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TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET 
 
Gyulai Iván szerint létrontásunk lefelé húzó, szélesed  örvénye a féktelen növekedés 
fenntarthatóságának babonáján alapszik. Ebben a tévhitben az a legfájdalmasabb, hogy 
egyáltalán nem az emberek jólétét, hanem kevesek anyagi gyarapodását elégíti ki, 
ráadásul a játszma ma már azzal fenyeget, hogy minden szerepl t agyonnyom a környezet 
romlása és a növekv  egyenl tlenségek miatt keletkez  társadalmi feszültség. A jelenlegi 
megközelítés lényege, hogy ember és természet er forrássá, egyszer  eszközzé silányul. 
Az ilyen társadalom morálisan lesüllyed, mert elvész az ember és a természet tisztelete, 
hiszen az csak egy eszköz a növekedéshez. Az új paradigmában a gazdaság a társadalmi 
jólét eszköze, a természeti környezet pedig a feltétele, amely szigorúan megszabja 
lehet ségeinket, egyben korlátokat is állít. Amennyiben sikerül ez a szemléleti váltás, 
akkor három dolgot kell megcéloznunk. Ki kell simítani a társadalmi egyenl tlenségeket, 
amennyire csak lehet. Meg kell szabadulnunk a fosszilis energiáktól való küls  függést l 
és az ezek használata okoztak környezeti terhelést l. Át kell alakítani a gazdaság –  a  
termelés és fogyasztás – teljes szerkezetét a kiváló min ség irányába, amit a hazai 
feltételek fejlesztésére kell alapozni. A fosszilis er források felhasználásának fokozatos 
kiszorítása által enyhül veszélyes kiszolgáltatottságunk a külpiacoknak. A rendszer 
határozottan el nyben részesíti a helyi termel t, fogyasztót, a helyi alapanyagot, s a 
megújuló er forrásokat. (MN 19) 
 
Dani Rodrik, a Harvard Egyetem professzora szerint Milton Friedman a piacok 
hatalmának el mozdítását célzó igyekezetében a kormányzatot a piacok ellenségeként 
állította be, emiatt elvakított bennünket azzal a nyilvánvaló ténnyel szemben, hogy az 
igazán sikeresek a vegyes gazdaságok lehetnek. Ett l a vakságtól sajnos még ma, egy 
súlyos pénzügyi válság után is szenved a világgazdaság, amelyet nagyrészt a pénzügyi 
piacok szabadjára engedésének köszönhetünk. A piacok nem jönnek létre maguktól, 
nem stabilizálják és nem is legitimálják önmagukat. A kormányoknak kell beruházniuk a 
közlekedési és a hírközlési hálózatok kiépítésébe, fel kell lépniük az információs 
aszimmetriával, az alkupozíciók egyenl tlenségével és a küls  hatásokkal szemben, 
enyhíteniük kell a pénzügyi pánikok és a recessziók hatását, meg kell teremteniük a 
szociális biztonsági hálót s a társadalombiztosítást. Kína gazdasági sikereire tekintve 
aligha tagadhatjuk azt, hogy ezekhez mennyivel járult hozzá a kormány iparosítási 
politikája. A gazdaságtörténetben, ahol ez igazán számít, az állami beavatkozást 
pártolók voltak a sikeresek. (VG 19) 
 
EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA 
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Achs Károly szerint irritáló mondat a „Nincs ingyenebéd” szlogen, mert a globális 
harácsolást lesz kíti a kisemberre, életre keltve Tiborc panaszának legismertebb 
mondatait a „száz-meg százezreket” elrablók attit djér l. Irritáló, mert áthárítja a 
felel sséget: nem a rossz politika, rossz gazdaságpolitika, nem az erkölcs és cél nélküli 
lét, nem az elrontott rendszerváltás a bajok gyökere, hanem a kisemberek kapzsisága. A 
pedagógus szakma szempontjából azt jelenti a „nincs ingyenebéd”, hogy nincs 
ingyentúlóra, ingyenhelyettesítés. Már pedig az új törvény a 32 órás kötelezettséggel épp 
erre akar kényszeríteni. Achs évtizedek óta hallja azt a leereszked , megalázó mondatot, 
hogy „tisztában vagyunk a tanári fizetések elégtelen voltával”. Akkor tessék megoldani! 
Akarat és bátorság kérdése. Talán meg kellene próbálni a fordított logikát: az értéket 
teremt ket egyenrangúként kezelni, értéküket értékén mérni, ingyenebédet nem 
elfogadni t lük. (MN 26) - Banai Péter Ben , a nemzetgazdasági tárca helyettes 
államtitkára szerint a jöv  évi költségvetési szigor minden olyan területre kiterjed, 
amely nem produktív ágazat – vagyis az adott kiadás sorsa attól függ, hogy az így 
elköltött pénz hozzájárul-e a gazdasági növekedéshez vagy nem. Az egészségügyre 
fordított kiadások folyamatosan csökkennek. (NG 20) 
 
Már az életpályamodell elindulásánál magasabb lesz a pedagógusok pótlékok nélküli 
alapbére, mint amennyit jelenleg túlóradíjakkal és a helyettesítésekért kapott díjazással 
együtt keresnek – hangsúlyozta Gloviczki Zoltán, aki szerint nem igaz, hogy 
megnövekednek az oktatók-nevel k terhei. A jöv ben a pedagógusok az 
államkincstártól kapják bérüket. Az intézményvezet nek és a fenntartónak tehát – a 
jelenlegi rendszerrel ellentétben – nem lesz érdeke, hogy minél alacsonyabb bér  
pedagógusokat alkalmazzon. - A jöv ben csak akkor nyújtható központi költségvetési 
támogatás fels  tagozat fenntartásához, ha m ködik évfolyamonként két párhuzamos, a 
törvény által el írt átlaglétszámot elér  osztály. A szabály alól indokolt esetben – például 
az iskola kiemelked  eredményeire tekintettel – a miniszter felmentést adhat. Vagyis a jól 

köd  és fenntartható önálló fels  tagozatok megsz nése nem cél. (MH 26) 
 
A Magyar Rektori Konferencia szerint nem kínál megoldást a fels oktatási 
törvénytervezet az ágazat valódi problémáira. Az intézmények mozgástere rendkívül 
korlátozott lenne, meghatározó kérdésekben valódi döntési kompetenciájuk megsz nne. 
Az intézményvezet k sérelmezik, hogy számos kritikus részletet a törvénynél 
alacsonyabb szint , egyel re ismeretlen tartalmú rendeletekben szabályoznának. Az 
indítható szakok és a keretszámok évenkénti meghatározása felszámolná a 
tervezhet séget. (MH 26) A HÖOK kifogásolja, hogy az államilag finanszírozott 
hallgatóknak kötelez  lenne egy állami ösztöndíjszerz dést kötni, mert szerintük 
ezekben a szerz désekben röghöz kötnék a fiatalokat. Nagy Dávid elnök szerint irreális 
elképzelés, hogy diploma után meghatározott ideig Magyarországon dolgozzanak a 
fiatalok (különben vissza kell fizetniük a képzés költségeit) akkor is, ha az állam nem 
biztosítja számukra a hazai munkát és a megélhetést. Hoffmann Rózsa szerint magától 
értet , hogy munkahelyeket kell biztosítani a frissen végzetteknek, különben a 
szerz désnek az állam részér l nem lesz meg a feltétele. Réthelyi Miklós szerint a 
szerz dés egyfajta figyelmeztetés az állami támogatással tanulóknak, hogy a 
támogatásért cserébe munkát várnak t lük. (Nb 19) Egy normális országban olyan 
magától értet  lenne, hogy a közösség a maga javára képez szakembereket; ez ellen 
„röghöz kötés” szlogennel épesz  ember nem lázadhatna. De milyen az az ország, ahol a 
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pénzügyi bürokraták megint „nem produktív” szférának bélyegzik az oktatást, s pénzt 
vonnak ki bel le, mivel az „nem járul hozzá a gazdasági növekedéshez”? 
 
Kormányzati források szerint Orbán Viktor és Pokorni Zoltán korábban megállapodtak 
abban: ha Pokorni nem bírálja tovább nyilvánosan a Hoffmann-féle tervezeteket és 
ezzel nem fékezi a törvényalkotási folyamatot, akkor a parlamenti végszavazás el tt 
módosíthatják a vitatott részeket. Kormányzati szerepl k korábban azzal nyugtatgatták a 
szakszervezet egyes vezet it, hogy az oktatással kapcsolatos törvények ügyében a dönt  
szót nem a Nemzeti Er forrás Minisztériumában mondják ki, és "árnyéktervezetek" 
készültek más minisztériumokban is. Navracsics Tibor tárgyal a hallgatói 
érdekképviseletekkel. (hvg.hu) 
 
L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap elnökének javaslata szerint januártól kilenc 
szakkollégium lesz az eddigi 17 helyett. Újra lesz folyóirat-kiadási kollégium, külön 
könyvkiadási kollégium, és lesz önálló testülete a kulturális fesztiváloknak. A további hat 
szakkollégiumot szakmacsoportok szerint alakítják ki. Lesz el adó-m vészeti, 
vizuálism vészeti; közgy jteményi, közm vel dési és népm vészeti, szépirodalmi és 
ismeretterjeszt , továbbá épít vészeti és örökségvédelmi kollégium. Nem változnak a 
kurátorok kiválasztásáról szóló szabályok, a testületek tagjainak felét továbbra is a 
miniszter választja ki, a többit a szakmai szervezetek delegálják. Az Alap költségvetése a 
régóta vágyott tízmilliárd fölé emelkedik. Más kérdés, hogy ezt leszámítva a kulturális 
szféra jelent s lefaragás elé néz 2012-ben – amit Sz cs Géza így jellemzett: „drákói és 
azt hiszem a magyar kultúra történetében példátlan szigorítás”. A szigorítással  maga 
sem azonosul, noha végre kell hajtania. (Nb 24) Végre kell hajtania? 
 
CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG 
 
Újabb negatív születésrekord d lhet meg az idén Magyarországon: az els  fél évben 41 
ezer gyerek született, nyolc százalékkal kevesebb, mint 2010 azonos id szakában. (Nb 
22) Az év eleji, két számjegy  születésszám-csökkenést követ en augusztusra 5,7 
százalékos emelkedés következett. Az els  nyolc hónap átlagában így is számottev , 4,2 
százalékos a mérsékl dés. (VG 26) Becslések szerint az idei születésszám 85 ezer körül 
alakul, ami a hazai statisztika történetének legalacsonyabb gyerekszáma. A 35 évesnél 
fiatalabbak között csökkent a gyerekvállalás gyakorisága. 2010-ben a 30–34 éves n k 
korcsoportjában volt a leggyakoribb a gyerekvállalás, ami korábban soha nem fordult 
el . (Nb 22) Voltaképpen ez jó hír; az elhalasztott szülések egy részére sor kerül. A 
halasztás miatt az népességszám csökken, de az egy n re jutó (befejezett) termékenység 
terén remélhet  némi javulás.  
 
Maráczi Zsolt, a Társaság a Lakásépítésért Egyesület ügyvezet  elnöke szerint 13-15 ezer 
használatbavételi engedélyt adnak ki az idén, ez a szám 1960 óta nem volt ilyen 
alacsony. Ha ezt az új program révén néhány ezerrel sikerül megfejelni, már jó az irány. 
(VG 21) 
 
Kovács Mihály András (MNB) szerint azon országokban, ahol nem alakul ki kell  
mennyiség  munkahely, indokként az elbocsátás és felvétel magas költségét, illetve a 
túlzott bérszabályozást szokták említeni. A hazai munkapiacot alaposan megvizsgálva 
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kiderül, hogy nálunk nem ez a helyzet. Miközben a feldolgozóiparban a termékegységre 
es  munkaköltség már a válság el tt is európai összevetésben az egyik legalacsonyabb 
volt, a kedvez tlen körülmények közepette a hazai vállalatok 2010-re az egyik 
legnagyobb csökkenést voltak képesek felmutatni. Nemzetközi összevetésben ugyanis a 
hazai felvétel és elbocsátás költségei inkább alacsonynak tekinthet ek, ezenkívül a 
vállalati alkalmazkodást segíti, hogy a béralkuk vállalati szinten zajlanak. Három 
csoportban mutatható ki érdemi elmaradás az európai foglalkoztatás szintjét l: az 
alacsony képzettség ek, a kismamák, valamint az id skorúak foglalkoztatásban. 
Mindhárom csoportban az elvárt bérek szintje túl magas szinten van a munkával elérhet  
jövedelmükhöz képest.  
 
Avagy az elérhet  jövedelmek túl alacsonyak a szükséges er feszítéshez és a megélhetési 
költségekhez képest. Vannak még, akik elvárják, hogy élhessenek… Kovács jegybanki 
elemz  szerint az alacsony képzettség ek körében a nem munkából származó 
jövedelmek, id skorúak esetében a nyugellátások bérekhez viszonyított magas aránya 
tartja magasan a szerepl k bérigényét, ezért kisebb eséllyel keresnek munkát. Kovács 
becsületére legyen mondva, ebb l kiindulva nem a segélyek csökkentését és az el nyugdíj 
visszaszorítását sürgeti; ellenkez leg kimondja: az e csoportban elérhet  munkabér nem 
feltétlenül elegend  a megélhetésre, az ingázási költségek fedezésére. Emiatt különösen 
problematikus az adójóváírás kivezetése, a minimálbérek jelent s emelése, ami élesen 
szemben áll a foglalkoztatás jelent s növelésének logikájával. Nem véletlen, hogy 
szerte Európában az egykulcsosnak nevezett adórendszerek a bérskála alján 
mindenhol tartalmaznak könnyítéseket (adómentes sáv, vagy adójóváírás), s t az EU 
szakmai dokumentumaiban a könnyített adózást javasolja az alacsony képzettség ek 
számára. (NG 21) 
 
Hajdúhadház önkormányzata az idén ötven állástalan ember bérpótló támogatási 
kérelmét utasította el azzal az indokkal, hogy a kérelmez k lakókörnyezete „nem 
rendezett és nem higiénikus”. Az erre fölhatalmazást biztosító önkormányzati rendelet 
januárban lépett hatályba. A rendelet hatálybalépése óta mintegy százötven kérelmez  
esetében „aggályok merültek föl”. A hivatal felszólítására kétharmaduk eleget tett az 
el írásoknak. Csáfordi Dénes polgármester szerint rá kell ébreszteni az embereket arra, 
hogy semmi sincs ingyen, s vannak olyan közösségi elvárások, amelyeknek meg kell 
felelni a támogatásért cserébe. Még a helyi cigányok is elismerik, hogy a többségében 
romák lakta Nap és Árpád utca környékén láthatóan kevesebb a szemét, mint pár 
hónapja, egy roma férfi azt mondta: „egy feln tt embert l el lehet várni, hogy otthon 
rakjon rendet”. (Nb 26) - Nem enged sajókazai lakcímre bejelentkezni a helyi 
önkormányzat tucatnyi olyan lakost, aki amúgy életvitelszer en lakik a településen. A 
rendeletnek azt kellene megakadályoznia, hogy egy-egy ingatlanba húszan-harmincan is 
bejelentkezzenek. Ha valaki nem rendelkezik itteni címmel, azzal szemben az 
önkormányzatnak nincs szociális ellátási kötelezettsége. (Nb 26) 
 
A világ hetven országában karitatív munkát végz , a Vatikánnal jó kapcsolatokat ápoló 
Sant’Egidio Közösség Emberségünk veresége címmel közleményben bírálja a 
felszólítás ellenére „közterületen életvitelszer en” lakó hajléktalanokat pénzbírsággal 
és elzárással fenyeget  törvénytervezetet, amely „épp a legszegényebbeket kriminalizálja, 
bélyegzi meg”. Szerintük e javaslat embertelen, ésszer tlen és célszer tlen is; 



 5 

nyugtalanító üzenetet küld a társadalomnak, mivel olyan emberek helyzetét teheti még 
inkább kétségbeejt vé, akiknek – különösen télen – puszta léte is állandó veszélyben 
forog. A civilizáció alapja a szolidaritás, az együttérzés a közösség gyengébb, 
kiszolgáltatottabb tagjaival. Révész Sándor bírálja a Magyar Katolikus Egyházat, amiért 
ebben az ügyben hallgat. „Van egyház, amely nem hallgat. De azt már ki is ütötték az 
egyházak sorából”. (Nb 26) 
 
Három új szálláshelyet, illetve nappali meleged t nyithatnak a hajléktalanok számára a 
közeljöv ben Budapesten, három állami épület átalakításával. Négyszázmilliót fordítanak 
az intézmények kialakítására. 350 fér hellyel növelik a budapesti hajléktalanellátás 
lehet ségeit. (MN 25) Hatvanegymillió forintot különített el a VIII. kerület a városrészben 
hajléktalanná vált emberek felzárkóztatására. A három pillérb l – mentorálás, munka és 
lakhatás – álló programmal kapcsolatos határozat (f ként) az els  elemre, vagyis az 
érintettek társadalmi integrációjára irányul. (MH 21) - Elenyész  a hajléktalanellátással 
foglalkozó alapítványok magánadományokból származó bevétele. Vannak olyan 
országok, például Nagy-Britannia, ahol a hajléktalanellátás költségeinek felét 
magánforrásokból fizetik. Magyarországon azonban a vállalatok nem szívesen 
adományoznak vagy folytatnak csr-tevékenységet olyan alapítványok esetében, 
amelynek célja a szegénység visszaszorítása, ehelyett inkább a fogyasztók által inkább 
támogatott ügyekre koncentrálnak, állatmenhelyekkel, kórházakkal, 
gyermekotthonokkal m ködnek együtt. (NG 20) 
 
PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK  
 
A legtöbb elemz  szerint jöv re hajszálnyival 3 százalék felett vagy kicsivel az alatt lehet 
a költségvetési hiány. Benke Dávid szerint ennek valószín  magyarázata az, hogy 
ennyire sz knek látják a gazdaságpolitika mozgásterét. Jöjjön bármi, a kormány 
keresztül fogja vinni a szükséges intézkedéseket, hogy a hiánycél teljesüljön, járjon az 
akármilyen gazdasági áldozatokkal. Fél , hogy igazuk van, és elkerülhetetlen módon 
folytatódik az elmúlt közel hat év negatív megszorítási spirálja, bármi is szerepeljen az 
el zetes tervekben. (VG 25)  
 
Áfaemelés, személyijövedelemadó-átrendezés és a munkavállalói egészségbiztosítási 
járulékemelés sorrendben a három legnagyobb mérték , a költségvetésnek legtöbb pénzt 
hozó jöv  évi adóváltozás, összesen csaknem 340 milliárd forint értékben. Mindösszesen 
461 milliárd forintot szed majd be az állam az új adókkal és adóemelésekkel a 
magánszemélyekt l. Ebb l 269 milliárd pluszelvonás (szja és járulékemelés) érinti a 
bruttó bért. Változtat a helyzeten, ha a személyi jövedelemadó kompenzációját elkészíti a 
kormány. (VG 26) - Matolcsy György közölte, az adózás súlypontját egyre inkább a 
fogyasztási, forgalmi adókra helyezik át, ami az áfa, a fogyasztási, a jövedéki és zöld 
típusú forgalmi adók bevezetését jelenti. Ez egy tudatos alapfilozófia. Matolcsy szerint 
legalább 5 forgalmi adó kulcsot kellene Magyarországnak bevezetnie, de nem engedi az 
Európai Unió. (Nv 26) - Matolcsy a jöv  évi költségvetés általános vitájában bejelentette, 
hogy 2013-ban és 2014-ben is szükség lesz az egykulcsos szja-rendszerben a 
kompenzációra, de azt már nem az adórendszeren belül teszi meg a kormány (hvg.hu) 
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Matolcsy szerint nem üt lyukat a költségvetésen az egykulcsos adó, hiszen annak forrása a 
magán-nyugdíjrendszer megszüntetése. Ami pedig az egykulcsos adó igazságtalan voltát 
illeti, az adórendszernek nem célja az igazságosság elérése, hanem a hatékonyság 
javítása. (Nv 26) Az igazságosság más gazdaságpolitikai, társadalompolitikai vagy 
politikai eszközzel valósítható meg. (És vajon melyek ezek az eszközök?) Vágó Gábor 
(LMP) azt kifogásolta, hogy a kormány olcsó, kiszolgáltatott munkaer vel csábítaná a 
befektet ket az országba, ahelyett, hogy az oktatásba, az innovációba fektetne. (MN 26) - 
Szlovákiában is megd lhet az egykulcsos jövedelemadó, miután Robert Fico felvetette, 
hogy a havi 2750 euró feletti jövedelemnél az adót 19-r l 25 százalékra emeljék, az évi 33 
millió eurónál magasabb nyereséget kimutató társaságoknál pedig a 19 százalékos 
társasági adó emelkedjen 22 százalékra. A szlovák parlament már elfogadta a jöv re 80 
millió eurós bevételt hozó bankadót, ám ezt Robert Fico 180 millió euróra emelné. (NG 
25) 
 
BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM,  
 
Orbán Viktor szerint az mégsem normális dolog, hogy a legjövedelmez bb gazdasági 
tevékenységet ket, a bankokat rendszeresen közpénzb l tartjuk életben. Egyetlen bank 
sem hiheti magát pótolhatatlannak Európában. A szabályozás nem szitokszó, egy piac 
szabályok nélkül nem piac többé, hanem tiszta lutri, ahol mindig a legcinikusabbakra 
mosolyog rá a szerencse. (Nb 25) 
 
Petícióban figyelmeztette az unió vezet  szerveit a Magyar Szociális Fórum kerekasztala 
a magyarországi és a kelet-európai devizahitelezés veszélyeire. A szakért k azt 
javasolják Brüsszelnek: hozzanak határozott intézkedést arról, hogy a kelet-európai 
országokban m köd  bankok ugyanolyan feltételekkel hitelezzenek, mint az 
anyaországban. Az EU vezetésének színt kell vallania: vagy megszünteti az EU-t 
bomlasztó banki magatartást, vagy nyilvánvalóvá teszi, hogy az EU Kelet-Európa 
kifosztásának puszta eszköze. (MN 24) - A fedezetlen, nem jelzálogalapú kölcsönök 
között is egyre több olyan van, amelynek a törlesztése már több mint három hónapja 
késik. Ma már a személyi kölcsönök, gyorskölcsönök, folyószámlahitelek, áruhitelek és 
hitelkártya-tartozások több mint negyedével van gond. 2009 els  negyedévében még az 
adósoknak csak tizede került 90 napon túli késedelembe. 2010 végén ez az arány elérte a 
22 százalékot. Háromszor annyi fedezetlen lakossági hitel törlesztésével hagytak fel az 
ügyfelek, mint amennyi lakáshitelt veszni hagytak. (MN 25) 
 
Elképzelhet , hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem minden kölcsönre vonatkozik 
majd a teljes hiteldíjmutatónál bevezetend  harmincszázalékos plafon. Negyven-
negyvenöt százalék környékén még azoknál a hiteleknél is meghúzhat egy határt a 
kormány, amelyeknél a futamid  rövidsége vagy a magasabb kockázatok miatt a THM 
meghaladja a harminc százalékot. Európában az országok többségében már létezik 
kamatplafon. Nyugat-Európában jellemz en 20 százalék körül húzzák meg a határt. 
(MN 25) 
 
Kisbenedek Péter, a Mabisz elnöke szerint a hazai biztosítási piac legnagyobb 
problémája, hogy a jelenlegi feltételek mellett esélyük sincs bevételeik növelésére. Ehhez 
képest a szektor számára éves szinten 38 milliárd forint pluszterhet jelent  válságadó és 
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az egyéb terhek csak apró kellemetlenségek. A biztosítási szektornak régi fájdalma, hogy 
az életbiztosítások nem élveznek egyenl  bánásmódot. Míg az egyéb megtakarításokat öt 
év után kamat-, illetve hozamadó-mentességgel jutalmazza az állam, addig az 
életbiztosításoknál ez nem jár. A miniszterelnök biztosította a piacot arról, hogy a 
jöv ben számít rájuk egy más típusú nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási rendszer 
kialakításában. Az egészségügyben a kiemelt szolgáltatásoknál kapnak lehet séget az 
üzleti biztosítók. (Nb 20) 
 
Londoni elemz k szerint a devizahitelesek végtörlesztési programjának kifutásáig nem 
valószín , hogy kamatot vágna az MNB, ha azonban sikerül érdemben csökkenteni a 
devizaadósság-terhet, az jöv re lehet séget teremthet a monetáris enyhítésre. (NG 26) 
 
GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA 
 
A Magyar Fejlesztési Banktól az MVM-hez kerül a Déli Áramlat gázvezeték hazai része. 
Egyúttal lekerülhet a Gazprom projektvariánsai listájáról a Magyarországot kihagyó 
nyomvonal változat. Az MVM leánycégein keresztül ellen rizni fogja az ország 
gázt zsdéjét, a gázkereskedelem és a gázszállítás egy részét is. (VG 20) 
 
A MÁV 300 milliárd forintos hitelállományából 200 milliárd sorsát rendezi az állammal 
augusztusban megkötött pályavasúti közszolgáltatási szerz dés. A 2007-ig m ködésre 
felvett százmilliárd forint törlesztésére azonban nincs saját forrása a vasútnak. Ennek az 
összegnek a konszolidálására lenne valójában szükség. A 13,8 milliárdos áthidaló hitel 
nyolc hónappal meghosszabbítja azt az id t, amíg a kormány intézkedhet err l. (MN 28) - 
Rajnai Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes szerint nagyon sok problémát okoz a 
Magyar Postának, hogy alkalmazkodnia kell a közbeszerzési eljáráshoz, a 
versenytársainknak viszont nem. A közbeszerzésen olyanok, köztük a cég versenytársai 
is elindulnak, akik valójában nem is szeretnének ajánlatot tenni, viszont minden 
információt megszereznek a Posta terveir l. (hvg.hu) 
 
Noha a kormányzati innovációs politika kereteit meghatározó, szeptember 30-ra ígért 
kormányrendeletnek vagy kiforrott stratégiának híre-hamva sincs, a költségvetésben 
szerepl  számok azt jelzik, hogy 2012-ben a teljes K+F-büdzsét közvetlenül a 
magánszektor állja. Ilyesmi az ország történetében még egyszer sem fordult el . Az 
Innovációs Alap eredeti filozófiája még úgy szólt, hogy ahány forintot az üzleti szféra 
bead az alapba, annyi költségvetési forrással egészíti ki a kormány a kasszát. Az ígéret a 
valóságban soha nem teljesült; a kormány az elmúlt három évben nagy léptekkel 
kivonult a K+F-támogatásból. Az idei közel 46 milliárdos el irányzat helyett a 2012-es 
dokumentumban már csak 30 milliárd szerepel innováció címszó alatt (ez valójában 
szinten tartást jelent, tavaly ugyanis a kormány a költségvetési zárolások keretében 16 
milliárdot év közben elvont az ágazattól). Az állam a piaci szerepl ket szeretné nagyobb 
innovációs aktivitásra ösztönözni. A közvetlen támogatások és az adókedvezmények 
közül a pénzhiányban lév  kabinet az utóbbit favorizálja, azonban id közben rájött, hogy 
a társaságiadó-bevételekre is szüksége lenne a hiánycél tartásához. Ezért a 2012-ben 
eszközölt innovációs költést 2013-ban lehet majd visszaigényelni (ha közben meg nem 
változnak a szabályok). Megsz nik az a lehet ség, hogy az innovációs költéseket le lehet 
vonni a befizetésb l. A 30 milliárdból 23 milliárd az innovációs járulékból folyik be, a 
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további 7 milliárdnak nagy valószín séggel az a járulékmennyiség lesz a forrása, amit a 
vállalkozások eddig visszaigényelhettek a K+F fejében. (Nb 24) 
 
MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK 
 
Fontos fokmér je lesz a kormány szavahihet ségének az állami term földek 
bérbeadásával kapcsolatos, hamarosan megjelen  pályázati kiírás. Az Agrárgazdasági 
Kutatóintézet adatai szerint Magyarországon a term föld mintegy 66 százaléka a 
gazdaságok alig fél százalékának tulajdonában van. 1200 hektárnál nagyobb gazdaság 
nem jelentkezhet majd a pályázaton. A limittel kapcsolatban kétségek merültek fel, mivel 
a hatályos törvény értelmében a családi gazdaságok legfeljebb 300 hektáros területen 
gazdálkodhatnak. (MN 21) 
 
A tavalyi, nagyon alacsony bortermést olcsó, f leg olasz importtal váltották ki az 
itthoni keresked k. Sokat romlott a hazai helyzet, mert a korábbi évekhez képest 
lényegesen több külföldi eredet  hordós bor érkezik az országba – er sítette meg 
Horváth Csaba hegyközségi elnök. (MN 25) 
 
Egyeztetést sürget a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége az önkormányzati 
törvény tervezetér l. Kifogásolják, hogy az önkormányzati rendszer tevékenységét érint  
nagy ágazatokra – ilyen például az egészségügy vagy az oktatás – vonatkozó új törvények 
sem születtek meg, „így a rendszer egésze nem látható sem m ködését, sem 
finanszírozását tekintve”. Az alapfokú oktatás a jöv ben is maradjon a helyhatóságok 
feladata. Bízzák az érintettekre, mely településeken maradhat önálló önkormányzati 
hivatal. „Érthetetlen és elfogadhatatlan a törvényjavaslatban szerepl  új javadalmazási 
rendszer. A bértáblákban megfogalmazott üzenet lényege, hogy nincsen szükség képzett 
és a helyi közösségért odaadóan tevékenyked  polgármesterekre és jegyz kre”. (Nb 20)  
 
A kormánypárti frakcióban úgy látják, hozzá kell nyúlni az adócsomaghoz. Az 
építményadóval kapcsolatban a végs  változatban megmaradna a forgalmi érték szerinti 3 
százalék mint fels  határ. Ugyanakkor visszacsempésznék a négyzetméter-alapú fels  
határt, pontosabban a jelenlegi szabályozást tartanák meg. Szakért k szerint nem kérdés, 
hogy a települések túlnyomó többsége kitart a hasznos alapterület szerinti adókivetés 
mellett, mert politikai öngyilkosság lenne most, a válság alatt brutálisan emelni az 
építményadót. Épp ezért károsnak tartják, hogy az adócsomag egyáltalán felveti a 
lehet séget, mert az felkorbácsolja a közhangulatot. Rogán Antal szerint Budapesten 
semmi realitása nincs annak, hogy az önkormányzatok eltérjenek a négyzetméter-alapú 
építményadóztatástól. (Nb 20) 
 
Rogán Antal és Lázár János szerint az önkormányzatok adókivetési szabadságát nem 
szabad korlátozni. Az állam döntse el, milyen adókar akar beszedni, ám ezen felül a 
helyhatóságok maguk határozhassanak a helyi közterhekr l. Az adókból származó 
bevételnek teljes egészében a településekhez kell befolynia. (A szaktárcánál felvet dött, 
hogy az önkormányzatok adóbevételeinek egy részét az államhoz irányítsák át.) A 
forgalmi érték három százalékának megfelel  plafon bevezetése ahhoz vezetne, hogy 
egyes vidéki városokban a nagykereskedelmi áruházláncok a mostaninál kevesebb helyi 
adót fizetnének. Vámosi-Nagy Szabolcs arra következtet, hogy a változások kevésbé 
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érintik majd a polgárokat. Feltehet leg sem a polgármester, sem a képvisel k nem 
szeretnék elveszteni a következ  választást. (MN 24) 
 
A tizenhatmilliárdos adóssággal küzd  Pest Megyei Önkormányzat 34 iskolája közül 18-
ban nem indíthatták be a kazánokat, mert tartozás miatt kikapcsolta a gázt a szolgáltató. 
Év elején már 100 millió forinttal tartoztak az iskolák többségében gázt biztosító Tigáz 
Zrt.-nek. A kormány garanciát vállalt arra, hogy fizeti a számlákat, s a tartozás 
kiegyenlítésér l tárgyalásokat kezd az önkormányzat a gázszolgáltatóval. (Nb 21) 
 
KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA 
 
Jakab András alkotmányjogász szerint ha megvannak az alapvet  szabadságjogok, így 
különösen a sajtószabadság és a választójog egyenl ségének és titkosságának elve, 
akkor hiába is módosítgatják a pártok a választási rendszert, ha a választók 
kormányváltást akarnak, akkor el bb vagy utóbb kitanulják a választási szabályokat és 
leváltják a kormányt. A kötelez  regisztráció bevezetése ha nem szörnyen bonyolult, és 
nem kell valami illetéket fizetni – önmagában nem sért nemzetközi egyezményeket. A 
regisztrációt el ször Ger  András vetette fel, azzal érvelve, hogy így azok szavaznának, 
akik átgondolják döntésüket és így megsz nhetne a pártok közötti populista ígéretlicit, az 
utolsó pillanatban is folyó a szavazatvásárlás. Jogilag tehát ennek nem lenne akadálya, 
ezt a Strasbourgi Európai Emberjogi Bíróság is elismerte, viszont politikai ellenérvek 
sorakoztathatók fel vele szemben.  
 
Jakab szerint az, hogy a külhoni magyar állampolgárok csak pártlistákra szavazhatna, 
alkotmányossági szempontból nem aggályos, ugyanis az új alaptörvényben van egy 
kivételszabály, amely ezt lehet vé teszi. Nemzetközi jogilag viszont problémás lesz, 
mert beleütközik a választójog egyenl ségének elvébe, amit az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye és az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya is 
tartalmaz. Bár ezek az egyezmények elismerik, hogy az országoknak van valamennyi 
diszkréciójuk, hogy kiknek adják meg a választójogot, de ha már egyszer megadják, 
az nem lehet, hogy a választók egy része csak egy fél szavazatot kap. Nehéz 
megbecsülni, hogy a nem határmenti országokban él , kivándorolt magyar 
állampolgárok közül hányan szeretnének szavazni. Ennek megválaszolása nélkül azonban 
bármifajta választási tervezés szinte lehetetlen, ezért szükség lesz a külhoni 
állampolgárok kötelez  választási regisztrációjára. Jakab szerint az Alkotmánybíróság 
mulasztásos alkotmánysértéseket tartalmazó listáján nincs rajta a nemzetiségek 
kedvezményes mandátuma. Az Ab 1992-ben kimondta ugyan, hogy biztosítani kell a 
képviseletet a kisebbségeknek, de nem említette, hogy ennek parlamenti képviseletnek 
kell lennie. A kisebbségi önkormányzatok 1993-as létrehozásával a képviselet kérdése 
alkotmányos szempontból megoldódott. (hvg.hu) 
 
Semmilyen bírói tevékenységet nem folytat az a szegedi bíró, aki egy eljáró tanács 
elnökeként kiengedett az el zetesb l egy félmilliárdos áfacsalással gyanúsított 
autókeresked t. A bels  vizsgálat megállapította, hogy az általa vezetett bírói tanács nem 
az eljárási szabályok szerint hozott döntést – annak az embernek az ügyében, akit l 
el leg kétmillió forintot kért bizonyos dr. K. Zoltán „sztárügyvéd”, hogy elintézze: 
engedjék ki az el zetes letartóztatásból. Tanács István szerint Szegeden tudni vélik, hogy 
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arról a bíróról van szó, aki már egy 1996-os olajperben is közfelháborodást okozóan 
enyhe ítéletet hozott, és karrierje azóta is töretlenül ível fölfelé. Arról van-e szó, hogy az 
igazságszolgáltatás eddig intakt volt a társadalmat átszöv  korrupciótól, vagy minden 
más rendszernél jobban zár? Azt, hogy vannak emberek, akik szinte érinthetetlenek, 
eddig is lehetett tapasztalni. Azt is, hogy vannak sztárügyvédek, akik bármit el tudnak 
intézni. Ha sikerül összebeszélni, bizonyítékokat eltüntetni, tanúkat megfélemlíteni, akkor 
egy gyenge lábakon álló bizonyítási eljárás végén már nem is olyan felt  egy felment  
vagy nagyon enyhe ítélet. (Nb 25) 
 
Felére, illetve harmadára csökkentette joger s döntésével a F városi Bíróság azoknak a 
többségükben cigány elkövet knek a büntetését, akik két éve megvertek és kis híján 
megkéseltek egy fiatalembert Budapesten. A bíróság már a tárgyalóteremb l szabadon 
engedte a társaság egy részét, mások pedig napokon belül hazamehetnek. A Pesti 
Központi Kerületi Bíróság márciusban precedensérték  döntésével még közösség tagja 
elleni er szak és más b ncselekmények miatt marasztalta el a vádlottakat. A romák csak 
azért bántalmazták a f iskolai hallgatót, mert bement abba az utcába, amelyet a cigányok 
magukénak tartottak. A hatóság akadályozta meg a tragédiát. A vádlottak az épület el tt 
tomboltak, és olyanokat hangoztattak: „Leszúrlak, te magyar g…i! Adjátok ki a büdös, 
köcsög magyart, hadd szurkáljuk meg, adjátok ki, szétb…k a fejét, elvágjuk a torkát! 
Miénk az utca, miénk az ország, megölöm a G…i magyarokat! Úgyis mi leszünk 
többen!” A F városi Bíróság szerint csak a sértettre els ként támadó vádlott viselkedése 
értékelhet  rasszista indíttatásúnak, mivel a közösség tagja elleni er szakot egyedül  
követte el, a min sítésb l kivették a csoportos jelleget. Gyepes Katalin tanácsvezet  bíró 
kijelentette, hogy a másodfokú testület igyekezett enyhíteni az els fokú tényálláson. A 
bíróság úgy értékelte, hogy bár az els rend  vádlott mellett a többiek is tehettek rasszista 
kijelentéseket a verekedéskor, de azokat felindulásukban mondták. A F városi Bíróság 
szerint a közösség tagja elleni er szakot, mint b ncselekményi kategóriát is 
kisebbségek, és nem a többség védelmére hozta létre a törvényalkotó. (MN 25) 
 
Az Egymillióan a sajtószabadságért mozgalom által Nem tetszik a rendszer! címmel 
meghirdetett tüntetésre 60 ezren (a szervez k szerint százezren) mentek el. (Nb 24) A 
szónoklatok alapján a gyülekezetnek az egész politikai elitb l is elege van. Istvánffy 
István, a 4K! vezet je a hiányzó ellenzéki er k megszervezésére, összefogására szólított 
fel. Hasonló célokat fogalmazott meg a Milla is: „nem számíthatunk a politikai elitünkre, 
ezért megteremtjük az újat” – így Juhász Péter. A millások és a társult szervezetek saját 
nyilvánosság megteremtésébe, civil média kiépítésébe kezdtek. (Nb 24) Ott volt a 
demonstráción Oszkó Péter, Molnár Gyula és Kökény Mihály, Fodor Gábor, Tamás 
Gáspár Miklós és Kónya Péter szakszervezeti vezet . (Mint a reménybeli új elit jeles 
reprezentánsai…) (Nv 24) 
 
Ágh Attila szerint nem lehet megkerülni azt a brutális tényt, hogy húsz év után a magyar 
politikában újra mozgalmi periódus kezd dött el, mert teljesen összeomlott a 
pártrendszer. A jelenlegi pártrendszer legnagyobb pártja az Apátia párt. Ebbe az 
elzsibbadt helyzetbe hozott új vérkeringést és friss eszméket a Magyar Szolidaritás 
Mozgalom, amely most szembetalálja magát minden társadalmi mozgalom alapvet  
dilemmájával, hogy szélesen nyitni kell, és mégis konkrét alternatívát nyújtani. (Nb 22) 
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A Jobbik szimpatizánsainak 65, az MSZP támogatóinak 57 százaléka fogadná el a gyors 
gazdasági fejl dés áraként azt, hogy felcseréljék a jelenlegi demokratikus rendszert akár 
jobboldali, akár baloldali autorier rendszerre – derül ki a Néz pont Intézet 
közvélemény-kutatásából. ket az LMP szimpatizánsai követik 38 százalékkal, míg a 
Fidesz támogatóinak harmada támogatna egy ilyen jelleg  cserét. A Néz pont Intézet 
azt is vizsgálta, hogy a megkérdezettek szerint mely országok fenyegetik leginkább a 
világ békéjét. 27 százalék Iránt tartja a legveszélyesebb országnak, 21 százalék Izraelre, 
18 százalék pedig az Egyesült Államokra voksolt; Észak-Korea 10 százalék és Kína 8 
százalék. (MN 25) 
 
Az MSZP elnökségi ülésén Puch László volt pártpénztárnok keményen bírálta 
Mesterházyt, mert „nem elég kemény” Gyurcsányékkal, s t a tisztújítás szükségességét 
is sürgette. (MH 21) Gyurcsány bejelentette tíz képvisel  kilépését az MSZP-b l. Egy 
nyugatos, polgári, balközép pártot alapítanak, amelynek a neve Demokratikus Koalíció 
lesz. Azt ígérte, a jöv ben nem fogja kritizálni egykori pártját. (Nb 24) Tóbiás József sok 
sikert kíván Gyurcsány Ferencnek egy SZDSZ megteremtésében. (MH 25) - Gyurcsány 
elveszíti médiabeli hátországának jelent s részét is. Az ATV felmondott Dési 
Jánosnak, aki ceremóniamesteri szerepet vállalt a Gyurcsány-párt zászlóbontó gy lésén. 
Jelenlegi formájában megsz nik Gréczy Zsolt két adást megélt Demokraták cím  

sora. (hvg.hu) - Gyurcsány nem tartja lehetetlennek, hogy Bajnai Gordon lehet a 
„demokratikus ellenzék” egyik miniszterelnök-jelöltje. (Nb 26) - Simon Gábor 
választmányi elnök szerint a Demokratikus Koalíció nem utódpártja az MSZP-nek, a 
mandátumok kérdésében pedig a tagság elvárása egyértelm  volt. Ez a még 2010-ben a 
képvisel k által aláírt megállapodásból is fakad, amikor is minden listás mandátumot 
nyert képvisel  magára nézve kötelez ként vállalta, hogy kilépése esetén a mandátumát 
visszaadja a pártnak. Ezt a megállapodást írta alá Mesterházy Attila, Szili Katalin és 
Gyurcsány Ferenc is. (Nb 24) 
 
Mesterházy Attila felhívta a figyelmet arra: frakciószabályzatuk csak kilépést vagy 
kizárást ismer. A szabályoknak megfelel en nem tehettek mást, mint az új frakció 
megalakítását kilépésként értékelni. Mesterházy az MSZP és a DK vezet i között lezajlott 
egyeztetéseken is egyértelm vé tette, hogy Gyurcsányék lépését a frakciószabályzat 
alapján csak kilépésnek lehet tekinteni. (Nb 26) A Political Capital elemz je, Juhász 
Attila kifejtette: az Országgy lés házszabálya nem teszi lehet vé, hogy az MSZP-b l 
kivált tagok azonnal frakciót alakíthassanak, erre fél évet várniuk kell. (Nv 24) Az 
alkotmányügyi bizottság 2009 márciusában általános érvény  állásfoglalást fogadott el, 
amely szerint a féléves kötelez  függetlenség nemcsak már létez  frakcióhoz való 
csatlakozásra, hanem egy új képvisel csoport megalakulásában való részvételre is 
vonatkozik. (MH 25) (Gyurcsányék saját csapdájukba estek, most mégis úgy tesznek, 
mintha a „többség zsarnoksága” jogos jussuktól fosztaná meg ket.) 
 
Bauer Tamás szerint amíg kormányon volt az MSZP, Földes György rendszerkritikai 
álláspontja vagy Szili Katalin Orbánéval rokon nemzeti antikapitalizmusa (mindhárom 
kormányzati ciklusban) perifériára szorult. A választási vereséget követ en azonban 
már a párt centrális pozícióban lev  vezet i jutottak el a kormányon követett politika 
koncepcionális elutasításáig. Baja Ferenc már a 2010. júniusi kongresszusra készített 
elemzésében a második Gyurcsány-kormányt, annak stabilizációs és reformpolitikáját 
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teszi felel ssé minden bajért. Ezt az értékelést találhatjuk Szekeres Imre egy évvel kés bb 
megjelent cikkében is. A második Gyurcsány-kormány reformpolitikájának 
megítélésében Szekeres azt az értelmezést fogadja el, hogy ott káoszt teremtettek. 
Mesterházy Attila Szili Katalinéra emlékeztet  antikapitalista kiindulópontot határoz 
meg: „A 2008-as világválság alapjaiban rengette meg a piaci fundamentalizmus eszméjét. 
A válságot nem az államok gazdasági beavatkozása, hanem épp annak hiányosságai, 
els sorban a piac szabályozatlansága okozta. A piac korlátlan önszabályozó képességét 
hirdet  hangzatos kijelentéseket megcáfolta a valóság.” Ezzel hivatalos politikává válik 
a rendszerkritikai attit d. - Gyurcsány kiszorítása akár hitelesíthetné is a fordulatot, ám 
Szekeres vagy Lendvai Ildikó pártban maradása inkább hatalmi küzdelemre utal, 
amelynek eld lte után a maradék MSZP ugyanolyan megosztott marad, mint korábban, s 
(ha módja lesz rá…) minden bizonnyal készségesen ismét összeáll a Tóbiás által is 
SZDSZ-nek min sített Gyurcsány-párttal, mint az el  három alkalommal történt. Azért 
Szekeres – köszönet a szókimondó Bauernek! - nem Földes és nem Szili – akik továbbra is 
periférián, illetve párton kívül vannak. Szili visszahívása és helyzetbe hozása talán 
alátámasztana egy hihet  fordulatot; err l persze szó sincs. (Nb 21) 
 
Filippov Gábor, a Magyar Progresszív Intézet politikai elemz je szerint téved, aki azt 
hiszi, hogy egymástól elszakadva Gyurcsány Ferenc és az MSZP más-más szavazói 
rétegekre támaszkodva politizálhat. Megalapozatlan álmodozásként értékelhetjük azt az 
elképzelést, hogy a szocialistáktól elszakadva belátható id n belül sikerülhet a 
Demokratikus Koalíció erny je alá gy jteni az Orbánnal szemben álló ellenzéki 
er ket. Gyurcsány a leginkább elutasított magyar politikus, aki relatív népszer séggel 
inkább az MSZP törzstáborában rendelkezik. A két baloldali er  els sorban egymás el l 
szívhat el szavazatokat, kölcsönösen gyengítve egymás választási szereplését. Vasali 
Zoltán szerint, mivel Gyurcsány és Mesterházy hasonló érzelm  bizonytalanokból 
próbálnak szavazókat szerezni, így a jöv ben inkább lehetnek egymás ellenfelei, mint 
szövetségesei. Kiszelly Zoltán úgy értékelt: az “újdonság” erejében bízhat ugyan a DKP, 
de Gyurcsány Ferenc személye nagy tehertétel. Szociális demagógia nélkül nehéz lesz a 
Gyurcsányék által vizionált “nyugatos”, vagyis neoliberális társadalom eszményképe 
mögé többséget találni. (Nb 24) 
 
EURÓPA 
 
Bugár Béla cáfolta azt a médiaértesülést, hogy a Híd választási koalícióra készül az 
MKP-val. Viszont a Híd választási jelöltlistája nyitott az MKP tagjai el tt is. Bugár úgy 
véli, pártja nem m ködhet együtt olyan politikai er vel, amely Szlovákia határain kívül 
keres megoldást a kisebbségek helyzetével kapcsolatban. "A kisebbség és többség 
együttéléséhez a szlovák partnerekkel való együttm ködés vezet". (Nv 24) - Leállította a 
már jóváhagyott és a tervezett privatizációs projekteket is a szlovák kormány. A szlovák 
államkassza így jöv re mintegy kétmilliárd euróval kisebb bevétellel számolhat. (VG 24) 
 
Nyolcvanegy konzervatív, tizenkilenc munkáspárti és egy liberális demokrata képvisel  
szavazta meg az Egyesült Királyság európai uniós tagságáról szóló népszavazási 
indítványt a londoni parlament alsóházában. Az indítvány elbukott, de David 
Cameronnak kormányzása legnagyobb bels  „zendülésével” kell szembenéznie. (MN 
26) A Cameronnal szembeni lázadás mértéke duplája volt annak, mint amit John Major 
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szenvedett el, amikor 1993-ban negyvenegy „összeesküv ” utasította el a maastrichti EU-
szerz dést. A britek 70 százalékban támogatnának egy referendumot. (Nb 26) A Guardian 
által közölt felmérés szerint a britek 49 százaléka támogatná, 40 százaléka ellenezné az 
Egyesült Királyság kiválását az EU-ból. (MN 26) 
 
Az önbeteljesít  jóslatként ható országértékelések átmeneti betiltását tervezi az Európai 
Unió. A Financial Times szerint egy olyan tervezet fekszik Michel Barnier, az unió bels  
piaci biztosa asztalán, amelyben az Európai Bizottság kezdeményezi: az unió új 

kepiaci felügyelete kapjon felhatalmazást az egyes országok fizet képességével 
kapcsolatos értékelések „átmeneti” leállítására, mivel a hitelmin sít k döntéseire 
alapozva egyre többen spekulálnak egyes államok cs djére. Portugália lemin sítésekor 
José Manuel Barroso úgy fogalmazott, hogy „a döntés kizárólag arra jó, hogy fokozza a 
spekulációs tevékenységet a piacon, és növelje az európai pénzügyi helyzettel 
kapcsolatos el ítéleteket”. A javaslat szabályozná a nyersanyagok piacát is, ahol a 
spekuláció miatt is n ttek többek között az energia- és az élelmiszerárak. Barnier 
javaslata az országkockázati biztosítások (CDS) kereskedését korlátok közé szorítaná, és 
a gyors t zsdei esésre spekuláló kereked ket büntet jogi eljárás alá vonná. (MN 21) 
 
Éles vitába keveredett David Cameron brit miniszterelnök és Nicolas Sarkozy francia 
államf . Utóbbi az eurózóna vezet it ért brit bírálatokra reagálva azt mondta: elegünk 
van abból, hogy önök kívülállóként kritizálnak bennünket és meg akarják mondani, mit 
tegyünk. Cameron azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ne csupán az eurózóna vezet i 
üljenek egy asztalhoz, hanem ismételjék meg a 27 EU-tagállam csúcsértekezeletét is, 
miután az övezet ügyei közvetlenül érintik az azon kívüli uniós országokat. (NG 25) 
 
Három lehet ség kínálkozik a görög adósságválság radikális rendezésére. Az els , hogy 
az eurózóna biztonsági alapjai felvásárolják a kötvénypiacokon az ország 
állampapírjait. Ezek jelenleg értékük 40 százalékán forognak, így ez a - francia 
támogatást élvez  – megoldás egyszerre jelentené azt, hogy a bankok önként lemondanak 
állampapírjaikról, és azt, hogy a kötvények értékének jelent s részét leírják. A második – 
német hátszéllel támogatott – lehet ség a teljes államcs d. A bankokat egyszer en 
értesítenék arról, hogy a kötvényeik már csak eredeti értékük felét érik. Ez járna a 
legnagyobb befektet i pánikkal és az ECB érthet en, ellenzi a forgatókönyvet. Járhatóbb 
utat a júliusi kötvénycserés megoldás „felturbózása” jelentene. Ennek eredményeként a 
bankok nem 21, hanem 50 százalékot írnak le görög állampapírjaik értékéb l. (NG 21) 
 
Az EFSF méretét a kisebb országok kimentéséhez igazították, a spanyol, olasz 
kötvénypiac megnyugtatásához viszont lényegesen több kellene. Mivel több t két az 
eurózóna tagjaitól aligha lehet bevonni, egyre többen keáttétellel sokszoroznák meg a 
ment alap erejét. (NG 21) A francia kormányt az eurózóna sok állama támogatja abban, 
hogy az EFSF finanszírozási erejét az alap bankká alakításával növeljék meg, ám Berlint 
nem sikerült meggy znie Párizsnak. (NG 24) Németországban a pártok közös 
meggy dése, hogy végs  soron a németek költségvetésére szakad az ECB elszaladó 
vesztesége. Elfogadhatóbb kompromisszum lehet az EFSF biztosítóvá alakítása. Az 
alap biztosítaná az új kötvényeket vásárló befektet ket a veszteségeik els  20 százaléka 
erejéig, ami hatékonyabban csökkentheti a befektet k által érzékelt kockázatokat. Így az 
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európai országok elbukhatják a veszteségeiken teljes EFSF-be betett t kéjüket, míg a 
magánbefektet k sértetlenül megússzák az egész kalandot. (NG 21)  
 
Fóris György szerint a hétvégi csúcsdömping azért sem hozhatott döntést, mert a német 
kancellárnak el bb meg kell nyernie mindehhez a német parlament támogatását is. Így 
aztán négy napon belül négy csúcsot is tartanak Brüsszelben. Merkel el tt ma már csak 
két út maradt. Vagy beletör dik, hogy a szegényebb tagtársak rákényszerítik a 
„transzferuniót” (azaz minden téren masszívabb német finanszírozást a 
válságmenedzselésben, csekély teljesítési garanciákért, csupán az euró túléléséért), de ezt 
otthon politikailag aligha éli túl. Vagy  kényszerít rá a tagtársakra egy 
megregulázottabb, „germanizáltabb” gazdaságpolitikát, amihez már jobban védhet  a 
német hozzájárulás is az otthoni bírálatokkal szemben. Merkel persze az utóbbira játszik. 
Kérdés, lesz-e ideje és tere hozzá. (VG 25) - Végül Merkel kerekedett felül. A bankká 
alakítást elvetették az EU csúcs résztvev i. A bankokat nem akarják a veszteségek 
vállalására kényszeríteni, de nem világos, miként írhatnák le önként görög kötvényeik 
értékének nagyobb részét. (NG 25) 
 
Görögország nem kerülheti el a cs döt, így véli a BofA Merrill Lynch alapkezel  
felmérésében részt vev  199 alapkezel  szakember 92 százaléka. Hetven százalék arra 
számít, hogy a fizetésképtelenség bejelentése már 2012 áprilisa el tt megtörténik. A 
közelg  cs d ellenére a recessziós félelmek is enyhültek. A felmérés adatai már arra 
utalnak, hogy a befektet k már beáraztak egy rendezett görög cs döt. Az európai 
félelmek enyhülésével 40 százalékról 7 százalékra esett azok aránya, akik ezt a régiót 
kívánják leginkább alulsúlyozni portfólióikban. (NG 20)  
 
Alkalmatlan és hiányos szabályrendszer alapján jött létre az euróövezet, mert a 
tagállamok belépésekor nem vették figyelembe az eltér  fejlettségi szinteket – mondta 
Surányi György a Politikatörténeti Alapítvány szervezésében megtartott, Az euróövezet 
sorsa cím  szakmai kerekasztal-beszélgetésen. Surányi szerint Görögországot leszámítva 
nem a felel tlen pénzügyi politika volt a válság kialakulásának oka, jóval inkább a 
fizetési mérlegek felborulása. Rácz Margit, a Világgazdasági Kutatóintézet kutatási 
igazgatója szerint, ha meg akarjuk menteni az eurót, sz kíteni kell az övezetet. A 
görögök az eurózónán kívüli államként használhatják majd a közös valutát. Nem kizárt, 
hogy más államok is erre a sorsra jutnak, ez azonban még mindig jóval olcsóbb megoldás, 
mint visszaállítani a régi valutákat. (MN 20) 
 
Torba Tamás szerint a görög válság bebizonyította, hogy az Európai Unió eszköztelen. 
Már a görög adósság 50 százalékos elengedése is a bankok olyan mérték  felt késítését 
tenné szükségessé, ami az európai pénzügyi stabilitási alap jelent s részét el is vinné. Az 
EFSF egy ígérvény, melynek beváltása például Szlovákia esetén a GDP tíz százalékának 
befizetését jelenti, természetesen kötvénykibocsátásból származó forrásból. Hol vannak 
azok a befektet k, akik ekkora mennyiség  eurókötvényt lejegyeznek? Mert bizalom még 
a tagok között sincs, a külvilág részér l meg még kevesebb. A kör bezárult. Bankokat 

késíteni, görög adósságot t kevesztés mellett átütemezni csak újabb adósság árán lehet. 
Utóbbi nem kell a piacnak. A magát fejlettnek nevez  világ már így is úszik az 
adósságban. A széthullóban lév  rendet valami új váltja. Belgazdaságunkban az 
önszervez dés, a helyi közösségek szerepe nagyságrenddel növekszik. Ez felértékeli a 
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mez gazdaság, a helyi ipar, és helyi szolgáltatások, a hazai forrásokból történ  
energiaellátások szerepét. A tudatos fogyasztás a hazai, helyi termelés és szolgáltatás 
igénybevételét jelenti majd, és a helyi közösségekben való aktív részvételt. (MN 25) 
 
Wallacher Lajos, a Squire Sanders ügyvédje szerint közkelet  tévedés, hogy az uniós 
gazdasági szabadságok korlátlanok lennének, vagyis hogy az EU piaca teljesen 
liberalizált. A tagállamok széles kör  jogosítványokkal rendelkeznek közpolitikáik 
érvényesítésére, e célból az alapszabadságokat is korlátozhatják. Azonban e kivételes 
korlátozási lehet ségek mind tartalmukban, mind formájukban kötöttek. Az 
alapszabadságok korlátozásának igazolására felhozható közérdek  szempontok közé 
tartozik például a környezetvédelem, a fogyasztók védelme, az egészségvédelem, a 
településtervezés. Gazdasági okok azonban nem állhatnak a korlátozó szabályozás 
hátterében, így például nem legitimálhatja az intézkedést az adóbevételek csökkenésének 
megakadályozása. Elvileg megtiltható nagy kereskedelmi központok építése gyéren 
lakott területeken, azt elkerülend , hogy a városok s n lakott részeib l a vásárlók 
tömegei környezetszennyez  autózással közelítsék meg e kereskedelmi központokat. Azt 
is bizonyítania kell a tagállamnak, hogy az intézkedés szükséges és arányos, vagyis 
alkalmas a kit zött cél elérésére, és nincs erre a célra más, enyhébb eszköz. (VG 25) 
 
Ki kell zárni a szabadalmazhatóság köréb l az olyan eljárásokat, amelyek az embrió 
elpusztítását eredményezik – határozott az Európai Bíróság. Az ügy el zménye, hogy 
Oliver Brüstle német kutató szabadalmat nyert ssejtekb l el állított, a neurológiai 
betegségek kezelésére alkalmazott idegi el sejtekre. A Greenpeace azonban megtámadta 
a szabadalmat. A bíróság az emberi embrió fogalmát szélesen kell értelmezni, vagyis 
minden emberi petesejtet már a megtermékenyítését l kezdve embriónak kell tekinteni. 
(MH 19) 
 
Az ETA baszk szeparatista szervezet bejelentette „a fegyveres tevékenység végleges 
beszüntetését”. A baszk társadalomtól azt kérik, hogy járuljanak hozzá a folyamathoz, 
amelynek célja a béke és a szabadság. (Nb 21) - Tízezer f s török elitegység vett részt a 
Törökország délkeleti részéb l iraki területre átnyúló szárazföldi támadásban a kurd 
felkel k ellen. (Nb 21) - Katonai fellépés helyett nagyarányú gazdasági fejlesztésekkel 
stabilizálná az orosz kormány az észak-kaukázusi régiót. Az orosz állam 2025-ig 
csaknem négyezermilliárd rubelt szándékozik fordítani az Észak-Kaukázus fejlesztésére. 
(MN 24) - Nyolc egykori szovjet tagköztársaság szabad kereskedelmi megállapodást 
írt alá. Óriási sikerként könyvelheti el Putyin, hogy Ukrajnát is sikerült bevonni a 
megállapodásba. Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Türkmenisztán jelezték, hogy fontolóra 
veszik a csatlakozást, és várhatóan még ez év végéig döntenek. (VG 20) (Így csak a balti 
államok és Moldova maradna ki.) 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
 
Fellegi Tamás fejlesztési miniszter szerint legkedvez bb esetben is 24-26 milliárd euróba 
kerülne a Nabbucco gázvezeték megépítése. Közel egy éve folyik a 2008-ban 7,9 milliárd 
euróban meghatározott költségek újraszámolása. Két hete Günther Oettinger uniós 
energiabiztos 10-14 milliárd eurót jósolt. Felmerülhet, nem túl drága-e nekünk a 
Nabucco által ígért forrásdiverzifikáció. (VG 25) 
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Jomo Kwame Sundaram, az ENSZ f titkárának gazdaságfejlesztési ügyekben illetékes 
helyettese szerint egy újabb pénzügyi válság valószín sége csekély. Ha mégis lenne 
újabb válság, akkor az sokkal kevésbé rombolna, mivel nincsenek masszív 
hitelbuborékok. Mindez azonban nem gátolja meg a véleményformálókat abban, hogy 
eltúlozzák a lehetséges veszélyeket, amivel elvonják a figyelmet a fejlett világ elhúzódó 
stagnálásának leküzdésér l. A rohammunkában végrehajtott kiadáscsökkentéssel éppen a 
megindult kilábalást fojtják meg. A megszorítások inkább lassítják, semmint gyorsítják 
a fellendülést. A lassú növekedés kevesebb jövedelmet és gyorsabb lefelé tartó spirált 
jelent. A legtöbb nagy ország fiskális hiánya éppen az adóbevételeknek a visszaesés miatti 
megcsappanásából és a költséges bankment  akciókból ered. Az elhibázott 
gazdaságpolitika ténylegesen alkalmas recessziók kiváltására. A figyelem elterelésére az 
inflációs veszély eltúlzása is alkalmas. A drágulást valójában számos országban a 
nyersanyagok, az energiahordozók és az élelmiszerek jegyzésének emelkedése váltotta 
ki. Ha ezt deflációs célú gazdaságpolitikával igyekeznek ellensúlyozni, azzal csak a 
növekedést vetik vissza, miközben tehetetlenek maradnak az importált inflációs 
hatásokkal szemben.  
 
Tovább súlyosbítja a helyzetet a szociális és jóléti kiadások megnyirbálása. Emiatt a 
foglalkoztatás és a háztartási kiadások szintje folyamatosan nyomás alatt marad. A 
dolgozók bizonytalanságának fokozását nyilvánítják az egészséges gazdaság alapjává. A 
munkaer piac további liberalizálása nemcsak aláássa a szociális védelem 
maradványait, hanem a reáljövedelmeket és az összkeresletet is csökkenti, a fellendülés 
kilátásaival egyetemben. Az utóbbi évtizedekben a profitok növekedtek a bérekkel 
szemben, emellett szerkezeti eltolódás is végbement a pénzügyi, biztosítási és 
ingatlanpiaci szektorok nyeresége irányába. A globális vezetést jelenleg szemlátomást 
pénzügyi érdekcsoportok és a hozzájuk társult médiumok, ideológusok és oligarchák 
tartják túszként fogva. Az  politikai hatalmuk teszi lehet vé nagyobb hozadékok és 
alacsonyabb adók szavatolását, ami valójában a legördögibb kör. Ami most leginkább 
fenyeget bennünket, az nem a közadósság vagy az infláció, hanem a lefelé tartó gazdasági 
spirál, amelyet egyre nehezebb lesz visszafordítani. (VG 26) 
 
A kemény neokonzervatív Seres László szerint a szabad piac híveinek egy dologban 
mindenképpen el kell ismerniük az Occupy Wall Street-esek igazát: amikor azok „a 
nagy korporációk, bankok, multik államra való rátelepedését, kormányzatoknál történ  
profi „lobbizásukat” basztatják. Ennek az álságos pszeudo-kapitalizmusnak, az 
érdekkijáró, protekcionista, kölcsönös szívesség-vircsaftnak azonban az égvilágon 
semmi köze nincs és nem is lehet a – sajnos vegytiszta formában sosem létezett – laissez 
faire piacgazdasághoz. Seres szerint egyre több jele van annak, hogy Orbán Viktor akár 
fel is szólalhatna a Zucotti Parkban: helló, minálunk ti már kormányon vagytok. A 
bankokat meg a multikat szétadóztatjuk, az IMF-et id nként hazazavarjuk, a magán-
nyugdíjpénztárakról meg hosszan mesélhetnénk. (hvg.hu) 
 
AMERIKA 
 
Elbukott a szenátusi szavazáson Barack Obama törvényjavaslata, amely magasabb adót 
vetett volna ki a gazdagokra, hogy a befolyó összegb l új tanári, rend rségi és 
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zoltósági munkahelyeket teremtsenek. Az elkaszált törvény egy kisebb, 35 milliárdos 
része lett volna Obama korábban bejelentett 447 milliárd dolláros gazdaságélénkít  
csomagjának. A 47 republikánussal együtt szavazott két demokrata és az egyetlen 
független szenátor is. (VG 24) 
 
A VILÁG TÖBBI RÉSZE 
 
Líbia átmeneti vezet je kihirdette az ország felszabadulását azután, hogy bejelentették 
Kadhafi halálát. A törvénykezés alapforrása az iszlamista jogrendszer lesz. A sariával 
ellentétes törvényeket megsemmisítik. Olyan új bankokat hoznak létre, amelyek az 
iszlám alapján nyugszanak, azaz a hitelnyújtáskor nem számítanak fel kamatot. (Nb 24) 
Sitkei Levente szerint Kadhafi rengeteget tudott. Ezért is kellett meghalnia. Politikai 
szemmel nézve Kadhafit nem lehetett élve elfogni, „annyian besározódtak már hófehér 
öltönyéhez dörgöl zve”. Az Átmeneti Nemzeti Tanács vezet i Kadhafi egykori bajtársai, 
kormányának tagjai, segít i. A NATO vezet i Kadhafi egykori szövetségesei, alkalmi 
teázótársai. A líbiai olajkincs kitermel i Kadhafi cégeinek irányítói és azok szoros 
üzletfelei. Senkinek sincs arra szüksége, hogy az elfogott diktátor, dörg  hangon 
vádaskodjon a Nemzetközi Törvényszéken. Valószín leg kínos igazságmorzsák 
lapulhatnának a történetekben. (MN 21) 
 
Mahmood Mamdani kampalai (Uganda) egyetemi professzor szerint az afrikai 
beavatkozásra ürügyet adó okok szaporodni fognak, ahogyan a világ befolyásos hatalmai 
vetélkednek a fekete kontinens feletti befolyás megteremtéséért vagy meger sítéséért. A 
kínai és az indiai befolyás növekedésének igyekszik Európa és Amerika katonai er vel 
gátat vetni. Befolyásos szíriai üzleti körök a jelenlegi elnökt l várják a szükséges 
reformokat és sem egy polgárháború, sem egy nyugati beavatkozás lehet ségére nem 
tekintenek szívesen. (MN 24) 
 
A tunéziai választáson gy ztes mérsékelt iszlám párt vezet je, Rasid Gannúsi követend  
modellnek tekinti a török konzervatív kormányer t, az Igazság és Fejl dés Pártját. 
Rostoványi Zsolt „jó esélyt” ad annak, hogy a Ben Ali elnök autokráciája utáni iszlamista 
el retörés valóban mérsékelt keretek között marad. Gannúsi az iszlám és a modernitás 
összeegyeztethet ségét hirdeti, utóbbiak között értve a n k jogait is. Tunéziának elemi 
érdeke, hogy ne essen vissza a f  bevételi forrását jelent  idegenforgalom. Az iszlamista 
mozgalom jelent s hányada lemondott az er szakról, és a saria bevezetésének szándéka is 
inkább szimbolikus jelent ség . Számos iszlám ország alkotmányában szerepel az 
ilyesmi. (Nb 25) 
 
Pósa Tibor szerint a háttérben folyik a szunnita Szaúd-Arábia csatája a síita Iránnal a 
Közel-Kelet meghatározó hatalmának szerepéért. Az „arab tavasz” idején Bahreinben a 
többségben lév  síiták tüntettek a kisebbségi szunnita uralkodócsalád ellen, Szaúd-Arábia 
azonban nem t rhet a közelében síita hatalomátvételt. Március 14-én ezért szállta meg a 
kicsiny bahreini olajmonarchiát. Szíriában a Basszár-rezsim bármelyik pillanatban 
összeomolhat, Irán fokozatosan teret veszít a Rijáddal szembeni hidegháborúban. Az 
Egyesült Államok és Szaúd-Arábia elérkezettnek látja a pillanatot arra, hogy egyszer és 
mindenkorra kiszorítsa a térségb l Iránt. (MN 24) - Ha háború tör ki Pakisztán és az 
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Egyesült Államok között, Afganisztán Pakisztán oldalára áll – ezt a kijelentést Hamid 
Karzai, a nyugati katonai intervenció során hatalomra jutott afgán államf  tette. (MN 24) 
 
Fölényes többséggel választották újra Argentína elnök asszonyát, Cristina Fernández de 
Kirchnert, aki a szavazatok 53,92 százalékát szerezte meg, s pártja a képvisel házban és 
a szenátusban is többségre tett szert. Cristina hivatali ideje alatt több szociális programot 
is beindított, családi pótlékot, energiatámogatást vezetett be, munkahelyteremt  
programot hirdetett, emelte a nyugdíjakat, s a szegények száma felére csökkent. Az 
elmúlt nyolc évben átlagban 7,6 százalékos volt a növekedés. Az argentin "különutat" 
azonban ennek ellenére is bírálják az elemz k, s távolmaradásukkal tüntettek a külföldi 
befektet k. (Nv 25) 
 
Michael R. Meyer, Ban Ki Mun ENSZ-f titkár beszédírója szerint a hatalomváltás 
békés módja Afrikában egyáltalán nem magától értet . Ami Zambiában történt, az 
fontos az egész világ számára. Egy elnökválasztáson a kihívó békésen diadalmaskodott. 
Zambiában az elnök Rupiah Banda a szavazatok 36, míg ellenfele, Michael Sata 43 
százalékát kapta meg. Banda figyelemre méltó eleganciával elfogadta az eredményt, 
tudatta népével, hogy tartani fogja magát az akaratához. (Nb 24) 


