megfigyelni, ami természetesen a fogyasztás 
visszaeséséhez vezet. Az adókiengedéssel 5-600 milliárdot hagytak a gazdaságban, amit ha 
nem tettek volna, most nem kellene óriási kiigazításon törni a fejüket. Ráadásul abban az 
esetben a Széll Kálmán-terv végrehajtásával most „mintaország” lehetnénk az Unióban. 
Ezt a történelmi esélyt a kormány elhibázta. Az egyetlen szerencsénk, hogy azóta 
észrevették és új gazdaságpolitikát hirdettek, amivel együtt járnak ezek a népszer tlen 
intézkedések, amik amúgy feleslegesek lettek volna. (mindennapi.hu) 
 
Takács Imre felidézi: Keynes A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete cím  

 m vében rámutat arra, hogy „ha az adópolitikát céltudatosan a jövedelmek egyenl bb 
elosztásának az eszközeként használják, természetesen még nagyobb lesz a hatása a 
fogyasztási hajlandóság növelésére”. Takács szerint az nyilvánvaló, hogy a gazdagokat 
segít  egykulcsos szja nem a jövedelmek egyenl  elosztását eredményezi, ezért csökkenti 
a fogyasztási hajlandóságot. Hasznos lenne, ha Matolcsy György a jöv ben nem 
fordítana hátat korábbi álláspontjának. (Nb 27) 
 
Bogár László szerint az uralkodó nyelven belül maradva reménytelenül elbeszélhetetlen 
marad az egész adókérdés és benne az egykulcsos adó nagy vitát kavaró ügye. A 
multinacionális vállalatok minden lokalitásban alacsony adókat, alacsony béreket és 
alacsony szabályozási szintet akarnak, ezért aztán a birodalmi hamis beszéd létrehozta az 
adóverseny mítoszát, hogy ezzel arra kényszerítse a lokalitások uralmi elitjét, hogy az 
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egyre alacsonyabb adókban lássa saját sorsa jobbra fordulását. Vajon mivel magyarázható 
az a tény, hogy egyes országokban sokkal magasabb adószint van, mint Magyarországon, 
és ezek az országok mégis gazdagabbak és versenyképesebbek? Az adó egyszer en 
szerz dés az állam és polgárai között, ezért értelmetlen azt állítani, hogy magas vagy 
alacsony, mert minden attól függ, hogy az adófizet  mit kap cserébe. Az igen magas adó 
is lehet ésszer , ha kiváló min ség , hatékony közszolgáltatás, közbiztonság is jár cserébe. 
És fordítva: az alacsony adó is lehet tökéletesen irracionális, ha ennek következménye a 
vesztes többség teljes elnyomorodása. Magyarországon ma nem azért van kevés pénzük az 
embereknek, mert magas az adó, hanem azért, mert katasztrofálisan alacsonyak a bérek. 
A bért reálértékben visszavitték a 70-es évek szintjére, miközben a munkaer  
újratermeléséhez szükséges áruk és szolgáltatások árát globális piaci szintre vitték fel. 
Ezen belül a leginkább drámai, hogy a lakhatás fedezete végleg kikerült a magyar 
reálbérb l. Az elmúlt húsz év neoliberális diktatúrája ráadásul azt az illúziót keltette, hogy 
hitel segítségével megoldható ez a probléma. A „sima” lakásszerzés feltételei sincsenek 
benne a bérben, miközben most már a bankok extraprofitját is fedez  kamatokkal 
megnövelt szintjének kellene beleférnie, ami képtelen feltételezés. (MN 23) 
 
Varga Mihály államtitkár elképzelhet nek tartja az egyszer sített vállalkozói adó (eva) és 
az egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (ekho) megszüntetését. „Az eva 
megszüntetése nagyon kellemetlenül érintené a vállalkozásokat, s negatív 
következményekkel járna” – mondta Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége f titkára. A vállalkozók azért is kedvelik az evát, mert nem rak rájuk 
jelent s adminisztrációs kötelezettséget. Ha ezt megszüntetnék, akkor n nének a terheik, s 
minden bizonnyal többen a feketegazdaságba menekülnének. „Az eva bevált, biztonságot 
és garanciát ad a vállalkozóknak. Nem szabadna megszüntetni, f ként akkor, amikor így is 
magas a munkanélküliség”. (MH 23) 
 
BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM,  
 
A Magyar Bankszövetség az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Unió illetékes 
intézményeihez fordul a végtörlesztés ügyében. (MH 22) - A lakossági devizaalapú hitelek 
kitalálója, Johann Massenbauer támogatja az Orbán-kormány végtörlesztési javaslatát. Az 
osztrák hitelezési tanácsadó Európában els ként, 1993 óta közvetít svájci frank hiteleket. 
Már egy évvel a válság el tt, 2007-ben felhagyott a kölcsönök közvetítésével. 
Ausztriában nincs lehet ség a szerz dések egyoldalú megváltoztatására – szerinte 
ugyanis ez erkölcstelen. (MN 24) - Nem áll ellentétben a magyar joggal, hogy a bankok 
egyoldalúan módosítják a hitelszerz dések feltételeit. Ezt mondta ki a Legfels bb 
Bíróság, amikor hatályon kívül helyezte a Szegedi Ítél tábla döntését, amellyel korábban 
elmarasztalta a Partiscum XI. Takarékszövetkezetet. A pénzintézet több évre el re nem 
tudja felmérni a kockázatokat, így a t ke és az ügyfélt l független változásokat csak a 
futamid  közben tudja érvényesíteni. (MN 28)  
 
Mészáros Tamás szerint a devizahitelek rögzített árfolyamú végtörlesztési lehet ségének 
törvényer re emelése a forinttal szemben folytatott latens küzdelemnek is része. A 
kormány "gazdaságfilozófiájába" belefér a hazai valuta szándékos meggyengítése. Jót tesz 
az exportnak, de a magyar gazdaságot a szándékolt infláció aligha fogja megmenteni attól, 
hogy drasztikusan emelkedjen a CDS-felár. Aligha véletlen, hogy itt-ott hazai 
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pénzintézetek némely vezet i is megszell ztetik, milyen el nyökkel járna számukra, ha 
kisebb volna a multinacionális konkurencia. Mindez arra vall, hogy az úgynevezett 
nemzeti t ke bizonyos szegmensei és személyiségei f tik a háborús szenvedélyeket, mert 
úgy vélik, érdekükben áll a célirányos "piactisztítás". (Nv 24) Bár a lakossági ügyfelek 
kiszolgálására – benne a végtörlesztéses devizahitelek kiváltására – alkalmasak lehetnek a 
tavaly év végén 1450 milliárd forintnyi betétet rz  takarékok, a keoldal rendkívül 
gyenge. Orbán Viktor tavaly 100 milliárd forintos t kejuttatást ígért a takarékszövetkezeti 
szektornak – bár annak forrását azóta nem jelölte meg senki. A direkt kejuttatás a 
jelenlegi helyzetben szinte bizonyosan kiverné a biztosítékot Brüsszelben. A 
takarékszövetkezetek korábban sem juttatásról, hanem visszatérítend  pénzekr l, 
alárendelt kölcsönt kér l gondolkodtak. (NG 27)  
 
Vannak, akik szerint a Fidesz-kormány ki akarja utálni a külföldi bankokat, hogy teret 
nyújtson a hazai pénzintézeteknek. Zdeborsky György szerint ennek semmi realitása 
nincs. A bank rendkívül t keigényes vállalkozás. Esély sincs arra, hogy magyar bankok 
vegyék át a hazai pénzpiacot. Ez Zdeborsky egyik (ál)érve. A másik ennek az ellenkez je: a 
bankok természetesen nem a saját t kéjükb l adnak kölcsönöket, hanem a betétesekéb l. 
Közvetítik a pénzt a gazdasági élet és a társadalom szerepl i között. Aki a bankokat 
próbálja meg lehetetlen helyzetbe hozni, az a betétesek pénzével játszik. (Nv 24) Azért nem 
eszik olyan forrón a kását… Az Erste Group elnök-vezérigazgatója, Andreas Treichl 
hangsúlyozta: nem hagyják, hogy el zze ket egy ellenséges gazdaságpolitika. Az Erste 
Bank továbbra is partnerként áll magyarországi ügyfelei mellett, nem vonul ki 
Magyarországról. (NG 26) Zdeborsky tanulsága A bankok nem karitatív intézmények. 
Azért jöttek Magyarországra, hogy üzletet csináljanak. (Nv 24) Méghozzá milyen jót: 
Róna Péter szerint nincs még egy bankrendszer Európában, amelynek megengedett, hogy a 
hiteltörleszt részlet több mint 20%-a (!) „kezelési költség” legyen mind a deviza-, mind a 
forinthitelek esetében. (Nb 28)  
 
Róna Péter szerint Varga Mihály kijelentéseinek, miszerint nem lenne baj, ha két-három 
külföldi tulajdonú bank bezárna, szakmai megalapozottsága vitathatatlan. Magyarország 
túlbankosított a fogalom minden értelmében. A bankrendszert már évek óta csak 
oligopolisztikus szerkezete és az er fölénnyel való durva visszaélés tartja az eddig 
tapasztalt rózsás állapotban. (Nb 28) 32 százalékos a teljes hiteldíjmutatója az OTP hazai 
személyi kölcsönének, míg a román OTP-nél mindössze 14,85 százalékos a THM, az 
oroszországi leánynál pedig 15 százalék alatti. A hatalmas különbséget az OTP els sorban 
az országok közötti eltér  szabályozás számlájára írja. Romániában jogszabály rögzíti, 
hogy egy magánszemély összes hitelének havi törleszt részlete a jövedelmének maximum 
hány százalékát teheti ki, ennek a szabálynak a szigorú alkalmazását a Román Nemzeti 
Bank ellen rzi. A pozitív adóslisták is segítik a hitelintézeteket. Romániában egy igen jól 

köd  adósnyilvántartó rendszer nyújt pontos információt arról, hogy az egyes ügyfelek 
mekkora hiteleket vettek már fel, és azokat hogyan törlesztik. Egy ilyen nyilvántartás ötlete 
Magyarországon is évek óta napirenden van már, f leg az adatvédelmi biztos ellenvetései 
miatt azonban eddig nem hozták létre a pozitív adóslistát. Mivel a szomszédos 
országokban szigorúbbak a szabályozói feltételek, és így sz kebb a hitelezhet  ügyfelek 
köre is, a fizet képes személyekért folyó árverseny is élesebb. Az OTP Bank Románia 
beszállt ebbe a versenybe. Magyarországon valószín leg nincsenek ilyen tervei a banknak. 
(VG 28)  



 8 

 
Róna szerint valójában Varga visszafogottan fogalmazott. A magyar pénzügyi rendszer 
és monetáris politika felel ssége a duális gazdaság kialakulásáért, a honi ipar, 
mez gazdaság, szolgáltatások és háztartások sorvadásáért óriási. Sikerült létrehozniuk, 
majd állandósítaniuk egy olyan keköltség-szerkezetet, ami messze meghaladja a 
visegrádi átlagot, tehát egyszer en kitermelhetetlen, és ami még tragikusabb, sikerült a 
hazai szerepl k vállára terhelni kezelhetetlen kockázatokat. A liberális baloldal nem 
kevesebbet, mint a piacgazdaság hitelességét ássa alá, amikor nem néz szembe a 
pénzügyi ágazat silány erkölcsi, szakmai és gazdasági állapotával, és nem azon fáradozik, 
hogy azt helyrehozza, hanem azon, hogy minden, éppen a piacgazdaság hitelességét 
szolgáló kritikát lesöpörjön. De mindez nem mentség és nem magyarázat az elmúlt hetek 
visszamen leges hatállyal bevezetett törvényeire. A létez  jogrendszer adta lehet ségek 
helyett a kormány azt felrúgva olyan megoldást iktat törvénybe, amely – saját becslése 
szerint – az érintettek legfeljebb 15%-ának kedvez. Tessék elszámoltatni a bankokat és 
kötelezni ket a túlszámlázott összeg visszatérítésére. Ha ezért mennek el, hát menjenek. 
De ha azért, mert szavahihetetlen szószeg k lettünk, jaj nekünk még akkor is, ha k és nem 
mi voltunk a zsiványok. (Nb 28) 
 
Nagy Márton, az MNB pénzügyi stabilitási osztályának vezet je szerint régebben nem 
akartak, most már nem is tudnak hitelezni a bankok. A bankok már 2008 végén gyors 
visszafogással reagáltak a válságra és máig kitartanak konzervatív hitelezési gyakorlatuk 
mellett, hiába szembesülnek növekv  kereslettel. A pénzintézetek egy a válság el ttinél 
jóval szigorúbb pontrendszer alapján rögtön kisz rik e kkv-kat, így nem is bajlódnak 
azzal, hogy kiszámolják, mennyiért finanszíroznák ket. A kkv-nál mindez azonban nem 
okoz nagy változást, hiszen sokan már régóta még a fennmaradásukhoz elengedhetetlen 
forgóeszközhitelt sem kapták meg. A vállalati kötvénypiac is megoldás lehetne, ez 
azonban Magyarországon alulfejlett, jelenleg csak pár – eleve hitelképes – vállalat él a 
lehet séggel. Az USA-ban léteznek kkv-kötvénycsomagok, amelyet a Fed aktívan 
vásárolt a válság idején. A skandináv országokban szintén vannak hasonló törekvések. 
Képzeljük el: az MNB kisvállalati kötvények vásárlásával teremt forrást a hazai tulajdonú 
gazdaság er södéséhez. Eddig nem terjed a fantáziánk. De vajon mit l magyar, s mit l 
nemzeti ez a Bank? (NG 26) 
 
Boros Imre szerint ma a spekuláció arra játszik, hogy pénztelenítse az országot, hogy 
kés bb még többet kérhessen a pénzért. Azért, hogy mesterséges legyen a hiány, és az 
árak felverhet k legyenek, a meglév  pénzt el kell dugni valahol. Most a pénzt rejtik el, és 
éppen az egyik legnemzetibbnek mondott intézményben, a jegybankban. A jegybank nem 
pénzt ad a bankoknak, hogy azok hitelezzenek, mint rendes helyeken, hanem éppen 
fordítva, fogadja (raktározza) a pénzt, jobb id kre várva. A raktárért nem bérleti díjat 
számol, hanem ellenkez leg, még fizet is azoknak, akik oda rejtik a pénzüket. (Svájc 1978-
ban a spekulatív t két negatív kamattal büntette!) Át lehet váltani a forintot devizára, ezt a 
célt szolgálják az iszonyú összegre duzzadt devizatartalékok. Kérdés, hogy a spekulánsok 
biztonságának ki fizeti meg az árát. A spekulatív pénzáru-felhalmozást a jegybank 
megfizeti a spekulánsoknak, saját költségére. A költségvisel  a magyar adófizet . Azok a 
külföldiek, akik olcsó forrásként forgatják a jegybanki tartalékokat, boldogok. A 
jegybankban felhalmozott forinttömegek tulajdonosai infláció feletti kamatot kapnak. k 
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pedig a külföldi többségi tulajdonban lév  hazai bankok. Így m ködik a jegybanki 
spekulációs fellegvár. (MH 24) 
 
GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA 
 
Papp József közgazdász szerint a hazai kkv-szektor egyes ágazataiban (mez gazdaság, 
épít ipar, stb.) az alacsony termelékenység és a gyilkos verseny miatt profit csak úgy 
képz dik, ha a vállalkozások adót csalnak. Egy átlagos termelékenység  vállalkozás 
jövedelmében az adók aránya meghaladja az ötven százalékot, míg a profit és az 
amortizáció súlya alacsony. A kkv-szektor által megtermelt jövedelmet elszívja az állam. 
Ennek az is az oka, hogy a külföldi tulajdonú vállalkozások által megtermelt GDP 
nagyobbik hányadát a profit és az amortizáció teszi ki, s az adótartalom minimális! A 
külföldieknél alacsony a bérhányad, így az adórendszerben túlsúlyos béreket terhel  adók 
és járulékok aránya is csekély. Társasági adóból kedvezményeket kapnak, osztalékadót 
nem itt fizetnek. Mivel gyakorlatilag teljes kibocsátásukat exportálják, az áfa sem itt 
teljesül. 2007-ben a nem pénzügyi vállalkozások hozzáadott értékének 43 százalékát 
állították el  a külföldi tulajdonú vállalkozások. Vajon az adóbevételeknek mekkora 
részéhez járulnak hozzá? Tisztában vannak-e azok a politikusok, akik az importált 
alkatrészek összeszerelésére alapozott beruházások támogatásáról döntenek, azzal, hogy 
valójában az adósságcsapdát élesítik? A növekedés forrását ugyanis szinte kizárólag a 
multik exportja adja, ez azonban a büdzsé bevételeit alig növeli. Emiatt a hazai kkv-szektor 
teljesít képességéhez képest továbbra is magasan kell tartani az adókat. (Nb 26)  
 
Róna Péter szerint kormányokon átível  hiányosság, hogy a mai napig egyetlen olyan 
háttérszámítást sem hoztak nyilvánosságra, amely tételesen bizonyítaná a nemzetközi 
cégeknek nyújtott közpénzek hasznosulását. A világcégekkel kötött szerz dések fontos 
részei titkosak. (MN 26) Hiába támogatjuk az Audit, az Opelt és a Mercedest, ha azok a 
hátukon hozzák magukkal a beszállítói kört is. A multik aránytalan támogatása 
versenyképtelenné teszi vagy már tette a bels  piacot és a hazai termelést is. Duális 
gazdaság alakult ki ugyanis Magyarországon: a multik és a hazai vállalkozások között 
gyakorlatilag nincs „átjárás”. (MH 24) Sokkal hatékonyabb lenne, ha a munkahelyenként 
8-10 millió forintos támogatást sikeres hazai kisvállalkozásoknak adnák. Németországban 
a külföldi gyártóbázist létesít  vállalkozásoknak törvény írja el  az el zetes egyeztetést az 
érdekvédelmi szervezetekkel. Azok pedig csak úgy járulnak hozzá a beruházáshoz, ha a 
vállalkozás garantálja a német beszállítók magas arányát. (MN 26) 
 
Általános vitára alkalmasnak tartotta az Országgy lés fogyasztóvédelmi bizottsága az 
LMP plázastop javaslatát, az el terjesztés ellen csak a szocialista képvisel k szavaztak. A 
kormány támogatásáról biztosította a javaslatot. A 800 négyzetméter alapterületet 
meghaladó boltok megnyitását a végleges szabályok kialakításáig felfüggesztették. (MN 
27) 
 
Reformnak álcázva államosítani készül a cafeteria-rendszert a kormány. A hidegétel-
utalványt egyetlen állami cégt l megrendelhet  utalvány váltja fel, meleg étkezésért csak 
SZÉP-kártyával lehet majd fizetni. A három francia, étkezési utalványt forgalmazó cég 
helyett egyetlen állami cég kezébe kerül ez a piac Magyarországon. (Nb 24) (Nagyon 
helyesen; egy teljesen felesleges kis pénzszivattyút megint sikerül kiiktatni.) 
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A Gazdasági Versenyhivatal el zetes értesítés nélkül helyszíni szemlét tartott két megyei 
lapkiadó vállalat székhelyén. A vállalkozások (illetve azok jogel djei) között a 2000-ben 
létrejött szerz dések kölcsönös versenytilalomra, illetve árak egyeztetésére vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak. A felek kölcsönösen nem támadják meg egymás 
megyei/regionális piacait. (NG 26) 
 
MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK 
 
A Corvinus Egyetem munkatársai több bevásárlóközpontban tételesen végignézték a 
termékeken megjelölt származási országokat. A kutatási eredményb l kibontakozó kép 
sokkal aggasztóbb volt, mint a várakozásaik. Minél jobban földolgozott egy termék, annál 
valószín bb, hogy külföldr l származik. Fél , hogy Magyarország végérvényesen 
élelmiszeralapanyag-export r országgá válik, minthogy a kivitt élelmiszer-gazdasági 
termék 65 százaléka földolgozatlan. Tíz emberb l csak három számára fontos, hogy 
magyar árut vásároljon. Európában egyedülállóak vagyunk a csak az árat figyel  vásárlói 
magatartásunkkal, amely kisebb-nagyobb mértékben az emberek kilenctizedére igaz. (MN 
24) 
 
Fazekas Sándor szerint a vidékfejlesztési stratégia lényege marad a kis- és közepes 
családi vállalkozások és ezek szövetkezésének támogatása, mert az európai irány azt 
jelenti, ha ezekre építünk. De a nagygazdaságoknak is van helyük. Az a cél, hogy a 
nagyüzemi alapanyag-termelésr l átálljunk a helyi adottságokat kihasználó, min ségi 
termékekre és a helyi értékesítésre. A helyi mez gazdasági program keretében az 
önkormányzatoknak össze kell fogniuk a termel ket, hiszen csak a szövetkezés révén 
tudnak megfelel  mennyiség  árut leszállítani, és növelni alkupozíciójukat a felvásárlókkal 
szemben. Az országban minél több helyen legyen helyi piac. (MN 27) 
 
A Nemzeti Földalap a tavaly módosított földtörvényben biztosított el vásárlási jogával 
pénz és eljárási rend híján egyszer sem tudott élni. A földalapos eljárások folyamatos 
csúszásának hátterében kemény üzleti viták állnak. A földalap vezetését ellentmondó 
igényekkel bombázza a szaktárca vezetésében Ángyán József államtitkár személyében 
kemény politikai képviselettel rendelkez  gazdaköri mozgalom, illetve a volt állami 
gazdaságok privatizációja nyomán az NFA-val bérleti szerz déses viszonyba került 
befektet i kör. A tulajdonosok között bankvezet k, ügyvédek, az egymást váltó 
kormányokhoz közel álló, különböz  politikai oldalakhoz köt  politikusok és pénzügyi 
vezet k nevei egyaránt el fordulnak. A volt szövetkezeti és állami gazdasági vezet k és a 
polgári pártok holdudvarába tartozó befektet k, valamint a bankárként f ként az elmúlt tíz-
tizenkét évben agrárgazdasági vagyont szerz  vállalkozók egyes konkrét ügyekben 
rendszeresen egyeztetnek egymással. Alapérdekeik ugyanis közösek és ütköznek a 
gazdakörösök által szorgalmazott, családi gazdaságokat segít  földbérleti konstrukciókkal. 
Az ügyben lényegében egy éve patthelyzet alakult ki az állami földalap vezetésében. (Nb 
27) 
 
„Példa nélkülinek és elfogadhatatlannak tartom, hogy egy olyan fontos jogszabályt, mint 
az önkormányzati törvény, néhány, személyében érdekelt kerületi polgármester írjon 
meg. Ha ez így van, akkor az eredmény csak rossz lehet” – hangsúlyozta Tarlós István. 
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(MH 22) A Népszabadság szerkeszt ségi cikke szerint Tarlós István nem bízik Rogán 
Antal korrektségében. Nem bízik abban, hogy Rogán er s parlamenti pozícióját 
kihasználva, s t azzal visszaélve nem terjeszt be és er szakol át újabb törvénymódosítást, 
hogy javítsa mesze az országos átlag felett eladósodott kerületének pénzügyi egyensúlyát. 
Rogán és hívei a turisztikai adónál egy rapid törvénymódosítással egyszer már 
gátlástalanul lenyúlták a város pénzét, de úgy, hogy a munkát otthagyták, csak a 
bevételt vitték el. Tarlós felkérte az Állami Számvev széket, készítsen kerületi 
stresszteszteket, és a f város 15 milliárdot különít el a bajbajutottak esetleges 
megsegítésére. Mert ez így még mindig korrektebb, mint amikor a kerületek (értsd: 
legf képpen Rogán) törvénnyel ráteszik a kezüket a f város pénzére. (Nb 24) 
 
KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA 
 
A nemzeti oldalnak a Fidesz gazdaságpolitikájával esetleg elégedetlen tagjai adalékokat 
kaphatnak az el zményekr l a WikiLeaks szivárogtatásaiból. Az egyik, 2007 októberében 
kelt amerikai követségi távirat szerint Navracsics Tibor Fidesz-frakcióvezet  jelezte az 
amerikai követségnek, hogy pártja kapcsolatban állt az SZDSZ-szel egy lehetséges 
koalíciót illet en. A távirat szerint az SZDSZ vezet i egyetértenek abban, hogy lehetséges 
együttm ködni a Fidesz reformpárti konzervatívjaival (de nem Orbánnal). Navracsics 
Tibor sajtóf nöke szerint a Fidesz-frakció az el re hozott választások megszavazása 
érdekében a parlamentben szeretett volna az SZDSZ-szel együttm ködni, kormánykoalíció 
lehet sége nem merült föl. (Nb 22) - Orbán Viktor tudatában van annak, hogy a Fidesznek 
a jöv ben kevésbé ellenállónak, mint inkább egy modern, nyugati mintájú pártnak kell 
lennie; és annak az igénynek is tudatában van, hogy javítania kell a kapcsolatokat az 
Egyesült Államokkal" - állapította meg 2009. december 4-én kelt táviratában Jeffrey 
Levine amerikai nagykövetségi ügyviv . (Nv 27) 
 
Bármilyen politikai vagy gazdasági kérdés merült is fel, a WikiLeaks által kiszivárogtatott 
táviratok szerint a budapesti amerikai nagykövetség a Fidesznél alapvet en szinte mindig 
ugyanahhoz a személyhez fordult: Martonyi Jánoshoz. Ha kellett, biztosította az Egyesült 
Államokat, hogy a Fidesz marad az atlantista vonalon, s Washingtonban a Jobbik 
térhódításától sem kell tartaniuk. Martonyi az, aki el tt Nyugat-Európában és az Egyesült 
Államokban is megnyílnak bizonyos ajtók. Sok fontos embert bármikor fel tud hívni, 
kifejezetten baráti viszonyt ápol Christine Lagarde volt francia pénzügyminiszterrel, az 
IMF vezérigazgatójával. Martonyi az amerikaiaknak arról beszélt, hogy  25 éve 
támogatja a külföldi befektetéseket a magyar közszolgáltatási szektorba. Az id k 
azonban változnak, ezért néhány régebbi megállapodás újratárgyalást igényel. A Fidesz 
külpolitikájáról azt mondta, hogy szerinte a transzatlanti kapcsolatok érett korszakba 
lépnek. A legf bb külpolitikai cél az energiafüggetlenség elérése, az EU 
energiapolitikájában Közép-Európának kell lennie a hajtóer nek. (Nb 24) 
 
Lázár János indítványa szerint az országgy lési képvisel k havi bére megegyezne a 
helyettes államtitkári javadalmazással. Ezen felül semmilyen egyéb pénzbeli juttatásra 
nem lennének jogosultak. A költségtérítési rendszer helyett névre és rendszámra szóló 
bankkártyát kapnának. A bizottsági tagságér sem járna pluszpénz: minden képvisel nek 
egy bizottsági munkában kötelez en részt kell vennie. A képvisel knek az eddigi egy 
helyett két munkatárs alkalmazását biztosítaná az országgy lés. (MN 24) 
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Tóth Ákos szerint Orbán Viktor zseniálisnak min síthet  ösztönnel tartotta a 
politikában 2006 szén Gyurcsány Ferencet, amikor 72 órás ultimátumot adott az 
eltávolítására a szocialistáknak, és ugyanilyen jó ösztönnel tartja most is ott, amikor 
nevetséges váddal pellengérre akarja állítani. Tényez t csinál bel le. 
Megkerülhetetlennek látszóvá teszi, ami meg is felel a volt kormányf  karakterének: ezt 
elhiszi magáról, és képes elhitetni másokkal. A helyzet mintha bénítaná az MSZP-t, 
Gyurcsány minden mozdulata, minden gesztusa, minden gondolata arra irányult, hogy az 
MSZP-b l liberális pártot csináljon, holott az messze nem az. Bukása elkerülhetetlen volt 
– egyszer en rossz pártba született. Orbán Viktor politikájának következtében az MSZP 
nagy esélyhez juthatna. Ehhez sokat nem is kellene tennie: az alsó-középosztályból 
lecsúszó emberek felé kellene fordulnia, ésszel, megértéssel. De most épp Gyurcsánnyal 
vannak elfoglalva. Gyurcsány felel ssége, ha ezt nem látja. Ha pedig látja, még rosszabb a 
helyzet. (Nb 23) 
 
Ötpontos határozatot fogadott el az MSZP választmánya, amely megnyitja az utat ahhoz, 
hogy Gyurcsány Ferenc és támogatói kiváljanak a pártból. Mindössze hárman szavaztak a 
dokumentum ellen, és négyen tartózkodtak. „A párt többségi döntései mindenkire 
kötelez ek, aki annak megvalósulását akadályozza, és a párt megújítására vonatkozó 
kritikáját nem bels  fórumokon fogalmazza meg, nem méltó a Szocialista Párt 
szolidaritására, anyagi, erkölcsi és infrastrukturális támogatására.” Feloszlatható vagy 
szüneteltethet  az a platform és tagozat, amely nem tartja be a vonatkozó határozatokat. Az 
MSZP vagyona és infrastruktúrája „egy és oszthatatlan”. (Nb 26) Mesterházy 
„mélységesen sért nek” nevezte azt, ahogy Gyurcsány az MSZP-r l beszél. A pártot ilyen 
körülmények között nem lehet tovább m ködtetni, és innent l kezdve néhány szocialista 
politikus munkájára nem tart igényt. Mesterházy a „véletlenek különös összejátszásának” 
tartja, hogy Gyurcsány mindig akkor aktivizálja magát a szocialistákat érint  
kérdésekben, amikor az t érint  büntet eljárás fordulóponthoz érkezik. (MN 24)  
 
Hiller István szerint Gyurcsényék a döntést lélekben már meghozták, és csak id  kérdése, 
hogy távozásuk jogi értelemben is megtörténjen. (MN 26) Mesterházy Attila újságírók 
el tt arról beszélt, hogy „nem kötelez  a szocialista párt tagjának lenniük azoknak, akiknek 
ez vállalhatatlan kompromisszumot jelent”. Szerinte a DKP a pártból való távozásának 
forgatókönyvét készíti el  és csak a megfelel  alkalmat keresik a végs  lépéshez. 
Gyurcsányék hezitálása tisztességtelen, mert ha menni akarnak, akkor azt miel bb meg 
kellene tenniük. (Nb 23) Lamperth Mónika szomorú, mert Gyurcsány rendkívül sokat 
árt az MSZP-nek, és ha így folytatja, akkor még nagyobb károkat okoz majd. (Nb 24) 
Gyurcsány Ferenc szerint az nem oldaná meg a problémákat, ha elhagyná az MSZP-t, bár 
azt érzékeli, hogy a pártban sokan „a türelem végéhez értek” és éppen ezt szeretnék. (MN 
28) Szocialista politikusok szerint Gyurcsányék vélhet en két ok miatt nem 
kezdeményezik a végleges elválást. Egyfel l platformtagságuk egy része sem támogatja a 
dolgot, másfel l egyel re nincs meg az a tíz , akivel – a kötelez  független id szak után 
– önálló frakciót lehet alakítani a parlamentben. (Nb 24)  
 
A Gyurcsány vezette Demokratikus Koalíció platform egy magáncégen keresztül gy jt 
támogatást. Jogi szakért k szerint ez a gyakorlat sérti a párttörvényt és szabálytalan 
pártfinanszírozást jelent. A DK, mint platform a jogszabályok alapján kizárólag a párton 
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keresztül kaphat pénzt. (MN 22) Az MSZP pénzügyi ellen rz  bizottsága is úgy ítéli 
meg, hogy a DK a pártfinanszírozási törvényt és a párt alapszabályát megszegve 
gazdálkodik, amikor egy nonprofit kft-n keresztül gy jt adományokat és szervez 
rendezvényeket. (MN 24) - Kun István szerint az MSZP bels  vitáiban nem a világnézeti 
ellentétek az igazán szikrázóak, hanem a meccs a párt fölött megszerzend  hatalomért. A 
gy zelemnek egyetlen útja lehet: tudomására kell hozni a polgároknak, milyen országgá 
formálná hazánkat az MSZP, ha kormányra kerülne. Hogy ilyet még sosem mondott? 
Persze, nem. Más se. Hazánkban a politikai osztály ilyet soha nem tett. (Nv 24) 
 
Botka László hosszú távú hatalmi játszmát folytat, és a várható 2010-es választási 
vereséget követ en sokkal aktívabb szerepet fog vállalni pártja újjászervezésében. Az 
amerikai nagykövetség bizalmas jelentése szerint err l beszélt nekik Szeged MSZP-s 
polgármestere egy háttérbeszélgetésen. Botka a külföldi befektet k nagy barátja, aki 

rültnek” tartja Páva Zsolt pécsi polgármestert, amiért vissza akarja szerezni a 
vízm szolgáltatót a GDF Suezt l. Botka nyíltan „businesspárti”.  (Ha menne is 
Gyurcsány, itt az újabb liberális vezérjelölt. Amíg nem tisztázzák a politika tartalmát, s 
nem annak megfelel en válnak szét, a konfliktusok sosem érnek véget.) A 
széls jobboldalnak az ifjúság körében való meger södésér l Botka László úgy vélekedik, 
hogy a fiatalok elégedetlenek a régi hagyományos pártokkal, „nézzen ránk, a szocialista 
pártra, mit képviselünk mi a fiatalok számára, kapitalizmust, pénzt és tekintélyelv séget, 
ket a lázadás érdekli”. Még tudja is magáról, hogy nem baloldali; de a hatalom…(Nb 27) 

 
Az Egymillióan a Demokráciáért Egyesület társelnöke, Székely Sándor is megkereste az 
esztergomi polgármester asszonyt. Tétényi Éva szerint az egykori millások képesek 
mozgósítani a f városban és környékén él ket, így együtt, hálózatban léphetnek fel. 
Országos hálózatot szeretnének kiépíteni a hasonlóan gondolkodóknak. A középre tartó 
er k gombamód szaporodnak, rengeteg ilyen társaság, egyesület m ködik. Ezeknek kell 
összeszervez dniük. (168 óra) 
 
EURÓPA 
 
Tíz év szünet után újra szociológiai felmérés készült a Kárpát-medencei magyarságról. 
Felgyorsult az asszimiláció: míg 1997-ben a Felvidéken 11 százalék válaszolta azt, hogy 
hazájának leginkább Szlovákiát tekinti és nem a sz kebb szül földjét, ma már minden 
harmadik ember Szlovákiát gondolja hazájának. Lukács Csaba szerint a felvidéki 
magyarság már napjainkra elért annak határára, hogy a nemzeti gyökereit – ennek 
folyományaként pedig nemzeti közösségét - fenntartó létidentitása háttérbe szoruljon. A 
magyar identitás roncsolódását ráadásul nem észlelik: arra a kérdésre, hogy „ön szerint 
mennyire súlyos kérdés az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság 
beolvadása?”, a felvidékiek sokkal optimistábban válaszoltak most, mint tíz évvel ezel tt. 
A felvidéki magyarok leginkább szekularizáltak, az erdélyi magyaroknak pedig a 
szabadság a legfontosabb. Még egy területen riasztók a felvidéki adatok: a külföldön 
munkát vállalók aránya az utolsó méréshez képest megnyolcszorozódott. Az ottani 
családok 40 százalékában fordul el , hogy valaki külföldön dolgozik. (MN 26) 
 
A belgrádi parlament megszavazta a restitúciós jogszabályt, amely a magyarok szerint 
visszaállítja a kollektív b nösség elvét. Kizárja a kárpótolandók soraiból a „megszálló 
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er k” tagjait és leszármazottaikat, köztük az annak idején a Magyar Honvédségbe besorolt 
délvidékieket is. A parlamenti szavazás napjára id zítve szétverték az újvidéki magyarok 
egyik gyülekez helye, a Pet fi Sándor M vel dési Egyesület berendezéseit. (MH 27) „A 
szerb parlament olyan formában fogadta el a kárpótlási törvényt, amely a kollektív 

nösség elvét újból életre keltette. Gyakorlatilag az egész vajdasági magyarságot 
kirekesztették ennek a törvénynek a hatálya alól” – hangsúlyozta Német Zsolt külügyi 
államtitkár. Az EU tagjelölti státusának egyértelm  feltételei vannak, és ezeknek a most 
elfogadott szerb törvény nem felel meg. Magyarország jelzi Szerbia tagjelölti státusával 
kapcsolatos álláspontját Brüsszelnek. (MH 28) 
 
Kerül utakat építenek a szerbek a KFOR ellen rizte észak-koszovói határátjáróknál. 
Buldózerekkel vágtak utat, s amikor a nemzetközi er k szögesdróttal elzárták a rögtönzött 
átkel t, egy másik utat nyitottak. A Szerbia felé haladó és onnan érkez  járm vek 
ellen rzés nélkül ezen közlekedtek. A hivatalos átjárókon továbbra sincs forgalom a 
szerbek által emelt k torlaszok miatt, ezek mellett éjjel-nappal rködnek az aktivisták, 
nehogy a KFOR lebontsa ket. (MH 24) Megsebesült a KFOR négy katonája, miután 
szerb tüntet k házi készítés  robbanószerkezeteket dobtak rájuk. (MH 28) 
 
Marosvásárhely egyik utcájának lakói fizikai ellenállással megakadályozták, hogy az 
önkormányzat a szomszédságukba költöztessen több tucat roma családot. A rend rség 
néhány tüntet t megvert, a polgármesteri hivatal viszont egyel re elállt a költöztetés 
tervét l. A tervezett áttelepítés oka az, hogy az önkormányzat fiataloknak szánt lakásokat 
építene, az erre a célra kiszemelt telken azonban jelenleg népes cigány kolónia lakik. 
Ellenzik az áttelepítést a helyi cigány telep lakói is, akik szerint az idegen romák tolvajok, 
vereked sek és drogoznak. Bulgáriában szintén romák és helyi lakosok között alakult ki 
véres konfliktus, amely miatt több városban tüntetések zajlottak. (MN 27) - Romániában 
a közvélemény egy része úgy látja, hogy a roma kisebbség külföldi megnyilvánulásai 
miatt a románoknak „konkrét” következményekkel kell számolniuk, mint például a 
schengeni csatlakozás halogatása. A párizsi kormány tanult a saját hibáiból, és már nem a 
romák ellen lép fel (azzal európai jogot sértene), hanem a román koldusok ellen indít 
hajtóvadászatot. Kizárták magukat a román társadalomból, élesen meg kell különböztetni 

ket a többségt l, kizárólag cigányként kell hivatkozni rájuk – követelte egy máskor 
visszafogott román elemz  f sorid ben. Akik kéregetnek, azoktól meg kell vonni a 
szociális segélyt, ha pedig nem fizetik ki a bírságot, közmunkára kell fogni ket – 
követelte a roma kisebbség parlamenti képvisel je. Nicolae Paun hamarosan el terjeszti a 
parlamentben törvénytervezetét a koldulás betiltásáról. (Nb 24) 
 
Az idén kilenc, jöv re pedig hat romániai állami tulajdonú vállalat vezet ségét új 
szakmai menedzsmentre cserélik – állapodott meg a Nemzetközi Valutaalap és román 
kormány. Az IMF és Románia tavasszal írt alá újabb el vigyázatossági hitelszerz dést, 
amelynek egyik legfontosabb feltétele a veszteséges állami vállalatok felszámolása, illetve 
átszervezése volt. (Nem mindennapi eset, amikor a személyi változásokig terjed en 
ismerhetjük meg az IMF-diktátumokat…) (NG 26) 
 
Politikai földrengésként értékelik Franciaországban, hogy több mint ötven év után a 
baloldal szerezte meg a többséget a szenátusban. A baloldal gy zelme nem teljesen 
váratlan, mert a 2007-es elnökválasztás óta minden helyi voksoláson a baloldali pártok 
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nyertek. Franciaországban nem közvetlenül választják a szenátust – amelynek 348 tagjából 
ezúttal 170-nek a mandátumát kellett megújítani –, hanem 150 ezer önkormányzati 
képvisel  dönt róluk, akik közül most 72 ezren járultak az urnákhoz. - Kevesebb pénz, 
kisebb hatáskör, csökken  létszám – efféle aggodalmakat keltett a helyi képvisel k 
körében a Sarkozy-korszak reformsorozata. Idetartozik a sokat vitatott területi reform, az 
ipar zési adó megszüntetése (amely a vállalatoknak kedvez, a helyi közösségeket viszont 
komoly bevételt l megfosztja) vagy a kisebb vidéki iskolák bezárása. Az önkormányzati 
képvisel k úgy érezhették, hogy kiszorulnak az ügyek irányításából. (Nb 27) - 
Pénzbüntetésre ítélt egy francia bíróság két muszlim n t, akik az azt tiltó új törvény 
ellenére folytatták a teljes testet eltakaró öltözet, a nikáb viselését. Hind Ahmász remélte, 
hogy elítéli a párizsi bíróság, hiszen a szankció elengedhetetlen ahhoz, hogy az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához forduljon. (Nv 23) 
 
Putyin javaslatára a JeR listájának els  helyére Medvegyev került, majd az államf  
bejelentette, hogy Putyint javasolja utódjának a márciusi elnökválasztásra. Túlságosan 
egyszer  forgatókönyvnek t nt, ezért a legtöbben kizárták, hogy az elnök és a kormányf  
szimplán helyet cseréljenek. Mégis ez történt. Nagy feladat hárul Medvegyevre az 
elhúzódó gazdasági válság miatt. A veszélyt Putyin felismerte, azt mutatta nyilatkozata, 
amely szerint itt az ideje felszámolni az egykulcsos adót. (Nb 26) - Alekszej Kudrin 
pénzügyminiszter azonnali lemondását követelte Medvegyev orosz elnök (miután Kudrin 
úgy nyilatkozott, hogy nem kíván Medvegyev leend  kormányában szerepelni), amit a 
pénzügyi szakember meg is tett. Külföldi elemz k Kudrint tartották az orosz pénzügyi 
stabilitás egyik kulcsfigurájának. Tavaly az év pénzügyminiszterévé választotta az 
Euromoney cím  szaklap. (Nb 27) Martonyi János az uniós országok külkereskedelemmel 
foglalkozó tárcavezet inek tanácskozása után jelezte, reálisnak látszik az unió és Ukrajna 
között a társulási egyeztetések idei lezárása, a szabadkereskedelmi megállapodás. Ez 
teljesen vámmentessé teszi az ipari termékeket, és a mez gazdasági áruk exportját is 
jelent sen könnyíti majd. (MH 27) 
 
Újabb sztrájk- és tüntetéssorozat kezd dött Görögországban, miután az athéni 
parlament további megszorításokat fogadott el, hogy az ország megkaphassa az EU-IMF 
hitel legújabb részletét. Ha nem kapják meg október közepéig a 8 milliárd eurós 
hitelrészletet, az államkincstár nem lesz képes kifizetni a nyugdíjakat. A képvisel k 
döntését bírálta az üzleti szektor is. Az athéni kereskedelmi kamara elnöke, Constantinos 
Michalos azt nyilatkozta, "Nincs semmilyen irány, ez a kormány nem tudja, merre tart". 
"Biztos vagyok benne, hogy az emberek fel fognak lázadni - hogy lehet megfejni egy 
tehenet, ha nem adsz neki enni?" (Nv 23) Evangelosz Venizelosz görög pénzügyminiszter 
már úgy nyilatkozott, hogy az ország adósságválságának egyik lehetséges megoldása az 
lenne, ha cs döt jelentenének, és a kötelezettségeik felét leírnák a hitelez k. Ezzel csupán 
elismerte azt, amit a szakemberek már régen javasolnak. A GDP 75–80 százaléka körüli 
adósság visszafizetését még ki tudja termelni a görög gazdaság, de teljesen irreális ennek 
kétszeresének törlesztését elvárni t le. (MH 24) Venizelosz utóbb azt állította, nem volt 
szó olyan forgatókönyvr l, amely görög államcs ddel járna. (MH 27) A BBC hozzájutott a 
Nemzetközi Valutaalap egyik munkaanyagához, amely szerint hagyják cs dbe menni 
Görögországot. A munkaanyag ambiciózus terve három kulcstényez re épít: az adósság 
ötvenszázalékos leírása mellett az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz jelent s 
kib vítésére és a görög cs d miatt veszélybe kerül  bankok felt késítésére. 
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Sajtójelentések szerint a G20-as csoport tagjai gyakorlatilag elfogadták, hogy Athén 
képtelen lesz tovább fizetni kölcsönei egy részét. Angela Merkel viszont elutasította 
Görögország esetében az adósságok elengedését, az államcs döt, illetve a drachmához való 
visszatérést. (MH 27) 
 
Dani Rodrik, a Harvard Egyetem professzora szerint Európában azért, hogy megnyerjék a 
pénzügyi piacok bizalmát, egyik országot a másik után kényszerítik kontraproduktív 
gazdaságpolitikai szigor követésére, ami a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Központi 
Bank támogatásának az ára. A kemény fiskális megszorításokkal, a privatizációval és 
egyéb szerkezeti reformokkal – amilyeneket például Görögországnak vállalnia kellett – 
még nagyobb munkanélküliséget és mélyebb recessziót kockáztatnak. Európának elszánt 
lépést kellene tennie a fiskális unió felé, ha azt akarja, hogy az euróövezet fennmaradjon. 
Az euróövezet er sebb államainak lehet vé kellene tenniük a hozamfelárak sz kítését, 
mégpedig úgy, hogy garantálják az újonnan képz  adósságot, például eurókötvények 
kibocsátásával. A szuverén adósságért viselt közös garanciáért és a könnyebb 
hitelfelvételért cserébe meg kell szüntetni a nemzeti kormányok lehet ségét a hatalmas 
deficitek felhalmozására és a tetszésük szerinti hitelfelvételre. Érthet , ha a német 
politikusok és szavazóik kételkednek abban, vajon lehet-e a jöv beni görög, ír vagy 
portugál politikusokra számítani a mostaniak által vállalandó kötelezettségek betartásában. 
Itt van az az áthághatatlan akadály, amely miatt az euróövezet megreked a hatalmas 
adósságok és a megszorítások ördögi körében. A demokráciák notóriusan gyengék, ha 
olyan alkukat kell produkálniuk, amelyek középtávnál hosszabb politikai 
kötelezettségvállalást tennének szükségessé. (VG 22) 
 
Jannosz Papantoniu, Görögország volt gazdasági és pénzügyminisztere szerint akik 
elutasítják a fiskális unió szükségességér l szóló, er söd  konszenzust, azok az 
euróövezetet és Németországot is súlyos kockázatnak teszik ki. A rendszerszint  
kockázatok ördögi kört hoznak mozgásba. A félintézkedésekhez való ragaszkodás miatt 
növekednek a kételyek az eladósodott országok fizet képességét illet en, emiatt a fiskális 
konszolidáció is egyre elérhetetlenebb, és ez megújuló spekulációs rohamokhoz vezet; 
nemcsak a gyengébb, periferiális államok, hanem az euróövezet jelenleg még AAA 
besorolású központi országai ellen is, mert ez utóbbiak bankjai nagy összeg  
követeléseket tartanak nyilván a peremen lév kkel szemben. A német bankok a fejlett 
államokban a leginkább eladósodottak, és már a válság kezdetén egyharmadnyit tartottak 
kézben a görög, portugál, ír, spanyol és olasz hitelekb l. Szuverén cs dök esetén a 
bankrendszer megmentésének költsége messze meghaladná az eurókötvények 
kibocsátásának vagy egy ésszer  transzfereljárásnak a költségeit. Az eurókötvényekkel az 
euróövezeti államok egyesíthetnék a pénzügyi erejüket, az eurót tartalék valuta 
szerepkörében is vonzóbbá lehetne tenni, alacsonyan lehetne tartani a hitelfelvételi 
költségeket. A jogi problémákon rövid távon felülkerekedhetnénk, ha például bizonyos 
adójövedelem-forrásokat a tartozások biztosítékaként kötnének le. Az euróövezeten 
belül óriási eltérések vannak, amelyek a központi régiók és a perifériák közötti 
kereskedelmi egyensúlyhiányban nyilvánulnak meg. Ez valójában az adósságválság 
központi eleme.  (Lóránt Károly hónapok óta ezt hirdeti.) Az euróövezet kohéziója és 
jöv beni növekedése dönt en attól függ, hogy létrejön-e egy adományokon és hiteleken 
alapuló keretrendszer, amelyen keresztül a beruházási források a szegényebb országok felé 
áramlanak, hogy bezáródjon a versenyképességi olló. (VG 26) 
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Érzékenyen érintheti a négy nagy könyvvizsgáló céget az Európai Unióból kiszivárgott 
szabályozási tervezet, amely szerint szét kellene választaniuk a tanácsadói tevékenységet 
az auditoritól. Ezzel pedig árbevételük jelent s hányadáról kellene lemondaniuk. (VG 28) 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
 
Simon Johnson, korábban az IMF vezet  közgazdásza szerint az ipari termelésben az 
Egyesült Államok már a XIX. század vége felé felülmúlta Nagy-Britanniát, a gazdasági 
túlsúly azonban csak akkor tev dött át Amerikára, amikor Nagy-Britannia hatalmas 
folyómérleg-deficiteket kezdett felhalmozni az els , majd a második világháború idején. 
A világ aranykészleteinek dönt  hányada az id  tájt jutott az Egyesült Államok kezére. 
A mérleghiányok aláásták a fontsterling szerepét nemzetközi viszonylatban, miközben a 
dollár a csúcsra jutott. Nemrég azonban Amerika elkezdett hatalmas folyómérleg-
deficiteket felhalmozni, és sokkal többet vásárolt a világ többi országától, mint amennyit 
saját javainak és szolgáltatásainak külföldi értékesítésével kitermelt. Ebben a dimenzióban 
vizsgálva az Egyesült Államok látszólag arra van ítélve, hogy megismételje a britek 
hibáját. Ám bizonytalan, vajon egyenletes lesz-e a kínai fejl dés vonala. Néhány kritikus 
elem még mindig hiányzik, beleértve a teljesen kifejlett tulajdonjogi rendszert. Ezért, ha 
aggályok támadnak arról, miként tudja valaki a pénzét kivonni egy országból, akkor Kína 
nem az a hely, ahol az ember szívesen rizné a tartalékait. (VG 27) 
 
A VILÁG TÖBBI RÉSZE 
 
A teljes jogú államiság elismerését és a vele járó ENSZ-tagságot kérte a palesztin hatóság 
elnöke a világszervezet közgy lésén. (Nb 26) Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete 
szerint, amikor 2009-ben az USA-ban új kormány került hatalomra, a palesztin hatóság 
nem rejtette véka alá azon reményét, hogy Amerika majd arra kényszeríti Izraelt, 
fogadja el a palesztinok összes követelését. Amikor a terv kudarcba fulladt, új stratégiát 
választottak – innent l fogva majd az ENSZ presszionálja Izraelt. Azáltal, hogy az ENSZ-
hez fordultak a palesztin állam eme korai elismerésének érdekében, a palesztinok saját 
maximalista feltételeiket próbálják áter ltetni, ezzel kikerülve az egész tárgyalási 
folyamatot. A már meglév  békemegállapodások a palesztinok és az izraeliek között 
határozottan megtiltanak minden olyan egyoldalú lépést a felek részér l, amely 
megváltoztatná Ciszjordánia vagy a Gázai övezet státuszát egy végleges békemegállapodás 
hiányában. Izraelt l nem várhatja el senki, hogy megbízzék bármilyen jöv beni 
megállapodásban, amennyiben a már meglév  egyezményeket a palesztin oldal ilyen 
egyértelm en rúgja fel. (Nb 27)  
 
Ahmad Abdelrazek, a palesztin állam nagykövete szerint az ENSZ 181. számú határozata 
két állam megalapítására hívja fel a feleket. Azonban 64 év elteltével még mindig csak 
Izrael állam megalapítása valósult meg, és a palesztin nép, melyet er szakkal fosztottak 
meg földjükt l, és földönfutóvá tettek, még mindig megszállás alatt várja a határozat 
második részének teljesítését. 18 év telt el azóta, hogy a PFSZ és Izrael megkötötték az 
oslói egyezményt, ami két egymás melletti független állam megalakulását eredményezte 
volna legkés bb 1999 végéig. Azóta Izrael menekül e kötelesség teljesítése el l. A 
palesztin területeken él  zsidó telepesek száma az oslói egyezmény aláírása óta 236 
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ezerr l több mint 500 ezerre duzzadt. Mivel az összes megoldási kísérlet zsákutcába futott 
az izraeli fél makacsságának köszönhet en, nem maradt a palesztin nép el tt más 
megoldás, mint az ENSZ-hez fordulni azzal a kéréssel, hogy hajtsa végre a 181. számú 
határozatának második részét. Azok az államok, amelyek nemmel fognak szavazni, nem 
tettek semmilyen lépést Izraellel szemben, amikor az egyoldalúan a választófalat 
megépítette, illetve településeket hozott létre. (Nb 26) 
 
Csalódáskelt nek és kontraproduktívnak min sítette az amerikai külügyminisztérium azt, 
hogy az izraeli kormány jóváhagyta további 1100 lakás felépítését a megszállt 
ciszjordániai palesztin területen. Benjamin Netanjahu leszögezte, szó sem lehet 
telepfejlesztési moratóriumról. (MN 28) Az oslói megállapodás értelmében már 1999-re 
létre kellett volna jönnie Izrael mellett a független palesztin államnak. A jelenlegi izraeli 
kormánykoalíció szinte programpontjává tette a megszállás konzerválását. Sokáig 
megkapta hozzá a társadalom támogatását. Most azonban a jeruzsálemi Héber Egyetem 
által elvégzett közvélemény-kutatás szerint hatvankilenc százalék úgy nyilatkozott: az 
országnak el kell fogadnia a döntést, ha az ENSZ elismeri a palesztin államot. 
Harmincnégy százaléknak az a véleménye, hogy a kormánynak azonnal tárgyalásokat 
kell kezdenie a palesztinokkal a határozat érvényesítésér l. Tizenhat százaléknak volt az a 
nézete, hogy Izraelnek szembe kell szállnia a döntéssel, további telepeket kell építenie 
Ciszjordániában. (Nb 22) 
 
Schöpflin György strasbourgi felszólalásában elmondta: Palesztina államiságának teljes 
elismerése valósággá vált, akár elismeri az ENSZ, akár nem. Sajnálatos, hogy Izrael és 
támogatói teljességgel figyelmen kívül hagynak egy új politikai tényt, a palesztin állam 
létrejöttét. (MN 28) Steve Clemons szerint Obama folyamatosan arról beszél, hogy az 
izraelieknek és a palesztinoknak tárgyalások révén kell megoldást találniuk, a tárgyalásokat 
azonban rég befagyasztották, és ez a helyzet a zsidó telepeket b vít  Izraelnek kedvez – a 
vétóval Washington biztosítékot nyújt az egyik fél számára, a másik kívánságait azonban 
aláássa. „Mi lett volna, ha az Egyesült Államok azt mondta volna Koszovónak: nincs 
államiság, nincs elismerés az USA részér l addig, míg nem zárod le az összes fennálló 
vitádat Oroszországgal? (MN 24) A török miniszterelnök szerint nyomást kell 
gyakorolni Izraelre, hogy kössön békét a palesztinokkal. Erdogan az ENSZ-közgy lés 
általános vitájában úgy fogalmazott, hogy a nyomásgyakorlással a nemzetek közössége 
megmutatná, hogy az izraeliek sem állnak a törvények felett. (MN 24)  
 
A török tábornoki kar kiemelked en jó kapcsolatokat épített ki és ápolt az izraeli 
hadsereggel. Ez a „tengely”, kiegészülve Amerika milliárdos támogatásokat élvez  
barátjával, a Mubarak-féle Egyiptommal, jól kézben tartotta a Földközi-tenger 
medencéjének keleti felét. A Gáza-övezet teljes blokád alá helyezése végleg elmérgesítette 
Törökország és Izrael viszonyát. Egy stratégiai háromszög látszik omladozófélben lenni, 
és voltaképp az amerikaiak által feltétel nélkül pártfogolt Izrael a tét. (168 óra) Izrael 
bejelentette, hogy bár vannak fenntartásai, kész elfogadni az izraeli-palesztin 
tárgyalásokban közvetít  közel-keleti kvartett új béketervét. Eszerint, 2012 februárjáig az 
izraeli és a palesztin kormánynak közös nevez re kell jutnia a határvonalak, valamint a 
biztonsági kérdésekben. Avignor Liberman külügyminiszter szerint "Izrael tartozik ezzel 
az Egyesült Államoknak". (Nv 26) 


