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TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET 
 
Közvélemény-kutatások szerint az amerikai polgárok több mint 50 százaléka 
rokonszenvezik a Wall Street elfoglalására indított civil mozgalommal. Egedy Gergely 
szerint az a törekvés f zi össze valamennyiüket, hogy tiltakozzanak a gazdaságot irányító, 
s a világot mély gazdasági válságba rántó globális pénzügyi elit uralmi pozíciója ellen. 
A tekintélyes támogatás markánsan jelzi, hogy a kapitalizmus mai formájának alaposan 
megcsappant a társadalom részér l élvezett legitimitása. Történelmileg nézve a 
kapitalizmus sem volt mindig ilyen, s nincs is eleve elrendelve, hogy ilyennek kell 
maradnia. A sz kebb értelemben vett gazdasági termelés és a pénzügyi mechanizmusok 
elszakadtak egymástól, és a teljesen fiktív pénzügyi tranzakciók egyre növekv  
szerephez jutottak. Akio Morita, a Sony egyik vezet  menedzsere ezt így fogalmazta 
meg: az amerikaiak fúziókkal és vállalatfelvásárlásokkal csinálnak pénzt, de már nem 
tudnak új terméket el állítani. Amíg mi el re tervezünk, addig ket csak a profit érdekli, 
amit a következ  tíz percben elkönyvelhetnek. Emiatt az amerikai gazdaság 
fantomgazdasággá változott. S e mintát választva lassan már az egész nyugati világnak 
azzal a veszéllyel kell szembenéznie, hogy ténylegesen fantomgazdasággá változik… E 
fejlemények a banki-pénzügyi köröket a korábbinál is jóval nagyobb mérték  befolyáshoz 
juttatták. A pénzügyi szféra maga alá gy rte a termel  t két. A pénzpiaci 
mechanizmushoz kapcsolódó elit pedig immár eleve a nemzetállami határokon túllépve 
szervez dik meg: a globalizáció a gazdaság összes szektora közül a pénzügyek 
tekintetében halad leginkább el re.  
 
Ez a „davosi elit” abban érdekelt, hogy a gazdaságok helyi-nemzeti sajátosságait 
felszámolja. A pénzpiaci logika akadálytalan érvényesítése a korábbinál jóval 
kiszolgáltatottabb helyzetbe hozta a munkavállalókat. A neoliberális rendszer 
szükségszer en hatalmas mérték  egyenl tlenségeket teremt. Az egyenl tlenségek léte 
ellen a konzervatív gondolkodásnak nincs semmi kifogása, a széls séges társadalmi 
különbségek viszont már más megítélés alá esnek, hiszen jelent sen gyengítik a 
közösség kohézióját. Bár kialakulásakor a konzervatívok élesen bírálták a tradicionális 
közösségeket felbontó kapitalizmust, a XIX. század közepére lényegében elfogadták. A 
pénzpiaci mechanizmus uralmára épít  rendt l egyetlen nemzet sem várhatja azt a 
gazdasági biztonságot, amelyre pedig joggal tarthat igényt. Olyan kapitalizmusra van 
tehát szükség, amely a moralitásra is épít – a fiktív pénzeket teremt  spekulációk 
világától azonban messze áll még az erkölcs eszméje is. Edward Luttwak, Reagan elnök 
egykori tanácsadója a XXI. századra lényegesen átértékelte korábbi nézeteit, s már úgy 
foglalt állást, hogy a „turbókapitalizmus” több rosszat, mint jót eredményezett, s a világ 
jobban járna, ha visszatérne a szabályozott piacgazdasághoz, vagyis ahhoz a 
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modellhez, amely a II. világháborút követ  negyedszázadban m ködött. Az 
ezredfordulóra kialakult nyugati kapitalizmus nyilvánvalóan fejl dési zsákutca, amely 
elkerülhetetlenül vezet egyre megrázóbb válságokhoz. A kapitalizmus e formájának az 
elutasításában a nemzetük iránt elkötelezett konzervatívok is osztozhatnak. (MN 27) 
 
Bogár László szerint az 1956-os eseményekben a magyar nemzet megsejtette, hogy az 
egész emberi létezés számára végzetes és hamis „síkból” kellene kilépni, amelyben az 
egyformán önpusztító és létfelél  kétféle kapitalizmus lakozik. Ezért aztán az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió közös er vel gyorsan el is tiporták. Az 1990 után felépül , új 
birodalmi függési rendszer kollaboráns uralmi csoportjai mindmáig abban a hamis hitben 
igyekeznek tartani a nemzetet, hogy k 1956 történelmi örökösei és eredeti céljainak 
beteljesít i. Ma már nyilvánvaló tény, hogy az elmúlt húsz év a magyar társadalom lelki, 
erkölcsi, szellemi, fizikai és anyagi vagyonában nagyobb pusztítást vitt végbe, mint az 
azt megel  negyvenöt esztend , ez pedig azt jelzi, hogy ez az ócska hazugságépítmény 
összeomlóban van. (MH 27) 
 

kéczki László szerint Tisza István és vele párhuzamosan f  ellenfele, Károlyi Mihály 
egy olyan politikai összefüggésrendszerben van benne, amely mai politikai er k 
legitimációs alapjaihoz, tartalmaihoz kapcsolódik. Ez nem engedi meg azt, hogy a hazai 
baloldali, balliberális véleményformálók Tiszát elismerjék. Tisza egyetlen politikai 
ellenfelét nem zárta börtönbe, még pereket sem indított ellenük. Ha rágalmazták, 
szidalmazták, akkor leült és írt egy válaszcikket. Tisza igazi nemzeti liberális, jogállami 
politikus volt, aki tudta, hogy az európai társadalmi változások a demokrácia felé 
haladnak, de neki az volt a véleménye, hogy a soknemzetiség  Magyarországon rengeteg 
szociális gyúanyag is van, itt óvatosan, apránként el rehaladva kell lépegetni, mert az 
egész ország jöv je forog kockán. Lassan méltó helyére kerül Tisza István a magyar 
történelmi emlékezetben. De kell még egy generációváltás, mert a közgondolkodást 
alapjában véve az általános és középfokú oktatás tartalma határozza meg. Az új 
tankönyvekben – és a médiában is – megjelen  pontos, reális értékelések sokat 
segíthetnek, hogy a régi el ítéletek, nemzedékeken át sulykolt rágalmak és tévhitek 
kimosódjanak a köztudatból. (MH 31) 
 
EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA 
 
A kormány azzal akadályozná meg a dizájner drogok legális használatát, hogy teljes 
vegyületcsoportokat helyeztetne tiltólistára. Ma elég egy jelentéktelen módosítást 
végrehajtani a tiltott vegyületen, és lényegében hónapokig szabadon lehet forgalmazni. 
Magyarország szinte Európa elosztó központjává vált; ezek a szerek olcsók, 2000-3000 
forintért elérhet  egy adag, és a hagyományos kábítószerekkel ellentétben nincs 
lebukásveszély. Lehet séget kapnak majd a hatóságok arra is, hogy akár próbavásárlással 
is lecsapjanak a terjeszt kre. (Nb 29) 
 
A köznevelési törvény - nem nyilvános, az fn24.hu által megszerzett – mellékletének 
háttérszámításai szerint a Hoffmann-terv 178,92 milliárdos megtakarítással, másrészt 
538,39 milliárdos többletköltséggel jár 2015-ig. A fels  tagozatok összevonásával 633 
iskola bezárásával számol az államtitkárság; emiatt 2820, a gyermeklétszám csökkenése 
miatt 4 ezer, a szakképzés átalakításával 2284, a tankötelezettség leszállításával 4904 
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pedagógus-álláshely sz nik meg. A pedagógus-életpályamodellre 2013-2015 között 381 
milliárd forint plusz forrásigénnyel számol a melléklet, és 224 milliárdot tervez 2020-ig 
tornatermek építésére. Az pedig, hogy az önkormányzatoktól az állam átveszi az iskolák 
fenntartását, 2015-ig 136 milliárddal kerül többe az adófizet knek. (Nv 28) - Hoffmann 
Rózsa valótlannak tartja a pedagógusok létszámleépítésér l felröppent híreket. A 
köznevelési törvénytervezet létszámadatai szerint akár tízezres nagyságrend  
pedagógushiánnyal kell számolni, mivel a pedagógusok harminc százaléka 12 éven belül 
eléri a nyugdíjkorhatárt. A mindennapos testnevelés elindításával, a kötelez  óvodáztatás 
hároméves korra történ  leszállításával, az egész napos iskolai programok bevezetésével, 
a nevelési feladatok el térbe helyezésével többezres pedagóguslétszám-igény jelenik meg 
a hazai oktatási rendszerben. (MH 29) Hoffmann szerint az új pedagógus-bértábla a 
minimálbér 180-200 százalékán állapítja meg az induló bért. Ezért bírja el az új 
rendszer bizonyos pótlékok, túlóradíj megszüntetését. A pedagógus-életpályamodell 
bevezetését nem jöv re, hanem 2013. szeptember elsejére ütemezték. Az új Nemzeti 
Alaptanterv el írja a mindenki számára egységesen biztosított és egységesen továbbítandó 
tartalmat, a magyar és az egyetemes m veltség minimumát. (Nb 27)  
 
Loránd Ferenc, az Országos Köznevelési Tanács leköszönt elnöke szerint a 
"közm veltség" tartalmának központi meghatározása azért is kockázatos, mert nem 
biztosít helyet és lehet séget a veltség helyi hagyományainak és értékeinek 
beépítésére a helyi tantervekbe. Márpedig ezek a helyi értékek fontos részei az 
életünknek. A megélhet , megtapasztalható és ezért megszerethet  haza mindenekel tt az 
a hely, ahol a gyerek él, ahol otthon érzi magát, és ahová visszavágyik, ha el kell onnan 
kerülnie. Loránd szerint a központi tartalomszabályozás hátterében általában politikai 
szándékok vagy "félelmek" húzódnak meg. A cél rendszerint az, hogy ne lehessen 
olyasmit tanítani, ami nincs a politikai hatalom ínyére. Ez mindenekel tt az ideológiailag 
érzékeny tantárgyakra érvényes, tehát els sorban a történelem és az irodalom tárgyakra. 
(Nv 31) A helyi kultúra megindító méltatása mögül csak el bukkan a T kéczki említette 
Tisza-Károlyi szemléleti ellentét. S mivel az éppen Tisza emlékm vek létrehozásával 
foglalatoskodó kormányer vel szemben fogalmazza meg, ráadásul a Népszavában – 
kétségtelenül elegánsan – fenntartásait, sejthet , hogy Loránd tanár úr inkább a Károlyi-
oldalért érvel. Hogy, mondjuk Móricz személyével szimbolizálva, egy harmadik szellemi 
univerzum is létezhet, arra a vitázó felek ritkán gondolnak.  
 
Navracsics Tibor és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 
képvisel i egyeztettek a készül  törvényr l. Nagy Dávid, a HÖOK elnöke szerint egy óra 
alatt el bbre jutottak, mint az elmúlt másfél évben. Navracsics szerint szükséges az 
államilag finanszírozott oktatást igénybe vev  hallgatók esetében a hazai munkavállalás 
kikötése, de rugalmasabb rendszerben, mint ahogy korábban nyilvánosságra került. (Nb 
27) 
 
Regionális képz központot hozna létre az Országos Roma Önkormányzat a 2007-ben 
bezárt ádándi mez gazdasági szakiskola helyén. A helyi önkormányzat már évek óta 
azon van, hogy hasznosítsa a bezárt intézményt, és a hozzá tartozó, mez gazdasági 

velésre alkalmas területet. A régióban él  roma és nem roma fiatalok bentlakásos 
képzése a roma keretstratégiával összhangban van. A kastélyban az iskolán túl hatvan-
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nyolcvan kollégiumi fér hely is kialakítható. Néhány tíz millió forint elég lenne az épület 
felújításához. (MN 31) 
 
A Dörner György színházigazgatói, ill. Csurka István intendánsi kinevezését elítél  
propagandahadjárat, ill. Csurka erre válaszul írt Ascher Café cím  dolgozata 
tankönyvszer en mutatja be a magyar m vészvilág (politikai) neurózisait, ill. az azokkal 
manipuláló (kétoldalú) politikai cinizmust. Tarlós István hiába ismételgeti 
kétségbeesetten, hogy az összes igazgatót a helyén hagyta, csak e kis színház élén 
változtatott, mert: „akartam egy színházat, ahol klasszikus magyar darabokat 
klasszikus magyar rendezésben játszanak. Nézzük meg, mi lesz egy év múlva” (168 
óra). A „befogadó közeg” nem higgadt és elfogulatlan Karinthy Mártonokból áll (aki 
Csurka darabját irodalmi értékei alapján m sorra t zi), ami esetleg lehet vé tehetné, 
hogy az id s drámaíró visszataláljon oda, ahol tehetségét legjobban kamatoztathatja. Itt 
Koltay Tamások a véleményvezérek, akik a zsigeri félelmeket részben kifejezve, részben 
táplálva azzal riogatnak, hogy „ha kijelenthet , hogy vissza kell állítani a Kossuth Lajos 
tér 1944-es arculatát, akkor az egész ország 1944-es arculatát is vissza lehet állítani” 
(168 óra). Csurka pedig, akinek antiszemita reflexeit a támadások visszaigazolhatták és 
meger síthették, ismert dramatikus dacosságával maga szolgáltat bizonyítékot a 
személyét ért vádakra, amikor – kontextusában egyébként teljesen értelmetlenül – arról 
filozofál, hogy a magyarországi zsidóság között nagyságrendekkel több a diplomás, jó, s t 
magas állású, nagyobb jövedelm , mint a nem zsidók között. Ez már a huszadik század 
eleje óta így van. Ennek kiegyenlítése céljából próbálkoztak egyes kormányok numerus 
clausussal és más rendszabályokkal”. Természetesen hiába teszi hozzá, hogy nem a 
népirtásról beszél, amely Magyarország német megszállása után következett be. (Magyar 
Fórum)  
 
Tarlós István ezután már hiába hívja fel Csurka figyelmét, hogy „tartózkodjon a 
félreérthet , a politikai kultúrával nem összeegyeztethet  nyilatkozatoktól”, mivel 
azokkal „veszélyezteti az Új Színház elképzelt, megvalósítandó programját és Dörner 
György igazgatói kinevezését”. (Nb 2) Németh Péter - természetesen szintén 
visszaigazolva látva el feltevéseit – kajánul Csurkát méltatja („hiszen az az ember még 
dicséretet is érdemel: az Új Színház birtokosaként sem változott meg, írásai pont olyanak, 
mint korábban voltak, azaz nem játssza el a nem antiszemitát”) és erre hivatkozva Tarlóst 
ítéli el („milyen alapon figyelmezteti most Tarlós Csurkát?) (Nv 2) Csurka úgy ítéli meg, 
t és Dörnert azért nevezik nácinak, mert „kaptak egy lehet séget, hogy kilépjenek a 

liberális konszenzusból és elkezdjék megszervezni a magyar nemzeti megújulás és 
összetartozás közösségét. Egy icipici helyen, egy színházban. Egyetlen színháztól ennyire 
megijedni, nem záróra-pánik ez?” (Magyar Fórum)  
 
Aligha. Egyszer en érvényesíteni akarják a Nyugaton precízen m köd  
„illemszabályokat” (Koltay: arrafelé még viccb l sem lehet náci eszméket 
visszhangzani … ott sokkal kevesebbért is megvetés és a jó társaságból való kiutasítás 
jár”- és állásvesztés, mint Koltay példákkal illusztrálja). Ezt azonban a liberális 
megmondóemberek által is bizonyos mértékig respektált Tarlós sem hajlandó elfogadni: 
döntésének visszavonásáról „ne is álmodjon senki. Különösen, ha ilyen mérhetetlen 
er szakos pressziónak, már-már zsarolásnak vagyok kitéve. Nem vagyok olyan ember, 
aki attól, hogy egy csoport egyre hangosabban kiabál, a gatyájába csinál és visszavonja a 
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döntését”. (168 óra) S mivel Tarlós nyugdíjas korú, s nincsenek t zön-vízen érvényesíteni 
kívánt ambíciói, személy szerint meg is teheti, hogy dacol a liberális elvárásokkal. Ennek 
azonban a várost illetve az országot érint  ára lehet. Ahogy Aczél Endre tömören 
összefoglalja: Itt sokan azt hiszik, hogy büntetlenül lehet neonácikat ültetni egy jelent s 
budapesti színház élére. Hajmereszt  a tudatlanság. A Dohnányi-ügy nyomán - immár! - 
leszivárog az (amúgy nem különösebben felkapott) információ minden mérvadó európai 
véleményformálóhoz, s jön majd a haddelhadd. (Nb 31) 
 
Aczél rámutat: amikor Christoph von Dohnányi lemondja operaházi szerz dését, nem az 
Operaháznak mondott fel, hanem Budapestnek. Ókovács Szilveszter operaigazgató 
szerint azonban „a politikának nincs helye falaink között se pró, se kontra”. Úgy látja, 
Dohnányi ket bünteti olyasmiért, amelyhez nyilvánvalóan semmi közük sincs. Igen, a 
nagy Dohnányit perbe fogják,  sem lehet kivétel, aláírt szerz dése volt az Operával. 
Aczél szerint a szó technikai értelmében Ókovácsnak igaza van, amikor perrel 
fenyeget zik. Hamar Zsolt azonban valószín leg nem a leveg be beszél, amikor arra 
figyelmeztet, hogy a világ vezet  zenem vészei – per esetén – falanxba tömörülnek 
Dohnányi mögé, és testületileg bojkottálni fogják az Állami Operaházat. (Nb 31) 
 
Csurka mindeközben (vélhet leg a liberális kulturális és politikai hatalmi csoportok 
legnagyobb örömére) elérte azt, hogy az eset hatalmi szerkezetér l írt találó jellemzésér l 
senki sem beszél. Pedig ez esetben még körültekint en egy megkérd jelezhetetlen 
konzervatív tekintély, Molnár Tamás szavaival érvelt, okosan, de az egészet agyonütötte a 
mellékes zsidózó szállal. Molnár „A liberális hegemónia” cím  alapm vében írja: 
elt nnek az értékek és normák, felbomlik a rend, … az erény és  a  n, a törvényes 
módhoz képest helyes vagy helytelen cselekedet fogalmai megsz nnek létezni, mert 
nincs mihez viszonyítani ket, nem hozhatók közös nevez re. A liberális konszenzust 
gondosan megtervezik az olyan modern irányító módszerek segítségével, mint a médián 
keresztüli befolyásolás, az irányított felmérések és a piac- és közvélemény-kutatás. A 
liberalizmus, amely úgy lépett színre az új kor hajnalán, mint amelyben minden eszme 
felvirágozik majd, hervadt rózsává vált és kirekeszt  rendszert képvisel”. (Magyar 
Fórum) 
 
Növekszik a Dörner-Csurka féle színház magyar támogatóinak száma. Blaskó Balázs, 
az Egri Gárdonyi Színház igazgatója számára rokonszenves az az elképzelés, s az a 
szerz i kör, amely Dörner terveiben körvonalazódik. Maga is tervezi Csurka 
visszaemelését a színházi köztudatba. Bucz Hunor, az Óbudai Térszínház igazgatója és 
rendez je irigyli Dörnerék bátorságát, akiknek "a nemzetépít , honvéd  szellemiség  
alkotóm hely a céljuk", és mélyen tiszteli Tarlós Istvánt, hogy ekkora kockázatot és 
felel sséget vállalt. (Nv 31) 
 
Gulyás Gábor m vészettörténész, a M csarnok igazgatója szerint az elmúlt száz évben 
nem volt példa arra, amire idén, hogy az állam annyi támogatást sem tud adni a 
kulturális intézményeknek, amennyi a fenntartásra elég. L. Simon László, a kulturális 
bizottság elnöke szerint ma a kultúrpolitika leértékel dését figyelhetjük meg, a 
folyamat az els  és a mostani Orbán-kormány m ködésében is tetten érhet . A kultúra 
gyenge érdekérvényesít  képessége miatt felel sek a kulturális szféra képvisel i, 
beleértve az újságírókat is, mert marginális kérdésekkel, álbotrányokkal foglalkoznak, és 
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ezzel aláássák a kultúra tekintélyét. Antal Zsolt médiakutató bejelentette: jöv re lejár a 
két országos kereskedelmi tévécsatorna koncessziója, és az egyik fölszabaduló csatornát 
a köztévének kell adni, hogy meger síthesse pozícióját, nagyobb reklámbevételhez 
juthasson. Szerinte a kereskedelmi tévék szerkeszt i „be vannak oltva a magyar kultúra 
ellen”. (Nb 29) 
 
CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG 
 
Embertelen körülmények között, napi nyolc órában, havi 47 ezer forintos bérért 
dolgoztatják Gyöngyöspatán a romákat. Ezért követeli Horváth Aladár, Iványi Gábor, 
Ladányi János és Vásárhelyi Mária, hogy a kormány vonja vissza a segélyezettek 
közmunkára kényszerítésér l szóló törvényt. Az érintettek megalázását célzó 
hecckampányról és az azt alátámasztó rendészeti akcióról van szó. A tiltakozók szerint 
nyilvánvaló, hogy a gyöngyöspatai romák életének teljes ellehetetlenítését és a faluból 
való ki zésüket célzó programról van szó. (Nv 28) - Veress Zoltán fels vadászi plébános 
szerint nehéz kérdés, hogyan lehet a cigány embert rávenni a munkára. Akad közöttük is 
szorgos, de a többség kigúnyolja azt, aki dolgozik. Fels vadászon a lakosság fele-fele 
arányban roma és magyar, de a gyerekek két kivétellel mind cigányok. Hittanra tanítja 
ket, úgy t nik, mintha kiskorukban el lehetne indítani ket jó irányba, de aztán 

elkallódnak. Amikor megkérdezi ket, mik akarnak lenni, csak megvonják a vállukat. A 
kérdést sem értik, hisz nincs a környezetükben senki, aki dolgozna. A szocializáció 
legalsó fokáról kell felemelni ket, de ez most már csak nagyon határozott eszközökkel 
lehetséges. Nem elég csak iskolalátogatáshoz kötni a segélyezést, hanem tovább kell 
szigorítani a feltételeket. Bentlakásos iskolákra és példaképekre van szükség, szorosan 
követve, egyesével kell mentorálni a gyerekeket, ha el akarunk érni valamit. (MN 29) 
 
PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK  
 
Orbán Viktor a közrádiónak kijelentette: nem fog olyan országban élni, ahol egymillió 
embernek kell szembenéznie az adósrabszolgasággal. A Népszabadság szerkeszt sége 
szerint ez az egymillió ember azzal a tudattal vette fel devizahitelét, hogy az utána fizetett 
kamat kisebb, mint a forinthitelé. Semmi oka nem volt mást gondolni – nem sejthette a 
világválságot és azt sem, hogy 2010 nyarán szabadságharcra indulunk az IMF ellen. Az 
orbáni adósrabszolgaság akkor kezd dött. A Bajnai-kormány hárommilliárd euró IMF 
készenléti hitelkerettel adta át az országot. Egy euró akkor 264 forint volt, ma 300 körül 
mozog. Az ország kockázati felára akkor 1,7 százalék, ma 5,4 százalékra romlott, és 
egylépésnyire állunk a bóvli beruházási kategóriától. (Nb 31)  
 
Nyolc éve nem fordult el  a legutóbbihoz hasonló sikertelen állampapír-értékesítés. A 
negyvenmilliárd forintnyi meghirdetett mennyiségre kevesebb mint 22 milliárd forintnyi 
vételi ajánlat érkezett,ezt viszont az Államadósság-kezel  Központ nem fogadta el. (MH 
2) A magas hozamigény jelzi, hogy a világ immár nyíltan arra spekulál, lemin sítik a 
magyar államkötvényeket, tovább drágítva az ország finanszírozását és így közvetve 
emelve az államadósságot. (Nv 29) - Matolcsy György reális veszélynek tartja, hogy 
egyes hitelmin sít k leronthatják Magyarország besorolását. Bebesy Dániel, a 
Budapest Alapkezel  portfóliómenedzsere szerint eldöntöttnek t nik, hogy 
Magyarországot lemin síthetik, ha már ennyire nyíltan beszélnek róla kormányzati 
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szinten. Matolcsy azt is mondta, hogy a kormányzat egy alternatív finanszírozási rendszer 
kialakításán dolgozik, amelyben akár egy állami alapítású lakossági bank is szerepet 
kaphat. A kis- és középvállalkozásoknak kamattámogatott hitelkonstrukció jöhet a 
devizakölcsönök forinthitellel történ  kiváltására. (VG 27) 
 
Surányi György szerint Magyarországon az országkockázati prémium szintje a 
fundamentumokhoz képest roppant magas. 2008 óta er teljesen javul a küls  egyensúly, 
a folyó mérleg és a küls  finanszírozási képesség is többletet mutat. Aligha túlértékelhet  
kedvez  változás ez a küls  pozícióban. Ezért a bruttó külföldi adósságállomány is 
csökken. További el nyös változás, hogy az ország visszaállította a devizatartalék 
szükséges szintjét 2008-hoz képest. Ez stabilitást sugall. Az export meghaladja a válság 
el tti szintet, az ipari termelés nagyjából szintén visszaáll a válság el tti mértékre. De 
nagyon alacsony a beruházások és a fogyasztás szintje. (Éppen a ránk kényszerített 
megszorítások miatt.) (Nb 31) Londoni szakért k utaltak arra is, hogy a folyó fizetési és 
a külkereskedelmi mérlegben megjelen  többlet, valamint a kormány adósság- és 
deficitcsökkent  elkötelezettsége inkább arra ösztökélhetné a hitelmin sít ket, hagyják 
érintetlenül a besorolást. A képen sokat rontott a végtörlesztéssel kapcsolatos döntés, 
illetve korábban a különadók bevezetése, még akkor is, ha a bankoknak is volt 
felel sségük a devizaadósság felduzzadásában, s a megoldásból is nyilván kivehetnék a 
részüket. (Nb 28)  
 
A költségvetés 268 forintos euróval számol. Petschning Mária Zita szerint a reálisnál 
er sebb árfolyam alátervezetté teszi az inflációt. Az alátervezett infláció a költségvetés 
rejtett tartaléka, hiszen a kiadásokat az alacsonyabb értékhez szabják, miközben a 
bevételek már a magasabb rátának megfelel en érkeznek. Az árfolyam gyengítése kedvez 
az exportnak, miközben az importot drágítva el nyösebb helyzetbe hozza a hazai 
vállalkozásokat. (168 óra)  
 
Míg Koszorús László megszüntetné az egyszer sített vállalkozói adót, addig Seszták 
Miklós azt javasolja, hogy az eva mértékét a jelenlegi 30 százalékról emeljék 35 
százalékra. Sok eva-alany számára ez is hasonlót jelentene, mint ha megsz nne az 
adónem: ebben a vállalkozói körben 10 százalékos társasági adó és 16 százalékos 
osztalékadó mellett már adózott jövedelemhez lehet jutni, nem beszélve arról, hogy az 
evás cégek nem számolhatnak el a vállalkozással összefüggésben keletkezett költséget (de 
az áfát külön fizetniük kellene!). (Nb 27) Varga Mihály szerint a jöv  évi növekedés 
ösztönzését szolgálja az is, hogy a legfontosabb munkaer -piaci szerepl t, a kkv-szektort 
kevesebb adminisztráció terhelje. (MN 31) Az eva megszüntetése ellenben visszahozná a 
tételes költségelszámolás bonyolult adminisztrációját!! - Orbán Viktor 2010 május 3-án, 
még a kormányf i esküje el tt arra a kérdésre, hogy az ekho és az eva marad-e, úgy 
válaszolt: "inkább ki szeretnénk terjeszteni". Az eva eltörlése hatalmas pofont 
jelentene a mikrovállalkozóknak. Ha a kormány célja a vállalkozói adminisztráció 
csökkentése, akkor éppen az eva típusú adókat kellene támogatnia. Vadász György 
adószakért  szerint ezen adófajta el nye, hogy tervezhet  bevételt jelent a 
költségvetésnek, s tervezhet  kiadást az adózónak. Ráadásul nagyban hozzájárult a 
kisvállalkozási bevételek fehéredéséhez. (hvg.hu) 
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Rogán Antal indítványa bevezet egy új fogalmat, a szociális hozzájárulási adót, ami a 
járulék logikáját követi, csak ezáltal nem keletkezik közvetlen kapcsolat a biztosított és az 
utána befizetett kötelezettség között. Rogán javaslata egyértelm vé teszi, hogy a 
munkaadók által fizetett 27 százalékos tb-járulék mögött nincs ellátási kötelezettsége 
az államnak.  
 
Több kormánypárti képvisel  a közösségi közlekedési adó bevezetését javasolja, amit 
minden vállalkozásnak fizetnie kellene. Az adó alapja a korrigált nettó árbevétel, mértéke 
pedig a f városban és az agglomerációban egy százalék, máshol 0,5 százalék. Az adóból 
levonható a foglalkoztatottnak adott utazási bérlet ellenértéke. Vagyis ösztönöz a 
közösségi közlekedés használatára is; hatékony ötlet! (Nb 27) Egyre nyilvánvalóbb, hogy 
az állam saját er l képtelen hathatós segítséget nyújtani a közlekedési cégnek. Ezért 
válhat valóra a korábbi ötlet, hogy különadó kivetésével juttassák pénzhez a BKV-t. 
Atkári János májusban utalt rá, hogy a lakosság helyett a munkáltatókat terhel  új adót 
vezetnek be, amelyet a városi tömegközlekedésre fordítanának. A BKV-nak, amely 80 
milliárd forint körüli bevételre számít jöv re az új közteherb l, egyúttal le kellene 
mondjon a 2006 óta változatlan mérték , évi 32 milliárd forintos állami normatív 
támogatásról és a kedvezményes bérletek után járó, mintegy 28 milliárdos árkiegészítésr l 
is. Vagyis a "mérleg" 30 milliárdos pluszbevétel lehet. Ám az összeg nagyban függ majd 
a gazdaság és így a cégek teljesítményét l. (Nv 28) 
 
Baka F. Zoltán szerint valódi arcát a képvisel i módosítókkal mutatja meg az adócsomag: 
ilyen adóprésbe az elmúlt évtizedben alig fogták a magyarokat. Ennek a tizedéért 
népnyúzóvá váltak az el  kormányok az akkori ellenzék szerint. A legfurcsább: a 
politikusok nemhogy visszafognák a pénzügyi kormányzatot, hanem rátesznek mindjárt 
négy lapáttal. Inkább hajlani arra, hogy a kormány osztotta ki a feladatokat, amit a 
képvisel k kelletlenül, de végrehajtanak. Egyre világosabban rajzolódik ki a kép: 
nagyobb itt a baj, mintsem gondoltuk. A háromszázalékos hiánycél betartása, az 
államadósság elleni harc sokkal nagyobb áldozatot követel mindannyiunktól, mint azt – 
akár csak a közelmúltban is – feltételezték Orbánék. (Nb 28) - A politikától független 
intézményekre kell bízni a költségvetési szabályok kikényszerítését - jelentette ki 
Simor András. Simor kiemelte: nemcsak olyan intézményekre kell gondolni, mint a 
nemzeti bank, hanem az olyan intézményi rendszerekre, amelyek biztosítják például a 
beruházások védelmét, a szabad profitátutalást. A választópolgárok meg dönthetnek 
arról, milyen szín  legyen a kormányzó párt zászlaja…(Nv 28) 
 
Oszkó Péter szerint nem kellett volna ennyi bevételt kiengedni, nem kellett volna olyan 
adórendszert csinálni, ami növekedési el nnyel nem jár, de óriási nyomás alá helyezi a 
költségvetési egyenleget. Az egykulcsos adó alapvet  összefüggések meg nem értésének 
remek példája. Jelen formában történ  bevezetése hátrányos irányba tolja a 
munkaer költséget, mert abban a szegmensben, ahol foglalkoztatási problémáink 
vannak, ott ez a költség emelkedik. A minimálbér-emeléssel és az adójóváírás 
kivezetésével lényegében ugyanez a helyzet. És abban a szegmensben is csak 
jövedelemtöbbletet okoz, ahol foglalkoztatottsági problémáink egyáltalán nem voltak, 
de a munkaer költséget ott sem csökkenti. (hvg.hu) 
 
BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM,  
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A Portfolio.hu szerint a magyar családok devizaalapú jelzáloghitel-tartozása szeptember 
végén 5536 milliárdra rúgott, ami a gyenge forint miatt minden id k legmagasabb 
értéke. Megeshet, hogy a végtörlesztés forintgyengít  hatása miatt nemhogy 
csökkentené, inkább növelni fogja a háztartások teljes devizaadósságát. (MN 31) Surányi 
György szerint a devizahitelek kedvezményes végtörlesztése viszonylag keveseknek 
nagyon nagy megtakarítást hoz, a tehet sebb ügyfeleket kecsegteti nagy nyereséggel. 
Akad köztük olyan, aki 500 millió forintot fizet vissza, azaz 120 millió forintot nyer a 
bolton. 150-200 ezer családnak, vagyis öt-hatszázezer embernek lényegesen javul a 
helyzete, de 500-600 ezer családnak, vagyis 1,5-2 millió embernek tovább romlik. A 
végtörlesztés gyengíti a forint árfolyamát. Aki nem tudja az egész hitelt ezen a rögzített 
árfolyamon visszafizetni, annak emelkedik a terhe. De az árfolyamon keresztül az állam 
adósságterhe is növekedik. Ezen keresztül az összes adófizet  rosszul jár, és fizeti a 
jómódúak nyereségét. (Nb 31) 
 
Orbán Viktor a bankrendszer újraszabályozásáról beszélt. Ahhoz, hogy az emberek 
pénze biztonságban legyen, a kereskedelmi bankokat el kell választani a befektetési 
bankoktól. A kormány a forrásszerzést könnyítené meg azáltal, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank vállalati kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolna. (Nb 28) Orbán szerint a 
klasszikus kereskedelmi banki és kockázatosabb ügyletek különválasztásának igazi 
el nye, hogy a betétesek pénze akkor sem kerül veszélybe, ha a részvénypiacok rosszul 
teljesítenek, vagy a bank hibás befektetési politikát választ. A gazdasági növekedést 
támogató hitelezés akkor sem áll meg, ha a befektetési bankok nagy veszteségeket 
könyvelnek el, esetleg be is d lnek. (MN 2) 
 
GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA 
 
Matolcsy György szerint békeid ben valóban az él  munkát terhel  járulékcsökkentés 
lehet az egyik megoldás, de az semmilyen hatással nem bír a családok gyerekvállalási 
hajlandóságára. A végtörlesztés meghirdetésének sem a fogyasztásb vítés a célja, 
hanem hogy az egymillió középosztálybeli devizahiteles visszakapcsolódjon a 
gazdaság vérkeringésébe. Azt, hogy Magyarország sikeres lesz-e, a középosztályhoz 
tartozó devizahitelesek döntik el, s nem a munkanélküliek". (Heti Válasz) Igaz is lenne, 
szép is lenne, ha olyan módszert választottak volna (pl. mindenki el törlesztheti 
kedvezményesen hitelének akkora részét, amekkorát bír, de maximum 20 millió forintot), 
amely eléri a szóban forgó egymillió családot. Így azonban Vajda Péter joggal veti ellen: 
Matolcsy itt egymillió devizahiteles megmentésér l szól, holott Bécsbe kollégájának a 
közelmúltban azt írta, legfeljebb százezer lehet majd az igénybevev k száma. 
Kontextusában így a fentebb említett mondatában a "munkanélküliek" kiterjeszt en 
értelmezhet  mindazokra, akik a középosztály alsó szegmensében, vagy annak szintje 
alatt élnek: a "nulla tartalék" okán. (Nyugdíjasok, m vészek és kutatók, cs d közeli 
kisvállalkozók, a pedagógusok zöme, a pályakezd  orvosok...) Vajda szerint rájövünk arra 
is, hogy igazában nincs itt semmiféle gazdasági csodafegyver a családok számára, csupán 
kemény osztály alapú politika, csak színtiszta hidegszív  kalkuláció folyik a 
kormányzás ciklusokat túlél  folytatása érdekében. (Nv 31) 
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Boros Imre a teljes kafetériarendszer vidékfejlesztési célú reformját javasolja. A 
kártyásítás önmagában ugyanis csupán az oligarchák cseréje volna, hiszen csak a 
hazánkban m köd  fél tucat nagybank képes olyan kártya kibocsátására, hogy az 
széles körben elfogadott is legyen. A vidékfejlesztési változatban a néhány oligarcha 
helyett lenne számos kisebb helyi kibocsátó, akiknek számláit a helyi takarék- és 
hitelszövetkezetek vezethetnék. Az elfogadóhelyek körét lényegesen ki lehetne 
szélesíteni helyi kisvendégl kre, boltokra. A potenciálisan akár kilencszázmilliárd 
forintos piac decentralizált vidékre irányítása már jöv re hatalmas húzóer  volna a 
helyi jelleg  élelmiszer-el állításra, munkahelyek teremtésére ott, ahol erre a 
legéget bben van szükség. A helyi kafetériakörökt l gyorsan el lehetne jutni a helyi 
pénzhelyettesít k meghonosításához is. Az élelmiszerutalványok elfogadóhelyei stabil 
üzleti kapcsolatokat építenének ki saját nyersanyag-beszállítóikkal. Ha mindegyik az 
élelmiszerutalvány-kibocsátók által használt kisbanknál vezetné számláját, felesleges 
lenne az egymás közötti pénzforgalmat méregdrága forint készpénzért bonyolítani. Olyan 
szektorokban keletkeznének kizárólag belföldön forgó jövedelmek, amelyek nem 
tudnak adóalapot eldugni, mint az exportra termel  multik. (MH 29) 
 
Pannon Festék Hálózat néven kereskedelmi láncot szervez a legnagyobb magyar 
tulajdonban lév  festékgyártó vállalat, a Poli-Farbe Kft., amely ezáltal legnagyobb 
vev inek, a családi szakkereskedéseknek igyekszik jöv t biztosítani. Szabó Antal, a 
Poli-Farbe Kft. ügyvezet  igazgatója szerint a festékkeresked  magyar tulajdonú kis- és 
középvállalkozások komoly likviditási gondokkal küzdenek, ugyanakkor évek óta 
szerettek volna összefogni, hogy felvehessék a versenyt a multinacionális vállalatokkal. 
(VG 2) 
 
MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK 
 
A növénytermeszt k kapnának ugyan hitelt, de nem szorulnak rá. Az uniós csatlakozás 
óta a növénytermesztésben a támogatások és a magas árszint miatt is jelent s profit 
halmozódott fel. (Egy-egy szezon finanszírozását sok szerepl  képes öner l is 
megoldani.) Az állattartó ágazat gondja, hogy az állomány nehezen vonható be 
fedezetként, és az uniós támogatásaik meg sem közelítik a növénytermesztését. Az 
él állat ára ingadozik, ugyanakkor ebb l kellene visszaszámolni a megtérülést. Raskó 
György szerint hiába az ígérgetés az állattartó ágazat felfuttatására, hogy 
kiegyensúlyozottabb legyen az állattenyésztés és a növénytermesztés aránya, mert ez 
uniós szint  gond a növénytermesztés túltámogatása miatt. Az élelmiszer-
feldolgozókat sújtja a 60-90 napos fizetési határid , hitelhez meg azért nem juthatnak, 
mert már szinte mindenen jelzálog van, amit a bankoknak fel tudtak ajánlani. (Nv 28) 
 
Élelmiszerlánc-felügyeleti díjat vezetne be a kormány, s az ebb l befolyó összegb l 
finanszírozná az élelmiszer-biztonsági hatóság alapfeladatait. A díj célja az élelmiszerlánc 
szerepl i közötti arányosabb teherviselés megvalósítása. A jöv ben a hatósági eljárások 
költségeit a kiskereskedelmi láncokkal is megfizettetnék. Jelenleg ugyanis a kereskedelmi 
szektor – miközben a hatóság jelent s er forrásait köti le – nem járul hozzá a vizsgálati 
költségekhez. Emiatt az állattartókra vagy a vágóhidakra aránytalanul nagy teher 
nehezedik. (MN 31) 
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Az Él lánc szerint az állami földek bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás olyan 
feltételeket támaszt, amelyet csak bizonyos érdekkörök tudnak vállalni. Olyan 
követelmény került az állami földek bérleti jogára kiírandó pályázatok szövegébe, amely 
látszólag az állattenyésztést hivatott fellendíteni, valójában azonban a családi 
gazdálkodók jelent s körét megfosztja a pályázatban való részvétel lehet ségét l. Nem 
csoda, ha meglep en magabiztosak azok a t kés társaságok, amelyek több ezer hektáros 
területekkel bírnak. Számos területen a földet eddig bérl  t kés társaság annak ellenére 
végezte el az szi vetést több száz hektáron, hogy a bérleti joga lejár, a területre 
vonatkozó nyilvános pályázatot pedig még meg sem hirdették. Az szi vetés súlyos 
költségeit csak annak tudatában vállalhatták, ha biztosak benne, hogy övék lesz a nyertes 
pályázat. (MH 29) 
 
KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA 
 
Az Országgy lés elfogadott egy határozatot a Kossuth tér átalakításáról. Paár Ádám, 
(Métányosság Politikaelemz  Központ) szerint egy ilyen aktus mögött világos politikai, 
ideológiai és kulturális értékválasztás húzódik meg. A tér átalakítása értelmezhet  úgy 
is, mint az 1944. március 19-én megszakadt szuverenitás helyreállítása szimbolikus 
formában, egyfajta önreprezentáció. Ha megvalósul ez a grandiózus terv, akkor 
elmondhatjuk, hogy ismét egy szimbolikus rendszerváltást élünk át. Csak az a kérdés 
marad: mikor helyezik vissza a Habsburg-uralkodók szobrait a Millenniumi emlékm re? 
Ha már az 1944-es állapothoz nyúlnak vissza… (Nv 2) 
 
Tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, miközben a kérdezettek több mint fele 
nem tud pártot választani – derül ki a Tárki kutatásából. Tavaly november óta felére esett 
vissza a kormánypártok szimpatizánsainak aránya. Eközben az MSZP és az LMP tábora 
lényegében stagnál, a Jobbiké megduplázódott. A pártválasztók körében a 
kormánypártok támogatottsága a szeptemberi 49 százalékról 46 százalékra csökkent, míg 
az MSZP-é alig változott (22 százalék). Két kormánypárti szavazóra egy szocialista 
választó jut. Ugyanez az arány tavaly novemberben még 5:1 volt a Fidesz-KDNP javára. 
(Nb 27) 
 
Lengyel László szerint a jobboldali közvéleményben óriási a csend. Látják, hogy az 
általuk megszült hatalom könyörtelenül átgázol mindenkin. És látják, hogy a gy lölet és 
bosszú se a középosztálynak, se a hozzájuk csatlakozó lecsúszottaknak nem hoz 
semmit. Ezért harcoltunk? Ezért bíztattunk mindenkit, hogy jöjjön velünk a szociális 
népszavazásra? Ezért követeltünk igaz és szinte szavakat? Marad a félelem, a 
feljelentés, a hallgatás nyelve. Az utca nem a kormányé. Az utca nem a Fideszé. Az utca 
nem Orbán Viktoré. De az utca nem is a Jobbiké, és nem Vonáé. Az utca a szabadelv  
baloldalé. „Létezik demokratikus ellenállás, ebb l lehet majd demokratikus ellenzék”. Az 
utcai mozgalmak teljesítették, amit program nélkül teljesíteni lehet. A szakszervezetek 
bizonyították, hogy képesek az országos és egységes cselekvésre. Az egyetemisták, akik 
1995 óta meg se moccantak, most Pécst l Miskolcig, Szegedt l Budapestig készek voltak 
a megmozdulásra. A Facebook-közösség március 15-e után október 23-án is megmutatta, 
hogy a legnagyobb tüntetést képes összehívni. Lengyel szerint az ellenzéki pártok nem 
demokratikus alternatívák. Az ellenzék semmit nem nyert a közhangulat változásából. 
Érzi ezt a bizonytalanul keresgél  választó múltjuk és jelenük alapján. Az MSZP-t, az 
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LMP-t és a Jobbikot mini-Orbánok kormányozzák, vezérelv  módon. Az új Gyurcsány-
pártot az MSZP-t 2004 óta vezérelv séggel és Fidesz-utánzással tönkretev  Gyurcsány 
kormányozza. A szocialisták nagy tehertételt l szabadultak Gyurcsányék 
távozásával. Nem kell ragaszkodniuk a vezérelvhez. Felülvizsgálhatják a 2001. utáni 
úttévesztést. (Nb 29) 
 
Hegyi Gyula szerint az MSZP legsúlyosabb hibája kétségkívül az volt, hogy nem merte 
következetesen képviselni a dolgozó emberek érdekképviseletét és a kapitalizmus 
folyamatos kritikáját. S t, a kommunikációjában még több volt a liberális és t kebarát 
elem, mint gyakorlati kormányzásában. Ezért jogos a csalódottak haragja, a t le 
elpártolók dühe vagy közönye. Éppen az elmúlt hónapok és évek mutatták meg, hogy 
folyamatos kontroll és er s állami szabályozás nélkül a kapitalizmus pusztító er vé 
tud válni, s erre a szerepre az európai politikai kultúrában a szociáldemokrácia hivatott. 
(Meg a néppártok. Meg bárki, aki szem el tt tartja a negyvenéves európai sikertörténet 
tanulságait.) A szocialistáknak fel kellene hagyniuk a Kádár-rendszer tagadásának 
szinte gyerekes igyekezetével. Ha csak arra az egyetlen adatpárra gondolunk, hogy az idei 
évre várható 85 ezer gyerekkel szemben 1970-ben még közel kétszer annyi, 150 ezer 
született, akkor világos, hogy a két rendszer sematikusan fekete-fehér összemérése 
ellentétes az elemi tényekkel. A liberális érzelm ek távozását b ségesen kárpótolná, ha 
a szakszervezeti és tágabban az érdekvéd  mozgalommal új stratégiai szövetséget 
sikerülne kötni. A „zöld” értékrend elválaszthatatlan a modern baloldaltól. A baloldalnak 
az energiatakarékosságra, az itthon is el állítható energiára, a zöldmunkahely-teremtésre 
és az egészséges életmódra kell koncentrálnia. (Nb 2) 
 
Gyurcsány Ferenc szerint ma minden parlamenti párt úgy tesz, mintha le lehetne 
váltani a kapitalizmust. Pedig nem. Tévhit, hogy politikailag belátható id n belül van 
rendszerszint  alternatívája. 2014-re legalább az MSZP-nek és a DK-nak meg kell 
tudniuk arról állapodni, hogy minden egyéni választókerületben csak egy jelöltet 
állítanak a Fidesszel szemben. És törekedjenek arra, ha kell, kell  nagyvonalúsággal, 
hogy egy ilyen megállapodás fogja össze Orbán teljes demokratikus ellenzékét. Ha 
Gyurcsány az „altervatívátlan” kapitalizmus híve (amikor már a brit konzervatív érzelm , 
de nyitott szem  és becsületes Egedy sem kritikátlanul az!), vajon miért akar minden áron 
összefogni egy szerinte a kapitalizmust leváltani igyekv  párttal egy másik, a 
kapitalizmust leváltani igyekv  párttal szemben? (Nb 29) Csak a félreértések elkerülése 
végett: nincs és nem is lesz semmilyen összefogás, semmilyen zsaroló zsebformációval! 
- írta Szanyi Tibor Gyurcsányékról. Szerinte egy ilyen velejéig zavaros, dilettáns és 
antidemokratikus formációval az MSZP bátran kizárhatja az együttm ködés esélyét is. 
Ennél még a Fidesz szövegeiben is értékesebb tételeket lehet találni. Balogh András 
szocialista elnökhelyettes szerint a Demokratikus Koalícióval az a csoport vált ki az 
MSZP-b l, mely részben az SZDSZ nyomdokain azt az ultraliberális gondolkodásmódot 
képviseli, amely annyi kárt okozott a magyar társadalomnak és a magyar szocialistáknak 
is. Annyi történt, hogy egy hangos és er szakos csoport kilépett a pártból, ami 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy az MSZP szakított a szociálliberális „ultrabaloldali és 
anarcholiberális” nézetekkel. (MN 29)  
 
Tóth Gy. László szerint Mesterházy Attila az MSZP baloldali fordulatát sürgette, de 
személyi összetételét tekintve az MSZP marad az egykori kommunisták utódpártja. A 
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folyamatosságot biztosítják Baja Ferenc, Bodvai László, Kiss Péter, Kovács László, 
Lamperth Mónika, Szekeres Imre és Lendvai Ildikó. (MN 29) Mészáros Tamás szerint 
illúzió, hogy a Demokratikus Koalíció magához vonzza a magukra maradt liberális és 
netán létez  konzervatív rétegeket. Egyel re leginkább épp ezek tartanak távolságot az  
szemükben kompromittálódott Gyurcsánytól, egyetemben a Facebook-nemzedékkel. 
Fél , hogy amint ezzel a helyzettel az új alakulatnak szembe kell néznie, mégiscsak az 
MSZP-vel szemben próbálja majd elfogadtatni magát a baloldalon, tehát ellene fog 
kampányolni. És viszont: a szocialisták is rákényszerülnek, hogy a DK irányvonalát 
támadják. Az Orbán-rendszer leválthatóságát beláthatatlan id re kitolná, ha a baloldal 
elmérgesedett viszonyai lehetetlenné tennék a választási együttm ködést. (168 óra)  
 
Szeret  Szabolcs szerint azt sem lehet mondani, hogy titkolják a nagy tervet. 
Gyurcsány Ferenc maga nevezte meg Orbán-ellenes népfront miniszterelnök-jelöltjeként 
Bajnai Gordont. Mintha egy színjátékot látnánk, és a kaotikus szakítás díszletei mögött 
munkálna egy hosszabb távra szóló koncepció is a szavazatmaximalizálás jegyében. Bár 
nem biztos, hogy ilyen papíríz  elgondolások a való életben m ködnek, ebben lehet némi 
logika. Az együttm ködés kulcsa a közös miniszterelnök-jelölt megtalálása. Nem lehet 
nem észrevenni, hogy zer vel folyik Bajnai Gordon visszatérésének el készítése. 
Bajnai tökéletes partner a külföld szemében, míg itthon a véleménydeformáló 
médiaértelmiség építi köré a felel sségteljes szakember antipolitikus mítoszát. Személye 
nem osztja meg a baloldalt, ha minden kötél szakad, az LMP számára is elfogadható lehet. 
Gyurcsány Ferenc pedig stratégaként próbálhatja irányítani az eseményeket. (MN 27) - 
Oszkó Péter szerint Gyurcsány Ferenc politikai hiperaktivitása rendkívül 
kontraproduktív, és kifejezetten akadályozza azt, hogy a Fidesz mellett egyfajta józan 
politikai alternatíva kialakulhasson. Gyurcsánynak annyi önismerettel mindenképpen 
bírnia kellene, hogy felismerje: megosztó személyiség. Már csak ezért sem szerencsés, ha 
mindenki el tt  bocsátkozik kés bbi lehetséges miniszterelnökök személyér l 
találgatásokba, és  sorol fel lehetséges jelölteket. (hvg.hu) 
 
Kardos Gábor szerint a magukat progresszív értelmiségként pozicionáló fiatalok itthon 
amellett a globális rendszer mellett állnak ki, amelynek megdöntéséért tüntetnek a Wall 
Streetet elfoglalók. Nyugati társaik az ellen a globalizáció ellen tüntetnek, amelyet ezek 
az itthoniak egész kommunikációs stílusukkal és trendinek vélt üzeneteikkel a 
védelmükbe vesznek. Észre sem veszik, hogy az általuk despotikusnak tartott jobboldal 
pont azért válhatott nálunk a progresszív eszmék trendvezér képvisel jévé, mert ebben 
az országban NINCS semmilyen hiteles baloldali, illetve liberális értelmiség. 
Szégyenszemre a kormányf nek kell kimondania, nem követhetünk nyugati vagy 
akármilyen globális mintákat, mert láthatóan k is nagy bajban vannak, és bevallottan 
nem látják a kiutat. Kérdés: miért nem a progresszív értelmiség mondta ki ezt már évekkel 
ezel tt? Miért az ellenkez jét skandálják még mindig? Hiteltelen és érdektelen, mit 
mondanak a rendszerr l vagy bármir l. Egy olyan korban, amikor nyilvánvalóan mindent 
újra kellene gondolni és alakítani ezen a bolygón, mert alig valami bizonyul 
fenntarthatónak abból, amit kultúraként vagy civilizációként tartunk számon. (MH 29) 
 
Vona Gábor szerint a Jobbik politikájának lényegét úgy vázolta, magyarnak, cigánynak 
egyaránt olyan helyzetet kell teremteni, hogy aki nem a munka, a törvény és az oktatás 
világában képzeli el a helyzetét, annak két választása legyen: a börtön, vagy az ország 
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elhagyása. Sok esetben ésszel és nyugodt, de radikális mondanivalóval többet el lehet 
érni, mint kiabálással és tettlegességgel. (MH 31) 
 
EURÓPA 
 
Kriván Bence szerint a szerdai EU-csúcs a tét nagyságához méltó döntéseket hozott. A 
brüsszeli alkudozás több eredményt mutatott fel, mint azt gondolni lehetett. (Nb 28) 
Kármán András volt államtitkár szerint korábban elképzelhetetlen egyezségek 
születtek, ami mélyebb és er sebb együttm ködést eredményez majd az Európai Unióban. 
(MN 28) Pozitív példa a 211 milliárd eurós terhet magára vállaló, az euróövezet egyben 
tartásáért a végs kig küzdeni hajlandó Németország, amelynek pártjai példátlan 
egységben sorakoztak fel Angela Merkel kancellár mögé. (Nb 28) A Bundestag az esti 
uniós csúcstalálkozó el tt nagy többséggel jóváhagyta a kancellárnak szánt széles kör  
felhatalmazást. Ennek értelmében a görög adósságok ötven-hatvan százalékát le kellene 
írni. (MH 27) A magánhitelez k nagyjából százmilliárd eurót engednek el a náluk lév  
görög kötvények névértékéb l. (Nb 28) A görög kormány azonban ezt a csökkentett 
adósságterhet sem fogja tudni kigazdálkodni, ha a jelenlegi zsugorodásból nem találja 
meg a kiutat. Erre egyel re kicsi az esély. (MH 27)  
 
Eldöntötték, hogy az EFSF hitelkapacitását t keáttételi módszerekkel megnégyszerezik-
ötszörözik. Dicséret illeti Nicolas Sarkozy francia elnököt, aki végig partner volt az 
eurózónát megvéd  1000 milliárd eurós t zfal megtervezésében. Kockázatbiztosítást 
nyújtanának lényegében a spanyol és az olasz állampapírok vásárlóinak. (Nb 28) Donald 
Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette: „Valamennyien megértettük, hogy fokozott 
integrációra van szükség, de nem csupán az eurócsoport, hanem az egész unió szintjén.” 
(MH 27) A kiegyensúlyozott költségvetésr l szóló elveket be kell építeni a 
nemzetállamok jogrendjébe. A költségvetések a jöv ben csakis független 
makrogazdasági el rejelzésekre épülhetnek, s a parlamenti benyújtás el tt Brüsszelbe is 
el kell küldeni a számokat. Kötelez  lesz továbbá minden eurózóna tagország számára a 
konzultáció a fontosabb gazdaságpolitikai döntések el tt az uniós szervekkel. (MN 28) 
Mario Draghi, az ECB jövend  elnöke világossá tette, hogy a banknak továbbra is 
vásárolnia kell azoknak az eurózónatagoknak az államkötvényeit, amelyek túl magas áron 
jutnak forráshoz a szabadpiacon. (NG 27) 
 
Elkerülhetetlennek t nik a Görögországban és más veszélyeztetett euróövezeti 
tagországokban érdekelt bankok felt késítése. A pénzt a bankoknak saját forrásból kell 
el teremteniük. Amelyek nem tudják magánforrásból fedezni, kérhetik a kormányok, 
majd az EFSF segítségét. Az akcióhoz 108 milliárd euróra lehet szükség. (VG 27) A 
bankok egészen addig, amíg a szükséges t kenagyságot nem sikerül feltölteniük, nem 
fizethetnek a részvényeseiknek osztalékot és a menedzsmentnek prémiumot. A három 
nagy francia bank jelezte: a szükséges 8,8 milliárd euró kepótlást saját forrásokból 
oldják meg a 2011. els  félévi 9,7 milliárdos profitjukból. A görög államadósság ötven 
százalékának leírásáért az állam segítséget ajánlott a pénzintézetnek. A német bankoknak 
5,2 milliárd eurós felt késítésre lesz szükségük, de k is képesek a saját er l 
el teremteni a szükséges összeget. (Nv 28) A nyertesek között találjuk Magyarországot is, 
hiszen nekünk egy fillérünkbe sem kerül a görög adósságleírásban súlyosan érintett 
európai bankszektor 106 milliárd eurót felemészt  felt késítése. Mi több, a románok 
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javaslatára az itteni leánybankok külföldi anyabankjai sem vonhatnak ki t lünk két 
ilyen céllal, mert akkor nem fordulhatnak segítségért sem saját kormányukhoz, sem az 
európai pénzügyi stabilitási alaphoz. (Nb 28) 
 
Különleges célú további alapok létrehozásával és a Nemzetközi Valutaalap bevonásával 
az eurózónába csábítanák a nagy globális játékosokat, els sorban Kínát. (Nb 28) Kína 
készen áll arra, hogy támogassa az EFSF-et. Brüsszeli remények szerint Oroszország is 
hajlandónak mutatkozik, hogy hozzájáruljon. (MN 27) Peking ingyen biztosan nem fog 
beállni az eurót ment  országok közé. A pekingi sérelmek listája hosszú. Szerepel rajta 
Európa vonakodása a fegyvereladási embargó feloldására, hogy kereskedelmi vitákban 
nem egyenrangú partnerként kezelik ket, hogy az európai befektetésekre törekv  kínai 
vállalatok elé akadályok gördülnek az öreg kontinensen, és szeretnék csökkenteni a jüan 
árfolyamának gyorsabb ütem  emelésére kifejtett európai nyomást is. (MN 31) 
 
Kuti Ákos, az Equilor vezet  elemz je szerint csak id t vett magának az EU, továbbra is 
hiányzik a konkrétum, mint ahogy az sem látszik, mit l fog beindulni a növekedés, az 
egyre er sebben zuhanó görög gazdaságban. (VG 28) Kenneth Roggoff, a Nemzetközi 
Valutaalap korábbi f közgazdásza szerint teljesen világos, hogy az euró nem funkcionál, 
nincs stabil egyensúlyi helyzet. Csak azt találták ki, hogyan nyerjenek még néhány 
hónapot. A Capital Economics szerint a csúcson meghozott intézkedések csak az 
euróválság tüneteit kezelik, az okait nem. A görög adósságleírás vagy a bajba került 
eurótagállamok kisegítésére szolgáló eszköz kapacitásb vítése nem gyógyír a perifériás 
tagállamok alapvet  versenyképtelenségére. (MN 31) Lóránt Károly szerint a 
csúcsértekezlet éppen csak a lényeggel, az egyes uniós tagországok közötti kereskedelmi 
és fizetési egyensúly biztosításának feltételeivel nem foglalkozott. (MN 31) 
 
Surányi György szerint egy monetáris unió alapfeltétele, hogy vagy a 
reálkonvergenciában egymáshoz nagyon közel álló országok hozzák létre, vagy, ha ez 
nem lehetséges, legyen egységes a fiskális politika. A másik a küls  egyensúly. Az 
eurózónában hosszú id n keresztül tagadták a folyó fizetési mérleg kiemelt 
gazdaságpolitikai szerepét. Ma már nyilvánvaló, hogy ez alapvet  szempont kéne legyen. 
Ha nem az, akkor nem is lehet megérteni, hogy például Írország és Spanyolország miért 
került válságba, annak ellenére, hogy fiskális politikájuk formailag példamutató volt. 
Mindkét ország többletet halmozott fel a büdzsében, de a folyó fizetési mérlegük hiánya, 
illetve a nettó külföldi adósság rendkívül megnövekedett. (Nb 31) 
 
A görög kormányf  sokkolta az eurózónát és a világot, amikor bejelentette: 
népszavazást kezdeményez a 130 milliárd eurós második görög ment csomagról, amely 
újabb kemény megszorításokkal jár a görög lakosság számára. Ezt aligha lehet másként 
értelmezni, mint hogy a miniszterelnök gyakorlatilag kihátrálna az egyezségb l. 
Papandreu úgy lépett, hogy nem értesítette szándékáról sem Angela Merkelt, sem 
Nicolas Sarkozyt, sem mást az Európai Unióban, sem saját pénzügyminiszterét. Saját 
pártja hat vezet  politikusa is lemondásra szólította fel.. Az újabb megszorításokkal járó 
ment csomagot a lakosság 60 százaléka nem támogatja. Azonban ha a kérdéssel egyúttal 
az eurózónában maradásról is döntenek majd a népszavazáson, akkor még az is 
elképzelhet , hogy a görögök igennel szavaznak. Most újra a rendezetlen cs dt l 
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retteghet az eurózóna és az EKB, a bankok kényes állapota és az esetleges újabb 
bankválság beláthatatlan következményei miatt. (Nb 2) 
 
Az állami kiadások megnyirbálása miatt Görögországban gyakorlatilag összeomlott az 
ország határellen rzése – ez is oka annak, hogy Röszkénél nap mint nap ostromra 
indulhatnak a migránsok és emberkeresked k, hogy bejussanak Magyarországra, vele az 
Európai Unióba. (Nb 27) - Peshek R. Mária szerint az ország legnagyobb részében 
nyoma sincs annak a „háborús állapotnak”, amit Athén belvárosából a Syntagma térr l 
közvetítenek a tévék a nagyvilágnak. A két nagy szakszervezet szítja a sztrájkokat, az 
ország lakosságának dönt  többsége pedig fel van háborodva emiatt, de a kormány 
egyel re nem mer szembeszállni a szakszervezetekkel. Nem csoda, a 2009-es 
választásokat a Jeórjoisz Papandreu vezette baloldali PASZOK csak a szakszervezetek 
jelent s támogatásával nyerhette meg. Ekkor megállapodtak, hogy a szakszervezetek 
minimális, „szelepkienged ” tiltakozások mellett támogatni fogják a tervezett 
megszorító intézkedéseket. Az úszómedencékre luxusadót vet(né)nek ki. Ehhez azonban 
be kell ket vallani. Athén tehet sebb külvárosaiban sok házhoz tartozik medence. Az 
egyik ilyen környéken a bevallott úszómedencék száma 450. Egy újságíró a Google 
Mapsen megszámolt 17 ezret. A görög adóhivatal képtelen vagy nem akar medencéket 
számolgatni. (Nb 29) 
 
A Nemzetközösség perthi csúcsértekezlete a monarchiára vonatkozó törvények – 
háromszáz év óta legátfogóbb – változásairól döntött. A reform leglényegesebb eleme, 
hogy a korona az els szülött gyermekre száll, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány. (Nb 
29) 
 
Az Európai Parlament határozatban ítélte el Ukrajnát az igazságszolgáltatás, az emberi 
jogok és a demokrácia helyzete, de f ként a Julija Timosenko volt kormányf re kiszabott 
börtönbüntetés miatt. (MN 29) 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
 
A Líbiában m köd  tizenkét európai energiacég l egyetlenegy hozta nyilvánosságra, 
mennyit fizetett a bukott diktátor, Kadhafi rendszerének. Ebb l mindjárt az is világossá 
válik, miért tiltakoznak olyan hevesen az olaj- és gázkitermeléssel vagy bányászattal 
foglalkozó nagyvállalatok egy készül  EU-jogszabály ellen. Ez arra kötelezné ket, hogy 
tegyék közzé a külföldi kormányokhoz eljuttatott összegeket. A nagy energetikai cégek 
igyekeznek megfúrni az új jogszabályt. Kedvez  el jel, hogy Nicolas Sarkozy francia 
elnök és David Cameron brit kormányf  is kiállt az elképzelés mellett. (Nb 31) 
 
A zürichi egyetem kutatói feltérképezték a nemzetközi nagyvállalkozások 
kapcsolatrendszereit. A világgazdaság szívét alkotó 1318 cég csoportján belül 147 
„szuper entitást” sikerült elkülöníteni, melyek a rendszer negyven százalékát uralják úgy, 
hogy egymásnak kizárólagos vagy résztulajdonosai. A legfels  húszban f ként bankokat 
lehet találni, olyan neveket, mint a Barclays, az AXA, a JP Morgan vagy a Deutsche 
Bank. Zord Gábor László szerint egyes amerikai konzervatív körök rendkívül veszélyes 
törekvést látnak a tanulmányban, mely újabb regulációkat hozhat. (MN 27) 
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A világ központi bankjainak összefogásával létrehozható egy olyan pénzügyi alap, 
amelynek segítségével közbe lehet avatkozni az irreális t zsdei mozgások idején, így a 
spekulációnak jóval kisebb tere maradna – javasolja, a Hogyan m ködik a gazdaság? 
cím  könyvében Roger E. A. Farmer közgazdász, a Financial Times vezet  publicistája. 
A brit szakember szerint a piac „láthatatlan keze valószín leg szélütést kapott”, ezért 
nem tudta kiegyensúlyozni az utóbbi évek pénzügyi ingadozásait. A befektet k néha 
olyanok, mint a szakadék szélén legelész  bivalycsorda: ha egyszer rossz irányba 
kezdenek rohanni, akkor az el rejelzések önbeteljesít  jóslatokká válnak. Éppen ezért 
lenne szükség a t zsdék küls  kontrolljára. (MN 27) 
 
Bogár László szerint a pénzintézetek 2008 és 2009 sze között 12 000 milliárd dollárt 
kaptak, de a jelek szerint ezt az irdatlan összeget ajándéknak tekintették. Miközben az 
államok az adófizet k pénzéb l mentették meg a bankokat az összeomlástól, azok vezet i 
hatalmas bónuszokkal jutalmazták magukat. A szabályozás hiányosságaira utal az is, 
hogy az államtól kapott összegeket nem rendeltetésszer en használták fel, hanem 
jegybankokban kamatoztatták, holott a kormányok azért döntöttek a segítségnyújtás 
mellett, hogy ne álljon le a hitelezés, ezáltal elkerülhet  legyen a gazdasági visszaesés. 
(MN 2) 
 
A VILÁG TÖBBI RÉSZE 
 
Az Egyesült Államok felszólította a zsidó államot, hogy ne folytassa a kelet-
jeruzsálemi Gilo lakónegyed építését. Éli Jisáj belügyminiszter szerint Jeruzsálem – 
amelyet Izrael egységes f városának tekint, ellentétben a világ többi országával, amelyek 
Tel-Avivban állították fel nagykövetségeiket – fejlesztése még baloldali kormányok 
idején sem szünetelt, és most sem fog. A terv nagy nemzetközi tiltakozást váltott ki, 
Benjamin Netanjahu és Angela Merkel beszélgetése különösen hangosra sikerült, 
fültanúk szerint a német kancellár önmagából kikelve tiltakozott az eljárás ellen, s most 
„egyetlen szót sem hisz el, amit Netanjahu mond”. (MN 28) 
 
Az UNESCO közgy lése teljes jogú tagként felvette a szervezet soraiba a Palesztin 
Nemzeti Hatóságot. Az Egyesült Államok nemmel voksolt, akárcsak tizenhárom másik 
állam – köztük Németország, Hollandia és Kanada. Ötvenkét ország tartózkodott, köztük 
Magyarország, Olaszország és Nagy-Britannia. A tagországok kétharmada a palesztin 
tagságra adta szavazatát. Támogatta a teljes jogú palesztin tagságot például 
Franciaország, India, Kína, Brazília és Oroszország. Az Egyesült Államok beszünteti 
az UNESCO finanszírozását. Amerika a szervezet költségvetésének 22 százalékát 
fedezi. Washington nem utalja át novemberben esedékes 60 millió dolláros hozzájárulását 
sem. (Nb 2) 
 
Bassár al-Aszad nyugati újságírókat is fogadott, s a válság kitörése óta el ször interjúja 
jelent meg a brit Sunday Telegraphban. Aszad szerint a reformtörvényeket aláírni 
könnyen megy, de ezek bevezetése id t igényel, mert a szíriai „nagyon bonyolult 
társadalom”. Már hat nappal a történelmi megrázkódtatások után reformokat vezetett be, s 
akkor az emberek az  oldalára álltak. A Szíriában zajló felkelés „az iszlamizmus és  a  
pánarab eszme közötti harc. Az ötvenes években kezdtük el a Muzulmán Testvériség 
elleni harcot és még mindig küzdünk velük”. (Nb 31) 
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Rasid Gannúsi sejk, a tunéziai választásokon gy ztes mérsékelt iszlamista párt elnöke 
huszonkét évet emigrációban töltött, el tte pedig csak két börtönbüntetés között élvezte 
rövid ideig a szabadságot. Megjelentek olyan nyilatkozatai, amelyek er teljesen bírálták, 
obskúrusnak nevezték a Muzulmán Testvérek eszmei alapvetéseit. Kijelentette, hogy 
ellenzi a kalifátus eszméjét, és helyette a demokratikus államépítést akarja. Gannúsi 
megpróbált olyan megoldásokat ajánlani, amelyek elfogadhatóvá teszik a politikai 
iszlámot az er teljesen világivá lett, és viszonylag képzett tunéziai társadalom számára. 
(Nb 28) 
 
Hasszán bin Talal herceg, a jelenlegi jordániai uralkodó, II. Abdullah nagybátyja szerint 
az izraeli társadalom húsz százaléka jobboldali, kulturálisan nem köt dik Izrael 
szomszédjaihoz, és nem is teszi lehet vé az izraeli kormánynak, hogy akár csak 
gondoljon is az 1967 el tti határokhoz való visszatérésen alapuló békére. Izrael fal 
mögött él, és úgy is tekint a térség többi összetev jére, mint barbárokra a kapuknál. Ez 
elfogadhatatlan. Ha a régió része akar lenni, többoldalú, multilaterális megoldások 
kialakítására van szükség a vízmegosztásban, az energiafelhasználásban, az emberi 
környezet megteremtésében, így a menekültkérdés rendezésében. Talal nem látja, mi 
akadályozza egy átfogó, a térség minden kérdését megvitató konferencia lehet ségét, 
hogy szakítsanak végre a csak tüneti kezelésre alkalmas ad hoc megoldásokkal. (Nb 29) 
 
Statisztikusok szerint a Föld népessége elérte a hétmilliárd f t. A világ népességének 42 
százaléka már most is alacsony termékenységi szint  országokban él, ahol a n k nem 
szülnek annyi gyermeket, amennyi a népesség szinten tartásához elegend . E csoportba 
tartozik Kína, Brazília, Vietnam, Oroszország és Ukrajna is. (Nb 29) Az arab világban 
1990-hez képest mintegy öt évvel kés bb házasodnak, és így az asszonyok a két évtizede 
átlagosnak számító hat gyerekkel szemben immár csak hármat szülnek. A termékenységi 
mutató jelent sen elmarad Közép-Afrikáétól (4,64). (Nb 29) A föld népességének jelenleg 
csak 18 százaléka él olyan országokban, ahol a termékenység szintje magasnak 
mondható, s ahol egy n nek átlagosan több mint 1,5 lánya születik. Ezen országok közül 
39 Afrikában, 9 Ázsiában, 6 Óceániában és 4 Latin-Amerikában található. 2005 és 2010 
között a legalacsonyabb várható élettartamot (ez 56 év) a legmagasabb termékenységi 
szinttel rendelkez  országokban figyelték meg, ezt az AIDS nagyfokú elterjedésével 
magyarázták. Az elkövetkezend  évtizedekben azonban az AIDS és más betegségek 
okozta elhalálozások száma várhatóan csökkenni fog. Fenntartható módon, a magyar 
életszínvonalon a föld 4,2 milliárd embert tudna eltartani. A mai hétmilliárdos 
népességnek nagyjából a hondurasi szinten kellene élnie ahhoz, hogy ne zsigerelje ki a 
természetet. (Nb 29) 


