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TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET 
 
Fricz Tamás szerint a kapitalizmus er s emberei - a vezet  nemzetközi pénzügyi és 
kereskedelmi szervezetek, a hitelmin sít k és az e körök mögött álló észrevehetetlen és 
megnevezhetetlen hatalmi csoportok - megdöbbent  pénzkoncentrációt hajtottak végre. 
Ez viszont oda vezetett, hogy régen szép napokat és jólétet megélt országok, államok 
váltak forráshiányossá és cselekvésképtelenné. Ez a félelmetes banki és pénzügyi 
koncentrált hatalom a demokrácia fölé kerekedett. Hiába a nagykönyvekben megírt 
demokrácia, ha a demokráciának kiürülnek az er forrásai, ha nem tudja gazdaságilag 
fenntartani magát, ha eladósodik. Ma már legitim hatalmakat sodorhatnak el küls  
er k, sokszor csak azért, mert a koncentrált pénzügyi-banki világhatalmi körök így 
akarják. Úgy léptünk be a 21. századba, hogy kiderült: demokrácia és jólét, s t 
kapitalizmus és jólét sem egy és ugyanaz, nem adódik feltétlenül egyikb l a másik. Ha 
Kína így növekszik, ahogy eddig tette, ugyan vajon ki tudná meggy zni arról, hogy a 
demokrácia a leghatékonyabb rendszer a világon?  
 
Amíg a két világrendszer harcára épül  világban a két tábor az er forrásait a szolidaritás 
elvei alapján koncentrálta, és akit kellett, azt kisegített, addig a mai atomizált egypólusú 
világrendben maradt a piaci, egyéni érdek. A gazdag centrumországok védik 
el jogaikat, az újonnan beléptekre versenytársként tekintenek. Orbán Viktor és 
kormánya iszonyatos küzdelmeket vív olyan er kkel, amelyek nem sokat tör dnek a 
demokráciával, országok függetlenségével, jólétével, csak a saját profitjuk immáron 
tökéletesen értelmetlen és öncélú, a világot tönkretev  érdekeivel. Húsz éve megsz nt a 
demokrácia komparatív el nye: újra bizonyítania kell, hogy a legjobb feltételeket kínálja 
a közjó és a boldogság eléréséhez. Például úgy, hogy szakít azzal a dogmával, hogy a 
gazdaság és f ként a pénzügyi piacok szentek és sérthetetlenek. A jelenlegi válságban a 
közérdeket kell érvényesíteni a piaccal szemben. (MN 13) Stumpf István szerint az 
emberek szükségleteihez kell igazítani a piaci folyamatokat az egyensúly kialakítása 
érdekében, mert az állam nem piaci vállalkozás, hanem nemzeti szolidaritásközösség. 
(nepszava.hu) 
 
Csányi Vilmos szerint a fejlett technológiák segítségével a biológiai és a mindennapi 
kulturális szükségletek is kielégíthet ek lennének meglehet sen magas szinten az egész 
populáció számára, de az éhenhalók alkalmi megmentésén kívül nincsenek jól 
kidolgozott szabályozók az irdatlan mennyiségben termelt javak elosztására. A modern 
kapitalizmus az elosztott javak egyenl tlenségének elképeszt  mértékét hozta létre, és a 
javak ügyes forgatásával a hatalom is megszerezhet . A t zsdei manipulációk, a 
derivátumkonstrukciók eszméletlen kereseti lehet séget jelentettek anélkül, hogy a 
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termeléshez ezek bármivel is hozzájárultak volna. A spekulációmentes rendszer 
valószín leg álom, de ha a pénzügyi mozgások nyolcvan százaléka a spekulációt 
szolgálja, akkor nyilvánvalóan súlyos rendszerprobléma adódott, és szabályozásért kiált. 
Az a terület, amely az elosztási versenyben jó helyet vívott ki magának, jól részesedik a 
javakból is, függetlenül attól, hogy mivel járult hozzá ezek el állításához. Képtelen 
helyzet. Egy faluban a napszám úgy kétezer forint, ezért alaposan meg kell dolgozni. 
Máshol egy hasznos információ, egy-két ujjmozdulat a komputeren dollármilliókat, -
milliárdokat jövedelmezhet. Vajon ha csak a tizedét jövedelmezné, akkor leállna a t zsde 
és a termelés? Vajon nem elemi, emberi, fajtársi kötelességünk-e, hogy az elosztás olyan 
formáit alakítsuk ki, hogy mindenki, aki megszületik, egyenl  gazdasági és hatalmi 
esélyekkel induljon az életnek? (Nb 15) 
 
Nouriel Roubini szerint Marx Károly helyesen mutatott rá arra, hogy a jövedelmeknek és 
a gazdagságnak a munkaer l a kéhez való újraelosztása miatt a kapitalizmus végs  
soron önmagát fogja elpusztítani. A regulálatlan kapitalizmus kapacitásfeleslegekhez, 
alulfogyasztáshoz és visszatér , pusztító válságok kialakulásához vezethet. Európa 
felvilágosult „burzsoá” osztályai már a nagy depresszió el tt felismerték, hogy a 
forradalmak elkerülése végett védeni kell a munkások jogait, javítani kell a fizetéseket, 
a munkahelyi körülményeket, és létre kell hozni a jóléti államot az oktatás, az 
egészségügy és a szociális háló kiterjesztésével. Szükség volt egy kiterjedt középosztály 
fenntartására, ami viszont megkövetelte, hogy a közjavakat – a jövedelmek és a vagyon 
progresszív megadóztatása révén – egyre szélesebb körben tegyék elérhet vé, és 
mozdítsák el  a gazdasági érvényesülés lehet ségeit. Ha nem sikerül megfelel  módon 
kiegyensúlyozni az állam és a piac szerepét, akkor a 2011-es tiltakozások sokkal 
súlyosabbá válnak, a társadalmi és politikai instabilitás pedig ártani fog hosszú távú 
növekedési és jóléti kilátásoknak. (VG 18) 
 
Hargitai Miklós szerint a rendszerváltás legelején sikerült létrehoznunk egy olyan 
foglalkoztatási válságot, amely a most már ezermilliárdokban mérhet  ráfordítások 
ellenére mindvégig megoldatlan maradt, s t inkább súlyosbodott. Amikor a munka 
világából teljesen kiszorult egymillió, és a legfeljebb feketén foglalkoztatott további 
félmillió honfitársunk els  nagyobb csoportja nyugdíjaskorba ér, és aktív kori 
járulékfizetés híján gyakorlatilag jövedelem nélkül marad (erre egy-másfél évtizeden 
belül sor kerül), akkor a foglalkoztatási krízis átmenet nélkül vált majd át egy errefelé 
száz éve nem tapasztalt szociális válságba (a nyugdíjaskorúak negyede-harmada 
ellátatlan). És egyel re semmi jele, hogy bármilyen el készületek folynának a várható 
hatások mérséklésére. Az okok valahol a 80-as évek végén született hatékonyságmítosz 
környékén gyökereznek. Az európai munkáltatókon folyamatos a nyomás a 
bértömegcsökkentés érdekében – ezzel ugyanakkor a vásárlóer  is csökken, amit végs  
soron a fogyasztási szektorba pumpált hitelekkel ellensúlyoztak.  
 
Két évtized telt el a GDP- és hatékonyságfetisizmus jegyében úgy, hogy az ország 
lakosságának legalább az 50 százaléka az el bbi két mutató folytonos javulását 
szakadatlan lecsúszásként érzékelte. A téeszek felszámolását, az ipari termelés és a 
feldolgozóipar kamikazeprivatizációját, meg a kis- és középvállalkozásokat er teljesen 
diszpreferáló állami „gazdaságfejlesztési” stratégiát nemigen lehet kihagyni az 
el zmények közül. A horribilis munkahelyteremtési ráfordítások ellenére a 
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foglalkoztatási ráta gyakorlatilag mozdulatlan. Az egyik Hernád menti, nagyjából 
tucatnyi településb l álló kistérségben egyetlen olyan falu van, amelyben nem nagyobb 
50 százaléknál a munkanélküliség: ott, ahol a termel szövetkezet megmaradt. Ha nálunk 
valaki elveszíti az állását, akkor nem puhára esik, hanem egy szakadékba zuhan. A 
rendszer kifejezetten arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy minél kevesebb 
munkavállalóval oldják meg a feladatukat, miközben az állam és a társadalom ennek 
éppen a fordítottjában lenne érdekelt. (Nb 15) 
 
Bogár László szerint ma már egyre nyilvánvalóbb mindenki számára, hogy soha nem volt 
és ma sincs szó arról, hogy a magyar nép tovább nyújtózkodott volna, mint ameddig a 
takarója ért. Sokkal inkább arról, hogy a globális hatalmi rendszer a buzgó kollaboránsok 
segítségével el ször a tudatos eladósítás, majd a tudatos kiárusítás brutális „ollójával” 
egyre hatalmasabb csíkokat vágott le (és vág ma is!) arról a bizonyos „takaróról. A 
legfájdalmasabb az egész történetben az, hogy az uralmi elitek hazug vádjai a magyar 
társadalom felel tlen, léha él sködésr l részben, sajnos, „önbeteljesít  jóslatnak” 
bizonyultak. Ám ahhoz végtelen cinizmus kell, hogy ezért a kiprovokált lepusztulásért 
e kollaboráns elitek minden felel sséget és következményt a szétroncsolt népre 
hárítsanak. Közeleg az id , amikor nem marad más hátra, mint a dolgok „nevükön 
nevezése. (MH 19) 
 
EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA 
 
Szócska Miklós szerint tarthatatlan, hogy miközben Budapesten egy XXI. századi 
kórházban 16 modern m l négynél több nem üzemel egyszerre, másutt a dolgozókra 
omlik a m  fala. Ne ragaszkodjon senki foggal-körömmel a romkórházhoz. Nagyon 
alaposan meg kell nézni, jól jár-e a köz azzal, hogy valamelyik funkciót kiszervezték. A 
diagnosztikai területen például teljes a logisztikai káosz. A szerz dések közhasznú 
újragondolása napirenden van. Egy átlagos kórház jelenleg 500-600 szerz déssel 
dolgozik. Hogy fordulhat el , hogy 12 azonos tulajdonú kórháznak különálló mobil 
szerz dései vannak ugyanazzal a szolgáltatóval? Tehát még egymást sem tudják ingyen 
hívni. Elképzelni nem tudja, mi lehetett a célja annak, aki ezt így intézte. (MN 15) 
 
Árva László szerint a munkaer -kereslet nagymértékben tervezhetetlenné vált, mivel 
meghatározó tényez i a hazánkba beteleped  multik voltak, ám a külföldi beruházás-
ösztönzés nem volt sem céltudatos, sem szelektív. A fels oktatási törvény koncepciója 
igyekszik kezelni ezeket a problémákat, de fél , hogy amíg az alapvet  szerkezetbeli 
gondokat nem sikerül legalább részben orvosolni, addig a megoldások csak féloldalasak 
lesznek. A hazai vállalkozások meger sítésével és tudatos támogatásával nagyobb 
biztonsággal lehet tervezni a jöv  munkaer -igényeit. A helyzet csak akkor lesz jobb, ha 
majd nem éri meg elmenni külföldre, mert nem lesznek akkorák a bérkülönbségek. (MN 
13) - A WZB berlini kutatóintézete szerint a fizet s tanulmányokat a német diákok 
komolyabban veszik, mintha ingyenes szolgáltatást vennének igénybe. A költségek 
ellenére egyre több érettségiz  jelentkezik fels fokú tanulmányokra. A megállapítás a 
szegényebb diákokra is vonatkozik. (VG 13) 
 
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke nem tud róla, hogy bármely 
más országban az oktatásról szóló dokumentumot "nemzeti köznevelési törvénynek" 
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neveznék. Ez tulajdonképpen egy finom üzenet arra, hogy mi a valódi szándékuk a 
közoktatási intézményekkel; az, hogy ott az állam által el írt nevelés folyjék. A 
feszültséget az fogja okozni, ha az iskola által közvetített, az állam által meghatározott 
értékek ütköznek a család értékrendjével. Van egy olyan üzenete a dolognak, hogy az 
állam jobban ért a gyermek neveléséhez, mint a szül . Persze az is tény, hogy bizony 
vannak olyan esetek, amikor jobb, ha a gyerek egész nap az iskolában van. Lehet egész 
napos iskolát csinálni, de az iskolarendszernek összhangban kell lennie a szül i 
elvárásokkal és értékrenddel. A törvényben olyan gumiszabályt kívánnak alkalmazni, 
mely szerint 22-r l 26-ra emelhet  a kötelez  óraszám. Ez álláshelyeket jelent, 
elbocsátást is magával von. Ráadásul ezt már 2012 szeptemberét l bevezetik, ám az 
életpálya béreinek megvalósulási idejér l már nem is rendelkezik a javaslat. Gallóné 
biztos benne, hogy a kormány el bb-utóbb bevezeti az életpályamodellt, és 
megemelkednek a keresetek is. De a munkaterhek ilyen mérték  emelésével olyan 
tömeget fognak elbocsátani, hogy az abból "megtakarított" pénz fogja kitermelni a 
rendszerben megmaradók béremelését - ami a pluszmunkákért amúgy most is járó 
összegnél nem több. (Nv 17) 
 
Az RTL Klub Való Világ showjának negyedik szériája a trágár kifejezések használata, az 
alkoholfogyasztás, a dohányzás és a kiskorúakat sért  tartalmak megjelenítése terén 
felülmúlta az eddigi évadokat – állapította meg tanulmányában a Médiatanács. A készít k 
mind a játékosok kiválasztásán, mind a feladatok meghatározásán keresztül minden eddig 
ismert és elfogadott erkölcsi határt túllépve igyekeztek a m sornak megfelel  
nézettséget biztosítani. A kiskorúakra veszélyt jelent  tartalmak megjelenítése miatt a 
testület 278 millió forint bírságot szabott ki. (Nb 14) 
 
CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG 
 
A most összeállított otthonteremtési program csak igen halovány árnyéka a tíz évvel 
ezel tti konstrukciónak. Miközben 2002-ben és 2003-ban a lakásrendszerben nyújtott 
támogatás megközelítette a 250-300 milliárd forintot éves szinten, addig a kormány azzal 
számol, hogy jöv re a szocpol 5,2 milliárd, a lakáshitelek kamattámogatása 1,3 milliárd 
forint kiadást jelent majd. 2012-ben az el bbit négyezer, míg az utóbbit három-ötezer 
család veheti majd igénybe. Különbség a régi rendszerhez képest, hogy legalább az egyik 
szül nek bejelentett munkaviszonnyal kell rendelkeznie, valamint adóhatósági igazolást 
kell bemutatni arról, hogy az igényl knek nincs köztartozásuk. Újdonság, hogy a 
kormány megszabja, minimum mekkorának kell lennie a kiszemelt lakásnak, miközben 
fels  határt nem állapítanának meg. (Nb 13) Petz Raymund, a GKI ügyvezet je úgy látja, 
a 1,5-2 milliós szocpol a lakásárakat figyelembe véve inkább csak vidéken, és csak a 
kistelepüléseken játszhat majd jelent sebb szerepet az otthonteremtésben. (NG 13) 
Kamattámogatott kölcsönt új és használt lakás vásárlásához, építkezéshez, valamint a 
nehéz helyzetben lév  lakáshitelesek otthonának megvételéhez lehet igényelni, illetve 
azok az adósok is élhetnek a lehet séggel, akik nem tudják fizetni kölcsönüket, ezért egy 
kisebb lakásba költöznének. Kisebb állami támogatás jár annak, aki nehéz helyzetben 
lév  lakáshiteles ingatlanát akarná megvenni. Az ingatlanért legalább a hitelintézet által 
korábban megállapított forgalmi érték nyolcvan százalékát kell fizetni. (Nb 13)  
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Matolcsy Györgynek november végéig el terjesztést kell készítenie arról, hogy a 
pénzintézetek miként csökkenthetik a bankadó alapját a magánszemélyeknek nyújtott 
lakáscélú kölcsönök összegével. Az elképzelés nem teljesen új, eredetileg részét képezte 
volna az otthonvédelmi akciótervnek. Az államnak most messze nincs annyi forrása a 
lakáshitelezés ösztönzésére, mint amennyit erre fordítani szeretne, illetve amennyi ahhoz 
kellene, hogy az intézkedés valóban látványos eredményeket hozzon. A 0,05-os szorzó 
miatt a bankoknak húszmilliárddal kell növelniük a hitelállományukat ahhoz, hogy 
egymilliárd forint bankadót megtakarítsanak, vagyis így a sokszorosát lehet 
megmozgatni annak a forrásnak, amelyet a kabinet a költségvetésb l erre a célra tud és 
akar fordítani. (Nb 14) - A spekulánsoknak egyedülálló befektetési ajánlatot is 
tartalmaz a kormány otthonvédelmi programja. Mindegy, hogy a vev  hány lakást 
vásárol kedvezményes hitelb l – akár egy háztömböt is megvehet, ha van rá forrása. Öt 
év tartás után adómentesen adhatja el a lakásokat a tulajdonos – addigra túl is juthat 
mélypontján a piac. Az évente generálódó 80 ezer tranzakció 20-30 százaléka megfelel a 
program követelményeinek, ez a várt ötszöröse. Elképzelhet , hogy fékeket épít a 
kormány a rendszerbe – egy magánszemély például talán csak egy kedvezményes hitelt 
vehet fel. (NG 13)  
 
A Munkástanácsok szerint a munka törvénykönyve átalakítása mögött meghúzódó 
politika nem a foglalkoztatás optimalizálását, a nemzet érdekét szolgáló gazdasági 
fellendülést fogja eredményezni. Ez a politika a vegytiszta t kés liberalizmus, amely 
köztudottan nem a közérdeket tartja szem el tt. (MN 15)- A tervezetb l továbbra is 
hiányzik a jelenleg hatályos Mt.-ben még benne lév  általános munkaadói kötelezettség: 
az egészséget nem veszélyeztethet , biztonságos munkafeltételek biztosítása. (NG 17) 
Mivel még mindig nincs elfogadható törvénytervezet, halassza el a jogalkotó legalább fél 
évvel az új Mt. hatályba lépését – javasolja Gaskó István. Az NGM elismerte, hogy 
nincs olyan kényszer, ami a januári hatályba lépést indokolná. Dávid Ferenc, a VOSZ 

titkára szerint legkés bb 2012 júliusáig kellene hatályba lépnie a jogszabálynak. 
Palkovics Imre aggályosnak és elfogadhatatlannak tartja a kollektív jogok szabályozását, 
de a kártérítéssel kapcsolatos paragrafusokat is. A munkaügyi tanácsadó intézménye 
pedig az ügyvédi irodák új piaca lenne, amelyet inkább csak a t keer s cégek 
vehetnének igénybe. (NG 13) - Közel a megegyezés a jöv  évi minimálbér-emelés l a 
kormány, a munkaadók és a munkavállalók között. A kompenzáció összegét a 
munkaadók visszatarthatnák a társadalombiztosítási járulékból. Ez mintegy százmilliárdos 
tétel. (MH 15) 
 
A foglalkoztatási gondok enyhítését, illetve a min ségi vágónyúl-létszám növelését 
egyaránt célzó nyúltenyésztési programot a Terrabbit Kft. hirdette meg. A pályázatra 
238 település jelentkezett, ebb l választották ki azt a tucatnyi falut, amelyekben 
együttesen 240 családhoz összesen 1440 nyulat helyeznek ki húszmillió forintos 
költséggel. A világpiacon van kereslet a nyúlhúsra, és két, jelenleg ötvenszázalékos 
kihasználtsággal m köd  nyúlvágóhíd képes is lenne többet termelni. (MN 17) Egy 
Audinyi állami támogatásból, kisvállalkozások gazdasági és önkormányzatok teremt  
energiái bevonásával hány tízezer embert lehetne elindítani a munka útján… 
 
Az Alkotmánybírósághoz fordult Szabó Máté ombudsman a guberálás és a közterületen 
való életvitelszer  tartózkodást tiltó józsefvárosi (hajléktalan)rendelet miatt. A 
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józsefvárosi önkormányzat aránytalanul korlátozta a kiszolgáltatott helyzetben lev  
emberek jogait, és a rendelet szemben áll az egyenl  bánásmód követelményével. Az 
ilyen rendszabályok és szankciók csak az eleve kiszolgáltatott emberek további 
megalázására, elüldözésére alkalmasak. Kocsis Máté polgármester szerint téli id szakban 
mindenkinek f tött helyen kell lennie, és ha kell, kényszerrel viszik fedél alá az 
érintetteket. (MN 14) Lencsés Károly szerint azt, aki életvitelszer en tartózkodik 
közterületen, s másodjára érik tetten, be fogják csukni, mert a százötvenezerre emelked  
bírságot még kevésbé tudják majd t lük beszedni. Jöv re mindenkit rács mögé 
dughatnak, aki fél éven belül két szabálysértést követ el. Nagyrészt csak tüneti kezelés 
folyik, amibe a végén a beteg szokott belehalni. (Nb 18)  
 
Gy ri Péter és Vecsei Miklós szerint amíg a tényleges elhelyezés nincs biztosítva, 
semmilyen formában nem értelmezhet  a fedél nélküli emberek elriasztása meglév , 
nyomorúságos és emberhez nem méltó vackaikból. Jelenleg nem látható, hogy az 
elkövetkezend  hónapokban mikor nyílnak meg új fér helyek, a meglév  szállások 
Budapesten már most tele vannak. Nincs megoldva az utcai segít  szolgálatok január 1-jét 
követ  finanszírozása, a tél közepén leállhatnak ezek a segít  szervezetek. (MN 18) Az 
amúgy is nehéz helyzetben, a társadalom peremén él  emberek ellátása kerül veszélybe 
jöv re. A jöv  évi költségvetési törvény javaslatában az idei összeg hatvan százalékát, 7,2 
milliárd forint helyett csak 4,4 milliárdot terveznek támogató szolgáltatásokra, 
közösségi ellátásokra, házi segítségnyújtásra, utcai szociális munkára és krízisközpontok 
finanszírozására fordítani. Az igények már most is meghaladják a kapacitásokat. (Nb 17)  
 
Gyakorlatilag az év minden egyes napjára jut legalább egy olyan eset, amikor 
igazoltatás alá vont állampolgárok hivatalos személy elleni er szakot követnek el, s még 
riasztóbb, hogy ezt gyakran csoportosan teszik – tájékoztatott Garamvölgyi László, az 
ORFK szóviv je az érdi rend röket ért támadás kapcsán. Az egyik rend rt a gyanúsított 
ököllel eltalálta, tovább ütötte a fekv  embert, akit acélbetétes bakancsaikkal össze is 
rugdaltak. A garázdákat a kiérkez  er sítés vette rizetbe, de a cigányok még a túler vel 
is fel akarták venni a harcot. Rend rségi szakemberek szerint a támadás olyan súlyos volt, 
hogy indokolt lehetett volna célzott lövés is a csoport megfékezésére. (MN 15)  
 
Bayer Zsolt szerint öt helyen tört el annak a rend rnek az állkapcsa, akit négy cigány 
vert meg Érden. Ilyen hír egy jogállamban nincsen. Vegyük példának a hazai 
liberálisok mintaképét, az Egyesült Államokat. Ott nem jutott volna el a négy cigány 
(fekete, fehér) a támadásig. Ott ugyanis az els  rossz vagy félreérthet  mozdulatnál 
lel tték volna ket. Az érdi eset a társadalomnak azt üzeni, hogy nincs jogbiztonság, 
nincs állam, nincs tekintély, nincs rend. Az állam tehetetlen és nem védi meg t. Hogyan 
is védené, amikor saját rend reit is agyon lehet verni, és nem marad a helyszínen négy 
fejbe l tt hulla. Hát akkor mire számíthat a faluban meglopott, kirabolt, megvert, 
meger szakolt, megalázott, leköpött öregasszony, öregember, gyerek. És ha azt érzi, hogy 
nem számíthat senkire, akkor el bb-utóbb védekezni fog. Itt az utolsó pillanat feltenni a 
kérdést: miképpen akar ez a hatalom megálljt parancsolni a saját és a társadalom létét 
alapjaiban megkérd jelez  önbíráskodásnak, félkatonai szervezeteknek, eszement 
eszméknek, ötleteknek? Mit mondunk a betiltott Gárda helyett? Azt, hogy Érden félholtra 
vert négy cigány két rend rt, de minden rendben, az igazságszolgáltatás teszi a dolgát? Az 
az államhatalom, amelyik ezt hagyja, a „liberális jogvéd kkel” együtt löki a 
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társadalmat a legrémesebb széls ségek karjaiba. A Rend ott kezd dik, hogy nem lehet 
eltörni a rend r állkapcsát öt helyen, mert aki megpróbálja, a biztos halált kockáztatja. 
(MH 15) 
 
PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK  
 
Lemin sítéssel fenyegetik Magyarországot londoni elemz k, akik az IMF-fel való 
megállapodást javasolják. A szóbeli hírverések a lemin sítésr l, a finanszírozási 
nehézségekr l azt szolgálják, hogy mondjunk le újra gazdasági szuverenitásunkról – 
mutatott rá Boros Imre. Tartósan pozitív az ország fizetési mérlege, a devizatartalékok 
mértéke jóval magasabb a standardnak tekintett háromhavi importnál, meghaladja a 30 
milliárd eurót. Ezek alapján inkább felmin sítésr l lenne indokolt beszélni. - Barcza 
György, a K&H vezet  elemz je  szerint Magyarországnak 4,5 milliárd euró értékben kell 
finanszírozást szereznie jöv re a kötvénypiacon. Nem valószín , hogy ezzel kapcsolatban 
nehézségek merüljenek fel. (MN 18) 
 
Az állami kiadások funkciónkénti elkülönítésben – egy kivétellel – minden soron 
csökkennek. Az egy kivétel az államadóssággal kapcsolatos kiadások, amelyek az idei 
1064 milliárd forintról 1128 milliárd forintra emelkednek. A rendvédelmi területen belül 
is csökkennek a kiadások. Nincs olyan terület a jóléti szekción belül, ahol ne 
csökkennének a kiadások – akár normálisan, akár GDP arányosan nézve a mérleget -: így 
az oktatás, az egészségügy, illetve a tb-ellátások is elmaradnak az ideit l a 2012-es 
költségvetés tervei szerint. A gazdasági jelleg  kiadások – ide tartoznak a 
környezetvédelmi, illetve a közlekedési kiadások – GDP arányosan stagnálnak. (NG 18) 
 
Kevés el relépés történt az elmúlt évekhez képest a költségvetési tervezésben. Több 
adóbevételt nem látott megalapozottnak az ÁSZ, például azt, mit l növekszik meg 100 
ezer milliárd forinttal a társaságiadó-bevétel, miközben ezt sem a kulcs változása, sem a 
gazdasági növekedés nem indokolja. (A veszteségelhatárolási szabályok szigorítása 
azonban igen: A korábbi évek veszteségét egy évben legfeljebb az adóalap feléig lehet 
érvényesíteni. Ezzel vélhet leg a következ  évek társaságiadó-bevételeit akarja növelni a 
kormányzat - VG 17) A Nemzeti Bank vesztesége miatt keletkez , 95 milliárd forintra 
rúgó befizetési kötelezettséggel nem számol a büdzsé tervezete. (VG 17) Súlyos 
problémának tartják a számvev k, hogy a jogszabályt el készít k sem a bevételi, sem a 
kiadási el irányzatokat nem támasztották alá kell en dokumentumokkal, illetve 
háttérszámításokkal. A Nemzetgazdasági Minisztérium más keretszámok alapján 
terveztette meg a tárcákkal a saját el irányzataikat, mint amiket végül a költségvetési 
törvényjavaslat tartalmazott. A tárcák ezért nem tudták jól kidolgozni az el irányzataikat. 
A számvev szék azt is felrótta, hogy a keretszámokat nem a feladatok ellátásához 
szükséges forrásokra, hanem az idei bázisra alapozta az NGM. A kormány többször 
hangsúlyozta - legutóbb Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjúban -, hogy a 
jöv  évi költségvetést feladatalapon tervezik meg. (Nv 17) 
 
Eszünk ágában sincs visszatérni a szocialisták által szorgalmazott többkulcsos, álszent és 
képmutató, munka-, család- és vállalkozásellenes adórendszerhez – közölte Szijjártó 
Péter (MH 18) - A  „többkulcsos, álszent és képmutató, munka-, család- és 
vállalkozásellenes adórendszert” alkalmazó Németországban a legjobban keres  
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egyszázaléknyi adófizet l származik a jövedelemadó-bevételek negyede. Az 
adófizet k szegényebb 50 százaléka mindössze 3,6 százalékkal járul hozzá az 
adóbevételekhez. Az 1200 milliárd eurónyi bevallott jövedelem után 211 milliárdos adót 
kellett fizetni. (VG 14) - Jöv re sem vezetik be a ténylegesen egykulcsos szja-rendszert. 
A havi bruttó 202 ezer forint jövedelem felett megmarad a 27 százalékos adóalap-
kiegészítés (eddig annak felezésér l volt szó). (Nb 15) A javaslatban egy szó nincs arról, 
hogy - a kormány ígéreteihez híven - milyen formában kompenzálnák az alacsonyabb 
kereset eknél az adójóváírás eltörlése, illetve az 1 százalékpontos járulékemelés miatti 
nettó keresetcsökkenést. (Nv 15) - Angyal József adószakért  szerint a jogszabály 
el készít k óriási bakit követtek el, amikor nem változtattak a családi kedvezményre 
vonatkozó szabályokon. Mindez azok után, hogy a kormány kiemelt célja volt az 
adórendszer átalakításával a családosok támogatása. A három gyermekes családok, ha 
nem keresnek minimum havi 550 ezer forintot, akkor veszítenek jöv re az új 
szabályokkal. A négy gyermekesek még havi 600 ezer forint esetén is rosszabbul járnak, 
mint tavaly. (Nv 17)  
 
Az adócsomag szerint az eddiginél jóval nagyobb bevételt meríthetnek az 
önkormányzatok az építményekre, telkekre kivetett adókból. Januártól az ingatlan 
forgalmi értékének három százalékát is beszedhetik (ennél több a Nemzetgazdasági 
Minisztérium szerint már „túladóztatásnak” min sülne). 15 millió forint forgalmi értéket 
feltételezve a tulajdonostól akár 450 ezer forintot is elkérhet az önkormányzat évente. A 
mai szabályok szerint az adóalap meghatározásától függ en 110 ezer és 270 ezer forint 
közötti adót kellene fizetni. Az indoklás szerint ekként is b víteni akarják az 
önkormányzatok adóztatási mozgásterét. Eltörölnek több mentességet. Megsz nik a 
szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, nevelési-oktatási feladatokra szolgáló 
helyiségek védettsége is. A válságadók 2013-tól megsz nnek a középtávú költségvetési 
kitekintés szerint. (Nb 15) - A kormány baleseti adó címen jöv re 27 milliárd forintot 
szedne be a kötelez  felel sségbiztosítást kínáló biztosítóktól. Ennek pontos módja 
azonban két héttel a díjhirdetés el tt még nem ismert. A díjbevétel 30 százalékának 
megfelel  közterhet nem tudnak a cégek kigazdálkodni. A tarifák 25-30 százalékkal 
emelkedhetnek, és valószín leg fizetni fognak azok az ügyfelek is, akik nem okoznak 
balesetet. Az egy évre bebetonozott árak miatt ugyanis másképp aligha szedhet  be ennyi 
közteher. (VG 17) 
 
Az LMP kifogásolja, hogy "Orbán-Matolcsy páros" foglalkoztatási krízishelyzetben 
szélesíti a kis- és középvállalkozások által fizetend  járulékalapot, és további 1 
százalékponttal emeli a munkavállalói járulékokat. Az egykulcsos adó visszavonásával és 
a környezetszennyezést sújtó zöld adók bevezetésével adottak lennének a feltételek a 
munkavállalói járulékok azonnali, 2 százalékpontos csökkentésére, és a leghátrányosabb 
térségek, alacsony képzettség ek legális foglalkoztatásának b vítését lehet vé tev  
járulék elengedésére. Az LMP által képviselt "Zöld Fordulat" a munkából él k helyett a 

két és a környezetterhelést adóztatná. (lehetmas.hu) 
 
Távozik posztjáról Kármán András, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és 
pénzügyekért felel s államtitkára. December 1-jét l  tölti be az EBRD igazgatóságában 
a hazánknak járó helyettes igazgatói posztot. (Nv 15) A Nemzetközi Valutaalap 
küldöttsége valóban tárgyalásokat folytatott Budapesten, de nem magyar meghívásra 
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érkeztek, hanem egy több országra kiterjed , „rutinszer ” út során látogattak el hazánkba. 
(Nv 15) 
 
BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM,  
 
Ír, spanyol vagy izraeli befektet k, akik itteni ingatlanjaik megszerzését magyarországi 
banktól felvett devizahitel segítségével bonyolították le, szintén élhetnek a kedvezményes 
végtörlesztés lehet ségével. Péter Ágnes az Infini Consult ügyvezet je szerint 
nyolcezren finanszírozták hitelb l a vételárat. Uniós tagságunk okán nem könny  a 
külföldi befektet k kizárását. (Dehogynem. Csak értékhatárt kellene meghatározni, ami 
felett nem vehet  igénybe a kedvezmény. Izrael amúgy nem része a közös piacnak.) (NG 
12) 
 
Nagy felt nést keltett, hogy az JP Morgan Chase gyakorlatilag saját maga 
shortolásával keresett pénzt. A bankok pénzügyi jelentéseinek átláthatatlansága miatt 
nem lehet megbecsülni, hogy mennyire elterjedt gyakorlat ez az amerikai pénzügyi 
szektorban, azonban a Morgan Stanley is élt már hasonló megoldásokkal. (MN 18) 
 
Silvio Berlusconi és Giorgio Napoletano államelnök között feszültség támadt, ki 
vezesse az olasz központi bankot Mario Draghi után. Berlusconi Vittorio Grillit, az 
államkincstár vezérigazgatóját támogatja. A kinevezéssel közvetett irányítása alá 
kerülhetne a központi bank, és ez Napoletano szerint rongálná az intézményekbe vetett 
bizalmat. (VG 14) 
 
GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA 
 
Már a francia diplomácia is megmozdult a magyarországi cafeteria-rendszer tervezett 
átalakítása miatt. Az étkezési utalványok forgalmazói piacát uraló három francia cég 
tavaly évi 11,6 milliárd forintos árbevételt és 5,2 milliárd forintos adózás utáni eredményt 
könyvelhetett el. Gaál Csaba szerint nem érthet , miért kellene akár a munkáltatóknak, 
akár az elfogadóknak néhány százalékos jutalékot fizetniük azért, hogy fenntartsák egy 
bürokratikus, papíralapú rendszer amúgy jól jövedelmez  adminisztrációját. A kormány 
törekvése ennek visszaszorítására indokolható. Az állam egy költséges rendszer 
fenntartása helyett esetleg csökkenthetné az ilyen termékek és szolgáltatások áfáját. (VG 
14) 
 
MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK 
 
A közös agrárpolitika reformtervezete szerint csökkenne az új és a régi tagállamok 
gazdálkodóinak juttatott kifizetések közti szakadék, de Magyarországon nem várható a 
támogatások növekedése. A kifizetések Magyarországon és Szlovéniában már jelenleg is 
elérik az EU-s átlag kilencven százalékát. Éves szinten 300 ezer euróban maximálná a 
bizottság az egyes gazdaságoknak kifizethet  jövedelemtámogatást, de már 150 ezer 
eurótól felfelé sávosan csökkentené a jelenlegi támogatási szinteket. A bizottság a 
környezettudatossághoz kötné a támogatások 30 százalékát. Törekedni kell a 
diverzifikációra, vagyis legalább háromféle szántóföldi növényt kell termeszteni. Védeni 
kell a legel ket, és minden farmnak a mez gazdasági területeinek 7 százalékát ökológiai 
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célból ki kellene vonni a m velés alól. A biogazdálkodást folytató farmok automatikusan 
jogosultakká válnának a kifizetésekre. A gazdálkodókat képvisel  szervezetek 
felháborodásuknak adtak hangot a tervezet miatt, mivel szerintük nem várható el, hogy 
a farmerek kivonják a velés alól földterületeik egy részét, miközben az élelmiszerárak 
rekordmagasságokban tartózkodnak. A környezetvéd k szerint a javasolt intézkedések 
csak kozmetikázásra alkalmasak. (VG 13) 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint az IMF hazánkban tárgyaló szakért i 
az önkormányzati rendszer nemzetközi tapasztalatait tekintik át partnereikkel. (MH 15) 
A Belügyminisztérium szerint a mostani költségvetési hozzájárulás harmadát, akár 
ezermilliárdot is meg lehetne spórolni, ha az önkormányzati finanszírozás 
feladatalapú lenne. (MH 15) - Hamarosan aláírásgy jtésbe kezdhetnek a 
polgármesterek az ellen, hogy a kormány a jelenlegi formájában nyújtsa be a parlament 
elé szavazásra az önkormányzatokról szóló törvény módosításait. (VG 17) A 
polgármesterek és jegyz k bére a törvény szerint drasztikusan csökkenne. A 
legkisebb településeken a polgármester díja annyi lesz, mint egy segédmunkásé. Ha ez 
a díjazási szint marad, csak a tanulatlanok, tehetségtelenek mennek majd 
polgármesternek, ami katasztrofális településvezetési politikához vezet. Számos kérdést 
vetett fel a törvény azon rendelkezése, amely szerint 3 ezer f  alatt kötelez  társulásokat 
létrehozni – a koncepcióban még 2 ezer f  volt a határ. A legtöbb önkormányzat 
beletarozik ebbe a körbe, vagyis szinte minden település társulásra lesz kényszerítve. 
Akkor is, ha eddig gond nélkül fenntartotta magát. (NG 17) A 2500-3000 f s 
kistelepülések polgármesterei sérelmezték, miért lesz kötelez  számukra is az összevonás. 
A kistelepüléses vidékeken akár 10-15 falu is egy hivatal irányítása alá kerülne, ami nem 

köd képes. Teljes volt a felháborodás a kormány oktatásra vonatkozó terveivel 
kapcsolatban is. "Azt hittük, megúsztuk az elmúlt nyolc év falurombolását, de most úgy 
érezzük, elveszik az iskoláinkat". (VG 17) Csak a bölcs dei és óvodai ellátás marad 
önkormányzati kézben. Az alapellátást kivéve az egészségügyi intézmények állami 
fenntartásúak lesznek. (NG 17) 
 
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke és számos 
polgármester szerint az új önkormányzati törvény tervezete a vidék semmibevétele, 
jogszabállyá emelése akár a kistelepülések halálához is vezethet. Még senki nem írta le, 
hogy a feladatok ellátása eddig mibe került, s hogy az új tervek alapján mennyi 
megtakarítás várható. Nem az volt a probléma, hogy a megyei vagy helyi önkormányzat 
nem tudta ellátni feladatait, hanem egyszer en a finanszírozás kiment mögüle. Sok 
polgármester a kivéreztetés miatt már szívesen visszaadná az iskolát, de hogyha azt 
mondanák, hogy mint korábban, hetven-nyolcvan százalékot normatíva formájában az 
állam hozzáad, tökéletesen tudná m ködtetni. A szakképzési legyen valóban állami, de 
az évtizedek óta önkormányzati kézben lév  patinás gimnáziumokat államosítani elég 
durva kezdeményezés. Az alapfokú oktatás sem m ködtethet  hatékonyabban, mint az 
önkormányzatok kezében. Írja el  a szakmai felügyeletet az állam, s csinálja meg a 
tanfelügyeleti rendszert! 
 
A háromezernél kisebb lakosságszámú települések kényszer-társulásában nincs 
egymilliárd forint tartalék. Ha összevonják a hivatalokat és magukra húzzák konfliktusok 
garmadáját, akkor sincs több egymilliárd forintnál megtakarítás. Viszont a szolgáltatásból 
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való nagyon nagy visszalépést fog jelenteni. A városban ennek szerintem ötven-
százszorosát lehetne megtakarítani, ám a kerületek és a f város viszonylatában a 
törvény nem tartalmaz semmiféle különösebb javaslatot a források és a feladatok 
tekintetében. Amikor az állam átvesz pl. egy önkormányzati t zoltóságot, az épületek 
felújítására korábban felvett hitel marad az önkormányzatnál. A törvény úgy 
rendelkezik, hogy a jelzálogot át kell tenni egy másik önkormányzati ingatlanra. A 
kórházak adósságát átvállalják. (ATV) 
 
Tarlós István f polgármester az önkormányzati törvény ügyében a kerületekkel, a BKV 
finanszírozásával kapcsolatban pedig a kormánnyal került konfliktusba, így egy év alatt 
lényegében egyedül maradt a saját pártjában. Orbán Viktor el re figyelmeztette Tarlóst: 
ha már a polgármesterek és parlamenti képvisel k összeférhetetlenségének formális 
kimondása el tt lemond országgy lési mandátumáról, a frakcióban ül  kerületi 
polgármesterek "megeszik". Tarlós azonban ragaszkodott a lemondásához, György 
István f polgármester-helyettes viszont nem elég er s ahhoz, hogy a f város érdekeit 
képviselni tudja az Országgy lésben. Így a BÖSZ könnyedén maga mellé tudta állítani a 
Fidesz-frakciót. Bár az aktuális tervek szerint a f városiak továbbra is közvetlenül 
választanák a f polgármestert, a Fidesz már nem gondolkodik Tarlós Istvánban. Egy 
befolyásos képvisel  szerint arra nem számítottak, hogy Tarlós egy Demszky-típusú, 
taktikázó, a sajtóban üzenget , konfliktusok sorát vállaló f polgármester lesz; képtelen 
szövetségeseket megnyerni a koncepciójának. (hvg.hu) 
 
KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA 
 
Tóth Ákos felhívja a figyelmet: a Donald Tusk vezette Lengyelország éppen akkor ad 
állami kitüntetést Navracsics Tibornak, amikor Tusk választáson vesztes riválisa, 
Jaroslaw Kaczinski nyilvánosan Orbán Viktort nevezte példaképének. Biztosan nem 
foglalkozik azzal sem Tusk, hogy az irányába már számos, lényegében visszhangtalan 
gesztust tév  Orbán Viktor egyik olyan miniszterét díjazzák k most, aki sokak szerint 
„elegáns távolságtartással” figyeli a kormány egynémely, a közéletben nagy vitákat 
gerjeszt  intézkedését. Amikor viszont megszólal, Orbán Viktorral szemben nyit frontot, 
aki politikai credójává tette, hogy a Nyugat leáldozóban, miközben helyettese, Navracsics 
szerint nincs más út, mint a Nyugaté. (Nb 19) 
 
Stumpf István szerint az Alkotmánybíróságtól senki nem veheti el az alkotmány 
értelmezésének monopóliumát. Az új alkotmány életbe lépésével az 
Alkotmánybíróságnak az alaptörvénnyel, a nemzeti hitvallással és a történeti alkotmány 
vívmányaival összhangban kell meghozni a döntéseit. Az Alkotmánybíróság számára a 
vérszerz dést l az Aranybullán át a pragmatica sanctio rendelkezéseiig terjed  elég széles 
történelmi sávban van lehet sége arra, hogy értelmezze az alkotmányt. Ezért az 
Alkotmánybíróságnak megvan az eszköze arra is, hogy döntéseiben próbálja tágítani a 
számára kijelölt határokat. (nepszava.hu) 
 
A Néz pont Intézet szerint az MSZP jöv beli kormányalakítása a magyarok mindössze 
húsz százaléka szerint lenne jó az ország szempontjából. 34 százaléka szerint az ország 
szempontjából az lenne a jó, ha a következ  választások után egy új baloldali párt 
alakítana kormányt. Kádár János történelmi szerepér l a magyarok 57 százalékának 
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inkább jó véleménye van. A Jobbik szimpatizánsainak 62 százaléka is úgy véli, hogy 
Kádár a magyar történelemnek inkább pozitív szerepl je volt. A Kádár érdemeit 
elismer k aránya a Fidesz és az LMP táborában 44, illetve 42 százalék. - A biztos 
szavazók 55 százaléka a Fidesz-KDNP-t, 24 százaléka az MSZP-t, 13 százaléka a 
Jobbikot, 6 százaléka az LMP-t támogatná. - Az elmúlt hónapok leglátványosabb 
tendenciája az MSZP váltópárti pozíciójának megsz nése - áll a Századvég október 
elején elkészített közvélemény-kutatásában. A biztos szavazó pártválasztók között a 
kormányzó pártok 51, a szocialisták 19, a Jobbik 17, az LMP 9 százalékon áll. (MN 
13) 
 
Závecz Tibor emlékeztetett, tízb l heten úgy vélik, "rossz irányba mennek a dolgok" 
Magyarországon. Még a ciklusa felénél sincs a kormány, de nagyobb a politikától 
elfordulók aránya, mint az el  ciklusok hasonló, "felez " id szakában. Jelenleg a 
társadalom fele nem tud számára szimpatikus pártot választani, a választási 
hajlandóság alig magasabb, mint 30 százalék. Ma az emberek kétharmada ítéli úgy saját 
körülményeit, hogy "a napi megélhetésért küzd". Minden ötödik válaszadó az 
eladósodás küszöbén áll, vagy már benne van az adósságspirálban. Akiknek van 
lehet ségük félretenni, mindössze havi néhány ezer forintról számoltak be. (Nv 13) 
 
A hajléktalanoknak ne kelljen a hajléktalanszállóra menniük, hanem koldulhassanak és 
kukázhassanak továbbra is az utcán! A közmunka rabszolgaság, amelyet az elnyomó 
állam vezet be, holott a kukázás és a feketemunka szabadsága adja a szegény emberek 
maradék méltóságát. Az állam ne támogassa a családi gazdálkodást, a mez gazdasági 
kistermelést, mert a magyar termel k ezekkel a módszerekkel úgysem lesznek soha 
versenyképesek. A megközelít leg teljes foglalkoztatás álom. Tanács István szerint az 
ilyen ellenzéki üzenetek nemcsak a népszer ségi indexekre (a kormánypártok 
népszer sége 50 százalék fölött van, a baloldal nemigen nyert, a széls jobb pedig 
nemigen vesztett népszer ségéb l) adnak magyarázatot, hanem a párját ritkító 
társadalmi pesszimizmusra, apátiára is. Ha a baloldalnak továbbra sem lesznek a 
közepesen képzett, nem túl fiatal, nem nagyvárosban él  emberek számára vonzóbb 
megoldásai, úgy semmilyen szövetségben nem lesz bel le kormányváltásra képes és 
méltó er . (Nb 18) - Székely Tibor, a pszichológiai tudományok kandidátusa szerint 
alapvet  probléma a szocialista pártnál, hogy politikai vonalvezetésük túlságosan 
pragmatikus. Kizárólag a rációra építenek. Csepeli György azt mondta: a politika 90 
százalékban pszichológia. Érthetetlen, hogy a magyar baloldal miért nem ismeri fel ezt. 
Nem tudni, hogy a szocialisták kit szólítanak meg, nem világos, milyen érzéseket, 
gondolatokat akarnak kiváltani az emberekb l. (168 óra) 
 
Varju László szerint a DKP lemondott az MSZP megújításáról, a novemberi 
kongresszus el készítése sem abba az irányba halad, amit javasolnak. Mesterházy Attila 
meg van róla gy dve, hogy a Gyurcsány-szárny ki fog válni a pártból. Gyurcsány 
szerint kevesebb az érv a maradás mellett, ráadásul a Demokratikus Koalíció Platform 
vezet inek többsége elkötelezett a szakítással kapcsolatban. (Nb 13) Mesterházy az 
MSZP frakció minden tagjának elküldött egy nyilatkozatot, amelynek aláírásával a 
képvisel k vállalnák, hogy továbbra is az MSZP képvisel csoportjában politizálnak. 
Mesterházy szerint ha valakinek annyira rossz a képe az MSZP-r l, mint Gyurcsány 
Ferencnek, akkor nem érdemes sokat kínlódnia vele, kivált, ha csakugyan megvan 
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benne az a hit és lelkesültség, amelyr l beszél, és amellyel egy másik politikai szervezetet 
építene fel. A legtöbben aláírtak, de Gyurcsány el re jelezte, hogy a nyilatkozatok csak az 
aláírás „pillanatának” szólnak. (MH 14, 18)  
 
A DKP egyel re csapdahelyzetben van, mivel egy-két ember híján nincs meg a külön 
frakcióhoz szükséges tízf s létszám. Mesterházy szerint a találgatások inkább ártanak, 
ezért „háttéralkuk nélkül, tiszta és szinte viszonyok” közepette kell rendezni a sorokat. 
(Nb 14) Az MSZP elnöke szerint a történtek hasonlítanak a 2009-es miniszterelnök-
keresés tragikusan nehéz id szakára. (MN 19) A Fekete Zoltán vezette Népi Platform azt 
javasolta: ha a DKP végül mégsem szakít az MSZP-vel, akkor a választmány függessze 
fel a platform mandátumát, mert nem arra használták, amire kapták. (Nb 13) Schmuck 
Andor, a szociáldemokraták f titkára nem tartaná szerencsésnek az együttm ködést 
Gyurcsányékkal, és le is mondana, ha erre sor kerülne, mert nem kíván részt venni egy 
olyan „kutyakomédiában”, amelynek célja az új SZDSZ megalakítása. (MN 15) 
 
Aczél Endre szerint a lengyel Palikot Mozgalma hordoz tanulságokat a „pártüt ” 
Gyurcsány Ferenc számára. Palikot, kilépve Tusk liberális-kozervatív PO-jából (melyet 
túl konzervatívnak gondolt) keszty t dobott a lengyel tradíciónak. Soha el tte politikus 
nem kampányolt ilyen er vel a világi Lengyelország, az abortusz, az azonos nem ek 
házassága mellett. Palikot Mozgalma a maga 10 százalékos eredményével „lenyúlta” a 
baloldali szavazók jelent s részét. A szocialisták pocsék szereplése azt bizonyítja, hogy 
az extravagáns milliomos politikus a baloldal, ezen belül is az iskolázott fiatalság szívét 
nyerte meg. (Nb 14) Tamás Pál szerint Palikot a választásokon tényleg túln tte a lengyel 
ószocialistákat, ezért most minden Gyurcsány-szimpatizáns rá hivatkozik, de nincs 
komoly múltja, ami zavarná. Gyurcsánynak ilyesmi azért a következ  id szakban nem 
adatik meg. Hatalomra, persze Palikot belátható id n belül nem kerül. Az MSZP helyzete 
Gyurcsány távozásával nemcsak taktikailag, hanem stratégiailag is könnyebbé válik. A 
szocialisták ugyan szinte folyamatosan arról beszéltek, hogy balra kell mozdulni, de ezt 
sokan közülük csak félszívvel hirdették. Úgy gondolták, hogy az „elkallódott” liberálisok 
megszervezése ugyanolyan fontos lenne. De az nyilvánvaló volt, hogy a 
szakszervezeteknek és a volt SZDSZ-es törzsközönségnek nem lehet ugyanazt mondani. 
De az illúzió mégis er sen tartotta magát. Ennek most vége. Fel lehet és fel is kell 
vállalni a szocialista-szocdem hagyományos mili ket. És meg lehet próbálni fontos 
korábbi támogató csoportok visszaszerzését a Jobbiktól. Egy másik színpadon közben 
Gyurcsány újjászervezheti a liberálisokat. A f  ellenfél az LMP lesz. (Nb 17) Aczél 
szerint Gyurcsánynak nem azon kell gondolkodnia, miként formálja újjá a baloldalt. Arra 
neki nem lesz terepe. Csak a fej és szervezet nélkül maradt liberálisok és liberális 
gondolkodású konzervatívok vezére lehet, s így m ködhet majd együtt az MSZP-vel. (Nb 
14) 
 
Juhász Péter, az Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért (Milla) szóviv je szerint 
mozgalmuk arra akarja rávenni az embereket, hogy képviseljék a saját érdekeiket. Ne 
mástól várják a megoldást, hogy bármit is elintézzen helyettük. Egy demokráciának 
éppen az a lényege, hogy a civil társadalom kiálljon jogaiért. A demokrácia alapja 
hiányzik, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, maguknak kell kiállni bizonyos 
dolgokért, k tudnak hatni a képvisel jükre, s t, le is tudják váltani. Ám ma még nem tart 
ott a gondolkodásuk, hogy megfogalmazzák: pontosan milyen kárt szenvednek el a 
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Fidesz-kormányzás miatt. Sok olyan terület van, ahol még csak érlel dik a sérelmek 
tudatosítása. Ilyen az egykulcsos adózás, a nyugdíj-elvétel, az oktatási tervek, a 
közmunka programok vagy a vallásszabadság korlátozása. A lényeg az, hogy hány embert 
tudnak cselekvésre késztetni, hogy vonuljanak az utcára a hajléktalan-kérdés rendezése 
vagy Dörner György színigazgatói kinevezése ellen tiltakozva. (Ezen a ponton már 
felsejlik a nagyobbrészt valóban tiszteletre méltó civil törekvések mögött az SZDSZ-es 
ideológiai háttér, ami aztán világossá válik. ) Juhász eléggé be van ágyazva a civil 
társadalomba, tíz éve ezt csinálja. Eddig f ként a Kendermag Egyesülettel kapcsolatos 
tevékenysége látszott, pedig az elmúlt hat évb l két tucat tüntetés f dik valamilyen 
szinten hozzá: a Hollán Ern  utcai Tarka Magyartól a romák Andrássy úti vonulásáig. Az 
Egymillióan a sajtószabadságért annyiban más, hogy konkrét ébreszt  szándéka volt vele. 

 alapította az weboldalt magát. Miközben pártoktól való függetlenségét hangoztatja, 
kinyilvánítja: nem biztos, hogy egy el rehozott választás lenne most az érdekünk, mert 
alternatíva híján újra a Fidesz nyerne. (Nv 15) 
 
Révész Sándor szerint nagy baj, ha eltúlozva arról beszélnek, hogy itt fasiszta 
hatalomgyakorlás folyik; mert nem igaz. Nem kicsit, nagyon nem. És ez mindenki 
számára nyilvánvaló, akiknek a félelemérzetét mozgósítani kellene. (A maga módján 
korrekt Révész itt tudattalanul elárulja magát: a félelemérzetet akarnák mozgósítani. Mint 
pl. a 23 millió román esetében.) Körülnéz, és látja, hogy nem él totalitárius diktatúrában. 
Létezik legális és független ellenzéki tevékenység. Széltében és hosszában szid(hat)ják a 
kormányt szóban és írásban. Mindenki ki-be jár a határokon át. A bíróság rendre elvet a 
hatalom által támogatott ügyészségi indítványokat, engedélyezi a rend rség által betiltott 
tüntetéseket. A hatalom nem tölti ki a maga szimbólumaival és ideológiájával, a vezér 
képmásával mindennapi életünk tereit, nem követel mindenkit l folyvást aktív, 
demonstratív és lelkes kiállást, a vészeti életet nem állították a pártagitáció 
szolgálatába, nem hajtják be a lakosságot fasiszta jelleg  korporációkba, nem történhet 
meg bárkivel, bármikor, bármi. Márpedig, ami nyilvánvalóan nem igaz, azzal nem lehet a 
félelemérzetet ébreszteni. Akik eldobják az agyukat ahelyett, hogy használnák, s úgy 
üvöltenek az összecsapás el tt, mintha már a vereség után lennének, biztosan nem javítják 
a demokraták esélyeit. (Nb 15) 
 
EURÓPA 
 
Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke úgy vélekedett, hogy súlyos politikai 
hiba volt összekötni az eurós ment övvel kapcsolatos voksolást a kabinet iránti bizalmi 
szavazással, mert ezután a bukott kormánypártok elnökei valójában Robert Fico kezébe 
adták a megoldást. Bugár Béla szerint viszont más lehet ségük nem volt, mert az elmúlt 
hetekben a SaS vezet i minden kompromisszumos javaslatukat elvetették. Szlovákia 
szavahihet ségének és nemzetközi tekintélyének meg rzése érdekében kénytelenek 
voltak politikai árat fizetni. Viszont a Smer támogatásával mégiscsak sikerül 
megszavazni Pozsonyban is az eurós ment csomagot. (Nb 13) Az el rehozott 
választásokról szóló törvény elfogadásától tette függ vé Robert Fico, hogy támogassa a 
kormány javaslatát az euróövezet pénzügyi stabilitási alapjának b vítésér l és a 
ment csomaghoz való szlovák csatlakozásról. Ficóék tartották magukat ígéretükhöz, alig 
fél óra alatt a parlament megvitatta és megszavazta a kormány javaslatát. (MN 4) A 
március 10-re kiírt el re hozott választások magabiztos gy ztese a Smer lenne. 
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Támogatottsága 45,5 százalékos, ami azt jelenti, Robert Fico egyedül alakíthatna 
kormányt. A Most-Híd 5,3, az MKP 4,6 százalékot ért el a felmérésen. (MN 18) 
 
Közös jelöltet állít Marosvásárhelyen a kés-féle EMNT és az RMDSZ. Az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezete azt a Vass Leventét nevezte meg jöv  évi 
polgármesterjelöltjének, akit az EMNT már eleve támogat. (MH 17) 
 
Az EU-tagjelölti státus megadását javasolja Szerbiának az Európai Bizottság. A 
csatlakozási tárgyalások feltételéül azt szabta, hogy Belgrád további el relépést érjen el a 
koszovói helyzet rendezése terén. A szerb tagjelöltség megadásához Magyarország 
hozzájárulása is szükséges, azonban a magyar kormány kifogásolja a kárpótlási 
törvényt, amely a kollektív b nösség elvét alkalmazva kedvez tlenül érinti az ott él  
magyarokat. A szerb pénzügyminisztérium államtitkára úgy nyilatkozott, hogy akit 
er szakkal soroztak be, az jogosult lesz a kárpótlásra. (VG 13) Martonyi János 
nyilvánvalóvá tette, hogy decemberben Magyarország csak akkor fogja megszavazni 
Szerbia uniós tagjelöltségét, ha addig a belgrádi parlament módosítja a kárpótlási 
törvényt. (MN 14) Semjén Zsolt szerint a horvátok lehet vé tették a kárpótlást azon 
szerbek számára is, akik Horvátország háborús megszállásában részt vettek – amennyiben 
személyükben nem követtek el háborús b ntényt. A teljesen ártatlan magyarokat és 
utódaikat viszont kizárja a szerb törvény. A jogfosztással a magyarokat még inkább 
elüldöznék lakóhelyükr l. Addig, amíg ez a törvény hatályban van, a tagjelölti 
státuszukat sem támogatjuk. (MH 14) Brüsszel szerint mivel a törvény világosan 
meghatározza az egyéni kárpótlási eljárást, ezért nincs szó kollektív b nösség elvér l. 
(Nv 14) A szerb kormány kész megvitatni a restitúciós törvénnyel kapcsolatos magyar 
észrevételeket. A probléma orvosolható a magyarokkal való tárgyalások útján, és 
remélik, hogy Budapest nem él vétójogával az Európai Tanács decemberi ülésén, amikor 
véglegesíteni kell a tagjelölti jogállást. (MH 15) A kárpótlási törvény módosításának 
ígéretével zárult Borisz Tadics szerb államf  és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, 
Pásztor István találkozója. (Nb 18) 
 
Rónay Tamás szerint az Európai Unió sem annyira vonzó, mint néhány éve. 
Görögország válsága különösen nagy visszatartó er  Szerbia számára, hiszen Athén 
volt a minta sok szerb számára, rengetegen vállaltak munkát az országban, most azonban 
kiderült, attól még, hogy egy ország az Európai Unió, illetve az euróövezet tagja, még 
ugyanúgy cs dbe kerülhet, mint egy tartósan szegény állam. (Nv 14) – Brüsszelben nem 
fogadják Janukovics ukrán elnököt a társulási szerz désr l tervezett találkozóra. Az 
Unió látni szerette volna, hogy „kell  haladást érnek el a jog, a jogalkalmazás és az 
igazságszolgáltatás függetlenségét illet en”. (Utalás Timosenko elítélésére; ami 
egyébként éppen Janukovicsnak kellemetlen, és amíg érvényben van az alapját szolgáltató 
törvény, addig paradox módon a bírói függetlenség jele.) 
 
Francois Hollande nyerte meg a francia szocialisták köztársaságielnök-jelöltségéért 
rendezett el választást. (Nb 17) A piacok elégedettek lehetnek az el választás 
eredményével, ugyanis vetélytársa, Martine Aubry az üzleti körök szemében nem aratott 
nagy tetszést, amikor a Jospin-kormány munkaügyi minisztereként bevezette a 35 órás 
munkahetet. Hollande gazdasági elképzelései ezzel szemben jórészt egybevágnak a 
jelenlegi jobbközép kormányzatéval. (VG 18) - Berlusconi megnyerte az önmaga ellen 
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kért bizalmi szavazást. Seres Attila szerint a legutóbbi túlél show mégis különbözik az 
el ekt l. A helyzet megfordult. Immár a parlamenti többség tartja a markában 
miniszterelnökét. Umberto Bossi, az Északi Liga vezére kertelés nélkül ki is mondta a 
bizalmi szavazás után: Berlusconi akkor bukik, amikor én akarom. S hogy ez a 
pillanat miért nem most következett be, annak csak egy oka lehet: vigye el  a balhét. A 
nyáron megszavazott kényszerintézkedések, a 60 milliárd eurós megszorítócsomag elleni 
utcán van fél Itália. Tartsa  a hátát. (Nb 17) 
 
A Moody’s bejelentette: a görög államkötvényeken jelent s veszteségeket elszenvedett 
francia bankok felt késítési igénye miatt három hónapon belül semlegesr l negatívra 
ronthatja a francia adósságok AAA besorolását, így veszélybe került Párizs els rend  
adó státusa. A tízéves francia államkötvények hozamfelára a hasonló német papíroké 
felett 16 éve nem látott különbségre, 101 bázispontra n tt. (NG 19) A Standard & 
Poor’s AA-ról AA mínuszra min síti le Spanyolország adósságbesorolását. David 
Bach, a madridi IE Business School dékánja szerint a lemin sítés már üzenet a következ  
kormánynak, hogy súlyos feladatok el tt áll. A munkanélküliség 21 százalékos, a fiatalok 
körében eléri a 40 százalékot, a gazdaság motorjának számító épít ipar összeomlott, a 
bankok egy része fut a pénze után. 700 ezer új lakás eladhatatlan, kereslet rájuk legfeljebb 
akkor lenne, ha az árat ötven százalékkal csökkentenék. Abba viszont fél tucat bank 
menne tönkre. Most is csak azért tudnak a felszínen maradni, mert ezeket az eladhatatlan 
lakásokat beírják a mérlegükbe. (Nb 15) - Portugáliában a minden eddiginél drámaibb 
intézkedéseket tartalmazó 2012-es évi költségvetés f bb vonalait maga a – bejelentései 
súlyától láthatóan megviselt – kormányf  ismertette televíziós beszédben. „Ezek már nem 
megszorító intézkedések, ez egyszer en brutalitás”: ez volt a Jornal de Negócios 
gazdasági lap f szerkeszt jének els  reakciója. Megsz nik a 13. és 14. havi, a nyári 
szabadság, illetve a karácsony el tt folyósított fizetés az 1000 eurónál többet keres  
közszolgálati dolgozóknál. Ez húszszázalékos jövedelemkiesést okoz egymillió ember 
számára. (Nb 15) 
 
A legfels bb bírósághoz fordult Udo Voigt, a német neonáci NPD elnöke, mert szerinte 
politikai nézetei miatt diszkrimináció áldozata lett. Egy brandenburgi wellness-szálloda 
vezetése közölte, hogy a férfi nemkívánatos vendég. A neonáci pártelnök szerint egy 
demokráciában elvárható a tolerancia a másképp gondolkodókkal szemben. (Nb 17) 
 
Az EU kész t keinjekciót juttatni az euróválság által veszélyeztetett bankoknak, 
cserébe a bankoknak le kellene mondaniuk az osztalék- és a jutalmak kifizetésér l 
egészen addig, amíg a felt késítés le nem zajlik. A Bizottság arra kényszerítené a 
bankokat, hogy egy ideig mondjanak le a nyereség szétosztogatásáról, és inkább a 

kehelyzet rendezésére koncentrálják er forrásaikat. Jean-Claude Juncker, az 
Eurogroup elnöke szerint Görögországnak meg kell kapnia a rövid távú túléléshez 
szükséges hitelrészletet. A második lépésben meg kell bizonyosodni arról, fenntartható-e 
még a görög adósság. Ha nem, akkor „más lépésekr l is el kell gondolkozni.” Bár Juncker 
nem mondta ki, úgy t nik, hogy ez valójában adósság-elengedést jelentene. Pontos 
menetrendet kell felállítani a bankok felt késítésére, ezért cserébe az államoknak 
pozíciókat kell kapniuk a bankok irányító testületeiben, és részesedniük kell a 
nyereségükb l. (VG 13) 
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A Sunday Times arról számolt be, hogy a kínai vezetés titokban felajánlotta szolgálatait 
az euróövezet megsegítése céljából. Viszonzásul átfogó költségvetési reformokat és 
további kiadáscsökkentési intézkedéseket kellene végrehajtani. Ez összecseng a 
Financial Times írásával, amely szerint a probléma ma már sokkal nagyobb annál, mint 
hogy azt Brüsszel saját er l képes lenne megoldani. (Nb 17) - Blahó Miklós szerint az 
EU bels  viszonyait jelenleg a kreatív káosz jellemzi. A frontvonalak azonban 
felsejlenek. A német-francia duó igyekszik diktálni az integráció elmélyítése érdekében, 
míg a másik oldalon egyre élénkül a brit diplomácia, hogy ellensúlyozza a valutaövezet 
meger södésének esetleges hátrányait. David Cameron brit miniszterelnök azon 
fáradozik, hogy az eurózónához nem csatlakozott tagállamokat egy blokkba tömörítse. 
Ha viszont intézményesül az eurózóna, f állású elnököt kap, s évente kétszer külön 
csúcstalálkozót tart, annak beláthatatlan következményei lehetnek a kívül maradókra. (Nb 
18) 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
 
Alessio Rastani befektetési szakember a BBC él  m sorában, milliók által látott 
interjúban azt állította, hogy a világot nem a kormányok vezetik, hanem a Goldman 
Sachs befektetési bank. A keresked ket valójában egyáltalában nem érdekli az, hogy mi 
történik a reálgazdaságban. Azon is lehet keresni, ha az euró és a nagy zsdék 
összeomlanak. - A Goldman Sachs, az éves amerikai GDP 14 ezer milliárd dollárjához 
képest ötször akkora összeg, 70-80 ezer milliárd dollár mozgásáról rendelkezik piaci 
derivatív pozícióin keresztül – nyilatkozta Pallag Róbert, a Generáli Alapkezel  
portfóliómenedzsere. Ez komoly és nehezen kezelhet  fenyegetettséget jelent, s már 
láthatók a jelei annak, hogy a spekuláció kezdi szétfeszíteni a rendszert. Semmiképp 
sem szerencsés, ha a pénzpiacok teljes mértékben elszakadnak a reálgazdaságtól. A 
befektet  akkor tud keresni, ha valamilyen mozgás van, s ez lehet ugyanúgy fellendülés, 
mint ahogy válság is. Nehéz lenne megkérd jelezni, hogy a t ke koncentrálódásának 
hatása van a kormányok m ködésére. Bármennyire is széls séges formában nyilatkozott a 
BBC interjúalanya, olyan problémára irányította a figyelmet, ami a XXI. század nagy 
kérdése. (MN 13, 19) 
 
AMERIKA 
 
80 ország közel ezer városában t zték a demonstrálók zászlaikra az Occupy Wall Street 
mozgalom jelszavait: a felháborodást a pénzt ke, a bankárok hatalma, és a politikusok 
praktikái miatt, akik a lázadók szerint tönkre tették a gazdaságot, és millió 
elszegényedéséért felel sek. (Nv 17) Az Egyesült Államokból kiindulva világszerte egyre 
er teljesebb mozgalom bontakozik ki a pénz uralma ellen. A mozgalom felhívása 
szerint az utóbbi 30 évben a népesség egy százalékát kitev  leggazdagabb társadalmi 
réteg neoliberális ideológiával felfegyverkezve olyan globális gazdasági rendszert 
hozott létre, amely korlátozza az emberi jogokat, és lerombolja a környezetet. (MN 
17) A Foglald el a Wall Streetet mozgalom képvisel i szerint, miközben a kormányok 
közpénzb l mentik meg a krízis kirobbanásában központi szerepet játszó bankokat, addig 
a válságra hivatkozva egyre nagyobb áldozatvállalásra kényszerítik a közép- és alsó 
rétegeket. Csökkentik a nyugdíjakat vagy az oktatásra szánt pénzeket, ahelyett, hogy a 
pénzügyi világot, a nagy konszerneket és a fels  tízezret „csapolnák meg”. 
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Szimpátiájáról biztosította a mozgalmat Soros György is: szerinte miközben a bankok a 
saját bónuszaikat hajhászták, addig sok kisvállalkozó belebukott az egyre emelked  
hitelköltségekbe. (VG 14)  
 
A gazdagok er teljesebb megadóztatásának gondolata republikánus részr l heves 
ellenállásba ütközött. Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász szerint azonban nem a 
tüntet k a széls ségesek, hanem azok az oligarchák, akik minden vagyonuk eredetét 
firtató kritikát el akarnak nyomni. Ezek nem azért lettek gazdagok, mert valamit adtak 
Amerikának és a világnak, hanem mert ravasz pénzügyi manipulációkat találtak ki, 
amin meggazdagodtak, míg Amerikát és a világot mély válságba taszították. (MN 17) Az 
Egyesült Államokban mára a lecsúszott középosztálybeliek jöttek rá, hogy az amerikai 
álom számukra végleg álom marad. A transzparensen: A kapitalizmus nem m ködik! A 
munkához jogod van. Rey Clarke az amerikai mozgalom egyik vezet je szerint, a 
jelenlegi gazdasági válság 30 év alatt alakult ki, és létrejöttéért leginkább a Reagan 
elnök nevével fémjelzett, a gazdagokat preferáló gazdaság- és adópolitika felel s. 
Ennek következménye a reálbérek befagyása, a lakosság eladósodottságának drámai 
megugrása, a diákokra háruló oktatási költségek égbeszökése, a környezet drámai 
szennyezése, a romló egészségügyi ellátás, a gazdagok példátlan gazdagodása a többség 
elszegényedése mellett. (Nv 17) 
 
A Washington Post cikke szerint a magyar miniszterelnök hónapok óta nem fogadja az 
USA nagykövetét, mert az kormánya kritikus véleményét tartalmazó jegyzéket akar neki 
átadni. Amerika bírálja a sajtó- és a vallásszabadságot sért  magyar törvényeket, az 
alkotmányozás visszásságait, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a választási 
törvény, illetve a többi soron lév  sarkalatos jogszabály tartalma és elfogadásának módja 
kulcsfontosságú lesz Magyarország megítélésében. (Nb 15) - Bíró Zoltán szerint 
meglep , hogy az amerikai külpolitika ilyen nyíltan szól bele egy t le nagy távolságban 
fekv  ország belpolitikájába, mely ország az Európai Unió tagja, és nem árt és nem is 
ártott soha az Egyesült Államoknak. Lehet, hogy valami más fáj valakiknek ott 
Amerikában, lehet, hogy a kínai kapcsolat fáj. Meg az, hogy Orbán a Nyugat 
hanyatlásáról beszél. (MH 17) Orbán Viktor és az amerikai nagykövet találkozóján 
„barátokként ejtettek szót” a „Clinton látogatása során felvetett aggályokról”. A 
nagykövet szerint „remek megbeszélésünk volt, ahogyan mindig”, „igen meleg 
hangulatú” volt a találkozó. (Nv 19) 
 
A VILÁG TÖBBI RÉSZE 
 
Az amerikai hatóságok szerint Irán merényletkísérletnek tervezett Adel al-Jubeir 
washingtoni szaúd-arábiai nagykövet ellen. A gyanú szerint egy amerikai-iráni kett s 
állampolgár mexikói drogkeresked k l akarta megrendelni a merényletet. A 
meglehet sen amat r kivitelezés  terv nem jellemz  a rendkívül óvatos Iránra. Egy 
amerikai területen a szaúdi nagykövet ellen elkövetett merényletnek bizonyosan lennének 
katonai következményei, ezért egyel re nem tisztázott, hogy Iránnak mi érdeke f dött 
volna a támadáshoz. Ali Laridzsani, az iráni törvényhozás elnöke közölte: „Jó a 
viszonyunk Szaúd-Arábiával. Iránnak nincs oka arra, hogy ilyen gyerekes 
csínytevéseket tegyen.” (Nb 13) 


