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6. oldal

jegyzet
alagút 
Puccos bállal ünnepeltette 
magát és az alaptörvényre ke-
resztelt új alkotmányt az Ope-
raházban a kormány. Az And-
rássy úton civil szervezetek és 
politikai pártok, emberek tíz-
ezrei tiltakoztak a demokrácia 
elsöprése és a zsarnokság el-
len. Tort ülnek odabent – har-
sogta a skandáló tömeg előtt 
Kónya Péter, a Magyar Szoli-
daritás Mozgalom egyik társ-
elnöke nem sokkal az után, 
hogy Majtényi László, volt 
adatvédelmi biztos mennydö-
rögte ugyancsak a színpadról:  
„A bűn gyülekezik az Operá-
ban”.  A felületes szemlélőnek 
– már ha volt egyáltalán olyan 
abban a tömegben – úgy tűn-
hetett, a bálozó hölgyeket és 
urakat nem zavarja az utcán 
egységes tiltakozó masszává 
formálódott, skandáló tö-
meg. Azonban a látszat kérem 
– mint mindig – ezúttal is 
csalt. A pókerarcú méltóságok 
ugyanis aznap azzal a tudattal 
készülődtek az Operába, hogy 
az ünnep végén esetleg nem 
a főbejáraton távoznak majd 
elegánsan, hanem egy titkos, 
fűtött, előkészített alagúton 
menekülnek a föld alatt, mint 
a patkányok, a Nagymező 
utca felé. Mert akkor este ott 
bent, az Ybl Miklós tervezte 
gyönyörű épület báltermében 
enyhén szólva is kapisgálta 
már az ünnepi vendégsereg, 
hogy ijesztően sokan vannak 
kint, az  utcabálon, s egyre 
nagyobb tömegnek kell hátat 
fordítani, s úgy tenni, mintha 
nem létezne. Mint ahogy vél-
hetően azt is sejtik már, hogy 
egyre nehezebb lesz a demok-
ráciának hátat fordítani, mert 
minden nappal többen csatla-
koznak azokhoz, akik ezt meg 
fogják akadályozni.

Utcab lá
Civil szervezetek és politikai pártok összefo-
gásával tízezrek tüntettek a demokráciáért az 
andrássy úton január 2-án este, az alaptörvény 
központi ünnepségére időzítve.  a tiltakozó akció 
egyik fő szervezője a Magyar szolidaritás Moz-
galom volt,  egységbe kovácsolva a tucatnyi, egy-
mástól függetlenül készülődő csoportot. Mire a 
Nagymező utca közelében felállított színpadon a 
lesz még Magyar Köztársaság! felirat alatt hét 
órakor elkezdődtek a beszédek, rohamrendőrök 
sorfalai között hömpölygött a tömeg, ameddig 
csak a szem ellátott. a rendezvény Illyés gyu-

la egy mondat a zsarnokságról című versével 
fejeződött be, nem sokkal az állami bál kezdete 
előtt. székely tamás, a szolidaritás társelnö-
ke kérte a résztvevőket, békésen hagyják el a 
helyszínt, ám sokan nem haza, hanem az Opera-
ház elé indultak, ahol fel-felhangzó skandálással 
fogadták az ünnepségre érkezőket. a vendégek 
között feltűnt gaskó István, a liga szakszerve-
zetek elnöke is. az eseményen kisebb atrocitás 
is volt, szélsőjobbos tüntetők provokáltak ellen-
zéki politikusokat.
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Három hónapra átmeneti-
leg felfüggeszti a Magyar 
Rezidens Szövetség az or-

vosok tömeges felmondását kilá-
tásba helyező akcióját – ezt Papp 
Magor, a szervezet elnöke jelen-
tette be az év utolsó napjaiban, 
ahogy azt is: tárgyalásokat kezde-
nek Szócska Miklós egészségügyi 
államtitkárral az orvosok bérének 

emeléséről. A rezidensek konkrét 
béremelési ajánlatot nem kaptak, 
de az államtitkár ígérete szerint 
az egészségügyi termékdíjból szár-
mazó 15 milliárdos költségvetési 
bevételt, illetve egyéb forrásokat is 
a fizetések rendezésére fordítanak 
majd. Információk szerint a bér-
emelés nem éri el a nettó 100 ezer 
forintot orvosonként, valamint az 

egészségügyi dolgozók közül nem 
érint mindenkit. Ha nem sikerül 
eredményt elérni, tavasszal akti-
válják a felmondásokat. Az elnök 
szerint azonban most olyan az 
ajánlat, ami tárgyalási alapnak 
elfogadható. Abban bíznak, hogy 
sikerül lépcsőzetes béremelésben 
megállapodni, ami meg tudja ál-
lítani a humánerőforrás-kataszt-

rófát az egészségügyben. Tavaly 
1184 orvos ment külföldre dolgoz-
ni, s ha a tárgyalások nem lesz-
nek eredményesek, hamarosan 
több mint 2500-an hagyhatják ott 
azonnal a munkahelyüket. Ez pe-
dig egyes országrészekben olyan 
kritikus helyzetet teremthet, hogy 
valóban működésképtelenné válik 
az egészségügy.

Szócska Miklós az egyeztetés 
előtt jelentette be, hogy összesen 
27 milliárd forintos konszolidá-
ciós támogatásban részesülnek 
az állami egészségügyi intézmé-
nyek, hogy csökkenthessék a le-
járt szállítói tartozásaikat. Ezzel 
együtt az elmúlt időszakban már 
összesen 64,1 milliárd forint ke-
rült az egészségügyi ágazatba.

a kormány 
rákészült
A kormány elvileg bízik 

a rezidensekkel való 
megállapodásban, de 

minden esetre felkészül a szlo-
vák egészségügyben kialakult 
vészhelyzetre is: egy akcióterv 
összeállításáról döntött, hogy 
megelőzze az esetleges ellá-

tási zavarokat. A felkészülés 
részeként az országos tiszti 
főorvostól tájékoztatást kér-
tek arról, hogy várható-e az 
ország bármely pontján ellátá-
si zavar, ha végül mégis a tö-
meges felmondást választják 
az egészségügyi dolgozók.

á llami tulajdonba kerültek 
a fővárosi és a megyei 
kórházak, az év folyamán 

pedig a teljes egészségügyi ellátó-
rendszer átalakul. Ezzel együtt 
vezetőcserék is várhatók. Bár 
Szócska Miklós államtitkár sze-
rint mindenki munkájára számí-
tanak, de a tulajdonosváltással 
együtt általános tisztújítás is lesz 
az intézményekben. „Nem lesz 
boszorkányüldözés”, de ez egy jó 
lehetőség például azok esetében, 
akik az elmúlt időszakban nem 
gazdaságosan, nem felelős veze-
tőként irányították intézményü-
ket; viszont a jól dolgozó vezető-
ket megerősítik pozíciójukban. 
Május elsejével elindulhat az új 
ellátórendszer, amelyben min-

denki számára egyértelmű lesz 
a betegút- és a térségi beosztás. 
A Semmelweis Tervben beveze-
tett új koncepció az egészségügyi 
ellátórendszert nyolc térségbe 
szervezi. A térségek pontos ha-
tárvonalát a jövő évben húzzák 
majd meg, de annyit már most 
tudni lehet, hogy a nyolc térség-
ből három érinti majd a fővárost. 
Így Budapesten három központi 
intézmény lesz: egy észak-pesti, 
egy dél-pesti és egy budai. Az 
észak-pesti a Honvédkórház bá-
zisán működik majd. A dél-pesti 
centrum a Korányi-projekttel 
megerősített Semmelweis egye-
temi bázison, a budai pedig a 
János kórház – Kútvölgyi tömb – 
Városmajor egységben lesz.

A napi nyolc óra munkaidőn 
felül az orvosoknak négy 
óra kötelező túlmunka ír-

ható elő, ezen felül viszont elvileg 
csak akkor kellene dolgozniuk, ha 
azt önként vállalják. Ez a gyakor-
latban soha nem így működött, 
ezért többek között a munkaerőhi-
ány volt annak az oka, hogy egy-
egy orvos 12 óránál is többet dol-
gozott. A munkáltatók úgy tudtak 
sakkozni, hogy a dolgozók papíron 
ne csússzanak át ebbe a kategóri-
ába. „Az új Munka törvényköny-
vével számos probléma van, de 
azt feketén-fehéren leírja, hogy mi 

számít túlmunkának. Mostantól 
az olyan orvos, aki reggel nyolcra 
jár dolgozni, este nyolc óra egy 
perckor már csak akkor dolgozik, 
ha akar, és persze, ha megfizetik.  
A sürgősségi esetek nem késhet-
nek, de a betegek számíthatnak 
arra, hogy azokat az ellátásokat, 
amelyek nem tartoznak ebbe a 
körbe, el fogják halasztani. Ahhoz, 
hogy az önkéntes túlmunkára ne 
legyen szükség, 20-30 százalékkal 
több dolgozót kellene alkalmaz-
ni. A létszámhiánnyal küszködő 
egészségügyi rendszerben azonban 
ez lehetetlen.

A tAvAsz vízválAsztó Az egészségügyben

Az újévben is bizonytalan az egészségügyi dolgozók 
jövője. Biztos viszont, hogy 2012-ben már valamennyien 

állami intézményekben dolgoznak, hiszen a kórházak 
köztulajdonba kerültek. Több mint 2500 orvos 

felmondólevele aktiválódhat, ha a kormány nem kínál 
megfelelő bérrendezést. Az érdekvédők áprilisig türelmet 

adtak a vezetőknek, bíznak a megegyezésben. 

A Magyar Rezidens 
Szövetség (MRSZ) 
még május elején 

hirdette meg, hogy az év 
végéig ad haladékot a kor-
mánynak az orvosok bé-
rének és munkakörülmé-
nyeinek rendezésére. Az 
akcióval a szervezet arra 
ösztönözte az egészség-
ügyben dolgozó csaknem 
10 500 orvost, hogy de-
cember 31-ig helyezze 
letétbe felmondólevelét. 
Akkor elvárásként fo-
galmazták meg, hogy az 
orvosok fizetése érje el a 
nemzetgazdasági átlagfi-
zetés háromszorosát, a 
munkakörülmények javí-
tásával pedig állítsák meg 
a szakemberek elvándor-
lását. Az MRSZ elnöke 
úgy véli, látva az ország 
gazdasági helyzetét, szó 
sincs arról, hogy irreális 
elvárásokat fogalmazná-
nak meg. 

(K. J. V.)

2500
felmondás
letétben

vége Az ingyen túlmunkánAk

Megbénulhat 
az orvosi ügyelet

Összeomolhat az orvosi ügyeleti 
rendszer, az orvosok januártól nem 
hajlandók önként vállalt túlmunkára 
csak a sürgősségi ellátásra. Igaz, az 

ügyeleti beosztások januárra már előző 
évben elkészültek, így az önként vállalt 

túlmunka megtagadását majd csak 
februárban érezheti meg a rendszer – 
és a beteg is. Mindez a decemberben 

elfogadott salátatörvénynek köszönhető.

nem Aprózták el

Kórházak
állami tulajdonban

Az egykulcsos személyi 
jövedelemadóval 
mindenki csak jól 
járhat – hangoztatták 
a Fidesz politikusai 
2010-ben. Nem 
sokkal később 
azonban kiderült, hogy 
árnyaltabb a kép. 

7. oldal

kész átverés

2. oldal

több mint 
2500 orvos 
felmondólevele 
aktiválódhat,  
ha a kormány nem 
kínál megfelelő 
bérrendezést. 

Felmondások

letétben

12. oldal

operAgálA kint és bent 

8. oldal

gőzerővel
Elég volt az Orbán-Simicska 
korszakból, életre hívjuk az ellenzéki 
kerekasztalt – jelentette be Székely 
Tamás, a Magyar Szolidaritás Mozgalom 
társelnöke december 23-án, a Kossuth 
téren tüntető több ezres tömeg előtt.

Mostanra már 
mindenki legalább 
hallott róla, hogy 
mi minden drágult 
január elsejétől.

szinte

minden

drágább
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„Orbán takarodj!” – ilyen 
és ehhez hasonló tar-
talmú skandálástól 

volt hangos január 2-án este az 
Andrássy út. A kormány ugyanis 
az Operaházban ünnepi gálaes-
tet rendezett az új alaptörvény 
életbelépésének alkalmából – el-
sősorban állami vezetők, köz-
életi szereplők részvételével. A 
gálaesttel egy időben kint civilek 

tüntettek éppen az alaptörvény 
ellen, a demonstrációhoz az 
LMP, az MSZP, a Demokratikus 
Koalíció, a Negyedik Köztársa-
ság és a JESZ is csatlakozott. A 
szervezők szerint 100 ezren vet-
tek részt a demonstráción. Tény, 
hogy az Andrássy út és környéke 
zsúfolásig megtelt az elégedetlen-
kedőkkel, akik bekiabálásaikkal 
folyamatosan kritizálták, sőt 

időnként sértő szavakkal illették 
a regnáló hatalmat, elsősorban 
a Fidesz politikusait, személy 
szerint Orbán Viktor pártelnök-
miniszterelnököt is.  

mAjtényi:  
A bűn gyülekezik  
Az OperábAn
A Nagymező utca közelében 
felállított színpadon elsőként 
Bródy János dala, a „Sza-
badnak születtél” című szám 
csendült fel. Majd egy abszurd 
performansz után, több közéle-
ti szereplő a kormány leváltá-
sát követelte. Majtényi László, 
az Eötvös Károly Közpolitikai 
Intézet vezetője, az ORTT egy-
kori elnöke a „képmutatás há-
zának” nevezte az Operaházat. 
Mint mondta, „most a bűn gyü-
lekezik az Operában, és vele 
szemben az erény helye a pesti 
utcán van”. Majtényi véleménye 
szerint sokkal jobb egy bukott 
volt miniszterelnöknek lenni, 
mint egy eltávolított, bukott 
diktátornak.

kónyA:  
HAlOtti tOr  
A jOgállAmiság 
felett

Az operaházi tüntetés egyetlen 
politikai szónoklatát tartó Kónya 
Péter, a Magyar Szolidaritás Moz-
galom (Szolidaritás) egyik társel-
nöke „Jó estét magyarok, jó estét 
demokraták” – felkiáltással lépett 
a színpadra, majd kijelentette: 
Az Operaház narancsos fantom-
jai halotti tort készülnek ülni a 
köztársaság, a jogállam és a de-
mokrácia fölött. (A beszéd közben 
a tüntetés résztvevőinek ütemes 
skandálásától zengett az Andrássy 
út.) Össze kell fogni civil szerveze-
teknek, pártoknak, egyházaknak 
úgy, hogy megfelelő alternatívát 
is ki tudjanak alakítani – harsog-
ta a szónok, aki a továbbiakban 
hangsúlyozta: „Ma egy olyan ösz-
szefogás jött létre, amilyenre már 
nagyon régóta nem volt példa. 
Mindez azért, mert az Operaház 
narancsos fantomjai halotti tort 
készülnek ülni a köztársaság, a 

A z alaptörvény elleni tüntetésre szélsőjobboldaliak is megjelentek az Andrássy úti színpadnál, 
s többször provokálták a civil demonstrálókat, valamint kifütyülték a színpadon elhangzott 
beszédet is. Néhány, a tömegben résztvevő ellenzéki politikust fizikailag is inzultáltak, amiből 

azért nem lett tömegverekedés, mert a rendőrség megakadályozta. Senkit nem állítottak elő.

tízezrek Az operánál

Az új alkotmány ellen tüntettek

Ahogy az óév kormányellenes tüntetéssel fejeződött be, 
úgy indult 2012 is. Január 2-án több tízezren tüntettek az új 
alaptörvény ellen az Andrássy úton, amelynek életbelépését 

éppen akkor ünnepelte a kormány az Operaházban. 
Szélsőjobboldaliak viszont a civilek ellen tüntettek ugyanott: 

a Nagymező utcánál árpádsávos zászlókkal felvonuló 
ellentüntetők lökdösődésbe keveredtek szocialista 

politikusokkal. Orbán Viktor és Schmitt Pál az Operaház 
hátsó bejáratán keresztül távozott.

külFöldről is Figyeltek

Címlapon: tömegek az utcán
A New York Times euró-

pai online kiadásának 
terjedelmes tudósítása 

szerint egy nappal az új, „több-
ségi” alkotmány hatályba lépé-
se után több ezren tüntettek 
az alaptörvény ellen a magyar 
fővárosban. A lap azt írja: bár 
korábban is voltak tünteté-
sek, most első alkalommal 
tudtak közös demonstrációt 
szervezni az ellenzéki pártok 
és a civil szervezetek az euró-
pai és az egyesült államokbeli 
kritikák ellenére elfogadott 

alaptörvény ellen, miközben a 
fényes üzletekkel teli András-
sy úton található Operában a 
kormány különleges gálamű-
sorral ünnepelte azt. A lap 
szerint a Fidesz kétharmados 
hatalmát arra használta fel, 
hogy kormányzati befolyást 
biztosítson a médiában, gyen-
gítse az igazságszolgáltatás 
demokratikus kontrollját, a 
múlt hónapban pedig a kor-
mány bírálói szerint meg-
gyengítette a Magyar Nem-
zeti Bank függetlenségét is. 

A lap megemlíti Kónya Péter, 
a Szolidaritás társelnökének 
beszédét is a tüntetésről, aki 
szerint Orbán Viktor elfelejti, 
hogy a hatalom a népé és azt 
vissza fogják szerezni tőle. A 
New York Times tudósítása 
hangsúlyozza: Orbán Viktor és 
kormánya szerint az alkotmá-
nyon és a törvényeken végre-
hajtott változásokkal válasz-
tási ígéretüket teljesítik, hogy 
végre lebontsák a régi rendet 
és megszabaduljanak a kom-
munizmus örökségétől.

A Reuters harmincezres 
tüntetésről ír. A hírügynök-
ség szerint az emberek azért 
tüntettek, mert attól tarta-
nak, hogy a Fidesz-kormány 
meggyengíti a demokratikus 
intézményeket és bebetonoz-
za hatalmát. A 2010-ben két-
harmados többséget szerzett 
párt átírta az alkotmányt, a 
kabinetet otthon és külföldön 
egyaránt azzal bírálják, hogy 
aláássa a fékek és ellensúlyok 
rendszerét – olvasható a tu-
dósításban.

jogállamiság felett. Azt hangoz-
tatja Orbán Viktor, hogy erős 
kormányos, csakhogy ő jelen 
pillanatban a Titanic kormá-
nyosa, amely előtt már látszik 
a jéghegy és ez a jéghegy mi 
vagyunk, ti vagytok. Meg fog-
juk védeni a köztársaságot” 
– fogalmazott a Szolidaritás 
társelnöke. „Schmitt Pál köz-
társaság nélküli elnök újévi 
beszédében azt mondta, 2012 
a remény éve lesz. Ha magam 
elé, vagy magam mögé nézek, azt 
látom, tényleg a remény éve lesz. 
Vissza kell állítani a jogállamot, a 
köztársaságot, mert olyan ország-
ban akarunk élni, ahol nem kell 
éhségsztrájkolni a sajtószabadsá-
gért, ahol nem lehet visszamenőle-
ges hatállyal törvényeket alkotni, 
ahol tiszteletben tartják a szerzett 
jogokat, akik szolgálni akarják a 
népet és nem uralkodni akarnak 
felettük. Orbán Viktorék elfelejtet-
ték, hogy a hatalom a népé, a mi-
énk. Vissza fogjuk szerezni tőlük” 
– jelentette ki Kónya Péter. 

A demonstráció után a tömeg 
egy része az Opera elé vonult, 
ahol a tüntetők egyebek mellett 
a „Bóvli”, „Viktátor, Viktátor”, 
valamint „Gyertek ki!” skandá-
lással adtak hangot az elégedet-
lenségüknek.

Kun J. ErzsébEt

szélső jobbról 
is érkeztek

M ég 1978-79-ben épí-
tettek bő két méter 
széles és nagyjából 

huszonöt méter hosszú, fűtött 
alagutat az Opera és a Hajós 
utca túloldalán, ahol az Opera 
üzemháza kapott otthont. An-
nak idején nem politikusok al-
kalmi látogatását kívánták így 
komfortosabbá tenni, pusztán 
azt akarták, hogy az énekesek 
a megfázás kockázata nélkül 

nézhessenek át a bérszámfej-
tésre – olvasható a Hír24-ben. 
Az operaházi eseményeket 
megelőzően minden esetre át-
vizsgálták a föld alatti járatot, 
hogy alkalmas-e egy esetleges 
kimenekítésre. A föld alatti já-
rat az üzemház pincéjébe ér-
kezik, onnan lépcső vezet fel a 
földszintre (lift nincs), ami már 
a Thália Színház felségterülete, 
egész konkrétan a díszletraktár. 

Innen lehet átmenni a nézőtér-
re, majd az előcsarnokba, s ki 
az utcára. A Hír24 úgy tudja: a 
menekítésre eddig egyszer sem 
használt alagutat múlt pénte-
ken terrorelhárítók vizsgálták 
át. Az elővigyázatosság végül 
feleslegesnek tűnt, mindenki 
rendben távozott az épületből. 
A többség a főbejáraton át, a 
főméltóságok pedig az oldalka-
pun hagyták el az Operát.

egérút A bálból

az alagutat 
előkészítették
Föld alatti menekülő utat is előkészítettek az alaptörvényt 

ünneplő közjogi méltóságok számára arra az esetre,  
ha a január 2-ai tüntetésen elszabadultak volna az indulatok.  
A mintegy negyed kilométeres egérút részben a föld alatt, 

részben az Opera épületében húzódik, s a járat  
a Nagymező utcában végződik – írta a Hír24. 

lesz még Magyar Köztársaság!
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December utolsó napjai is 
a demonstrációk jegyében 
teltek. A közmédium két 

munkatársa – két szakszervezeti 
vezető – éhségsztrájkba kezdett a 
közszolgálati televízióban tapasz-
talt hírmanipulációk ellen, a ha-
misításokra utasítást adó felelős 
vezetők eltávolítását követelve. 
Nagy Navarró Balázs és Szávuly 
Aranka – és a hozzájuk csatlako-
zók – több mint három héten át 
éhezett az MTVA előtt, azt remél-
ve, hogy a médiahatóság komo-
lyan veszi követelésüket. Ez csak 

részben történt meg. Akciójuk 
színhelye szinte zarándokhellyé 
vált: naponta több százan fejezték 
ki szolidaritásukat a sztrájkolók 
mellett. (Az akciót egyébként a 
közszolgálati televízió vezetése 
törvénytelennek minősítette, és 
pszichológiai eszközöket is beve-
tett a sztrájkolók ellehetetlenítése 
érdekében.) A vegyipari szakszer-
vezet (VDSZ) szolidaritási tün-
tetést is szervezett a Kunigunda 
utcában, a Magyar Rádió Pollack 
Mihály téri székháza előtt pedig 
civil szervezetek invitálására gyűl-

tek össze a sajtószabadságot köve-
telők, amikor kiderült: februártól 
megszűnik a baloldali értékeknek 
is nyilvánosságot adó Klubrádió.

(Kun J. ErzsébEt)

K ét csomagban összesen 
csaknem hatszáz törvényt 
módosított a parlament 

tavaly év végén. Ilyen jogalkotási 
boomra mind ez ideig nem volt 
példa, igaz, az ok is rendkívüli: 
Magyarország hivatalos elnevezé-
sében a köztársaság fordulat idén 
már nem szerepel, az alkotmányt 
alaptörvénynek hívjuk, és az íté-
lőtáblák kivételével valamennyi 
bíróság új nevet kapott. Mindezt 
pedig át kell vezetni a teljes hazai 
joganyagban is.

A jelenlegi kormány egyébként 
már korábban alaposan felfor-
gatta az államigazgatás rendsze-
rét: átszervezett, összevont – és 
lehetőség szerint mindent át is 
nevezett. Valószínűleg soha nem 
volt annyi „nemzeti” intézmé-
nyünk – a nemzeti adóhivataltól 

a nemzeti médiahatóságig, sőt a 
nemzeti jogszabálytárig –, mint 
most. A bíróságok pedig a XIX. 
század végén viselt elnevezéseket 
kapják vissza: a helyi bíróságokat  
járásbíróságnak nevezzük, a me-
gyékben és a fővárosban pedig 
törvényszékek működnek. 

Emiatt nemcsak a joganyagot 
kell átírni, hanem ki kell cserélni 
az intézmények névtábláit, fej-
léces levélpapírjait, bélyegzőit, a 
munkatársak névjegyeit. Valószí-
nűleg senki nem tudja, hogy ez 
mennyibe kerül, de összességében 
biztosan jókora summáról lehet 
szó. Mindenhonnan el kell ugyan-
is tüntetni a Magyar Köztársaság 
feliratot – az országhatárokról és 
a közintézményekről egyaránt. 

A várható kiadásokat tekintve  
egyelőre becslésekre kell hagyat-

kozni. Például egy időjárásálló 
cégtábla négyzetméterenként leg-
alább 15-20 ezer forintba kerül, de 
ennyit akkor is ki kell perkálni, ha 
kisebb méretre van szükség. Az 
országhatárokon álló táblák így 
akár százezerbe is kerülhetnek, 
és van belőlük pár száz biztosan. 
Az érintett intézmények száma 
pedig ennek sokszorosa lehet. 

Egy egyszerű bélyegző körülbe-
lül ötezerért kapható, de az állam-
igazgatásban bizonyára igényesebb 
kivitelt választanak, s legalább né-
hány ezerre lehet szükség. Több 
tízezer közszolgának – miniszter-
től előadóig – kell még névjegy, s 
ennél is több fejléces levélpapír, 
meg nyomtatott boríték. Minden-
nek költsége összességében akár a 
milliárdhoz is közelíthet.

(munKatársunKtól)

egymilliárdos átnevezés

a Magyar Köztársaság feliratot 

törölni kell
Cégtáblákat, névjegyeket is cserélnek

„Alkotmányos kultúrában a ha-
táskör nem a nyers erő sza-
badsága” – olvasható a HVG-

ben Sólyom László elemzése az idén 
hatályba lépett alkotmányról. Az előző 
köztársasági elnök és volt alkotmánybí-
rósági elnök alapvető rendszerhibának 
nevezi az Alkotmánybíróság hatáskö-
rének csonkítását.

„Alkotmányos kultúrában a hatáskör nem a 
nyers erő szabadsága” – figyelmeztet Sólyom 
László, aki többek között így fogalmaz, amikor a 
parlament túlerejéről értekezik: „A parlamenti 
szuverenitás mindenhatósága azzal a szocialis-
ta tétellel rokon, amely szerint az Országgyűlés 
a legfőbb államhatalmi szerv. Az alkotmányos 
kultúra teljesítménye ezzel szemben a hatalom 
(ön)korlátozása, továbbá a hatalommegosztás 
alapján érzékeny egyensúlyi rendszer működte-
tése – a klasszikus megfogalmazás szerint – a 
többség zsarnokságának kivédésére. Jogosítvá-
nyokkal alátámasztott egyensúly a hatalmi ágak 
között, és azokon belül is. A hatalmi ágak elkü-
lönülnek, az államhatalom megosztott; viszont 
az állami szervek együttműködése alkotmányos 
kötelesség – szögezte le többször is az Alkot-
mánybíróság”.

A volt elnök szerint nagy probléma, hogy a 
bírósági szervezet teljes átalakításáról a tör-
vényhozás még csak nem is egyeztetett az érin-
tettekkel. Szintén komoly gondnak látja, hogy 
nagyon fontos törvényeket egyéni képviselői 

indítványként fogadnak el rendszere-
sen. Arra emlékeztet, hogy ez kivételes 
lehetőség, amikor el lehet kerülni ha-
tástanulmányok készítését és az érin-
tettek bevonását, hiszen ha a kormány 
nyújtja be a törvényeket, akkor ezeket 
nem lehet kikerülni.

„Kivételesnek szánt eljárások ese-
tén – mint az egyéni képviselő által kez-

deményezett törvény – egy sor garanciális lépés 
kiesik. Ezt az eljárás kivételessége teszi elfogad-
hatóvá. Ezért az alkotmányos kultúra számára 
elviselhetetlen, ha a kivételt szabállyá teszik. 
Márpedig rendszeressé vált, hogy nemcsak tár-
gyuk miatt fontos, de sarkalatos törvényeket, 
sőt még alkotmánymódosítást is egyéni képvi-
selői indítványként bocsátanak eljárásra, s így a 
rendes törvényhozás garanciáitól főszabályként 
megszabadulnak.”

Az utolsó percben átírható, vita nélkül sza-
vazásokra bocsátott törvényjavaslatokról is le-
sújtó a véleménye: „Ugyancsak rendszerré vált 
a visszaélés a koherenciazavarral, vagyis az ér-
demi módosítások bevitele a Házba a zárósza-
vazás előtt. S ha ezt a gyakorlatot házszabályba 
is foglalják, attól az még nem lesz alkotmányos. 
Ezzel összefüggésben viszont szintén garanciá-
lis kérdés, hogy az Alkotmánybíróságnak legyen 
joga a házszabály vizsgálatára. A törvényhozás 
nem működik rendeltetésszerűen, ha a kor-
mánytöbbség döntésére sommás eljárásban 
szavazzák meg a törvényeket.”

„A kivétel lett a szabály”
V É L E M É N YSólyom László

Alapvető rendszerhiba A demokrácia lerombolásá-
nak megakadályozására 
az LMP képviselői hozzá-

kötötték magukat a parlament 
autós bejáratához. A rendőrség 
azonnal lecsapott és próbál-
ták szabaddá tenni az utat a 
szavazásokra kocsikon érkező 
képviselők előtt. A politikusokat 
azonban a láncok miatt nem 
volt egyszerű félreállítani, végül 
a rendőröknek a kijárati oldalt 
sikerült „megtisztítaniuk”. A de-
monstrálókat – miután erővel 
megfosztották őket láncaiktól 
– előállították, hozzájuk csat-
lakozott még néhány ellenzéki 
képviselő. Ők egyébként a jegy-
banktörvény megszavazása előtt 
vonultak ki a parlamentből. 

A rendőrség összesen 43 em-
bert – köztük 15 országgyűlési 
képviselőt – vitt a Gyorskocsi 
utcába, személyi szabadság meg-
sértése bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt. A 
személyi szabadság megsértésé-
nek tényállása azonban vita tár-
gyát képezi, az Országgyűlésbe 
igyekvő képviselők ugyanis gya-
log akadálytalanul közelíthették 
meg az épületet.

Lapzártakor érkezett a hír: a 
kormányzati kabinet kezdemé-
nyezi az Országgyűlésnél, hogy 

„Az EU erősebb tag-
államai már régóta 
kérik az Európai 

Bizottságot, hogy regulázza 
meg a magyar kormányt. 
Úgy tűnik, hogy eljött az idő, 
amikor már Brüsszel is ked-
vet érez, hogy Budapestre 
csapjon. A magyar tárgyalá-

si pozíció érdemben romlott 
december óta, a bizottság 
idén emelte a tétet. Nem-
hogy hitelt, de még időpontot 
sem adtak egyelőre tárgya-
lásra a magyar kormánynak. 
Az amerikai külügyben már 
szakértői kormány felállítá-
sáról beszélnek.”  (IndEx)

harcos évbúcsúztató 
Az éhségsztrájktól A „FenyőFás ForrAdAlomig”

A mára több mint tízezres tagságúra 
duzzadt Szolidaritás és más civil 
szervezetek hívó szavára az óév 

utolsó heteiben tízezrek gyűltek össze 
több alkalommal, hogy tiltakozzanak 

a kormány cinikus magatartása, 
intézkedéseinek következményei 

ellen, azt követelve, hogy a kormány 
egyeztessen a munka világát érintő 

kérdésekről a munkavállalók képviselőivel. 
A Klubrádió megszüntetése ellen is ezrek 

demonstráltak.

gyorskocsi utca: 
végállomás!

népszerű téma lett a magyar demokrácia helyzete 
az európai sajtóban, a lapok pedig nem fukarkodnak 
a jelzőkkel, ha a politikai fejleményeket kell minősíte-

ni. Brit, szlovák, francia, osztrák és svájci lapok is írtak a 
magyar helyzetről.
 the tIMes: „Magyarország ütközés felé tart az Euró-
pai Unióval és a Nemzetközi Valutaalappal, miután jobboldali 
kormánya nem tett eleget azoknak a brüsszeli felhívásoknak, 
hogy vonja vissza az EU-jogsértőnek minősített törvényter-
vezeteket”, jóllehet a gazdaság az összeomlás felé vette az 
irányt. 
 sMe (szlovák liberális napilap): nem kizárt, hogy Magyaror-
szág korábban „ízleli meg” a csődöt, mint Görögország. Nem vi-
lágos, hogy a magyar miniszterelnökben tudatosult-e, mibe haj-
szolja az országot. „Európa tele van populistákkal, de Orbán és 
társai úgy viselkednek, mintha elhinnék saját propagandájukat”.
 Der staNDarD: ”Félelem uralkodik Magyarországon”. 
Paul Lendvai azt írta, Orbán Viktor „Magyarország de facto 
egyeduralkodója”. Habár értelmiségi körökben „a legvadabb hí-
resztelések terjengenek róla”, egyelőre nem készül palotaforra-
dalom a Fideszen belül.
 tages aNzeIger (svájci napilap): „Rohamtempóban a 
diktatúra felé”. Az elmúlt másfél évben Orbán Viktor és a Fidesz 
„egy szűk baráti kör” irányítása alá vonta az országot, „minden-
hova a parlament ellenőrzésével szemben immunis, hosszú ki-
nevezések által védett vazallusokat ültetett”. Az új alkotmány 
„az autópálya, melyen Magyarország nagy sebességgel halad 
a diktatúra felé”. Január elsejétől az ország már nevében sem 
köztársaság.
 lIbératION: „Orbán Viktor a magyar Übü király”. A „jobb-
oldali populista” kormányfő olyan választási törvényt szavaz-
tatott meg a parlamenttel, amely „háromnegyedes többséget 
biztosít pártjának a parlamentben abban az esetben is, ha csak 
a szavazatok 25 százalékát szerzi meg” – vélekedett a tudósító. 
„Véletlen, vagy sem”, a budapesti Bábszínházban éppen ez idő 
tájt játsszák Alfred Jarry burleszkbe hajló vígjátékának, az Übü 
királynak egy adaptációját. Übü, mint Orbán is, örökké hatalmon 
akar maradni. A színészek teletömik az urnákat, majd azt ki-
abálják, hogy a királynak „már négyharmada, már ötharmada 
van!” – zárja kommentárját a Liberation.

így írnAk rólunk 

rohamtempó
A Klubrádió megszüntetése ellen tün-

tettek civilek Budapesten a Pollack 
Mihály téren december 22-én. A de-

monstráción felszólalt a Lomnici-ügy miatt 
éhségsztrájkot folytatott Nagy Navarro 
Balázs mellett Tamás Gáspár Miklós, Vá-
sárhelyi Mária és Bächer Iván is. A felszóla-
lók arról is beszéltek, hogy a kormány intéz-

kedései veszélybe sodorták a demokráciát. 
Bächer kijelentette: Magyarország a „világ 
szégyene lett”. A demonstráción – sokak 
mellett – beszédet mondott Kónya Péter, 
a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Ér-
dekvédelmi Szövetségének (FRDÉSZ) volt 
elnöke, a Magyar Szolidaritás Mozgalom 
egyik alapítója is. 

„Magyarország a világ szégyene”

Célpontban 
a magyar kormány 

részesüljenek közkegyelemben 
azok a politikusok, akik részt 
vettek az Országház körüli ak-

ciókban, és büntetőeljárás indult 
ellenük. A kormányszóvivő a 
döntést azzal indokolta, hogy a 

kormány mindennél fontosabb-
nak tekinti a szólásszabadság 
jogának gyakorlását.  
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kész átverés

Korábban havi 15 ezer 
forint körüli adójóváírás 
illette meg azokat az al-

kalmazottakat, akiknek a brut-
tó keresete nem haladta meg 
az évi 3,2 millió forintot, míg 4,7 
millióig csökkenő mértékben 
járt ez a kedvezmény. Tavaly ja-
nuártól viszont a jóváírás körül-
belül havi 12 ezerre mérséklő-
dött, és ezt 2,75 milliói forintig 
teljes egészében, afelett pedig 
nem egészen négymillióig ará-
nyosan egyre kisebb összegben 
lehetett igénybe venni. Vagyis: 
a kiskeresetűek – ha saját ház-
tartásukban már nem neveltek 
gyermekeket, s emiatt elestek 
a családi adókedvezménytől – 
egyértelműen rosszabbul jár-
tak, hiszen elbuktak legalább 
havi háromezer forintot.

A helyzet 
Fokozódik
Az idén a helyzet fokozódik: az 
adójóváírás teljes egészében 
megszűnik, tehát például egy 
minimálbéres elvileg a teljes 
12 ezer forintot elveszítené. 

De van más változás is, mert a 
kormány úgy döntött, hogy az 
adórendszerből részlegesen 
kivezetik a szuperbruttót, ami 
újabb magyarázatot igényel. 
Eddig az adóalap számításánál 
a bruttó bér mellett figyelem-
be vették a munkáltatók által 

fizetett 27 százalékos járu-
lékot is, tehát aki százezret 
keresett, az 127 ezer – vagyis 
a szuperbruttó – után adó-
zott. A százezerre vetített 16 
százalékos szja emiatt tulaj-
donképpen 20,32 százalékos 
elvonást jelentett.

Idén viszont az adóalap a 
konkrét esetben már valóban 
csak százezer forint, emiatt 
pedig az adó négyezerrel keve-
sebb lesz. Ez azonban csak arra 
elég, hogy az adójóváírás eltör-
lése miatt az ekkora fizetésnél 
jelentkező veszteség 12 ezer 
helyett már „csak” körülbelül 
nyolcezer forint legyen. A konk-
rét példa esetén mutatkozó 
tíz százalék körüli jövedelemki-
esés ellentételezésére persze 
megint ígértek valamiféle kom-
penzációt, de ennek részletei 
egyelőre meglehetősen bizony-
talanok. Az viszont biztos, hogy 
a 78 ezer forintos minimálbér 
93 ezerre emelkedik, ami a 
munkavállaló számára alig je-
lent jövedelemnövekedést, 
miközben a munkáltató terhei 
jelentősen nőnek. A foglalkoz-
tatás ettől nem emelkedik.

A kompenzáció egyik forrá-
sa lehet, hogy a havi 202 ezer 
forintot meghaladó jövedelmek-
nél egyelőre marad a szuper-
bruttó. Aki tehát ennél többet 
keres, annak továbbra is a 27 
százalékos munkáltatói járu-
lékkal emelt összeg után kell 
adóznia. Ebben a körben tehát 
a 16 százalékos szja helyett az 
adókulcs a tényleges bruttó fi-
zetésre számítva változatlanul 
valamivel több, mint húsz szá-
zalék marad. Az indok: az adójó-
váírás teljes kivezetése ekkora 
fizetésnél már nem vezet a net-
tó jövedelem csökkenéséhez.

Így lesz a tavaly december-
ben sarkalatos törvénybe fog-
lalt – tehát csak kétharmados 
parlamenti többség birtoká-
ban módosítható – egykulcsos 
adóból kétkulcsos adó.

(munKatársunKtól)

„Csak a kezemet 
figyeljék!”

A gazdaságkutatók 1200 
cégvezetőt kérdeztek 
arról, hogy a minimál-

bér emelése következtében 
bocsát-e el alkalmazottat, 
illetve mekkora béremelést 
tervez a magasabb bérek 
esetében. A vizsgálat azt jel-
zi, hogy a minimálbér-emel-
kedés ellenére a cégek négy 
százaléka tervez a legkisebb 
béren bejelentett dolgozókat 
elbocsátani. A felmérést ösz-
szegzők felhívják arra is a 
figyelmet, hogy az infláció-
nak megfelelő béremelés sem 
kompenzálja a munkaválla-
lók túlnyomó többségénél az 
adójóváírás megszűnése mi-
atti nettó kereset csökkenést. 
Emlékeztetnek: a minimálbér 

18 százalékos emelésének ki-
kényszerítésére, valamint a 
nettó kereset csökkenésének 
megakadályozására a „bér-
kommandózás” helyett egyéb 
fegyver bevetését is tervezi 
a kormányzat. Eszerint aki 
nem teljesíti a béremelési elvá-
rásokat (senkinek sem csök-
kenhet a nettó bére), az nem 
vehet részt közbeszerzési eljá-
ráson és nem kaphat állami 
megrendelést és támogatást. 
Azok, akik formálisan telje-
síteni kívánják a béremelési 
elvárásokat, jellemzően elbo-
csátásokkal fogják elérni, s a 
megtakarított bérkiadásokkal 
fogják fedezni a megmaradó 
alkalmazottak növekvő bér-
terheit – olvasható a GKI Gaz-

daságkutató felmérésében. 
Azok között a cégek között, 
amelyek a jövőben sem köz-
beszerzésen nem kívánnak 
indulni, sem közvetlen állami 
támogatást nem szándékoz-
nak igényelni, jóval nagyobb 
arányban nem emelnek bért 
(82 százalék), mint azok kö-
zött, amelyek ilyet terveznek 
(73 százalék). Így azok a vál-
lalkozások szorulhatnak ki az 
állami megrendelői körből, 
akik sok alacsony bérű dol-
gozót foglalkoztatnak, illetve, 
ahol az átlagbér jellemzően 
250 ezer forint alatt van, mert 
ebben az esetben még az inf-
lációnak megfelelő béremelés 
mellett is csökken a nettó ke-
reset.  (K.J.E.)

nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal néven folytatja 
munkáját januártól a 

Foglalkoztatási Hivatal, amelybe 
tavaly december 31-én beleolvadt 
az Országos Munkavédelmi 
és Munkaügyi Főfelügyelőség, 
valamint a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnőttképzési Intézet. 
A három szervezettől összesen 
239 dolgozót küldenek el. A lét-
számleépítés – amelynek főként 
költségvetési okai vannak – a 
Foglalkoztatási Hivatalnál 29, 

az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőségnél 
108, a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Intézetnél 102 
munkavállalót érint. Az NMH a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár irányítása alá tarto-
zik ezentúl, foglalkoztatáspoliti-
kai, munkavédelmi, munkaügyi, 
szak- és felnőttképzési feladato-
kat ellátó központi hivatalként 
működik, főigazgatója Komáro-
mi Róbert, a korábbi FH főigaz-
gatója. Az új hivatal működésére 

a 2012-es költségvetésben 3,77 
milliárd forint áll rendelkezés-
re. A jövőben a hivatal szakmai 
irányításával látják el a megyei 
szakigazgatási szervek a mun-
kavállalók és a munkaadók 
igényeire szabott, díjmentes 
szolgáltatási, továbbá foglalkoz-
tatási és álláskeresési támogatá-
sok nyújtásával, engedélyezéssel, 
bejelentéssel, nyilvántartással 
kapcsolatos hatósági és több csa-
tornán igénybe vehető tájékozta-
tási tevékenységüket. 

egybeolvasztották 
a szervezeteket

Kétkulcsos

az egykulcsos?

Az egykulcsos személyi jövedelemadóval mindenki csak 
jól járhat – hangoztatták a Fidesz politikusai 2010-ben. 
Nem sokkal később azonban kiderült, hogy árnyaltabb 
a kép. Hiába lépett ugyanis a korábban 17, illetve – a 

magasabb jövedelmeket sújtó – 32 százalékos adó helyébe 
az egységesen 16 százalékos közteher, az alacsonyabb 
keresetűek tavaly kevesebbet vittek volna haza, mint 
korábban. Kész szerencse, hogy a „mindenki számára 

előnyös” adórendszer kedvezőtlen hatását a munkáltatók 
többnyire kompenzálták.

emelsz, vAgy kimArAdsz!

elbocsátásokkal járhat 
A 250 millió forintot meghaladó éves nettó bevételű 

cégek 79 százaléka nem emeli a béreket a minimálbér 
felett, nyolc százalék az inflációtól elmaradó béremelést 

tervez, s mindössze 13 százalék  tartja, vagy emeli 
alkalmazottai bérének reálértékét – derült ki a GKI 

Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb, a 2012-ben várható 
bérfolyamatokról szóló felmérésében.

Az állami vállalatok internetes oldalán 
közzéteszik az igazgatók fizetési adatait. 
Ezekből kiderül, hogy munkaszerződé-

sük szerint egész éves fizetésük 40-80 százalé-
kával megegyező prémiumot kapnak. Mivel a 

cégvezetők havonta milliókat keresnek, éves pré-
miumuk a 20 millió forintot is meghaladhatja. 
A munkavállalók többsége által elképzelhetetlen 
összegért az igazgatók dolga mindössze annyi, 
hogy elvégezzék a munkájukat.

20 milliós 
csúcsprémiumok

– tettek-e már valamilyen 
konkrét lépést a kerekasztal 
összehozása érdekében?

– A Szolidaritás már dolgozik 
ezen, de elsőként azt kell tisztáz-
ni, hogy a mostani hatalommal 
szembeni összefogás milyen körre 
terjedhet ki. Úgy gondolom, hogy 
a parlamenti, illetve a parlamen-
ten kívüli pártok, az önkormány-
zati szféra, a szakszervezetek, a 
munkaadói érdekképviseletek, a 
civil szerveződések és az egyhá-
zak képviselőinek is helyet kell 
adni az ellenzéki kerekasztalnál. 
Csakhogy Magyarországon több 
tízezer civil szervezet és száznál 
több bejegyzett párt van, ezért 
az előkészítő tárgyalások során 
rendkívüli körültekintésre van 
szükség. Az egyik alapelv min-
denképpen az, hogy senki nem 
tarthat igényt előjogokra. 

– És mit lépnének akkor, 
ha az egyes potenciális részt-
vevők feltételeket szabnak? 
például az lmp-s schiffer 
András egy asztalhoz ülne a 
Demokratikus koalíciót meg-
alapító gyurcsány ferenccel, 
ő pedig az mszp-elnök mes-
terházy Attilával?

– A januári operaházi tüntetés 
előkészítése kapcsán sokat tanul-
tam, mert hasonló problémákkal 
kellett szembesülnünk. Ám végül 
sikerült konszenzusra jutni: a 
rendezvényen egyetlen pártpo-
litikus sem szólalt fel, hanem 
csak olyan emberek szerepeltek, 
akiket mindenki elfogadott. Úgy 
gondolom, az ellenzéki kerekasz-
tal kapcsán is van remény erre. 
Ha egyetértés alakul ki abban, 
hogy egy élhetőbb, a demokra-
tikus értékek feltétlen tiszteletén 

alapuló országban akarunk élni, 
akkor talán mindenki hajlandó 
kompromisszumokra. 

– És ha mégsem?
– Én nem vagyok politikus, bár 

azt vallom: ha nincs ellenzéki össze-
fogás, a mostantól hatályos szabályok 
szerint 2014-ben is a Fidesz nyer. 

– legyen tehát egyszeri vá-
lasztási nagykoalíció?

– Az ellenzéki kerekasztal alkal-
mas fórum lehet arra, hogy a pár-
tok – és a többi résztvevő – ezt is 
megvitassák. Ugyanakkor számos 
más kérdésről beszélni kell, példá-
ul az új alaptörvényről, illetve más, 
a demokratikus intézményrend-
szert aláásó jogszabályokról, vagy 
a gazdasági válságról, s mindezzel 
kapcsolatban persze fel kell mutat-
ni valamilyen demokratikus alter-
natívát. Hangsúlyozom: egyelőre 
mindez csak hangos gondolkodás.

A közszférához hasonlóan a 
versenyszférában is önálló 
érdekegyeztető fórum mű-

ködik majd, a háromoldalú tes-
tület részben a tavaly megszün-
tetett Országos Érdekegyeztető 
Tanács konzultációs munkáját 
folytatja. Az elképzelések szerint 
a konzultációs fórum kétszintű 
lesz, a magasabb szint, amely-
ben részt vesz a nemzetgazda-
sági miniszter és feltehetően a 
miniszterelnök is, évente két-há-
rom alkalommal ül össze, míg 
az alsó szinten a korábbi OÉT 
bizottságaihoz hasonló egyezte-
tés folyik a munka világát érin-
tő legfontosabb kormányrende-
letekről, törvénytervezetekről. 
Rolek Ferenc, az MGYOSZ al-
elnöke szerint az új munka tör-
vénykönyvéről folytatott egyez-
tetés során megszerzett pozitív 
tapasztalat a szakszervezetek, a 
munkáltatók és a kormány szá-
mára is világossá tette, hogy az 
új körülmények között is lehet 
háromoldalú hatékony érdek-
egyeztetést folytatni. Így született 
karácsony előtt az a megállapo-

dás, amely szerint létrejön a ver-
senyszféra állandó háromoldalú 
konzultációs testülete azokkal 
a szereplőkkel, akik az új mun-
ka törvénykönyve kialakításban 
is részt vettek. A konzultációs 
fórum minden ügyben összeül, 
amely érinti a vállalkozások hely-
zetét, illetve a gazdaság, valamint 
a versenyszféra helyzetét, a tes-
tületben azonban nem születnek 
kötelező érvényű megállapodá-
sok. Az alelnök utalt arra, hogy 
az Alkotmánybíróság 2008-as 
határozata óta az OÉT-ben sem 
születtek kötelező érvényű meg-
állapodások, hiszen a tanácsnak 
sem volt döntéshozatali jogo-
sítványa, lényegében csak kon-
zultációs fórumként működött.  
Kissé árnyaltabban látja a ké-
pet Pataky Péter, az MSZOSZ 
elnöke. Mint lapunknak kifej-
tette: az új fórum semmiképpen 
nem helyettesíti az OÉT-t. Mivel 
azonban a kormány láthatóan át 
akarja szervezni az országot, a 
szakszervezeteknek is meg kell 
nézniük, az új struktúrában hol 
találhatnak helyet, ahol megjele-

níthetik a munkavállalók érde-
keit. Bárki is van hatalmon, el 
kell érnünk, hogy adott kérdé-
sekben legyen érdemi párbeszéd 
az érintettekkel – tette hozzá az 
MSZOSZ elnöke. „Azzal, hogy a 
munkavállalói oldalról a verseny-
szféra szakszervezetei közül csak 
a Ligát, a Munkástanácsokat és 
az MSZOSZ-t invitálta egyezte-
tésre a kormány, feladta a leckét: 
ragaszkodunk-e ahhoz, hogy 
valamennyi érintett konföderá-
ció képviselőjét hívják meg az 
egyeztető fórumba, vagy hajlan-
dóak vagyunk a meghatározott 
körben tárgyalásokat folytatni” 
– fogalmazott Pataky Péter, aki 
szerint felelősségük van a mun-
kavállalókkal szemben, hogy az 
őket érintő ügyekben konzultál-
janak a háromoldalú fórum ke-
reteiben. Pataky mindazonáltal 
leszögezte: semmilyen megálla-
podás nem született még az új 
egyeztető fórumról, az illetékes 
államtitkárságon Czomba Sán-
dor államtitkár vezetésével dol-
goznak a részletek kidolgozásán. 

(Kun J. ErzsébEt) 

Hátrányosan érint-
het több, vasár-
nap is működő 

vállalkozást, főként a 
plázákban lévő üzlete-
ket, a folyamatos üzemű 
közszolgáltatási, illetve 
a média munkatársait 
foglalkoztató cégeket 
az új munka törvény-
könyvének lehetséges 
jogértelmezése. A több 
műszakos munkarendet 
ugyanis több műszakos 
tevékenység váltja, azon-
ban szakértők szerint 
egyebek mellett például 
a kereskedelmi egysé-
gek esetében kérdéses, 
hogy például a bolt, vagy 
raktár rendezése ennek 
minősül-e.

 A felvetés azért fon-
tos, mert a jogszabály 
kimondja: csak akkor van 

szó többműszakos tevé-
kenységről, ha a mun-
káltató heti működése 
meghaladja a 80 órát. 
Ha ezt nem éri el, akkor a 
vasárnapi munkavégzés 
nem tekinthető rendes 
munkaidejű munkának, 
így csak rendkívüli mun-
kavégzésre hívhatják be 
a dolgozókat, vagy – a pi-
henőnapon való munka-
végzés szabálya miatt – 
100 százalékos pótlékot 
kell fizetni a munkaválla-
lónak. A tapasztalatok 
egyelőre azt jelzik, hogy 
a munkavállalók többsé-
ge kedvezőnek tartja az 
új munkatörvény szabá-
lyozását, mert rende-
ződni látszik a vasárnapi 
munka ellentételezése 
körül kialakult eltérő ér-
telmezés. 

összeFogás

szOlIDarItás
Nincs más választás

Ha a Fidesz nem dönt másként, itt 2014 előtt nem lesz 
parlamenti választás, és erre kell nekünk is készülnünk. De 

ha nincs összefogás, marad a jelenlegi hatalom – nyilatkozta 
a Népszabadságnak az ellenzéki kerekasztal létrehozását 

kezdeményező Székely Tamás, aki a vegyipari szakszervezeti 
szövetség elnöke, a Magyar Szolidaritás Mozgalom társelnöke. 

a          szerint 

 ellenzék  
kerekasztalnál

E lég volt az Orbán-
Simicska korszak-
ból, életre hívjuk az 

ellenzéki kerekasztalt – 
jelentette be Székely Ta-
más, a Magyar Szolidari-
tás Mozgalom társelnöke 
december 23-án, a Kos-
suth téren tüntető több 
ezer demonstráló előtt. A 
szervezők várnak minden 
demokratikus ellenzéki 
pártot, hogy egy adott pil-
lanatban együtt váltsák le 
a kormányt – mondta.

 A DÉL információja 
szerint a fórum szerve-
zése gőzerővel megkez-
dődött, folyamatosak az 
egyeztető tárgyalások. 
Azt, hogy a grémium mi-
kor ül össze először, s kik 
lesznek a tagjai, egyelőre 
nem tudni. 

új fórum
A szAkszervezetek leckéje

Új érdekegyeztetési fórum alakult az óév utolsó heteiben a 
versenyszférában. A háromoldalú testület megalakításáról 

a kormány, a versenyszférában működő szakszervezeti 
konföderáció, az MSZOSZ, a Liga és a Munkástanácsok, a 

munkaadói oldalról az MGYOSZ, a Munkaadók és Vállalkozók 
Országos Szövetsége, illetve az Általános Fogyasztási 
Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos 

Szövetsége egyezett meg.

Drága lehet 
a vasárnapi munka

K ukába került a magány-
nyugdíjpénztári megta-
karítások államosítását 

támadó összes alkotmánybíró-
sági beadvány. Az újévkor élet-
be lépett új alaptörvény és a vál-
tozó alkotmánybírósági törvény 
miatt minden folyamatban lévő, 
le nem zárt ügyet törölni kellett. 

A kisöpört ügyeket az Ab csak 
új beadványok alapján veheti 
vissza a napirendjére, ebben az 
esetben azonban az eljárás is a 
nulláról indul majd. 

Magánszemélyként lehet a 
nyugdíjpénzári ügyeket tovább 
vinni. Az új szabályok szerint 
egyéni érdekekre hivatkozva 

lehet csak ügyeket indítani, 
a beadványokban pedig az 
egyetlen lehetséges hivatkozási 
alap az emberi méltóság meg-
sértése, a diszkrimináció lehet. 
Az új szabályozás szerint, aki 
személyesen nem sértettje egy 
jogszabálynak, az nem fordul-
hat az Ab-hoz. 

kukA: mAgánnyugDíjpÉnztári beADványOk

az ab mindent kisöpört
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A Központi Statisztikai Hiva-
tal jelentése szerint 2010-ben 
az adóváltozásoknak kö-

szönhetően javult a bruttó és nettó 
bér közötti arány. „Bár az adózók 
zömének emelkedett a jövedelme 
az előző évhez képest, elsősorban 
a magasabb jövedelműek jártak 
jobban” – állapította meg a jelen-

tés, amely rávilágít arra is, hogy 
a magyar lakosság egytizedének 
az éves egy főre jutó nettó jövedel-
me nem éri el a 392 595 forintot. 
További egytized nettó jövedelme 
efölött van, de nincs 521 184 forint. 
A legfelső kereseti kategóriába tar-
tozó egytized népesség egy főre ju-
tó  nettó jövedelme 2010-ben már 

legalább 1 559 439 forint volt. A 
KSH publikációja szerint továbbra 
is jelentősek a területi egyenlőt-
lenségek:  a munkanélküli-ellátás, 
valamint az egyéb szociális jöve-
delmeken belül a rendszeres segély 
aránya még mindig az észak-alföl-
di és az észak-magyarországi régi-
óban a legmagasabb, ahol a sze-
génység elsődleges oka továbbra is 
az alacsony foglalkoztatottság és 
a hozzá szorosan kapcsolódó ala-
csony iskolázottság.

A KSH összegzése szerint 
a  válság hatására a munkavég-
zéshez kötődő jövedelmek már 
nemcsak az alsóbb jövedelmi ka-
tegóriákban lévőknél estek vissza, 
hanem a középső és a magasabb 
keresetűek közé tartozóknál is. 
Az elmúlt évben a háztartási jöve-
delmek negyedét a társadalmi jö-
vedelmek legnagyobb – évről évre 

növekvő súlyú – tétele,  a nyugdíj 
és nyugdíjszerű ellátások tették 
ki. Ennek egy főre jutó összege 
mintegy 2,9 százalékkal  haladta 
meg az előző évit. A gazdasági 
válságból adódó bizonytalan-
ság következtében továbbra is a 
nyugdíjasok jövedelmi helyzete a 
legstabilabb a nyugdíj rendszeres-
sége és kiszámíthatósága miatt.

A gyermekes családok évi 
átlagos egy főre jutó nettó jöve-
delme 2010-ben 752 ezer forint 
volt, az országos átlag négyötö-
de. A tipikusnak mondható két 
felnőttből és két gyermekből álló 
családok az átlagos jövedelem 
82,7 százalékával rendelkeztek, a 
két felnőttből, három, vagy több 
gyermekből álló háztartások net-
tó jövedelme alig haladta meg az 
országos átlag felét. 

(K. J. E.)

látványos javulás 
a gazdagoknál

A december végi forinte-
sés azonnal újabb élénk 
nemzetközi érdeklődést 

váltott ki, a Portfolio.hu által 
idézett MarketWatch cikke 
arról számol be, hogy a forint 
azok után esett új mélypontra, 
miután egyre erősebbek azok 
a félelmek, hogy Magyarország 
nem lesz képes megállapodni 
egy biztonsági hálóról a nem-
zetközi szervezetekkel.

A Bloomberg hírügynökség 
a forint gyengülése mellett kitér 
a kötvényhozamok látványos 
szerdai emelkedésére is. A hír-
ügynökség cikke emlékeztet 
arra, hogy az elmúlt időszak-
ban két hitelminősítőtől is bóvli 
besorolást kapott a magyar ál-
lamadósság.

A Wall Street Journal cím-
lapján több, Magyarországgal 
foglalkozó cikk szerepel. A 

külFöldi címlApokon A ForintzuhAnás

A Standard & Poor’s kará-
csony előtt közölte, hogy 
BBB mínusz/A3-ról egy 

fokozattal, BB plusz/B-re módo-
sította a hosszú és rövid futam-
idejű, devizában és forintban 
fennálló magyar államadósság 
besorolását, amelyre további 
leminősítés távlati lehetőségé-
re utaló negatív kilátást adott. 
Ezzel és a Moody’s novemberi 
döntésével a magyar adósság 
már két nagy hitelminősítőnél 
van a befektetésre nem ajánlott, 
azaz bóvli kategóriában. Ez bi-
zony dupla bóvli, akárhogy is 
nézzük.

 A forint a leminősítés hírére 
még aznap hirtelen gyengült, 300-
as eurónkénti árfolyamról 307 
környékére, éjjel, illetve tegnap 
reggel a 308-as szintet is megjár-
ta, azután azonban egész nap ki-
tartott a 307-es árfolyam körül.

 A feketelevest napközben így 
nem a hazai fizetőeszköz szol-
gáltatta, hanem a 12 hónapos 
diszkontkincstárjegy-aukció: 
csaknem 8, egészen pontosan 
7,91 százalékos átlagos hozam-
mal keltek el a papírok, ez 62 
bázispontos emelkedés a legutób-
bi aukció óta, és 58 bázisponttal 
van a kalkulált másodpiaci refe-

renciahozam felett. A tízéves köt-
vények hozama a másodpiacon 
42 bázispontot emelke-
dett., 9,39 százalék-
ra, a CDS-felár 
pedig 33 egység-
nyi emelkedéssel, 
604 bázispontra 
ugrott.

 Rendkívüli 
jegybanki kamat-
emelésre ugyan-
akkor nem számí-
tanak az elemzők. 
Elemzők szerint 
a forint reakciója 
visszafogott volt, a 

piac már korábban beárazta a 
negatívumok egy jelentős részét, 
az elvárt kockázati prémium 
megugrása eddig nem volt ki-
emelkedő. „Ha azonban a kor-
mány továbbra is rugalmatlan 

marad a jegybanktörvényt és 
általában az IMF–EU kifogása-
it illetően, a CDS-jegyzésár egy 
mostaninál is magasabb szinten 
rögzülhet, a hozamok megugrá-
sa tartósnak bizonyulhat” – véle-

kedett egy vezető bank közgaz-
dásza, hozzátéve: mindez újabb 
aukciók lefagyásához vezethet, 
ami már erőteljesebb nyomást 
helyezne a hazai gazdaságpoliti-
ka irányítóira.

A forint bírta, de két másik fontos mutató megsínylette, hogy a 
második nagy intézet sorolta befektetésre nem javasolt kategóriába 

Magyarország adósságát. Ha nincs IMF–EU-megegyezés, tartós és 
veszélyes lehet a hatás – írta a HVG.

a kormány 
álláspontja
K ét hete az S&P az Euró-

pai Unió 15 országát tette 
negatív figyelőlistára, a 

mostani döntés nem a magyar 
gazdaság és pénzügyi rendszer 
tényeinek értékelésén alapul, ha-
nem a dollárövezet erősödésében 
és az eurózóna gyengítésében 
érdekelt piaci szereplők nyomás-
gyakorlása. Az érvek, például a 

szektorális különadókról, külső 
eladósodottságról nem hordoz-
nak új információt. 2011-ben 
többlettel zár a költségvetés, 2012-
ben egyedi intézkedések nélkül 
sikerül 3 százalék alá szorítani 
a hiányt. Az alacsony hiányszint 
hozzájárul az államadósság foko-
zatos csökkenéséhez, folytatódik 
az adósságráta mérséklődése.

Budapesttől is megvonta a befektetési ajánlású 
adósosztályzatot szerdán a Standard & Poor’s, 
miután nemrégiben Magyarország államadósi 

minősítését is a befektetésre ajánlott szint alá sorolta 
vissza. A nemzetközi hitelminősítő Londonban közöl-
te: a magyar fővárosra külön érvényben tartott be-
sorolásának rontását az indokolja, hogy a cég – saját 

osztályzati kritériumai alapján – Budapestnek sem 
ad a magyar államadósi minősítésnél jobb besorolást. 
A szervezetnél Magyarországnak most ugyanolyan a 
besorolása, mint Indonéziának, Azerbajdzsánnak, 
de ebbe a kategóriába tartozik Uruguay és két uniós 
állam, Lettország és Románia is (igaz, közülük csak 
mi vagyunk negatív figyelőlistán).

Bírálta a Magyar Nemzeti Bankra 
(MNB) vonatkozó új törvényt hét-
főn Martin Schulz német politikus, 

az Európai Parlament (EP) szocialista 
frakciójának vezetője.

Martin Schulz, aki a lengyel néppárti 
Jerzy Buzek utódjelöltjeként az EP elnöki 

tisztségének várományosa, az ARD né-
met közszolgálati televíziónak nyilatkozva 
azt mondta: „Orbán Viktor azon dolgozik, 
hogy kétharmados parlamenti többsé-
gével maga alá gyűrje az államot.”

A Német Szociáldemokrata Párt 
(SPD) politikusa hozzátette: amennyiben 

a magyar kormány nem enged a vitatott 
kérdésekben, nemigen marad kilátás az 
Európai Uniótól és a Nemzetközi Valu-
taalaptól remélt hitelre. „Magyarország 
többé-kevésbé csődben van” – mondta 
Martin Schulz a dpa német hírügynökség 
jelentése szerint.

„Orbán maga alá gyűrné az államot”

Ha jövőre csökken a GDP, akkor biz-
tosan további kiigazítás kell, ez vi-
szont további vagdalkozást jelent, 

azaz marad a gazdaságban a kiszámít-
hatatlanság – mondta a Napi Gazdaság-
nak adott interjúban Petschnig Mária 
Zita, a Pénzügykutató Zrt. tudományos 
főmunkatársa. Az alábbiakban részletet 
közlünk a beszélgetésből.

Magyarország újabb gazdasági le-
minősítésével kapcsolatban Petschnig 
Mária Zita különösen izgalmasnak tartja 
a Valutaalappal és az EU-val folytatott 
tárgyalások majdani alakulását. A piac 
is elsősorban erre kíváncsi – mondta 
a HVG-nek adott interjúban a Pénzügy-
kutató Zrt. tudományos főmunkatársa. 
Amennyiben nem tudunk rövid időn belül, 
mondjuk február végéig, megállapodni 
– bár Orbán azt mondta az induláskor, 
hogy januárban meg lehet állapodni -, ak-
kor mindegy, hova vagyunk sorolva, gyor-
sulnak a negatív folyamatok. Ez ugyanis 

teljes bizalomvesztéssel járna. 
Nemcsak a három hitelminő-
sítőét veszítené el az ország, 
hanem a teljes piacét. Ez azzal 
járna, hogy nem tudunk eladni 
állampapírokat, nem tudjuk fi-
nanszírozni az országot a piacról – nem 
lesz elég a magas hozam, hiszen éppen 
a magas hozamok taszítják is a megfon-
tolt befektetőket a magas nemfizetési 
kockázat miatt.

A szakértő szerint a kormány meg-
csorbult hitelessége és a kiszámíthatat-
lan politikája komoly csalódás a befekte-
tőknek és a piacoknak, nem ezt várták. 
Nagy bizalom volt az Orbán-kormánnyal 
szemben, már megalakulása előtt is 
gyorsan javult az ország megítélése. A 
hitelminősítők februárban még felmi-
nősítésen gondolkoztak. Ez részben a 
Bajnai-kormány stabilizációs lépéseinek 
is köszönhető volt, de szerepet játszott 
az a várakozás is, hogy jön egy erős 

politikai felhatalmazással ren-
delkező kormány, amely képes 
változtatni. Maga a kabinet is 
több száz milliárd forint kamat-
megtakarítást remélt csak a hi-
telességnövekedéstől. Ez a ha-

talmas bizalom azonban teljesen eltűnt, 
ami kizárólag a kormány magatartásá-
nak köszönhető, az eurózóna válságá-
nak, vagy a világválságnak ehhez semmi 
köze. Mindenütt kiszámíthatatlanná vál-
tak a befektetések feltételei a magyar 
gazdaságban. Teljes a jogbizonytalanság. 
Nem csoda, hogy nem befelé, hanem ki-
felé tart a tőke. Amúgy is szűk a belső 
piacunk, mit keresnének itt? Az ad hoc 
döntéssorozat nem gazdaságpolitika, az 
ötletelés rendre rongálja a növekedés 
alapjait. A bizalomvesztés a lakosságra is 
hat: menekíti a pénzét, mivel azt éli meg, 
hogy az országban bármikor bármi meg-
történhet. A magánnyugdíjpénztárak el-
leni legutóbbi támadás is ezt példázza.

„Menekíti a pénzét a lakosság” 

jAnuárbAn már nAgyon Fájni Fog

A leminősítés nem lep-
hette meg a kormányt. 
Az S&P világossá tet-

te, hogy rövidtávon dönt a 
magyar besorolásról, és azt 
is, hogy milyen szempontok 
alapján hozza meg a dönté-
sét. Egyértelmű volt, hogy az 
IMF-tárgyalások alakulásától 
függ a lépése, így a tárgyalá-
sok megszakadása után nem 
lehet csodálkozni ezen a lépé-
sen – vélte egy neve elhallga-
tását kérő banki elemző.

A szakértő szerint érde-
mi gazdaságpolitikai válto-

zások nem várhatók, épp 
azért, mert a kormány ed-
dig is a következmények is-
meretében tette meg a lé-
péseit. A bóvliba sorolásunk 
piaci hatásai nem az év 
hátralévő tíz napjában, ha-
nem januárban, februárban 
jelentkezhetnek. A döntés 
nyomán igen valószínű, hogy 
az MNB-nek januárban foly-
tatnia kell a novemberben 
megkezdett kamatemelési 
sorozatot, amely eddigi két 
lépésével 6-ról 7 százalékra 
vitte az alapkamat szintjét.

A szakértői szerint elképzel-
hető, hogy akár az eddigi 317,9 
forintos történelmi csúcsa fö-
lé drágulhat az euró, és ha ez 
megtörténik, akkor „nem lehet 
tudni, hol áll meg”. Ha ez a hely-
zet kiegészül a feltörekvő pia-
cok megítélésének általános 
romlásával, akkor ez könnyen 
kétszámjegyű forintkamatot 
eredményezhet, és kialakulhat 
egy olyan helyzet, aminek már 
nem a gazdaságpolitikai hatá-
sáról beszélhetünk, hanem ar-
ról, hogy az elindít-e változást 
a politikai struktúrában.

szinte minden 
drágább lett

Mostanra már mindenki legalább 
hallott róla, hogy mi minden drágult 
január elsejétől. Emlékeztetőül most 

a legfontosabbakat emeljük ki a 
„drágításhalmazból”, abból, amivel 

mostantól nap, mint nap szembesülni kell. 

január elsejétől a minimálbér 93 
ezer, a garantált bérminimum 
pedig 108 ezer forintra nő – a 

rendelet már meg is jelent a Magyar 
Közlönyben. A rendelkezés 2012. janu-
ár elsejétől lép hatályba, és alkalmazá-
sa minden munkaadóra és munkavál-
lalóra kötelező jelleggel kiterjed.

Karácsonyi csomag 
a hitelminősítőtől

Romlott az alsó jövedelmi kategóriába 
tartozók helyzete, a felsőbe tartozóké 

pedig „látványosan” javult – derül 
ki a KSH Statisztikai tükör című 

kiadványából. A legfrissebb adatok 
2010-ről szólnak. Eszerint az egy főre 

jutó bruttó jövedelem évi  
1 millió 145 614 forint volt, a nettó 

pedig 939 396 forintot tett ki.

V É L E M É N Y

V É L E M É N Y

A hatás veszélyes lehet

A szegények tovább szegényedtek

Petschnig Mária Zita:

Martin Schulz:

Magyarország többé-kevésbé csődben van

A befektetők is csalódottak

duplA

bóvlibAn

Nem lehetett 
meglepetés

A stAndArd & poor’s indoklásA

Továbbra is gyengül a magyar gazdaság-
politika kiszámíthatósága, változtatások 
gyengítették Magyarország intézmény-

rendszerének hatékonyságát. Példa erre a 
jegybanktörvény tervezete: a jegybanki alel-
nökök kinevezési joga, amely jelenleg az MNB 
elnökét illeti, a kormányra ruházódna át, emel-
kedne az alelnökök és a monetáris tanács 

tagjainak száma. Az elmúlt egy évben hozott 
intézkedések, például a különadók, hátráltat-
hatják a gazdasági növekedést, csökkent a 
bankok hitelezési, illetve a vállalatok beruházá-
si készsége. A likvid eszközök kiszűrésével szá-
molt küladósság továbbra is magas, a magán-
nyugdíj-pénztári eszközök átirányítása nem 
javította a magyar közfinanszírozás állapotát. 

a visszaminősítés híre
bérminimumok

budApestet is visszAléptették

azerbajdzsánnal 
egy szinten

ÍMe, az összegeK, fOrINtbaN
Minimálbér garantált bérminimum

havibér esetén 93 000 108 000
hetibér esetén 21 400 24 850
Napibér esetén 4 280  4 970
Órabér esetén 533  621
Forrás: Adózóna.hu

nőtt Az áFA
Az általános forgalmi adó felső kulcsa 25-ről 27 százalék-
ra nőtt, így a bruttó árban megjelenő áfatartalom 20-ról 
21,26 százalékra változott. A pénztárgépeket és taxamé-
tereket legkésőbb február 29-ig kell átállítani, amíg ez nem 
történik meg, kézi kibocsátású nyugtát, illetve számlát kell 
adniuk a kereskedőknek.

drágult A levelezés

A postai díjak 5 és 16,6 százalék közötti mértékben 
emelkedtek a fejlesztési minisztérium rendelete alapján. 
A szabványos levél postázásának díja 90 forintról 105-
re nőtt. Az elsőbbségi küldemények díja 115 forintról 
130-ra emelkedett. A levelező- és a képeslapok ára nem 
változott. Az egyéb levelek feladása 2012-ben 120 forint 
helyett 140, elsőbbségiként kézbesítve 160 forintba ke-
rül. A személyes átvételt igénylő hivatalos iratok alapta-
rifája 370 forintról 390-ra, az egyéb hivatalos iratoké 
300-ról 315 forintra nőtt.

többet kell Fizetni Az energiáért
Az áram, szolgáltatónként különböző mértékben, de or-
szágos átlagban 1,2 százalékkal drágult. Az ÁFA-kulcs vál-
tozás hatását is figyelembe véve az árak 0,6-4,2 százalék 
közötti mértékben – országos átlagban 2,7 százalékkal – 
emelkedtek. A földgáz esetében az egyes díjak 2,6 száza-
lékkal növekedtek, ami az ÁFA-kulcs módosítás hatását is 
figyelembe véve mintegy 4,2 százalékos áremelkedést je-
lent. A távhőszolgáltatás szintén 4,2 százalékkal drágult.

emelkednek A jegyárAk
Átlagosan 1,6 százalékkal drágultak a rendeletben meg-
szabott tömegközlekedési díjak. Az NFM szerint a díj-
emelésre azért volt szükség, mert a jegy- és bérletárak, 
pótdíjak változatlan szinten tartása esetén az áfakulcs nö-
vekedésével a szolgáltatók nettó bevétele csökkent volna. 
Ugyanakkor megszűnt a regisztrációs jegy, mivel az erre 
alapozott statisztikák, a díjmentes utazásokkal kapcsola-
tos felmérések elkészültek, így az NFM szerint a rendszer 
fenntartása indokolatlanná vált.

nAgyobb minimálbér,  
egy-, kétkulcsos szjA
A minimálbér 93 ezer forintra nőtt, ugyanakkor meg-
szűnt az adójóváírás. Az egykulcsosnak mondott sze-
mélyi jövedelemadózás, mint ezt már korábban is tudni 
lehetett, valójában lényegében kétkulcsossá vált: a havi 
bruttó 202 ezer forint fölötti jövedelemnek a félszu-
perbuttóval felszorzott része után kell a 16 százalékos 
szja-t megfizetni. A bruttó 300 ezer forint alatt keresők 
nettó bérének értékét a munkaadónak kell megőriznie. 
Aki ezt nem tartja be, azt a munkaügyi ellenőrzés során 
nem bírságolhatják, viszont az elvárást nem teljesítő cég 
két évig nem indulhat közbeszerzésen, és nem kaphat 
állami támogatást.

szigorodott Az evA
A változtatások értelmében az eddigi 30-ról 37 százalék-
ra emelkedett az egyszerűsített vállalkozói adó kulcsa, a 
munkaadó által fizetendő tb-járulék pedig 27 százalékos, 
szociális hozzájárulási adóvá változott.

nőttek Az Adóbírságok
Jelentősen növekedett a késedelmes adófizetésért ki-
szabható bírságok összege. A jelenleg általánosan alkal-
mazható 50 százalékos adóbírsághoz képest, jövőre akár 
az adóhiány 200 százalékáig terjedő összeget is fizethet 
az, akinél a hiányt az adóhatóság megállapítja. Az irat-
megőrzési kötelezettséggel kapcsolatban szigorodnak a 
jogkövetkezmények: elmulasztása 1 millió forintig terje-
dő bírsággal sújtható, míg a kapcsolt vállalkozások közti 
ügyletekkel járó nyilvántartási kötelezettség megsértése 
akár 4 millió forintba is kerülhet a nem kellően körültekintő 
adózónak.

keddi eseményeket összefogla-
ló írásuk szerint „a befektetők 
idegesek a barátságtalan Ma-
gyarországra”. A portál egyik 
blogja egyenesen azt írja, hogy 
Magyarországnak nincsenek 
barátai.

Meglepő?
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A család érzelmi és gazdasági közösséget megvalósító olyan 
kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő há-
zassága – mondja ki a jogszabály, elejét véve az azonos ne-

műek házasságkötéséről folytatandó minden további vitának. A 
törvény rögzíti, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve 

védelem és tisztelet, valamint külön törvényben foglaltak 
szerint támogatás illeti meg. A költségvetés tervezésekor 

elsőbbséget élvez a családok támogatása – derül ki a do-
kumentumból –, aki pedig gyermeket nevel, azt adóked-
vezmény illeti meg, s az állam a lakhatás feltételeinek 
megteremtéséhez is segítséget nyújt.

„E törvényben foglalt célok és a gyermekek védel-
me érdekében a médiaszolgáltatók kötelesek szol-
gáltatásaikat a házasság intézményének, valamint 
a család és a gyermeknevelés értékének tisztelet-
ben tartásával nyújtani” – szögezi le a jogszabály. 
Ha pedig ezt nem tartják be, a más jogszabályok-
ban foglalt szankciókra – például pénzbüntetésre 
– kell számítaniuk.

A szülő mostantól köteles tiszteletben tartani 
gyermeke emberi méltóságát, vele együttműködni, s 
őt korának és fejlettségének megfelelően tájékoztatni. 

Ez még nagyjából érthető, és jogszabály nélkül is így 
működik a világ, az viszont nehezebben értelmezhe-

tő, hogy a papának és a mamának gondoskodnia kell 
a gyermek felügyeletéről, amennyiben éjszaka közterü-

leten, vagy szórakozóhelyen tartózkodik. Ez egy nagyka-
masz esetén nem könnyű kérdés, még szerencse, hogy erről 

majd külön jogszabály rendelkezik.
A gyerekek kötelezettségeiről sem feledkezett meg a jogalkotó. 

A tankötelesek kutya kötelessége például az, hogy képességeiknek 
megfelelően tegyenek eleget tanulmányi kötelezettségeiknek, s tar-

tózkodniuk kell az egészséget károsító életmódtól is. Emellett nevelésük 
érdekében együtt kell működniük a szülőkkel, de a törvényből nem derül ki, 

hogy mi a büntetés, ha nem ennek megfelelően viselkednek.
(munKatársunKtól)

Az új köznevelési törvény 
értelmében minden iskola 
állami fenntartású lesz, a 

települési önkormányzatok azon-
ban egyedi megállapodás alapján 
működtetésre átvehetik őket.

Hároméves kortól kötelező 
lesz az óvoda, 6 éves kortól pedig 
az iskola. Az a gyerek azonban, 
akinél azt a szakértői és rehabili-
tációs bizottság javasolja, további 
egy évig az óvodában maradhat, 
de legkésőbb 7 éves korában 
mindenkinek meg kell kezdenie 
az iskolát.

A tankötelezettség korhatárát 
ugyanakkor 18 évről tizenhatra 
csökkenti a jogszabály. Ha a di-
ák nagyon rosszul tanul az álta-
lános iskolában, vagy hosszabb 
betegség miatt sokat kell kihagy-
nia, esetleg rossz családi körül-
ményei miatt lemarad, és ezért 

nem veszik fel egyik középiskolá-
ba sem, 14 évesen áthidaló meg-
oldásként a Híd I., majd a Híd 
II. felzárkóztató évfolyamban 
folytathatja tanulmányait, ahol 
alapkészségeket sajátíthat el, és 
rész-szakképesítést szerezhet.

A tervezettel ellentétben nem 
vezetik be az egész napos iskolát, 
ez csak egy választható tanítás-
szervezési forma lesz. Többéves 
előkészítő szakasz után lehetnek 
olyan intézmények, amelyek szét-
húzzák a tanítási időkeretet, és 
délutánra is szerveznek kötele-
ző órákat. Cserébe hosszabbak 
lesznek az órák közötti szünetek, 
napközben, délelőtt több idő lesz 
könnyebb foglalkozásokra, test-
nevelésre. Ahol egész napos isko-
la lesz, ott egyik gyerek sem kap-
hat felmentést a délutáni órák 
alól. A többi iskola hagyományos 

módon szervezi ezután is a taní-
tást, de napközit 16 óráig nekik 
is biztosítaniuk kell.

Az általános iskolában min-
den nap lesz majd tornaóra. A 
2012/13-as tanévtől heti három 
délelőtti és két délutáni testne-
velésórát tartanak majd a négy 
alsó osztályban, míg a felső ta-
gozaton az első évben még csak 
az ötödikeseknél vezetnék be a 
mindennapos testnevelést.

A középiskolákban – ahogy 
eddig is – csak központi írásbeli 

felvételi vizsgát lehet tartani. A 
központi felvételi mellett saját, 
helyi felvételit azok a középis-
kolák tarthatnak, amelyekben 
a felvételi évét megelőző három 
év átlagában több mint kétszeres 
volt a túljelentkezés.

Ötven órás közösségi szolgálat 
lesz 2016. január 1. után az érett-
ségi bizonyítvány kiadásának a 
feltétele. A diákok segíthetnek idős 
embereknek, vagy gyermekottho-
nokban, esetleg részt vállalhatnak 
az iskola karbantartásában.

A rossz szociális vagy in-
gerszegény környezetben 
élő gyerek számára az 

új köznevelési törvény minden-
képpen előrelépést jelent – jelen-
tette ki Dr. Székely Judit gyer-
mekpszichiáter főorvos. Ezek 
a gyerekek egységes oktatást, 
fejlesztést és nevelést biztosí-
tó környezetbe kerülhetnek az 
előrehozott óvodakezdéssel. Az 
egyedi fejlesztés, a tehetséggon-
dozás esélye viszont elveszhet a 
hirtelen létszámnövekedés miatt 
túlzsúfolt óvodákban. Ez ugyan-
is csak kis létszámú, 10-15 fős 
csoportokban ideális.

A főorvos asszony szerint a 3 
éves korban kötelezővé tett óvo-
dakezdés nem minden gyerek 
számára jó, a mentális fejlődés 
ugyanis 3 és 6 éves kor között 
nagyon eltérő lehet. A tapaszta-
latok szerint a gyerekek 3 éves 
korukig általában elérik azt az 
érzelmi fejlettségi szintet, ami 
lehetővé teszi, hogy több órát 

képesek legyenek családjuktól 
távol, édesanyjuk nélkül, közös-
ségben tölteni, de a gyakorlat-
ban az apróságok egy része túl-
zottan kötődik az anyukájához 
és érzelmileg nem érett az elsza-
kadásra, legyen az csupán csak 
néhány órás. Ez ebben az élet-
korban egyáltalán nem kóros. 
Mint ahogy az sem, ha 3 évesen 
nem alakult ki a gyerekekben a 
kortársakkal való kapcsolat igé-
nye. A zárkózottabb, introvertál-
tabb kicsik érzelmileg kiegyen-
súlyozottabban fejlődhetnek 
ekkor még a biztonságot nyújtó 
családi közegben.

Ezek a teljesen normálisnak 
mondható egyedi eltérések indo-
kolták eddig, hogy a gyerekek 
akár 5 éves korukig mentesül-
jenek az óvodalátogatás alól. A 
közösségi létnek ugyanis az in-
tézmények részéről is feltételei 
vannak: eddig az mehetett óvo-
dába, akinek egyrészt a beszéd-
készsége, mozgáskoordinációja, 

kézügyessége megfelelő volt az 
önellátásra – öltözés, étkezés –, a 
közösségbe kerüléshez, másrészt 
„szobatiszta” volt. Kérdés, hogy 
2014-től mi lesz? Felkészültek-e 
az óvodai dolgozók, hogy az el-
térő családi környezetből érkező, 
különböző képességű és fejlődési 
szinten lévő 3 éveseket az óvoda 
által elvárt szintre hozzák. Eddig 
az a gyakorlat élt, hogy a később 

érő gyerekek fejlesztését a szülők 
vállalták, hordták korai fejlesztő-
be, tornára. A törvénymódosítást 
követően ezeket az egyedi fejlesz-
téseket az óvodában kell megol-
dani. Joggal vetődhet fel tehát az 
a kérdés, hogy a fejlesztő peda-
gógusok, a logopédusok hogyan 
birkóznak majd meg a várható-
an ugrásszerűen megnövekedő 
fejlesztési igényekkel.

JáKI bEáta

A sok vitát kiváltó közneve-
lési törvény még az utol-
só pillanatban is jelentős 

változásokon esett át. Az ere-
deti elképzelésekhez képest a 
javaslat sokat finomodott, és 
számos, korábban nagy port 
felvert ötlet végül nem került 
bele a szövegbe. Az eredeti 
elképzelésekkel ellentétben 
nem tették kötelezővé például 
a hittant, de az állami általános 
iskolában a diáknak, vagy er-
kölcstanórára, vagy hit- és er-
kölcstanórára kell járnia (ezek 
közül az egyik kötelező tantárgy 
lesz). Azt a kitételt ugyanakkor 
egy módosító javaslattal töröl-
ték a törvényjavaslatból, hogy 
az állami és önkormányzati 
nevelési-oktatási intézmény 
nem nyilváníthat ki vallási, vagy 
világnézeti elkötelezettséget. A 
gyakorlat mutatja majd meg, 
hogy ezt mit jelent. A törvény-
ben szerepel az a pont is, hogy 
a vallási, világnézeti információ-
kat tárgyilagosan, sokoldalúan 
kell közvetíteni és ezzel nem le-
het sérteni a gyermek, a tanu-
ló, a szülő, a pedagógus vallási, 
világnézeti meggyőződését.

átlagosan 17 száza-
lékkal csökkenhet 
az egyetemek és 

főiskolák állami támogatá-
sa jövőre, mivel az állam a 
jelenleginél jóval kevesebb 
hallgató képzését fizeti, de 
van olyan vidéki főiskola, 
ahol csaknem 30 százalék-
kal lesz kevesebb az állami 
hozzájárulás – derül ki a 
Nemzetierőforrás-minisz-
térium által a rektoroknak 
kiküldött levelekből. Az In-
dex írása szerint az egye-
temeknek emiatt vissza 
kell fogniuk tervezett beru-
házásaikat, fel kell mondani 
megbízott oktatóknak, vagy 
megpróbálhatnak több fize-
tős külföldi hallgatót szerez-
ni. Míg ebben az évben még 
53 450 diák tanulmányait 
fizette az állam, informáci-
ók szerint jövőre mindösz-
sze 30 ezer körül lesz a 

finanszírozott helyek szá-
ma. Emellett még lesznek 
részösztöndíjas hallgatók, 
akiknél csak a képzési költ-
ségek felét állja az állam, 
a többieknek önköltséget, 
azaz tandíjat kell fizetni. Úgy 
tudjuk, a számok még nem 
véglegesek, de ahogy egyik 
informátorunk fogalmazott, 
jelentős változás a tárgyalá-
sok hatására sem várható 
a keretszámokban.

A kevesebb finanszí-
rozott hallgató miatt az 
egyetemeknek jövőre to-
vábbi megszorításokra kell 
felkészülniük. A támogatá-
sok jelentős mértékű csök-
kentése hatására egyes 
intézményeknek integrálód-
niuk kell egy nagyobb egye-
tembe, vagy olyan bevételi 
forrást kell találniuk, amivel 
finanszírozni tudják további 
működésüket.

Sarkalatos törvény 
rendelkezik január 1-jétől a 
családok védelméről; a 
kereszténydemokrata 
politikusok által egyéni 
képviselői indítványként – 
tehát ezúttal is érdemi 
társadalmi egyeztetés 
nélkül – benyújtott 
tervezetről karácsony 
előtt döntött a 
parlament. Ha tehát 
valamelyik politikai 
erőnek ez a szabályozás 
később nem tetszene, 
csak kétharmados 
parlamenti többség 
birtokában írhatja felül. Az 
előterjesztést a képviselők 
– az LMP és az MSZP 
képviselőinek távollétében, 
Orbán Viktor miniszterelnök 
vélhetően téves nem szavazata 
mellett – csaknem egyhangúlag 
fogadták el.

Minőség vagy mennyiség?A jelenleginél harmincezerrel több 
gyerek kezdi meg az óvodát 2014 

szeptemberétől. Kérdés azonban, hogy 
a hirtelen létszámnövekedés nem 

teszi-e lehetetlenné a minőségi munkát 
az intézményekben? Dr. Székely Judit 

gyermekpszichiátert kérdeztük.

hároméves kortól 
kötelező óvoda

köznevelés kérdőjelekkel

felzárkóztató hÍD-ak 
Hosszú hónapokig még a kormányoldal 

sem tudott megállapodni az új 
köznevelési törvényben foglaltakról, de 
ahogy várható volt, a jogszabályt így 
is elfogadták. Csupán Pokorni Zoltán, 

a Fidesz vezető oktatáspolitikusa 
szavazott nemmel.

Diszkók előtt 
„dekkoló” szülők

Az Országgyűlés több-
sége támogatta, 
hogy a családvédel-

mi törvényben rögzítsék: a 
szülők kötelessége – külön 
jogszabályban foglaltak sze-
rint – gondoskodni kiskorú 
gyermekük felügyeletéről, 
ha az éjszaka közterületen, 
vagy szórakozóhelyen tar-
tózkodik. Ennek kimondását 
a parlament ifjúsági bizottsá-
ga javasolta, arra hivatkozva, 
hogy a közterületen, illetve 
szórakozóhelyen éjszaka fel-
ügyelet nélkül eltöltött idő-

ben „számos gyermek válik 
bűncselekmény áldozatává 
vagy elkövetőjévé”.

A megoldáson főhet a szü-
lők feje. A hír napvilágra ke-
rülése óta őrültnél őröltebb 
„civil” ötlet született, amelyek 
közül egyik életképtelenebb, 
mint a másik. Egyelőre csak 
az biztos, hogy törvényt szeg, 
aki egyedül engedi el szó-
rakozni a kiskorú gyerekét. 
Elképzelhető, hogy a jövőben 
legalább annyi szülő „dekkol” 
a diszkók előtt, mint amennyi 
gyerek bent szórakozik. 

hittAn, vAgy Az erkölcstAn

választani kell

A törvény előbb született, 
mintsem a végrehajtá-
sához szükséges felté-

telrendszer adott lenne: jelen-
leg 30-40 ezer óvodai férőhely 
hiányzik, nem beszélve arról, 
hogy jelentős átszervezést igé-
nyelne a teljes óvodahálózat. 
Papíron ugyanis sok a betöltet-
len férőhely (328 ezer óvodás 
gyerek jut 363 ezer helyre, vagy-
is 35 ezerrel többen járhatná-
nak óvodába), a szabad helyek 
azonban nem ott vannak, ahol 

szükség lenne rájuk. Az ország 
bizonyos részein – leginkább a 
fővárosban és Pest megyében – 
most is kénytelenek tömegével 
visszautasítani a gyerekeket, 
mert nincs elég férőhely, míg 
másutt bezárják az intézménye-
ket, mert kevés a gyerek. Hiába 
az elhatározás, hogy januárban 
9,39 milliárd forint összegű óvo-
daépítési pályázatot írnak ki, 
azt nem tudni, hogy a forráshi-
ánnyal küzdő önkormányzato-
kat hogyan segítik majd az épít-

kezést követően, átvállalják-e a 
fenntartáshoz szükséges költsé-
geket is, vagy csak az építéshez 
nyújtanak segítséget. 

A mindennapos testnevelés 
sikeres bevezetéséhez szük-
séges tornatermek építése is 
milliárdos kiadás: jelenleg 335 
olyan iskola van az országban, 
ahol nincs tornaterem. Ezek 
pótlására nyolcmilliárd forint 
értékben írnak ki pályázatot, 
az építkezés azonban még 
évekbe telhet.

Milliárdos beruházásoktörvény A jólneveltségről Házasság csak nő és férfi között

Megnyirbált 
támogatás

Kevesebb pénz,

több fizetős hallgató

szeretetre 
kötelezett családok


