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6. oldal

jegyzet
Ébresztő
Egyre többen kerülnek mind 
reménytelenebb helyzetbe, s 
nő a szakadék a szegények és 
a tehetősebbek között. Az „el-
múttnyócév” és a mostani kor-
mány összes hibáját ugyanis 
az átlagos jövedelemmel ren-
delkező vagy annál is keveseb-
bet kereső munkavállalókkal 
és a nyugdíjasokkal akarják 
megfizettetni, miközben a je-
lenlegi hatalom látványosan 
kedvez azoknak, akiknek sem-
mi szükségük nem lenne erre. 
A Fidesz tehát komolyan gon-
dolta, hogy aki nem vitte sem-
mire, az annyit is ér.
„A zemberek” millióit veszik 
tehát semmibe, miközben a 
nevükben hajtották végre a 
„fülkeforradalmat”: szétverték 
a demokratikus intézmény-
rendszert, s folyamatosan pró-
bálják megnyirbálni az alkot-
mányos alapjogokat. Ez persze 
sokakat – valószínűleg a pol-
gárok többsége e körbe tarto-
zik – hidegen hagy. Az viszont 
biztosan nem, ha kevesebb 
van a borítékban, mint tavaly, 
miközben a boltban egyre töb-
bet kell fizetni mindenért. És a 
helyzet nem azért „fokozódik”, 
mert minket valamilyen turá-
ni átok sújt, s nem is a válság 
a legnagyobb baj.
A problémák oka a Fidesz 
maga. A végletekig elhibázott 
gazdaságpolitika, a szociális 
érzéketlenség, a kompromisz-
szumkészség teljes hiánya, a 
féktelen hatalomvágy és gőg, 
meg a Nyugattal szemben ví-
vott esztelen „szabadságharc” 
együttesen vezet oda, hogy ma-
holnap csődbe megy az ország.
Ha most lenne a választás, a 
közvélemény-kutatási adatok 
szerint mégis a Fidesz alakít-
hatna kormányt. Ébresztő, 
emberek, amíg nem késő!

Az oktatásra szánt pénzek 
megkurtítása veszélyezteti 
az Európai Unió kilábalását a 
gazdasági válságból, káros, 
ha tagállamok a költségeket a 
hallgatókra hárítják át a tandíjak 
emelésével és a közfinanszírozás 
csökkentésével – érvel az 
Európai Bizottság.

tömeges 
elbocsátások
Miközben a közszférából 
idén várhatóan több ezer 
alkalmazottat bocsátanak 
el, létszámstop van a 
vállalkozásoknál. Nyoma sincs 
annak az egymillió valódi új 
munkahelynek, amit a Fidesz a 
választási kampányban ígért.
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kemény kritikát kapott a kormány a civilektől, leg-
alábbis a magyar szolidaritás mozgalom évértékelő 
fórumán, március első napján. Nem volt előadó, aki 
meg tudta volna védeni az országvezetést, pedig a 
szakértők több oldalról is górcső alá vették az el-
múlt időszakot. „bálványimádók és patás ördögök”, 
„óriásfekély”, „egyre messzebb vagyunk a Nyugat-

tól”. ilyen és ehhez hasonló – vagy még keményebb 
– kijelentésekkel illették az előadók a vizsgált idő-
szakot és magát a kormányt. a történtekre nincs 
mentség – szögezték le a konferencia résztvevői 
–, de az elhibázott döntésekből még lehet kiút. az 
viszont hosszú és göröngyös, amin a jelenlegi hata-
lom nem akar végigmenni.

Hungaricum
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A Blaha Lujza térről indult a 
BKV-s menet, s a Rákóczi 
út – Kossuth Lajos utca 

útvonalon a buszsávban gyalo-
goltak a Főpolgármesteri Hiva-
tal Városház utcai épületéhez, 
akadályozva az Erzsébet híd felé 
tartó járműforgalmat. Petíciót 
vittek a Városházára, amelyet 
Tarlós István főpolgármesternek 
címezve Vitézy Dávidnak, a BKK 
vezérigazgatójának adtak át. Eb-
ben egyebek mellett a fővárosi 
tömegközlekedés biztonságos fi-
nanszírozását, a munkavállalók 
tárgyalásokba való bevonását, a 
nettó jövedelmek szinten tartását 
és sportklubjuk további működ-
tetését követelték..

 Több szakszervezeti vezető is 
arra kérte Vitézy Dávidot, ő és a 
városvezetés is vegye komolyan 
a petícióban foglaltakat. Egyi-
kük úgy fogalmazott: „nincs sok 
időnk, elindult egy olyan vonat, 
amit most még le lehet fékezni, 
de ha nagyon begyorsul, akkor 

ezen a vonaton már nem lesz 
fék”. Kijelentették: a bérek csök-
kentéséből nem lehet a cég finan-
szírozási helyzetét megoldani.

 Vitézy Dávid válaszában azt 
hangoztatta: tömegközlekedés 
nélkül Budapest nem működik, 
a tömegközlekedés viszont ak-
kor nem működik, ha egyrészt 
nincs megfelelő finanszírozása 
– hiszen jegybevételekből sehol 
a világon nem tartja fenn magát 
egy ilyen szolgáltatás –, és dolgo-
zók nélkül sem működik, akik a 
hátukon viszik a céget.

 A BKK vezérigazgatója arról 
is beszámolt: a dolgozók március 
elején megkapják a bérkompen-
zációt, pénteken pedig folytatód-
nak a kollektív szerződésről szó-
ló tárgyalások.

kidudálták
Amikor a Városháza elé ért a 
menet, akkor Vitézy Dávid, a 
BKK vezetője kijött az épületből, 

hogy néhány szót váltson a szak-
szervezeti vezetőkkel. A tüntetők 
hangos dudálással, illetve „taka-
rodj!” és „hazudik!” bekiabálá-
sokkal fogadták

túl nagyokat 
rúgtak
A BKV-tüntetés szervezői – a 
Közlekedési Érdekvédelmi Körök 
Szövetsége (KEKSZ) és a Váro-
si Tömegközlekedési Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége (VT-
DSZSZ) a Kossuth Lajos téren 
„spontán” focimeccset is szer-
veztek. Ezen az egyik a kapu a 
Városházát, a másik a kormányt 

jelképezte, és a csapatok BKV-s 
labdával fociztak. A meccsre 
öt előtt tíz perccel el is kezdtek 
melegíteni a „kormány” narancs 
mezes és a „főváros” kék mezes 
játékosai. Végül minden játékost 
kiállítottak, mert túl nagyokat 
rúgtak a BKV-t és az utazókö-
zönséget szimbolizáló labdába.

A tüntetés békésen ért véget.

L ehangolóan kevesen, 
mindössze pár százan 
voltak kíváncsiak az Ösz-

szefogás koncert műsorára 
Budapesten február 19-én.. 
A koncert célja az volt, hogy 
a 2012 forintos jegyekből be-
folyó bevételt – a költségek 
levonása után – felajánlják az 
államadósság elleni alapnak. 
Pedig a kínálat parádés volt: 
három megasztárt lehetett 
volna megtölteni a fellépők-
kel, LL Juniortól a Kozmixon 
át Tóth Vera és Király Linda is 
fellépett a legalább 12 ezres 
Papp László sportarénában. 
Ehhez képest pangott az aré-
na, a büfék nem is üzemeltek, 

a ruhatárban csak néhány ka-
bát árválkodott. A fellépő ze-
nészeket kissé zavarta, hogy 
ilyen kevesen jöttek el, bár 
igazán egyikük sem panaszko-
dott: LL Junior szerint akkor 
is megéri az összefogásról 
énekelni, jótékony koncerten 
fellépni, ha csak hárman van-
nak a nézőtéren. 

A koncertről egyébként az 
MTV felvételt készített, a két-
szer egyórás koncertfilmet áp-
rilis 7-én vetíti majd a köztévé.

a nagy ötlet
Az államadósság elleni ösz-
szefogás ötlete rédly Elemér 
győri katolikus plébánostól 

származik, még tavaly április-
ban jelentette be a mozgal-
mat. rédly kezdeményezésé-
re eddig 200 millió forint gyűlt 
össze, amely ugyan „csepp 
a tengerben, de a tenger is 
sok-sok cseppből áll”. szerinte 
fontos kiállni egymásért, és a 
kormány, illetve a miniszterel-
nök mellett, akinek vezérleté-
vel keresztényibbé válhat az 
ország, és megszabadulhat az 
adósságtehertől is.

Ez annak fényében külö-
nösen meglepő, hogy a ren-
dezvényt kifejezetten politi-
kamentesnek hirdették meg. 
Az előadók többsége is éppen 
ezért vállalta a fellépést. rédly 

szerint kétféle magyar ember 
nyúlhatna most a zsebébe, 
hogy az államadósság visz-
szafizetésében részt vegyen: 
azok, akik okozták, és azok, 
akik becsülettel gazdagodtak 
meg, és most van mit a tejbe 
aprítani. Majd szóba hozta a 
jobboldali újságírók által szer-
vezett Békemenetet is, ahová 
több mint százezren elmen-
tek, ezért is sajnálta, hogy 
most nem sikerült ennyi em-
bert mozgósítani.

A jótékonysági est szerve-
zője a zenei és filmes procu-
derként is ismert Neményi 
ádám volt, aki az Index kér-
déseire elmondta, a sport-

arénáért a produkciónak nem 
kellett fizetnie, azt a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium bizto-
sította a szervezők részére. 
Hogy ez valójában mekkora 
állami támogatást jelent (fű-
tés, világítás etc.), nem tudták 
megmondani.

A producer szerint a kon-
cert önköltsége, az ingyen fel-
lépőkkel és az állam részéről 
ingyen megkapott sportaréná-
val összesen körülbelül 1-2 mil-
lió forintba került, bár azt nem 
pontosan értettük, hogy be 

lettek-e kalkulálva az elhang-
zott dalok után fizetendő jogdí-
jak, illetve az sem volt világos, 
mekkora költségeket szenve-
dett el az állam a sportaréna 
egynapos nyitvatartásával.

Folyt. köv.
Az államadósság csökkentő 
bulisorozat a producer szán-
dékai szerint a nyögvenyelős 
kezdés ellenére sem állna 
meg Győrben és Budapesten, 
a következő állomások Debre-
cen és Pécs lehetnek.

Passzoltak a bkv-sok

sztrájkhelyzet 
a tömegközlekedésben

A bérükért gyalogoltakA biztonságos finanszírozásért,  
a munkavállalók tárgyalásokba való 
bevonásáért, a nettó jövedelmek 

szinten tartásáért és sportklubjuk 
további működtetéséért is tüntettek 

februárban a BKV-sok. A demonstrálók 
a rákóczi úti buszsávban gyalog 

vonultak a Városházához, ahol a Tarlós 
István főpolgármesternek címzett 

petíciójukat adták át Vitézy Dávidnak,  
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 

vezérigazgatójának. Ezt követően  
a Parlamentnél „spontán” focimeccset 

rendeztek. 

a nagy „bukta”

Államadósság-csökkentő koncert
Monstre buli helyett szűk körűre sikeredetett az Összefogás koncert, 

amellyel az államadósság csökkentése volt a szervezők célja. A gondolat 
nem rossz, csak éppen erre most valahogy nem voltak vevők az emberek, 

alig pár százan váltottak jegyet a sportarénába.

A BKV-s szakszervezetek 
legutóbb február 7-én 
tartottak több ezres 

tüntetést a BKV Akácfa ut-
cai épülete előtt. A dolgozók 
amiatt tiltakoztak, hogy a 
kollektív szerződés megvál-
toztatásával elveszítették a 
pótlékaikat, családjaik utazási 
kedvezményét, akár 40-50 
ezer forinttal is kevesebbet vi-
hetnek haza. Akkor a BKV ve-
zetőségének adtak át petíciót, 
melyben követelték a kollektív 
szerződésben megszerzett 
eddigi jogaik érvényben ma-
radását, azt, hogy a március 
elején lejáró szerződés hatá-
lyát július elsejéig hosszabbít-
sák meg, és a BKV tartsa be 

a szakszervezetekkel kötött 
megállapodásait. A petícióban 
benne volt az is, hogy vonják 
vissza a munkakörülményeket 
negatívan befolyásoló intéz-
kedéseket, a BKV vezetése 
tegyen intézkedéseket a hát-
ralékok és adósságok ren-
dezésére, és dolgozzák ki a 
rövid-, közép- és hosszú távú 
finanszírozási tervet.

A tüntetés után azonban 
a BKV igazgatósági elnöke, 
Várszegi Gyula azt válaszol-
ta: ő az utcán nem tud szak-
mai vitát folytatni. 

Lapzártánkkor érkezett a 
hír, hogy a szakszervezet és 
a cég vezetése megállapo-
dott néhány kérdésben.

a folytatás bizonytalan
nem ez volt az első

megszületett a döntés a szakszervezetek 
megosztottságát is erősítő konzultációs 
fórum létrehozásáról: február 22-én  
a kormány, három konföderáció és 
három munkáltatói érdekképviselet 
részvételével megalakult a versenyszféra 
konzultációs fóruma.

    Nincs 
mentség

civil országértékelés „Bálványimádók  
 és patás ördögök”

„Óriásfekély”
„Egyre messzebb vagyunk  

 a Nyugattól”

megállaPodtak
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„bálványimádók és Patás ördögök”

E gy dakota indián vak lova 
is reálisabban értékelte 
volna az ország helyzetét, 

mint azt korábban a kormány-
fő tette – adta meg az alaphan-
got első felszólalóként Kónya 
Péter, a szolidaritás társ-
elnöke. Hangoztatta ugyan-
akkor: bízik benne, hogy maguk 
is hagyományt teremtenek, és 
ha kormányra kerülnek, lesz-
nek más civil szerveződések, 
amelyek őket értékelik. Majd 
hozzátette, hogy az adóhivatal 
a Millások pénzügyeit vizsgálja, 
az országértékelő helyszínén 
pedig csőtörés miatt a ren-
dezvény idejére elzárták a vi-
zet, vagyis a hatalom mindent 
megtesz, hogy ellenfeleit ne-
héz helyzetbe hozza.

Kónya szerint az elmúlt év-
tizedekben számos probléma 

halmozódott fel, és a Fidesz 
– az egészségügytől a közok-
tatásig vagy a rendvédelemig 
– szinte mindenki számára 
ígért valami biztatót, de a 
szegényekről, az állástala-
nokról, vagy az elmaradott 
térségekben élőkről sem fe-
ledkezett meg. A valóságban 
viszont inkább csak az ellenté-
teket szították, hiszen egyes 
társadalmi csoportokat – 
például a munkanélkülieket, a 
kisebbségeket, a nyugdíjaso-
kat – szembeállították más 
rétegekkel. ráadásul szerinte 
a szociális és nyugdíjkiadások 
csökkentésével biztosítottak 
a felső tíz százalék számára 
kedvezőbb életfeltételeket.

Az eddigi kormányok sem 
fordítottak elegendő figyel-
met a foglalkoztatási helyzet 

javítására, de Kónya szerint 
a jelenlegi hatalom kifejezet-
ten akadályává vált a vállalko-
zások fejlődésének. Amikor 
ugyanis zavaros politikájával 
– amelynek része például a 
bankokra kivetett sarc, a 
tehetőseket támogató egy-
kulcsos adórendszer miatt 
szükséges bérkompenzáció 
terheinek a vállalkozások-
ra hárítása – beavatkozott 
az üzleti világ működésébe, 
amiatt csak újabb emberek 
kerültek utcára. Így beszélni 
sem érdemes az ígért egy-
millió új munkahelyről – fogal-
mazott –, mert a meglevő ál-
láshelyek megőrzéséért sem 
tettek semmit.

A tankötelezettség kor-
határának leszállítása, a kö-
zépiskolai keretszámok visz-

szavágása, a szakképzési idő 
csökkentése, az egyetemeken 
bevezetendő költségtérítés 
miatt a Fidesz politikájának a 
jövő generáció is áldozatává 
válik – hangsúlyozta Kónya. 
Kijelentette: a köznevelési 
rendszer lényege, hogy nem 
gondolkodó emberek, ha-
nem engedelmes alattvalók 
kerüljenek ki az iskolapadból. 
súlyos következménye lehet 
annak – mondta –, hogy már 
olyan vállalkozások alakulnak, 
amelyek hazai diákok külföldi 
tanulmányainak szervezésére 
szakosodnak.

s enki nem jár rosszabbul, ígérte a kor-
mány, de Orbán Viktor azt is hangoztat-
ta: ne a szavaira, hanem a tetteire figyel-

jenek – mondta szűcs Viktória, a bölcsődei 
Dolgozók Demokratikus szakszervezeté-
nek elnöke. Az igazságtalan egykulcsos adó-
rendszer bevezetésének következményeként 
viszont csökkent az alacsonyabb keresetűek 
jövedelme, s az e körbe tartozók a minimálbér 
jelentős emelése, illetve a bérkompenzáció ha-
tására is kevesebbet visznek haza.

A kormány felszámolta a szociális párbe-
széd korábbi jól bevált kereteit – megszüntet-
te az Országos Érdekegyeztető Tanácsot –, s 
helyette létrehozta a Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanácsot, amelyben a tudományos 
élet, az egyházak vagy a civil szervezetek kivá-
lasztott képviselői helyet kapnak ugyan, de an-
nak munkájában a kabinet már nem vesz részt 

– emelte ki szűcs Viktória. Az 
érdemi érdekegyeztetést nél-
külöző gyors jogalkotási folyamatok pedig sze-
rinte áttekinthetetlenek és követhetetlenek.

A munka világára vonatkozó rendelkezése-
ket a szakszervezeti vezető szerint érdemi 
egyeztetés nélkül írták át, a sztrájktörvény 
lehetetlenné teszi, hogy a foglalkoztatottak 
éljenek sztrájkjogukkal, az új munka törvény-
könyve pedig még kiszolgáltatottabbá teszi a 
munkavállalókat, de még az érdekképviseletek 
működését is ellehetetlenítik. szűcs Viktória 
vélhetően mindezek hatására fogalmazta meg: 
gondolkodott azon, hogy részt vegyen-e a szo-
lidaritás országértékelő tanácskozásán, mert 
úgy tűnik: aki nem a hatalom szája íze szerint 
beszél, azt igyekeznek megfélemlíteni. Ennek 
ellenére elmondta: mégiscsak a munkavállalók 
jártak rosszul.

E sztergom egyfajta min-
taváros, ahol már ko-
rábban sok mindent ki-

próbáltak, a félelemkeltést, a 
cenzúrát, emberek kikockázá-
sát (a köztévé egyik hírműso-
rában korábban a felvételeken 
felismerhetetlenné tették a 
Legfelsőbb Bíróság volt elnö-
két – a szerk.), az elbocsátá-
sokat – hangoztatta Tétényi 
Éva, esztergom polgármes-
tere, aki az önkormányzatok 
helyzetét értékelte. Ebben a 
helyzetben széles összefo-
gással – a korábbi fideszes 
településvezető helyett – sike-
rült új polgármestert válasz-
tani, és Tétényi Éva szerint, 
ha ez kicsiben működött, talán 
nagyban is megy majd.

Az önkormányzatok eladó-
sodottsága kapcsán a polgár-

mester kiemelte: 
városa egyike azok-
nak, amelyek nagy, 
húszmilliárd forint 
körüli devizatarto-
zást halmoztak fel. 
A képviselők ráadá-
sul úgy osztogatják 
a pénzt, mintha az a 
sajátjuk, s nem egy közössé-
gé lenne, és elszámolni sem 
akarnak vele. A rendszer sa-
játossága emellett, hogy azo-
kon a településeken, amelyek 
élén nem független polgár-
mester áll, a pártok finanszí-
rozását is a helyi büdzsébe 
kalkulálják bele. 

Az ilyen helyeken a várost 
is pártpolitikai szempontok 
alapján működtetik –  mondta 
–, amelynek egyik eleme, hogy 
nem feltétlenül a legjobb aján-

lattevő nyeri el a 
megbízásokat. Pe-
dig a szennyvíz nem 
pártfüggő, mert azt 
mindenhonnan el 
kell vezetni. Tétényi 
Éva szerint a kisebb 
települések erre 
már rájöttek, és ta-

lán sikerül is az összefogást 
megteremteni.

Az új önkormányzati tör-
vény elfogadása óta a tele-
pülések egyre kevesebbet 
költenek önként vállalt felada-
tokra, így felértékelődnek a 
civil szerveződések, amelyek 
eddig közpénzből finanszíro-
zott szolgáltatások biztosí-
tását vehetik át – emelte ki 
a polgármester. Így szerinte 
esély van arra, hogy senki ne 
maradjon ellátás nélkül. 

A nemzet- és nemzetiségi politika érté-
kelésére Törzsök Erika szociológust 
kérték fel, aki felszólalását azzal kezd-

te: a határon túli magyarok ügyét a „nemzeti 
oldal” hagyományosan próbálta kisajátítani, 
de ezt a kérdéskört most visszaveszik tőle. 
Kijelentette, hogy amit a XX. század nem in-
tézett el, azt a XXI. század elején tapasztalt 
megosztó politikájával sikerült elérni. Például 
a kettős állampolgárságról szóló, sietve és 
a környező államokkal folytatott diplomáciai 
egyeztetés nélkül elfogadott törvény szerinte 
nem a magyar nemzetiségek érdekeit szol-
gálta, hanem belpolitikai üzenete volt. Ennek 
következményeit pedig többek között azok 
szenvedik meg, akik szlovákiában felvették a 
magyar állampolgárságot.

Törzsök Erika úgy látja, azt is a Fidesz dön-
ti el, hogy a környező államokban elő magyar 
nemzetiségűek mely szervezeteit hajlandó 
partnerként elfogadni, de kész arra is, hogy 
magának a hazai jobboldalt támogató párto-

kat gründoljon. Ennek a meg-
osztó politikának könnyen az 
lehet a következménye, hogy például a szlová-
kiai választáson – ahol Fico esetleges győzel-
me esetén amúgy is új helyzet állhat elő – a 
Fidesszel szimpatizáló szervezet nem jut be 
a parlamentbe. Azzal pedig csak a határon 
túliak asszimilációját gyorsítják fel – állítja a 
szociológus –, hogy a kormány az elhibázott 
politikájával a magyar identitástudatot nem 
képes a határon túliak körében erősíteni. 

A kirekesztő, szegregáló oktatáspolitika 
fokozottan sújtja a hazai romákat – tért át a 
nemzetségi politikára Törzsök Erika. szerinte 
mindenkinek látnia kell, hogy ez még tovább 
rontja a cigányság munkaerő-piaci esélyeit. 
A legnagyobb hazai kisebbség helyzetének 
súlyosbodása pedig helyi konfliktusokhoz, éh-
séglázadásokhoz vezethet – figyelmeztetett. 
Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy tavaly 
négy és fél ezer roma kért menedékjogot Ka-
nadában.

A z országnak volt egy 
jó alaptörvénye, amit 
egészen váratlanul 

leromboltak – hangoztatta 
Majtényi László volt adatvé-
delmi biztos. Az nem kom-
munista, hanem egy minden 
demokratikus igény kielégítő, 
színvonalas alkotmány volt, 
legfeljebb a szöveg minősé-
ge volt az elvárhatónál gyen-
gébb, de szerinte a tavaly 
elfogadott alaptörvény annál 
is rosszabbra sikeredett. 

ráadásul arra a hazugságra 
alapozva, hogy egy régi sztá-
linista maradványt kell felszá-
molni, korlátozták a szabad-
ságjogokat és lerombolták 
az intézményrendszert. 

Így szerinte ma egyet-
len igazán független intéz-
ménynek csak a jegybank 
tekinthető; a többi szervezet 
esetében ez a függetlenség 
megszűnt vagy jelentősen sé-
rült. A kormány tehát sokat 
tett a korábban megszerzett 

jogok visszavéte-
le érdekében, de 
szerencsére olyan 
világban élünk – 
mondta Majtényi 
–, ahol az Európai 
Unió és az Európa 
Tanács jelentősen 
korlátozza a tagál-
lamok mozgásterét. 

Azt Majtényi ugyan nem 
vitatta, hogy az új alaptör-
vény a jogállamiság mini-
mumfeltételeit biztosítja, 

de az Alkotmány-
bíróság korábban 
ennél magasabb-
ra tette a mércét 
például a sajtósza-
badság, a sztrájk-
jog vagy a büntető-
eljárásban érintett 
személyek jogai 

kapcsán is. Ugyanakkor a 
magyar állam orcáját egy 
óriási fekély csúfítja el, és 
ez a sajtó szabadságának 
korlátozása. Úgy látja, ezt 

semmi nem indokolta, s ha 
a nemzeti együttműködés 
rendszere elbukik, az okok 
között az elsők között a 
médiatörvény lesz. A ta-
nácskozás után most per-
sze nem viszik el a szónokot 
– fogalmazott –, tehát még 
lehet szabadon beszélni, de 
a korábban deklarált jogok 
korlátozása miatt addig 
érdemes szót emelni, amíg 
azoktól nem fosztanak meg 
senkit.

A volt adatvédelmi biztos 
ugyanakkor figyelmeztetett 
rá: bár az új alaptörvényt az 
ország egyik felének meg-
alázásával fogadták el, eb-
ből a helyzetből nem lehet 
revánssal jól kijönni. Ahhoz, 
hogy hosszú távon demokra-
tikus, az alkotmányos jogokat 
tiszteletben tartó államban 
éljünk, egy új alaptörvényt 
csak a politikai közösség egé-
szének jóváhagyásával lehet 
elfogadni.

A z ország nem két-, hanem háromfelé 
szakadt – hangoztatta Bitó László köz-
író az ország mentális állapotát érté-

kelve. szerinte a legtöbben a reményvesztet-
tek vannak, azok, akik feladták; ők legalább a 
lakosság felét jelentik. A másik csoport tagjai 
vak eufóriában élnek, és azt sem veszik észre, 
ha „kutyaszarba léptek”. Bálványimádók, és 
aki nem imádja hasonló szenvedéllyel Orbán 
Viktort – vallják –, az nem is ember, hanem a 
patás ördög maga. 

Nem szabad azonban az apátiának engedni 
– jelentette ki Bitó László –, akkor sem, ha tu-
datosan igyekeznek éreztetni az emberekkel, 
hogy a hatalom azt csinál, amit akar, és esély 
sincs a változásra. Bár az összefogás szót 
ki lehet irtani a magyar nyelvből – annak leg-
feljebb az „összefogdosás” jelentése maradt 
meg –, de az együttműködésre talán még van 
remény – fogalmazott. Ha elég sokan el is hi-
szik, az egyszerű többséget a közíró szerint 
könnyen meg lehet szerezni a Fidesszel szem-
ben a következő választáson.

Az alaptörvényt ugyan nem 
lehet majd megváltoztatni, fe-
lülírni azonban igen: ahhoz elég 
összehozni néhány hozzáértő 
embert, aki húsz oldalban összefoglalja a leg-
fontosabb alkotmányos alapelveket. A szöve-
get azután oda kell adni Parti Nagy Lajosnak, 
aki meghúzza a felére. A dokumentumot fel kell 
olvasni a rádiókban és a tévékbe, utána népsza-
vazásra kell bocsátani, s ha az emberek elfo-
gadják, az Alkotmánybíróságnak annak alapján 
kell eljárnia, és az alkotmányosság így lassan 
helyreáll – vázolta a jövőt Bitó László.

A hetvenes-nyolcvanas években a zsar-
nokság teljes intézményrendszere a hatalom 
rendelkezésére állt, de már nemigen éltek ve-
lük – emlékeztetett a közíró. Most éppen az 
ellenkezője tapasztalható: nincs diktatúra, de 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
lehessen, bár még csak kisebb lépések történ-
tek ebbe az irányba – véli Bitó, hozzátéve: ért-
hetetlennek tartja, miért kellett az egyházakkal 
„olyan rondán” elbánni vagy a médiára támadni.

civil országértékelő rendezvényre invitálta március elsejére a Magyar szolidaritás 
Mozgalom a szervezet tagjainak és szimpatizánsainak egy szűkebb körét,  

hogy meghívott szakértők segítségével, több oldalról megvilágítsák és elemezzék 
a Fidesz kormányzása óta eltelt időszakot. A vegyipari szakszervezet fővárosi, 

Benczúr utcai nagytermében mintegy 150-en gyűltek össze.

Civil orszá gértékelés
„Mégiscsak az emberek  
jártak rosszul”

szűcs Viktória

Kónya Péter 

Tétényi Éva

Majtényi László

Törzsök Erika

Bitó László

„Háromfelé szakadt ország”

A nagy kárvallottak:  
a határon túli magyarok”

„A magyar állam óriási fekélye a sajtószabadság korlátozása

„Veszélyben a jövő generációja”

„Pártpolitika működteti a kisvárosokat is”

P etschnig Mária Zita közgazdász mak-
rogazdasági elemzőként kizárólag a 
számokkal operálva próbálta bizonyítani: 

Magyarország minden fontosabb fundamentá-
lis mutatót tekintve bajban van. A GDP növe-
kedése tavaly 1,7 százalékos volt ugyan – ami 
a 3,1 százalékos előirányzathoz képest egyéb-
ként jelentős elmaradás –, de a térségben ezt 
tekintve is sereghajtók vagyunk. Ha pedig hosz-
szú távú célként azt tekintjük, hogy a német 
gazdaságot akarjuk utolérni, a helyzet akkor 
sem rózsás: elmaradásunk három esztendeje 
egyre csak nagyobb.

Tavaly az ipari termelés volumene öt szá-
zalékkal emelkedett, de ez csupán fele az egy 
évvel korábbinak, s a javulás kizárólag az export 
növekedéséből származik – hangoztatta a köz-
gazdász. A belpiaci recesszió tehát Petschnig 
Mária Zita szerint tovább folytatódott. Jelentős 
volt ugyan a kiviteli többlet, de ennek oka első-
sorban az volt, hogy a pusztuló belgazdaság, az 
elhúzódó hazai recesszió miatt nincs import.

Nálunk egyre kevesebbet költenek beruházá-
sokra, s azokat nagyrészt külföldi forrásokból 
finanszírozzák. Ha pedig nincs beruházás – ál-

lítja a közgazdász –, romlik 
az ország versenyképessége. csökken a belső 
kereslet is, és a szakértő szerint a költségveté-
si hiányt csak azért sikerült a három százalék 
közelében tartani, mert az egyensúlyt egyszeri 
tételekkel – a magánnyugdíjpénztári befizeté-
sek államosításával és ágazati különadók ki-
vetésével – javították. Ezek nélkül a hiány több 
mint hat százalékos lenne. A teljes munkaidő-
ben foglalkoztatottak száma is kevesebb lett, s 
bár a hivatalos statisztika némi javulást mutat, 
annak csak a kényszermunkaként értelmezhe-
tő közfoglalkoztatás a magyarázata.

A zömében devizában fennálló államadósság 
sem az előzetes elképzelések szerint alakult 
– figyelmeztetett a szakértő. Annak az unió 
által elfogadott tervek szerint tavaly a GDP 
81,3 százalékáról 74,4 százalékára kellett vol-
na csökkennie, de az előzetes adatok szerint 
mindössze 80,3 százalékig sikerült jutni. Azon-
ban ennek is hatalmas ára volt, mert az álla-
mosított magánnyugdíjpénztári befizetésekből 
1500 milliárdot költöttek az államadósság visz-
szaszorítására, ami azonban a forint árfolya-
mának romlása miatt alig mérséklődött.

Petschnig Mária Zita 

„Egyre messzebb vagyunk  
Nyugat-Európától”
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A Magyar Szolidaritás Mozgalom 
nem párt. Gyorsan szaporodó tag-
ságunk és támogatóink a legkü-

lönbözőbb társadalmi rétegekből 
érkeznek. Többségük bizalmatlan 
a politikai pártokkal szemben, de 
elszántan tenni akar azért, hogy 
a jelenlegi országvezetést demok-
ratikusan és szociálisan elkötele-
zett politikai erő, vagy politikai 
erők szövetsége váltsa. 

A Magyar Szolidaritás Mozga-
lom széles körű és növekvő támo-
gatottságát az elkeseredettségnek, a 
csalódottságnak és tömegek roha-
mosan romló szociális helyzetének 
köszönheti. Mozgalmunkhoz azok 
az emberek csatlakoznak, akik a vál-
tozásért tenni akarnak valamit. Erre 
az akaratra épül a pozitív jövőkép, az 
erősödő hit, hogy hazánkat lehetséges 
jó útra téríteni. Hiszünk abban, hogy 
van tere a demokráciának, a társadal-
mi párbeszédnek, a szolidaritáson ala-
puló újraelosztásnak úgy, hogy a pol-
gári szabadságjogok sem csorbulnak.

A Magyar Szolidaritás Mozgalom 
elkötelezett a piacgazdaság, a fékek 
és ellensúlyok rendszerére épülő de-
mokratikus jogállam, a parlamenti 
demokrácia, az eszmék és kultúrák 
sokszínűsége, a pártok nyílt versenye, 
a kisebbségi jogok és vélemények tisz-
teletben tartása mellett. Ugyanilyen el-
kötelezetten támogatja az Európai Unió 
jogrendszere által képviselt szabályozott 
gazdaságot és az Alapjogi Chartában 
megfogalmazott polgári szabadságjo-
gokat, az állampolgárok és vállalkozók 
közösségeinek szabadságát, azaz a közjó 
érdekében szabályozott gazdasági-társadal-
mi viszonyokat, és fontosnak tartja a szoli-
daritás alapelvein nyugvó nagy ellátórendsze-
rek és intézmények hatékony működtetését, s 
azok elkerülhetetlen reformját. 

A Magyar Szolidaritás Mozgalom ideoló-
giai, érzelmi beállítódástól függetlenül nyitott 
mindenki előtt, aki elfogadja a fenti alapelve-
ket és elutasítja a gyűlöletet. 

A Magyar Szolidaritás Mozgalom termé-
szetesen tudomásul veszi, hogy parlamenti 
demokráciában a politikai pártok megha-
tározó szerepet játszanak. Ennek a rend-
szernek a lényege, hogy a választásokon 
győztes párt, vagy pártok kormányoznak, 
tevékenységüket pedig a mindenkori ellen-
zék kontrollálja. 

Az Orbán-kormány – kétharmados több-
ségével súlyosan visszaélve – választási rend-
szerünket eltorzította. Emiatt szövetségkötési 
kényszer van, ezért újra életre hívtuk a De-
mokratikus Ellenzéki Kerekasztalt, amely 
teret ad a civil társadalom és a demokrácia 
mellett hitet tevő pártok és a szakszervezetek 
demokratikus párbeszédének.

A Magyar Szolidaritás Mozgalom állás-
pontja szerint a Demokratikus Kerekasztal 
feladata az, hogy a demokrácia rendjének 
helyreállításához szükséges összefogás alap-
jait megteremtse és a szociálisan is szétszakí-
tott magyar nemzet újraegyesítéséhez szük-
séges lépéseket meghatározza. Az ellenzéki 
politikák sikerének kulcsa az, hogy élhető és 

támogatható jövőképet adjunk az elszegénye-
dő családoknak, a hátrányos helyzetű térsé-
gekben élőknek, a munkanélkülieknek, a vál-
lalkozásoknak, az egészségügyi és oktatási 
rendszer szolgáltatásaiból kirekesztetteknek, 
a rasszizmus és más előítéletek áldozatainak, 
a kultúra „munkásainak”, és mindazoknak, 
akik tevékenységükkel a demokrácia és a jó-
lét kibontakozását kívánják elősegíteni. 

a magyar szolidaritás mozgalom, 
amikor magára vállalja a Demokrati-
kus ellenzéki kerekasztal-tárgyalá-
sok elfogulatlan levezetését, felkéri 
a civilszervezeteket és a pártokat, 
hogy a békés hatalomváltás érdek-
ében 
  átmenetileg fogadják el a jelenleg érvé-

nyes, alapvetően torz választási rend-
szer nyújtotta korlátozott lehetősége-
ket,

  készítsenek programot, amely választ 
ad a társadalmat sújtó legégetőbb 
problémákra, valamint kínáljanak olyan 
megoldásokat, amelyek a lehető legszé-
lesebb kereteket nyújtják az állampolgá-
rok önálló, felelős törekvéseihez,

  korábbi elképzeléseik és politikai hibáik 
felismerésére törekedve alkalmazkod-
janak a társadalom elvárásaihoz és ke-
rüljék a felelőtlen ígérgetéseket,

  a közjó érdekében korlátozzák szerve-
zetük reprezentációja iránti igényeiket,

  kiinduló feltevésként fogadják el, hogy az 
egymás törekvéseit kontrolláló-korláto-

zó viták során kibontakozó egyetértés 
mindegyiküknek esélyt ad a szavazók 
támogatásának elnyerésére. Ugyanak-
kor ez az egyetlen lehetséges mód a 
Fidesz-KDNP-kormány leváltására. 
A Magyar Szolidaritás Mozgalom támo-

gatói országszerte igyekeznek elmagyarázni 
a demokrácia pártján álló jobb- és balolda-
liaknak, szegényeknek és gazdagoknak, al-
kalmazottaknak és vállalkozóknak, hogy a 
DEKA-tárgyalások sikere esetén a demok-
rácia és az európai jogállam helyreállhat, s 
a gazdaság és a társadalom kibontakozását 
segítő program készül.

A Magyar Szolidaritás Mozgalom vezetői 
felkérik támogatóikat, hogy a demokratikus 
értékeket valló pártoktól a legnagyobb fokú 
együttműködést követeljék meg. Küzdjenek 
az önsorsrontó széthúzás, kivagyiság ellen, 
és tájékoztassák a választókat arról, hogy a 
Magyar Szolidaritás Mozgalom minden tőle 
telhetőt megtesz a civil társadalom, a pár-
tok és a szakszervezetek egyetértésének ki-
alakításáért, azért az egyetlen megoldásért, 
amellyel a jelenlegi kormány leváltható. 

A Magyar Szolidaritás Mozgalom felkéri 
pártoló tagjait, hogy mutassanak példát min-
denkinek: képesek a félelem leküzdésére, az 
összefogásra, az együttműködésre, a szoli-
daritásra, mások megértésére, a kirekesztés 
tagadására, a megosztottság elutasítására, 
az önös értékek háttérbe szorítására, a de-
mokratikus értékek képviseletére.

Magyar SzolidaritáS MozgaloM

nyitott mindenki előtt

Nem kíván szembeállítani

  A lehető legszélesebb t
ársadalmi összefogással,

 az emberek aktív, 

felelősségteljes szerepv
állalásával meg akarjuk 

védeni demokráciát, az 

emberi-, állampolgári-, 
és munkavállalói jogokat

. 

  Elsődleges feladatunkna
k tekintjük, hogy a kiáb

rándult választókat 

magunk köré gyűjtsük, ho
gy értelmes és reális go

ndolatokkal 

segíthessük állampolgári
, választói öntudatra éb

redésüket.

  Olyan adórendszert akar
unk, amelyben a tehetőse

bbek nagyobb 

részt vállalnak közterhe
kből, erősítve ezzel az 

emberek szociális 

biztonságát, megállítva 
az emberek elszegényedés

ét és a társadalmi 

különbségek növekedését.

  Olyan országot akarunk, 
ahol lehetőségeihez mért

en mindenki kiveszi 

részét a közterhek visel
éséből. Ahol az adócsalá

sért, a korrupcióért 

nem csak az átlagemberek
et büntetik, hanem a gaz

dasági és politikai 

elit tagjait is.

  Olyan országot akarunk, 
ahol a munkavállalónak t

isztességes munkáért, 

tisztes megélhetést bizt
osító bért fizetnek.

  Pártok, politikailag szé
lsőséges mozgalmak és id

eológiák által 

megosztott és egymással 
szembefordított társadal

om helyett egy 

olyan élhetőbb Magyarors
zágot akarunk, amelyben 

nem bélyegzik meg az 

embereket pártválasztásu
k, ideológiájuk, vallásu

k, származásuk miatt.

  Olyan Magyarországot ak
arunk, ahol érték a haza

szeretet, a nemzeti 

öntudat, a történelmi – 
és kulturális hagyományo

k tisztelete és 

őrzése, és ezeket a foga
lmakat nem sajátíthatja 

ki magának a politikai 

paletta egyik fele, míg 
a másik felét kizárja on

nan.

céljai:

mit akar a 
?

A Magyar szolidaritás Mozgalom az Orbán-kormány és a magyar jobboldal 
ellenpólusa. szociálisan érzékeny, híve a jogbiztonságnak, nem kívánja egymással 

szembeállítani a különböző társadalmi csoportokat, tovább akar haladni azon  
az európai úton, amelyen évtizedekkel ezelőtt elindultunk.A z első állomás a BAZ me-

gyei Csenyéte, Beret, Felső-
gagy, Alsógagy volt, ahová 

egy „Éholtóautó” segítségével jut-
tatták el a rászorulókhoz az élel-
miszeradagokat.

Kónya Péter, a Szolidaritás 
egyik társelnöke elmondta, hogy 
„nem lehetnünk ott mindenhol, 
nem tudunk mindenütt segíteni, 
de reméljük, hogy a most induló 
akció során számos magánsze-
mély, szervezet és az állam figyel-
mét is a mélyszegénységben élők-
re irányítjuk.”

A Gyermekétkeztetési Alapít-
vány 1993 óta az éhező gyerme-
kek megsegítője. Az alapítvány 

elsődleges célja, hogy hazánkban 
minden gyermeknek rendszere-
sen jusson elegendő és egészséges 
táplálék. Hazai és nemzetközi fel-
mérések szerint jelenleg Magyar-
országon 20 ezer gyerek éhezik.

A Magyar Szolidaritás Mozga-
lom 2010. október elsején bontott 

zászlót. A demokratikus értékek 
védelme mellett az egyik legfonto-
sabb célkitűzése egy olyan ország 
megteremtésének elősegítése, 
amelyben a társadalmi szolidari-
tás valóban létezik, és a társadal-
mi és gazdasági különbségek „ol-
lója” egyre inkább összezáródik.

Magyarországon a kormánypártok 
2010 tavasza és 2011 vége közt 
gyakorlatilag megvalósították a 

fentieket, vagyis kezükbe kaparintották a 
hatalmi ágakat s ezzel felszámolták Ma-
gyarországon a demokráciát, legalábbis 
annyira megbénították, hogy 2012-re an-
nak csak romjai maradtak meg. Hazánk 
tehát a fenti megfogalmazás alapján igen-
is a diktatúra közelébe került. De kijelent-
hető: ha nincs is még igazi diktatúra, azért 
a demokráciát Magyarországon kétség-
telenül a megszűnés fenyegeti.

A folyamat előre megtervezetten, lé-
pésről lépésre, fokozatosan és jól szer-
vezetten zajlott. Mielőtt ezen lépéseket 
bemutatnánk, ki szeretnénk emelni né-
hány olyan döntést is, melyek nem szer-
vesen, de közvetetten szintén a demok-
rácia csorbításának irányában hatottak. 
Ide tartozik az egykulcsos adórendszer 
2011. január elsején történt bevezetése 
is, mely az ország legszegényebb réte-
geinek további elszegényedését hozta. 
Antidemokratikussága elsősorban abban 
nyilvánult meg, hogy a válság sújtotta Ma-
gyarországon egy közel 3 milliós réteget 
hozott rosszabb helyzetbe. A lépés „időzí-
tett megtétele” egyértelműen az igazsá-
gosság ellen hatott, és az ország egyhar-
madát elszegényítette. Hazánkban 2011 
végén nagyjából 3,5 millió ember élt a lét-
minimum alatt – vagyis ezen családoknak 
havonta fejenként 73 ezer forint alatti volt 

a jövedelmük (KsH-adat), így ezen emberek 
számára a törvény egyértelmű vesztesé-
geket jelentett, amit 2012-től súlyosbít az 
adójóváírás eltörlése, és az eü hozzájáru-
lás megemelése is. Ugyancsak a lakosság 
kiszolgáltatottságát erősíti a 2012 nya-
rán hatályba lépő új munka törvényköny-
ve, amely a munkáltatók jogkörét kibővíti 
a munkavállalók rovására, és jelentősen 
megkönnyíti az emberek elbocsátását. A 
demokrácia gyengülésének harmadik jele, 
a magánnyugdíjak 2011. január elsejével 
történt elvétele volt, melynek során az ál-
lam a tb rendszerbe kényszerítette vissza 
a lakosságot.  Ezzel a lépéssel megint csak 
sérült a szabad akarat, az emberek nem 
intézhették magán úton nyugdíj ügyeiket, 
hanem kötelezően át kellett adniuk azt az 
államnak, aki megkérdezésük nélkül hasz-
nálta fel pénzüket.

A folyamat – mely 12 lépésben zajlott 
– mára kiegészült azzal, hogy a Fidesz az 
IMF és az EU által kínált válságkezelő hitelt 
– melyre hazánknak életbevágó szüksége 
lenne a közelgő, sokak által tavasz végére 
prognosztizált teljes államcsőd elkerülése 
érdekében – december óta vonakodik elfo-
gadni, túlzás nélkül létbiztonsági végveszély-
be sodorva ezzel a legszegényebb 1,5-2 
millió magyar állampolgárt. A hitelt azért 
utasították el, mert megítélését mind az 
IMF, mind az EU bizonyos feltételekhez kö-
tötte. Ilyen feltétel volt a cikkünkben emlí-
tett pontok egy részének visszavonása, de 
legfőképpen a jegybanktörvény eltörlése. 
Az ország vezetése – és főként a minisz-
terelnök – számára annyira fontos a teljes 
belső hatalom megtartása, az összes ha-
talmi ág és gazdasági terület befolyásolása 
– lényegében az egyeduralom biztosítása 
–, hogy a demokráciát fejünkbe verni akaró 
Nyugat-Európával is szembeszállva inkább 
saját nemzetét dönti romba. szomorú és 
egyszersmind dühítő is az emberéletek 
ilyen szintű semmibe vétele, a szegények 
sorsának és az ország érdekeinek teljes 
mellőzése.

artifex arbiter
Magyar SzolidaritáS MozgaloM

békés megyében feb-
ruár 2-án megalakult 
a Magyar szolidari-

tás Mozgalom Békéscsabai 
csoportja 39 taggal.

szabolcs -szatmár -
bereg megyében 2012. 
február 10-én megalakult 
a mozgalom csengeri cso-
portja 20 aktivistával.. 

Fejér megyében sárbo-
gárdon alakult egy kicsi, ám 
annál lelkesebb csoport.

békés megyében, Gyu-
lán február 11-én csöndes 
tiltakozó demonstrációt 
tartottak a szolidaritás ak-
tivistái. Amíg a városi elit 

a nyolcadik polgári bálon 
ünnepelt, addig csaknem 
százan azzal a jelmondattal 
tiltakoztak, hogy „Nincs mit 
ünnepelni!”. 

Nyíregyházán február 
13-án kezdett ételosztásba 
a szolidaritás mozgalom. 
Naponta 100-150 ember-
nek adnak esténként élel-
met az Evangélikus Egyház 
Oltalom szeretetszolgálata 
által működtetett hajlékta-
lan szállón.

baján február 14-én a 
szolidaritás ételt osztott 
és lakossági fórumot tar-
tott.

kedves barátaink, di-
ákok, pedagógusok, 
munkások és mind-

azon szimpatizánsok, akik 
azért jöttek el ma este, hogy 
kinyilvánítsák véleményü-
ket: ma este nincs mit ün-
nepelni! – köszöntötte a meg-
jelenteket Gyulán a Magyar 
Szolidaritás Mozgalom nevében 
Ruzsa György, 

– Magyarországon a napok-
ban forrong a diákság, mert a 
felvételire jelentkezés ünnepélyes 
érzése helyett a teljes bizonyta-
lanság lett úrrá a jövő generáci-
óján. A minap a miniszterelnök 
azt mondta, hogy az, aki megüti 
a szintet, az részesülhet az ingye-
nes állami oktatásban, csakhogy 
az a szint a gazdagok szintje. 
Azoké a gazdagoké, akiknek a 
gyermekét a vidéki diák számá-
ra elérhetetlen elit gimnázium-
ban képzik, hogy majd megüsse 
a szintet. Ezek a diákok nem a 
középosztályt erősítik, hanem az 
elit klub tagjai.

Hogyan fog eljutni a kevés-
bé tehetős békési, szabolcsi, 
borsodi diák azokba a felső-
fokú oktatási intézményekbe, 
amelyek több száz kilométer-
re vannak a lakóhelyüktől?

Miért hoztak létre olyan ál-
lapotot, hogy tehetséges, de ke-
vésbé tehetős gyerekeink esetleg 
arra kényszerüljenek, hogy az 

ingyenes képzést biztosító egye-
temeken alapozzák meg jövőjü-
ket, maguk mögött hagyva há-
zat, s hazát? Mert ezek a fiatalok 
már nem jönnek haza és nem itt 
kamatoztatják tudásukat. Mi 
szülők a gyerekeinket e hazának 
neveltük és most a haza nem 
akarja szívébe fogadni őket?

Rózsa néni adja vissza 
gyermekeink jövőjét!

Támogatjuk a Hallgatói Há-
lózat „Vissza a jövőnket!”a fel-
sőoktatás szétrombolása és a 
drasztikus keretszám miatti 
tüntetését!

Nincs mit ünnepelni, mert az 
önkormányzati iskolák államo-
sítása miatt pedagógusok ezrei 
érezhetik úgy, hogy egyik napról 
a másikra elveszítik mindazt, 
amit élethivatásukká válasz-
tottak: gyerekeink nevelésének, 
oktatásának a lehetőségét. Peda-
gógusok ezrei élnek létbizonyta-
lanságban, félelem uralkodik a 
tantestületekben, hogy holnap 
vajon kinek nem kell már be-
mennie a munkahelyre.

Tiltakozunk az ellen, hogy 
államosítják iskoláinkat és 
nem lesz befolyásunk gyere-
keink taníttatására! 

Mi szülők, akik a kormány-
párti oktatáspolitika szerint lai-
kus, hozzá nem értők vagyunk, 
tiltakozunk a közoktatási rend-
szerünk teljes szétzilálása ellen, 

Ne legyen 
éhező gyerek!

Éholtás elnevezéssel közös akciót indított  
február 22-én a Magyar szolidaritás Mozgalom 

(szolidaritás) és a Gyermekétkeztetési Alapítvány, hogy 
élelmiszercsomagokat osszanak az ország gazdaságilag 

legelmaradottabb térségének legszegényebb településein. 

sEGÍTHET ÖN Is AZ AKcIó MEGVALósULásáBAN!
GyermekÉtkeztetÉsi alapítvÁNy

Bankszámla szám: 10300002-10350923-49020011
Bank: Magyar Külkereskedelmi Bank
IBAN: HU57 10300002-10350923-49020011
sWIFT: MKKB HUHB
Adószám: 18049842-2-43
Bejegyzés: Fovárosi Bíróság 4307/1993.
Kérjük, hogy az átutalás közleményeként tüntesse föl: Éholtóság

elindult

az éHoltóság

terjeszkedő mozgalom

Nagyon sok településen van már 
jelen a mozgalom, és néhány 
csoport aktivitása, sikere jól 
példázza: csak az egyszerű 

állampolgárokon múlik, hogy az 
ország elinduljon a változás felé.

Fontos
vidéki 
állomások

„nincs mit ünnePelni!”

polgári bál,  tiltakozással
a demokrácia Felszámolásának léPései magyarországon

csöndes tiltakozó demonstrációt 
tartottak Gyulán február 11-én a 

szolidaritás aktivistái. Amíg a városi elit 
a nyolcadik polgári bálon ünnepelt, addig 

mintegy százan azzal a jelmondattal 
tiltakoztak, hogy „Nincs mit ünnepelni!”. 

amelynek következtében iskolák 
helyett „kaszárnyákat” hoznak 
létre, ahol az oktatás alapja nem 
a pedagógiai szakmai hozzáérté-
sen alapuló tanszabadság, hanem 
az állami autoriter akaratnyilvá-
nuláson alapuló alattvaló képzés.

Féltjük gyerekeinket attól a 
köznevelési gyakorlattól, amely 
szegregál és a társadalmi kü-
lönbségeket növeli, amely által 
a jövő nemzedéke már 16 éves 
korában az utcára kerülve sod-
ródik a társadalom perifériájára, 
mert Orbán Viktor szavai szerint 
„nem nőtt be a feje lágya.” 

Tiltakozunk az ellen, hogy 
az új köznevelési törvénnyel 
lebutítják gyerekeinket és el-
veszik a jövőjüket!

Nincs mit ünnepelni, mert a 
szerencsés kétkezi munkás attól 
fél, hogy egyik napról a másik-
ra az utcára kerül. A gyáripa-
rosoknak kedvező új munkatör-
vénykönyve kiszolgáltatottá és 
jogfosztottá tette a munkaválla-
lói réteget. A kormányzati gaz-
daságpolitikának köszönhetően 
szemünk előtt dőlnek be a gaz-
dasági társaságok, a multinaci-

onális cégek elhagyják az orszá-
got, több ezer munkást téve az 
utcára.

Nincs helye az ünneplésnek 
akkor, amikor a matolcsysta 
adórendszernek „köszönhetően” 
folyton a kiskeresetűek járnak 
rosszul, szemben a zsebeiket meg-
tömő gazdagokkal és országgyű-
lési képviselőkkel. Felháborító, 
hogy az igazságtalan adórendsze-
rünk következtében az országy-
gyűlési képviselők zsebé ben a 
korábbinak a többszöröse marad, 
miközben Matolcsy György sze-
rint egy magyar család bizton-
sággal megél 47 ezer forintból. 

A Magyar Szolidaritás Moz-
galom olyan országot akar, ahol 
a munkavállalónak tisztességes 
munkáért tisztes megélhetést 
biztosító bért fizetnek.

Olyan adórendszert akarunk, 
amelyben a tehetősebbek nagyobb 
részt vállalnak a közterhekből, 
erősítve ezzel az emberek szociá-
lis biztonságát, megállítva az em-
berek elszegényedését és a társa-
dalmi különbségek növekedését.

Magyar SzolidaritáS MozgaloM 
– gyula

A széles nemzetközi felfogás szerint a diktatúra 
olyan politikai rendszer, melyben az állami 

főhatalom olyan személy, politikai szervezet, 
csoport vagy párt kezében összpontosul, mely 
birtokolni tudja az összes hatalmi ágat, vagyis 

a törvényhozást (parlament), a végrehajtó 
hatalmat (kormány), az igazságszolgáltatást 

(alkotmánybíróság, bíróságok, ügyészség)  
és a tömegtájékoztatást (média), meggátolva ezzel 

a népakarat demokratikus érvényesülését.

ahogy a magyar szolidaritás mozgalom látja

Új, antidemokratikus 
alkotmány 
Az alkotmánybírósági 
kontroll csökkentése
Az Országgyűlés 
munkájának megbénítása
Az államfői kontroll 
kiiktatása
Az igazságszolgáltatása 
pártirányítás alá helyezése
A pénzügyi rendszer és a 
Jegybank pártirányítás alá 
helyezése 
A sajtószabadság 
felszámolása
Köztisztviselők 
megregulázása
További „fékek kiiktatása”
Önkormányzatok 
befolyásolása
A választási rendszer 
manipulálása
A sarkalatos törvények 
körének kibővítése

a demokrácia

Felszámolásának

konkrét léPései
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Februárban csaknem százezerrel nőtt 
a regisztrált munkanélküliek száma, 

ami az MsZP szakpolitikusa 
szerint az adórendszer változása 

miatt következett be. Katona Tamás 
úgy véli, az idén a reálkeresetek is 

csökkenni fognak. 

Az Országos Érdekegyezte-
tő Tanács helyébe lépett új 
egyeztető fórumról szóló 

megállapodást a kormányt kép-
viselő Czomba Sándor foglalkoz-
tatáspolitikáért felelős államtit-
kár, Dávid Ferenc, a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége főtitkára, Rolek Ferenc, 
a Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége alelnöke, 
Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-
Coop Szövetség elnöke, valamint 
Gaskó István, a Liga, Palkovics 
Imre, a Munkástanácsok és 
Pataky Péter, a Magyar Szak-
szervezetek Országos Szövetsége 
(MSZOSZ) elnöke írta alá.   

Czomba Sándor szerint a ver-
senyszférát érintő megállapodás-

sal olyan fórum jött létre, amely 
teret ad a közös gondolkodásnak 
a foglalkoztatáspolitikáról, a 
munka világáról a kormány, a 
munkaadók és a munkavállalók 
számára. A megállapodást alá-
írók már bizonyították, fontos 
ügyekben partnerek tudnak len-
ni, együtt tudnak működni. Utalt 
arra, hogy a közszférában már 
működött hasonló érdekegyez-
tető fórum, és jogos igény volt a 
versenyszférában is megteremte-
ni a konzultáció lehetőséget. Az 
államtitkár véleménye szerint 
óriási kihívás, feladat ebben az 
évben a meglévő munkahelyek 
megőrzése, megtartása, és eb-
ben a bérkompenzáció megfelelő 
működtetésének, egyéb eszkö-

zöknek fontos szerepük van. A 
gazdasági növekedésre alapozva 
lehet a foglalkoztatást bővíteni – 
tette hozzá.

 Az ÁFEOSZ-Coop Szövet-
ség elnöke, Zs. Szőke Zoltán 
a munkaadói szervezetek kép-
viseletében a megállapodás 
aláírása után elmondta: megy-
győződésük, hogy egy sike-
res ország alapja a sikeresen 
működő gazdaság, és ebben 
mindenkinek megvan a maga 
feladata. A sikeres gazdaság-
fejlesztéshez a munkaadók a 
mögöttük álló szakértelmükkel 
kívánnak hozzájárulni. Gaskó 
István, a LIGA Szakszerveze-
tek elnöke azt hangsúlyozta: 
úgy látják, hogy a kormány 

társadalmi párbeszéd készsége 
egyre erőteljesebb, kikéri a tár-
sadalmi-szociális partnerek vé-
leményét. Kiemelte: valameny-
nyi munkavállaló képviselve 
lesz a fórumon, és az itt születő 
megállapodások valamennyiük 
érdekeik szolgálják.

Pataky Péter, az MSZOSZ el-
nöke lapunknak azt mondta: a 
konzultációs fórum résztvevői kö-
rének bővítését szeretnék, hiszen 
a versenyszférában szerveződő 
szakszervezetek közül az Auto-
nóm Szakszervezetek Szövetsége 
se kapott meghívást a megál-

lapodásról szóló tárgyalásokra. 
Az MSZOSZ mindazonáltal kö-
telezettséget vállal arra, hogy a 
fórum napirendjén lévő kérdé-
sekről előzetesen egyeztet az ösz-
szes érdekelt szakszervezettel, és 
képviseli is a véleményüket. 

(K. J. e.)

Az MsZOsZ kötelezettséget vállalt

A Versenyszféra és a 
Kormány Állandó 
Konzultációs Fórumá-

nak (VKF) tagja a kormány és 
három szakszervezet mellett 
három munkaadói szervezet: 
a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (VOSZ), 
a Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövetsége 
(MGYOSZ), valamint az ÁFE-
OSZ-Coop Szövetség. A MOSZ 
közleményében hangsúlyozza: 
a megállapodást aláíró három 
munkáltatói szervezet nem 
vállalkozhat felelősen a koráb-
bi Országos Érdekegyeztető 
Tanács munkaadói oldala he-
lyett a versenyszféra egészé-
nek munkaadói képviseletére, 
különösen nem a mezőgazda-
ság sajátosságainak az érvé-
nyesítésére.

Ez meglátszik az elvárt 
béremeléssel és bérkompenzá-
cióval kapcsolatos egyeztetés-
ben és a megállapodás alap-
ján született jogszabályokban 
is, nem veszik ugyanis figye-
lembe a mezőgazdasági mun-
kavégzés sajátosságait. Ezek 

miatt például a teljesítmény-
bérek tekintetében az elvárt 
béremelés a mezőgazdaság-
ban gyakorlatilag végrehajtha-
tatlan – mutatnak rá. 

Emiatt a MOSZ a jogsza-
bályok utólagos módosítását 
kezdeményezte, a valós hely-
zetnek megfelelő megoldá-
sokat javasolva. Ezért félő 
– állapítja meg az agrár-ér-
dekképviselet –, hogy ha az 
érdekegyeztetés a megállapo-
dás szerinti körre szűkül, ez a 
jövőben is megismétlődhet. 

A MOSZ álláspontja szerint 
az agrármunkaadók egyezte-
tésből történő kizárása miatt 
keletkező feszültségekért az 
alapítókat terheli a felelősség. 
Emiatt a MOSZ szükségesnek 
tartja – különös tekintettel ar-
ra a tényre, hogy a kormány 
a munkahelyteremtésben ki-
emelt szerepet szán a vidék-
nek, az agráriumnak –, hogy 
lehetőséget kapjon az ágazatot 
érintő kérdésekkel kapcsolatos 
konzultációban a mezőgazda-
sági érdekek megjelenítésére 
– áll a közleményben.

A z Autonóm Szakszervezetek Szövet-
sége növekvő aggodalommal állapítja 
meg, hogy tartósan és visszafordít-

hatatlanul romlik a magyar munkavállalók 
helyzete, a szövetség közleménye szerint 
mindezekre nem válasz a Versenyszféra 
Konzultációs Fórumának (VKF) létrehozása, 
amely diszkriminatív és kirekesztő – közölte 

a szervezet az MTI-vel. Az autonómok köz-
leménye rámutat: tény, hogy a versenyszféra 
szakszervezeti konföderációi közül csak a 
kormány által kiválasztottak lettek tagjai a 
fórumnak. Annak a testületnek, amely csak a 
nyilvánosság és a nyílt vita kizárásával szán-
dékozik működni – fogalmaznak. A szövetség 
szerint az aláírók osztoznak a kormányzati 

felelősségben, ezt nem 
tudják önmaguktól 
elhárítani. A megálla-
podás haszonszerzői a 
kormány és a munkál-
tatók, kárvallottjai pedig a munkavállalók. 
Közös az aláírás, közös a felelősség – áll a 
közleményben.

egységbe a túlhatalom ellen!
székely Tamás

megállaPodtak

konzultációs fórum 
a versenyszférában
Megszületett a döntés a szakszervezetek megosztottságát 

is erősítő konzultációs fórum létrehozásáról:  
február 22-én a kormány, három konföderáció és három 

munkáltatói érdekképviselet részvételével megalakult  
a versenyszféra konzultációs fóruma. 

a mosz 
tiltakozik

A Mezőgazdasági szövetkezők és 
Termelők Országos szövetsége 

(MOsZ) elfogadhatatlannak tartja, 
hogy a mezőgazdasági ágazat 
képviselete nem kapott helyet 

a kormány és egyes munkaadói 
szervezetek részvételével megalakult 
konzultációs fórumban – közölte az 
agrár-érdekképviselet az MTI-vel. 

F elelőtlenség, sőt po-
litikai hiba lenne, ha a 
Magyar szakszerve-

zetek Országos szövetsége 
(MsZOsZ) kimaradna a ver-
senyszférában szerveződő 
háromoldalú konzultációs 
fórumból, ezért a vegyipari 
ágazat felhatalmazta a szer-
vezet elnökét, Pataky Pétert, 
hogy írja alá a megállapodást, 
s képviselje a konföderáció 
tagjait az egyeztetéseken – 
jelentette be székely Tamás. 

A Magyar Vegyipa-
ri, Energiaipari és 
rokon szakmák-
ban Dolgozók szak-
szervezeti szövet-
ségének (VDsZ) 
elnöke ezt annak 
kapcsán szögezte 
le, hogy a kormány 
a munkaadói és a munka-
vállalói érdekképviseletek 
három-három szervezetét 
– utóbbiak közül a Ligát, az 
MsZOsZ-t és a Munkástaná-

csokat – invitálta 
tárgyalóasztalhoz 
az Országos Kon-
zultációs Tanács 
helyébe lépő új tes-
tület, a Verseny-
szféra Érdekegyez-
tető Fórumán való 
rendszeres kon-

zultációra. A VDsZ két kon-
föderációhoz tartozik, ám 
ezek közül csak az MsZOsZ 
kapott meghívást a testület-
be, az Autonóm szakszerve-

zetek szövetsége kimaradt 
a körből. A mintegy 40 ezer 
tagot számláló vegyipari 
ágazat elnöksége azonban 
úgy véli, most nincs helye 
sértődésnek, a kormány túl-
hatalmával szemben csak 
az egységes szakszerveze-
ti fellépés lehet hatásos, s 
megengedhetetlen, hogy a 
vállalkozásoknál dolgozókat 
érintő intézkedésekről csak 
a Liga és a Munkástanácsok 
tárgyaljon a kormány és a 
munkaadók képviselőivel – 
szögezte le székely. 

A VDsZ azonban nem 
tartja helyesnek, hogy a kü-
lönféle egyeztető fórumokra 
meghívott szervezetek listá-
ját a kormány „ízlése” szerint 
állítják össze. székely szerint 
ezzel az egység bomlasztása, 
s a szakszervezetek egymás 
ellen való fordítása a célja a 
hatalomnak. A szakszerve-
zetek jövőbeni szorosabb 
együttműködése érdekében 
a VDsZ további lépéseket 
javasol.

A kormány túlhatalma elleni egységbe szerveződnek 
a szakszervezetek, legalábbis ami a Versenyszféra 

Konzultációs Fórumán való részvételt illeti. A vegyipari 
ágazat széthúzás helyett összefogást szorgalmaz, ezért 
a két konföderációhoz tartozó szervezet felhatalmazta az 

egyeztetésre meghívott MsZOsZ elnökét, hogy írja alá az új 
testületben való részvételről szóló megállapodást. A másik 

konföderáció, az Autonóm szakszervezetek szövetsége 
kimaradt a körből, ám súlyos hiba lett volna ezért távol 

maradni az egyeztetésektől – véli a VDsZ elnöke. 

„Nincs helye sértődésnek”

diszkriminatív a konzultációs Fórum

borsikékat nem hívták

A KSH szerint tavaly 213 
ezer forint volt a bruttó 
havi átlagkereset. Ez Ka-

tona Tamás MSZP-s politikus, 
korábbi statisztikai hivatali el-
nök szerint azt jelenti, hogy a 
bérek nem egészen öt százalék-
kal nőttek, s így a 3,9 százalé-
kos infláció mellett egy százalék 
körül emelkedtek a reáljövedel-
mek. Volt, aki sokkal jobban élt, 
a legtöbben viszont a pénzükért 
kevesebbet vásárolhattak, mint 
egy évvel korábban.

A versenyszféra szellemi dol-
gozói jártak a legjobban: 2011-
ben majdnem nyolc százalékkal 
ért többet a fizetésük, mind egy 
esztendővel korábban. A fizikai 
munkások jövedelmi pozíciói vi-
szont romlottak, hiszen minden 
száz forintból majdnem kettő-
től búcsút vehettek. A közszfé-
rában pedig már határozottan 
érzékelhető veszteséget kellett 
elkönyvelniük az alkalmazot-
taknak, hiszen a bruttó kerese-
tek is csökkentek, így a reáljöve-
delem átlagosan 6,2 százalékkal 
lett kevesebb, bár ezt az adójó-
váírás részleges kivezetésének 
ellensúlyozása érdekében beve-
zetett 1,1 százalékos bérkom-
penzáció valamelyest 
mérsékelte – hangsú-
lyozza a politikus.

A kereseti viszo-
nyokat jellemzi – tette 
hozzá Katona Tamás 
–, hogy a kormány- és 
köztisztviselők, vala-
mint a közalkalmazottak két-
harmadának járt a 210 ezer 
forintos havi bruttó átlagfizetés 
alatt mutatkozó keresetcsökke-

nést ellentételező kompenzáció. 
Ennek ellenére a közigazgatás-
ban dolgozók jövedelme 2,3, az 
oktatásügyben foglalkoztatotta-
ké 6,7, az egészségügyieké pedig 
8,3 százalékkal ért kevesebbet, 
mint egy évvel korábban.

Az egykulcsos, 16 száza-
lékos személyi jövedelemadó 
bevezetésével mindenki jól 
járt – legalábbis ezt igyekezett 
kommunikálni a kormány. Ka-
tona Tamás azonban állítja: a 
többség bizonyosan rosszabbul 
jött ki a dologból, hiszen az 
intézkedés elsősorban a bruttó 
ötszázezer feletti jövedelemmel 
rendelkezők számára volt elő-
nyös. Az összesen 3,8 millió fog-
lalkoztatott körül azonban csak 
mintegy félmilliónyian keresnek 
ennyit, vagy még többet.

a Helyzet 
Fokozódik
Az idén még rosszabb lehet a 
helyzet – prognosztizálja a po-
litikus. Szerinte 3,5-4 százalék 
körül csökkenhetnek a reál-
keresetek, de az alacsonyabb 
jövedelműek százból akár tíz 
forintot is bukhatnak. Katona 
állítja: a bérből is fizetésből 

élők háromnegyede eb-
ben az évben a koráb-
binál szinte biztosan 
rosszabb helyzetbe ke-
rülhet. Az adójóváírás 
megszüntetése miatt a 
minimálbért 72 ezerről 
92 ezerre kellett emelni 

annak érdekében, hogy min-
denki ugyanannyit vihessen ha-
za, mint egy évvel korábban. Ez 
19 százalékkal növeli a munka-

adók terheit, de ettől a dolgozók 
egyetlen fillérrel sem keresnek 
többet, mint tavaly, miközben 
az idén öt százalék lehet az 
infláció., vagyis: húsz forintból 
egytől elbúcsúzhatnak.

A havi legfeljebb 212 ezret 
keresők ugyanakkor 10-15 ezer 
forintot veszíthetnek, amit a köz-
szférában kompenzálni fognak, a 

magáncégeknél azonban koránt-
sem biztos, hogy sikerül ennek 
az ellentételezéséhez, illetve a mi-
nimálbér emeléséhez szükséges 
pénzt kigazdálkodni. A kormány 
ígérte ugyan, hogy ehhez segít-
séget nyújt, de Katona szerint a 
forrást a költségvetésben nem lát-
ni, ráadásul olyan szigorú feltéte-
leket írtak elő, amelyet a kis- és 

közepes vállalkozások nem tud-
nak teljesíteni. Nem csökkenthet-
nék ugyanis a korábbi létszámot, 
s a munkavállalók legalább két-
harmadának biztosítani kellene 
a kompenzációt.

A februári adatok máris arra 
figyelmeztetnek, hogy a mun-
kaadók a minimálbér emelésé-
re elbocsátásokkal válaszoltak: 

egyetlen hónap alatt 96 ezerrel 
nőtt a regisztrált munkanélkü-
liek száma. Katona állítja, hogy 
ez nem elsősorban a szezonális 
hatások következménye – az év 
e szakaszában mindig hasonló 
tendencia figyelhető meg –, ha-
nem az adórendszer változásá-
nak tudható be.

(MunKatárSunKtól)

A z alacsony közmun-
kás-minimálbér sem 
hozta meg az üzleti 

szféra kedvét a közfog-
lalkoztatottak alkalmazá-
sához, noha a program 
deklarált célja a verseny-
szférában történő mielőbbi 
elhelyezkedés – írta a Világ-
gazdaság.

Idén januárban összesen 
25.500 főnyi munkaerőre 
jelentettek be igényt a mun-
kaügyi kirendeltségekhez 
a cégek, ám az állásoknak 
csupán harmada volt tá-
mogatás nélküli munkale-
hetőség, s az állásajánlatok 
elsősorban a fejlettebb ré-
giókból, illetve városokból 
(Budapest, Győr-Moson-
sopron, illetve Zala) érkez-
nek. Az ország többi részét, 

különösen az északkeleti 
megyéket a támogatott ál-
láshelyek uralják, amelyek 
döntően közmunkásokat 
takarnak.

  A közfoglalkoztatottakat 
elvileg korlátlan számban ve-
hetik át a cégek, de a várha-
tó alacsonyabb bérköltség 
sem tűnik elég vonzónak. 
A lap megjegyzése szerint 
ennek egyik magyarázata, 
hogy csak létszámbővítés 
keretében kerülhet sor köz-
munkások felvételére, ha 
hagyományos dolgozók el-
bocsátása után vesz fel egy 
cég közmunkásokat, akkor 
azt kockáztatja, hogy nem 
rendezett munkaügyi kap-
csolatokat állapítanak meg 
nála, és így közbeszerzési 
pályázatait is elbukhatja.

csökken a reálbér,                            több leHet a munkanélküli

százból        forintot 
elbukuNk10

az index egymilliómunkaHely-számlálója

Drasztikusan romlik az arány
A tavalyi utolsó negyedévben 3 850 600 embernek 

volt munkája Magyarországon, jelentette a 
Központi statisztikai Hivatal. Ez egyrészt kisebb 

ugyan, mint az előző adatközlésben szereplő 
szeptember-novemberi időszak értéke – akkor több 

mint 3 860 000 ember dolgozott –, másrészt 
viszont 46 ezerrel magasabb, mint a 2010 utolsó 
negyedévi, amikor viszont csak alig több mint 3,8 

millió embernek volt állása.

önkormányzati közmunkások

pályázatokat 
bukhatnak 
a cégek

távolodó munkahelyek

A növekedés ugyanakkor 
mégis azt jelzi, hogy lassult 
a foglalkoztatásbővítés tem-

pója, így még távolabb kerültünk 
a kormány ígéretétől, miszerint 
tíz év alatt egymillió új munkahe-
lyet teremtenek.

Az Index egymilliómunka-
hely-számlálójának adatai szerint 
ugyanis a legfrissebb KSH-adatok 
már több mint nyolcvanezres elma-
radást mutatnak a terv időarányos 
elvárásaihoz képest. A 2010 májusi 
adatokkal elindított számláló egy 
lineáris tengelyen – lényegében egy 

trendvonalon – azt mutatja, hogy 
az egymillió új munkahelyet jelen-
tő, átlagosan 120 hónapon át havi 
8333 főnyi új állást jelentő pályán 
hol tart a foglalkoztatás. Termé-
szetesen a lineáris vonal – a ter-
mészetéből fakadóan – nem veszi 
figyelembe a munkaerőpiac szezo-
nalitásából fakadó sajátosságokat, 
ugyanakkor, miután most már ti-
zenhét adat van benne, alkalmas 
arra, hogy egy nagyjából másfél 
éves tendenciát felmutasson.

Már harmadik hónapja több 
mint 3,9 millió foglalkoztatottról 

kellene szólniuk a KSH-statiszti-
káknak, azonban ehhez nemhogy 
közelítenénk, hanem – az álta-
lában nem teljes napi nyolcórás 
munkaviszonyt jelentő közfoglal-
koztatás intenzív bővítése ellenére 
is – egyre távolabb kerülünk.

Az elmúlt három hónapban 
még csak 50-53 ezres volt az elma-
radás, mostanra viszont 80 ezer 
fölé emelkedett a mínusz – ilyen 
alacsonyan utoljára hét hónapja 
állt az egymilliómunkahely-szám-
láló. Ráadásul egyik hónapról a 
másikra 27 ezerrel távolodtunk 

el attól – tíz hónapja nem romlott 
egy hónap alatt ilyen mértékben 
a mutató. A számláló most már 
több mint épp egy éve folyamato-
san alacsonyabban van, mint ahol 
a foglalkoztatásnak a kormány-
zati ígéretek szerint lennie kelle-
ne. Ráadásul, és ez szintén azt 
mutatja, hogy egyre távolodunk 
a vállalt cél elérésétől, amíg 2010 
utolsó negyedévében még csak 26 
ezres mínuszban volt a mutató, 
egy év elteltével már ennek több 
mint háromszorosával maradunk 
el a kormányzati vállalástól. 



Annak ellenére, hogy Orbán 
Viktor évértékelőjében – és 
korábban többször is – a 

magyarországi munkahelyeket 
teremtő multik támogatásáról 
beszélt, s erre példaként éppen a 
Nokiát említette, most mégis ez a 
cég jelentette: tömeges elbocsá-
tásokat tervez. 

A Nokia az elbocsátott dolgozók-
nak támogatási programot kínál 
majd, s a felmondási időt követő-
en még két hónapig állományban 

tartja őket, hogy az álláskeresésre 
tudjanak koncentrálni. Hamarosan 
2050 fizikai és 250 szellemi dolgo-
zó kapja meg a felmondásról szóló 
értesítést. Arról egyelőre nem szól-
nak a hivatalos bejelentések, hogy 
a Nokia mellé, az ipari parkba be-
költözött cégeknek a változásokat 
követően hogy alakul a rendelés-
állománya, de alighanem csökkeni 
fog, tehát náluk további leépítések 
várhatók. 

(K. J. V.)

így éPít le a nav

okos!
Üres státuszok megszünteté-

sével csökkenti a létszámot a 
Nemzeti Adó és Vámhivatal 

(NAV).  A kormány a januárban 
döntött az idei költségvetési hiánycél 
teljesítése, valamint „a hatékonyan 
működő állam kialakítása céljából” 
átfogó kormányzati létszámcsök-
kentésről. Matolcsy György egy, a 
leépítéssel kapcsolatos kérdésre 
válaszolva közölte, hogy a NAV-nál 
a „meghatározotthoz képest maga-
sabb mértékű létszámleépítés nem 
került elrendelésre”, azonban a lét-
számcsökkentésen kívül „azonnali 
és teljes körű létszámfelvételi zárlat 
lett elrendelve 2012. január 12-étől”. 
A lefaragást pedig elsősorban a be-
töltetlen álláshelyek megszünteté-
sével érik el: csak 48 munkatársat 
bocsátanak el, emellett megszün-
tettek 529 üres státuszt. Az adóhi-
vatalnál főleg kormánytisztviselői, 
illetve kormányzati ügykezelői 
státuszok szűnnek meg: az 577-ből 
418 ilyen van. Emellett megszűnik 
a hivatásos állományból – ebbe a 
csoportba főleg pénzügyőrök és 
pénzügyi nyomozók tartoznak – 
136 álláshely, valamint a szimpla 
munkavállalói státusból 21 állás-
hely. Az nem derül ki a miniszter 
válaszából, hogy az elbocsátott 48 
dolgozóból melyik csoportba há-
nyan tartoznak.

A lakosság minden rétegében és 
csaknem mindenki érzi saját bő-
rén is a gazdasági válság hatását, 

drasztikusan csökkent a fogyasztás, 
sokkal szigorúbb a háztartási „fegye-
lem”, odafigyelünk minden fillérre – 
nagyjából így összegezhető a Szinapszis 
Kft. legfrissebb, reprezentatív kutatása.

„Két évvel ezelőtt, illetve most néz-
tük meg, mire és mennyit költenek az 
emberek. Egyértelműen látszik, hogy 
2009 és 2011 között látványosan visz-
szafogta magát mindenki, leginkább a 
szórakozásra és öltözködésre adnak ki 
sokkal kevesebbet az emberek. Jobban 
megnézik a termékek árát és ritkábban 
vásárolnak is, szinte kizárólag az egész-
ségügyi kiadásokon nem spórol még 
most sem a többség” – mondja tapasz-
talatait Kiss Katalin, a kutatás vezetője. 
A felmérésben 5 területet vizsgáltak és 
jelentősen változtak a költési szokások, 
még a szinte érintetlen egészségügyön 
belül is érzékelhető azért némi elmoz-

dulás. Jellemzően a vény nélkül kapható 
gyógyszerekre fordított összeg csökkent, 
a lakosság 14 százaléka mérsékelte eze-
ket, míg a receptköteles gyógyszerek, 
vagy az étrend-kiegészítők esetében 12 
százalék ez az arány. 

„Látható, hogy vitaminokból, ét-
rendkiegészítőkből, vagyis leginkább a 
megelőzést szolgáló termékekből esett 
vissza a fogyasztás, de a szükséges 
gyógyszereket az emberek többsége 
még kiváltja. Olyannyira fontosnak 
gondolják ezt, hogyha tényleg annyira 
éles a helyzet, hogy a számlák, vagy a 
gyógyszer között kell választani, még 
akkor is inkább ez utóbbira költenek. 
Igaz viszont az is, hogy fokozatosan nő 
azoknak a száma, akik már nem tud-
ják beváltani a recepteket. A felmérés 
szerint ez a réteg most az érintettek 
25-30 százaléka – vonja le a tapasztala-
tokat Kiss Katalin.

A kutatás szerint a felnőtt lakosság 
95 százaléka érzékeli a saját bőrén is 

a gazdasági válság hatását, többsé-
gük, csaknem 60 százalék jelentősen, 
további 35 százalékuk pedig valame-
lyest mérsékelte kiadásait. Jellemzően 
az idősebbeket, alacsony jövedelműket 
érinti a megszorítás, míg a fiatalabbak 
esetében mérsékeltebb a csökkentők 
aránya. 2009-hez viszonyítva 2011. év 
végén lényegesen magasabb volt azon 
lakosok aránya, akik esetében jelen-
tős volt a kiadások csökkenése, két 
éve közel 40 százalékos volt arányuk. 
Az öt termékkategóriát nézve döntően 
a ruházati cikkekről és a szórakozási 
lehetőségekről mondtak le az emberek, 
a válságot érzékelők mintegy 44-50 
százaléka látványosan mérsékelte ezen 
kiadásait. A két évvel ezelőtti adatok-
hoz képest döntően az utóbbi területén 
látható jelentős visszaesés. A válság a 
legkevésbé az egészségügyi kiadásokat 
érintette, a lakosok 25 százaléka szá-
molt be arról, hogy kevesebbet költ rá, 
ez az arány 2009-ben 15 százalék volt.

víziók és realitások

tömeges 
elbocsátások
Béremelés: munkahelyek veszélyben

Miközben a közszférából idén várhatóan több ezer alkalmazottat bocsátanak 
el, létszámstop van a vállalkozásoknál. A statisztikai adatok szerint ugyan 

nőtt a foglalkoztatottak száma, ez azonban a közfoglalkoztatás bővítésének 
köszönhető. Nyoma sincs annak az egymillió valódi új munkahelynek,  

amit a Fidesz a választási kampányban ígért. 

Az Európai Unió 27 tag-
államában az emberek 
átlagosan 34,5 évet 

töltenek munkával az életük-
ből. A leghosszabb ideig, 40,1 
évig a svédek dolgoznak, a 
legkevesebbet, 29,3 évet a 
magyarok, derült ki egy kimu-
tatásból. A 2000 és 2010 kö-
zött eltelt időszakban a mun-
kával töltött élethossz szinte 
az EU minden tagállamában 
nőtt, uniós átlagban 1,6 évvel, 

főként a várható élettartam 
és a nyugdíjkorhatár kitoló-
dása miatt. Az ENsZ várható 
élettartam mutatói alapján a 
legtöbb évet dolgozó svédek 
életük 49,6 százalékát töltik 
munkával, a második helye-
zett dánok 39,5 évet, míg a 
harmadik helyen álló norvé-
gok 39,4 évet. A negyedik 
helyezett hollandok 39 évet 
dolgoznak. A magyarok után 
a legkevesebbet a máltaiak 

(30,2 év), a románok (31,6 év), 
a luxemburgiak (31,7 év) és a 
szlovákok (32,3 év) dolgozzák. 
A munkával töltött átlagos 
élethossz a tényleges mun-
kaidő és a nyugdíjkorhatár 
mellett erősen függ a foglal-
koztatottság arányától. Ez 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
magyar adatot, nálunk a KsH 
adatai szerint a 15-61 éves 
népességnek csak az 57,8 
százaléka aktív.

a magyarok dolgoznak 
a legkevesebbet

külivé a következő években. 
A Központi statisztikai Hiva-
tal (KsH) összesítése szerint 
ugyanakkor a nemzetgazda-
ságban foglalkoztatottak szá-
ma tavaly átlagosan 2 millió 
692 ezer volt, tízezerrel több, 
mint egy évvel korábban, a ta-
valy januárihoz képest az év 
végén 43 ezerrel dolgoztak 
többen a legalább ötfős vál-
lalkozásoknál, a költségvetési 
intézményeknél és a megfi-
gyelt nonprofit szervezetek-
nél együttvéve. Meglepő adat, 
hogy a versenyszférában az 
év elején és az év végén is 1 
millió 831 ezren álltak alkalma-
zásban, igaz, az idénymunká-
sok szépítették a statisztikát. 
csakúgy, mint a közszférában 
a közmunkások: a tavalyi év 
átlagában 61 ezren keresték 
ezzel a kenyerüket. Ez évre a 
kormányzati tervek szerint 
már több mint 200 ezren 
dolgozhatnak közmunkásként, 
havi 47 ezer forint.    

gki: a vállalkozások 
29 százaléka leépít
A GKI Gazdaságkutató Zrt. 
legfrissebb felmérése szerint 
a vállalkozások közül számo-
san terveznek létszámcsök-
kentést. A GKI 800 cég be-
vonásával végzett vizsgálatot. 
Olyan, öt főnél több alkalma-
zottat foglalkoztató cégeket 

kérdeztek meg, amelyek mint-
egy 1,8 millió munkavállalót 
képviselnek. A GKI kutatása 
szerint a vállalkozások négy 
százaléka növelni, 29 száza-
léka pedig csökkenteni tervezi 
létszámát. Minél nagyobb egy 
cég, annál inkább számítani 
kell arra, hogy csökkenti al-
kalmazottai számát. Legna-
gyobb arányban az 500 fő 
feletti cégek jelezték, hogy 
elbocsátanak (40 százalékuk 
mérsékli létszámát, 3 száza-
lékuk pedig növeli), de minden 
vállalati méretkategóriában 
a létszámcsökkentők vannak 
többségben. Míg korábban a 

cégek többsége eddig meg-
próbálta tartani a létszámot, 
részben azért, mert bízott 
a konjunktúrában, részben 
pedig azért, mert valahogy ki 
tudták gazdálkodni a bérkölt-
séget, mára úgy látszik, sok 
helyen „elszakadt a cérna”, 
és már nem bíznak a kedve-
ző gazdasági eredményeik-
ben. Nyílván nem javította a 
vállalatvezetők hangulatát a 
kötelező minimálbéremelés, 
a cafetéria-rendszer további 
megsarcolása, a tb-járulék 
feljebb srófolása, de a fo-
gyasztást terhelő adók eme-
lése sem.
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útkereső Pilóták és tűzoltók

a speciális
tudás átka
A Malév felszámolásá-

val csaknem 3 ezer – 
beszállítókkal együtt 

összesen mintegy 30 ezer 
– munkahely vész el. Az elbo-
csátottak egy részére más 
légitársaságoknál biztosan 
szükség lesz, többségük 
azonban, a speciális szakma 

miatt biztosan nehezen ta-
lál majd új helyet.  Hasonló 
okok miatt nem lesz könnyű 
új helyet találniuk azoknak a 
katasztrófavédelemben dol-
gozóknak – főleg a tűzoltók-
nak –, akik közül csak a fővá-
rosban ötszáznak int búcsút 
munkaadójuk.  (K. J. V.)

összeHúztuk a nadrágszíjat

Drámai változás
szinte mindenki kevesebbet költött tavaly, mint az azt megelőző években. 

A magyarok többsége leginkább a szórakozáson és az öltözködésen 
spórol, gyógyszerekre viszont továbbra is jut pénz. A szinapszis 

Piackutató és Tanácsadó Kft. két éve is vizsgálta, mire és mennyit 
költünk. Drámai a változás.  

Hazánkban 2012-ben újabb mély-
pont felé halad a foglalkoztatási 
szint. A vállalkozások üzleti bizal-

mi mutatója azt jelzi, inkább a válság 
mélyülésére számítanak, mint sem a ki-
lábalásra, ezért további elbocsátásokat 
terveznek – mondta Kordás László fog-
lalkoztatáspolitikai szakértő. Az egykori 
munkaügyi államtitkár munkaerő-piaci 
prognózisában kifejtette: a legutóbbi 
hónapban jelentősen, csaknem száz-
ezerrel csökkent a foglalkoztatottak 
száma, a legnagyobb probléma azon-
ban az, hogy egyre többen maradnak 
ellátás nélkül. A Foglalkoztatási Hiva-
talban jelenleg kimagaslóan sok, 648 
ezer álláskeresőt tartanak nyilván. A 
szakértő szemfényvesztésnek tartja a 
47 ezer forintos közmunkabérről szóló 
pozitív kommunikációt, hiszen koráb-
ban közmunkával havonta 60 236 fo-
rintot lehetett keresni, ami egyébként 
a korábbi minimálbér nettó értéke volt. 
szerinte átverés a szociális segély és a 
közmunkáért kapott bér összevetése, 
az almát hasonlítják össze a körtével, 
hiszen az egyikért meg kell dolgozni.  

árnyalja a foglalkoztatás alakulását 
követő statisztikát, hogy folyamato-

san nő a részmunkaidős foglalkoz-
tatás. Például 2006-ban az összes 
foglalkoztatott mintegy 61 százaléka 
dolgozott ilyen formában, tavaly már 
csaknem 70 százaléka, ami azt jelzi, 
hogy vagy egy állásra két munkavál-
lalót vesznek fel, ami a statisztiká-
ban növekedésként jelenik meg, vagy 
ugyanaz az ember továbbra is napi 
nyolc órát dolgozik ugyan, hivatalosan 
azonban 6, vagy 4 órásként van be-
jelentve, a fizetése egy részét pedig 
zsebbe, tehát az adó- és járulékfizetés 
elkerülésével kapja.  

 A szakértő szerint önmagában ah-
hoz, hogy beinduljon a munkaerő-piaci 
mozgás, bővíteni lehessen a foglal-
koztatást, tartósan 3 százalék fölötti 
gazdasági növekedésre van szükség. 
A rugalmatlan piac jellemzője, hogy 
ha el is indul a gazdasági növekedés, 
a munkaerő-piac majdnem egy év 
csúszással követi. A prognózisokat 
tekintve nem nagyon számolhatunk 
azzal, hogy 3 százalék fölötti gazda-
sági növekedés lenne akár idén, akár 
jövőre. Vagyis érdemben nem tud bő-
vülni a foglalkoztatás. Ezért egyrészről 
személyre szabottabb szolgáltatást 

kellene nyújtaniuk a 
munkaügyi központok-
nak a hozzájuk forduló 
álláskeresőknek. Erre 
azonban kicsi az esély, 
mert a nagy leterhelt-
ség miatt inkább csak 
a hivatali ügyintézésre 
van idő. Másfelől ki kell 
alakítani a munka világa 
valamennyi szereplő-
jének együttműködé-
sét. Erre nagyon jó kezdeményezések 
vannak Európában, főleg a skandináv 
országokban, ahol civil és szakszerve-
zetek személyes menedzseléssel se-
gítik az álláskeresőket, az alacsonyabb 
végzettségűeket például azzal, hogy 
megírják az életrajzukat, reális képet 
mutatva a tudásukról, képességükről. 

 Növelné a foglalkoztatottsági szin-
tet, ha könnyebb lenne az átjárás a 
munkaerő-piacon az egyik állásból a 
másikba. Erre uniós források is ren-
delkezésre állnak. Nagy probléma 
ugyanis, hogy nem ott jön létre új 
munkahely, ahol egy másik megszűnik, 
és nem abban a szakmában. Gyakori 
akadály azonban a szaktudás hiánya. 

Volt időszak, amikor a 
felnőttképző intézmé-
nyek nagyon sok OKJ-s 
tanfolyamot szervez-
tek, de hiányzott mö-
gülük a munkaerő-pia-
ci felmérés, a képzési 
rendszert nem a helyi 
igények szerint alakí-
tották, hanem a lob-
biknak engedtek. Ma 
viszont a munkaügyi 
központon keresztül 
szinte lehetetlen be-
jutni a különböző kép-
zésekre, esély sincs 

ezen az úton például nyelvtanfolyamot 
elvégezni – tette hozzá. 

A munkanélkülieknek szervezett 
úgynevezett szombati iskoláról Kor-
dás úgy véli, a gondolat nem rossz, 
az, hogy a közmunka programokat 
összekötik valamilyen munkaerő-piaci 
képzéssel. A mértékével van a baj. A 
miniszterelnök ugyan az elmúlt 22 év 
legnagyobb erkölcsi tettének nevezte 
a szombati iskolát, amely mintaprog-
ram, de értékéből levon, hogy a több 
mint 200 ezer közmunkásból csupán 
nyolcezren szerezhetnek ilyen módon 
elsősorban mezőgazdasági ismeretet 
– hívta fel a figyelmet.  

(K. J. e.)     

s z a k é r t ő i V é L E M é N Y

szemfényvesztő kommunikáció

Kordás László

„Egyre többen maradnak ellátás nélkül”
ezrek kerülnek utcára a nokiától

a nagy csalódás

M ár az előző kormány-
zati ciklusban is pri-
oritást élvezett a 

foglalkoztatás bővítése, a Fi-
desz pedig a választási kam-
pányígéretek között egymillió 
új munkahelyet vizionált, eköz-
ben egyre rosszabb a helyzet 
a munkaerőpiacon. Több ezer 
munkavállalót foglalkoztató cé-
gek – mint például a komáromi 
Nokia – vonulnak ki Magyaror-
szágról, a Malév csődje követ-
keztében is legalább kétezer 
dolgozó válik munkanélkülivé. 
Elsősorban a bankadó miatt 
külföldi tulajdonú pénzintézetek 
is arra készülnek, hogy bezár-
ják itteni fiókjaikat. A maradók 
és a hazai vállalkozások egy 
része pedig – főleg a minimál-
bér 93 ezer forintra emelése 
és a kötelező bérkompenzáció 
miatt – inkább elküldi a dolgo-
zói egy részét, vagy csökkenti 
a munkaidejüket, minthogy 
korrekciót hajtson végre. A 
gazdasági válság miatt csak 
kevés cég teheti meg, hogy a 
kormány által előírt mértékben 

növelje a béreket, mára pedig 
kiderült, hogy a dolgozók nettó 
fizetése – a minimálbér eme-
lése ellenére – mérséklődött. 

Az állam  maga is csökkenti 
az államigazgatásban dolgozók 
létszámát, több ezer embert 
bocsátanak el a minisztériu-

mokból és háttérintézménye-
ikből, és a közoktatási törvény 
változása miatt is pedagógu-
sok ezrei válnak munkanél-

lÉtszÁmleÉpítÉs 2011-2012-beN

2011 február 500 dolgozót küldtek el a minisztériumokból

2011 március a General Electric 752 fő elbocsátását jelentette be. 
Az AXA 30 dolgozójától vált meg.

2011 március A ryowa Hungary (a suzuki esztergomi alkatrészgyártója) 34 munkavállalót bocsátott el.

2011 május A Külügyminisztériumból 35 alkalmazottat küldtek el.

2011 július Az Elcoteq (Pécs) 680 dolgozót bocsátott el.
A közmédiáktól 550 munkatársat rúgtak ki.

2011 augusztus
200 dolgozóját bocsátotta el a Hollóházi Porcelán Manufaktúra, miután a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő jogutód nélkül megszüntette a gyárat. 
A Magyar Honvédség ezer ember elbocsátását jelentette be.

2011 október
A Bonbonetti Kft. 62 dolgozóját küldte el a népegészségügyi termékadó bevezetése miatt
A Magyar Telekomtól 250 dolgozót bocsátottak el költséghatékonyságra hivatkozva. A pécsi 
Elcoteqtől újabb 1515 embert tettek utcára, miután csődbe ment a cég.

2011 november A TV2 93 dolgozójától vált meg.

2011 december
Az Erste Bank bejelentette, hogy 450 dolgozóját bocsátja el, 43 fiókot zárnak be a bankadó és a 
végtörlesztés okozta veszteség miatt.
A raiffeisen több száz embert küld el, 10 fiókot zár be

2011 december Mintegy ezer dolgozójától vált meg a Flextronics.

2012 január

A Nokia 2300 embert küldött el
A NAV 500 munkavállaló elbocsátását jelentette be
A közszférában összesen 6700 álláshely megszűnéséről döntöttek.
A jövőben a közoktatási törvény hatásai miatt nagyjából 6000 pedagógus veszítheti el az állását.

A jelenleg az 
önkormányzati 
jegyzők hatáskörébe 

tartozó államigazgatási feladatok szin- te kivétel 
nélkül a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalok 
járási hivatalaihoz – vidéken 168, a fővárosban pedig 
hét ilyen lesz majd – kerülnek, így ezek lesznek az ál-
lamigazgatás legkisebb területi egységei. Szabó Erika 
hangsúlyozta, hogy a közigazgatási rendszer átalakí-
tásának célja az ügyintézés egyszerűsítése, senkinek 
nem kell tehát többet utaznia, mint korábban. 

Hogy ez valóban így legyen, mindenütt, ahol 
ma polgármesteri hivatal működik, a járási hiva-
talok kirendeltséget hoznak létre, illetve ügysegé-
deket küldenek ki. Ez utóbbiak az ügyforgalom 
függvényében folyamatosan, vagy esetleg a hétnek 
csak bizonyos napjain fogadják az ügyfeleket, akik 
így valamennyi hatósági ügyük elintézését helyben 
kezdeményezhetik.

De vannak még megválaszolatlan kérdések, így a 
járási hivatalok vezetőinek jogállása sem tisztázott. A 

kormányhivatalok élén álló kormánymegbízottak – 
a korábbi közigazgatási hivatali vezetőkkel szemben, 
akik csak szakemberek lehettek – politikusok, egy ré-
szük parlamenti képviselői. Szabó Erika arra a felve-
tésre viszont egyelőre nem tudott választ adni, hogy a 
járási hivatalok élén is politikusok állnak-e majd. 

A közigazgatási rendszer átalakításának eddigi 
tapasztalatai alapján azonban nem zárható ki, hogy 
a hivatalvezetők is politikai kinevezettek lesznek. Ezt 
valószínűsíti, hogy 2014-től a jelenlegi 386 helyett csak 
199 fős lesz a parlament, és a klientúra tagjainak a 
képviselői poszt helyett a járási hivatalokban kínálhat-
nának jól fizetett állást.

A járási rendszer kialakításának, illetve a kor-
mányablakok létrehozásának költségeit összességében 
15-20 milliárd forintra becsülik. A kiadások csökken-
tése érdekében főként a már meglevő létesítmények 
igénybe vételére törekednek, s már folyik is a szóba jö-
hető ingatlanok felmérése. Mindehhez brüsszeli forrá-
sokra is számítanak, és több uniós projekt keretében 
is támogatást remélnek. (MunKatárSunKtól)

Húszmilliárdba
kerül a rendszer

járásokra osztva

A járások 2013. január 1-jével állnak fel, s a jövő esztendő végére 
valamennyi járási székhelyen és okmányirodát működtető 

településen, de még a MáV pályaudvarain is lesz kormányablak 
– jelentette be szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára. 

Így az ország mintegy háromszáz pontján vezetik majd be az 
egyablakos ügyintézést, ahol hétfőtől péntekig reggel nyolctól 
este nyolcig várják a polgárokat – hangsúlyozta –, hozzátéve: 

2014-től a jelenlegi harminc nap helyett 
21 napra csökken az ügyek 

átfutási ideje.

magyarország 
járási rendszere 

(tervezett)
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euróPai bérek Helyett euróPai büntetések

Akár kilencven napra rács 
mögé kerülhet, illetve 
450 ezer forintnyi pénz-

bírsággal sújtható az, akit egy-
szerre egynél több, elzárással is 
büntethető szabálysértés miatt 
vonnak felelősségre. Az április 
közepétől hatályos szabály-
sértési törvény tehát minden 
eddiginél durvább szankciókat 
helyez kilátásba, és a majdnem 
félmilliós büntetésért, vagy há-
romhavi „börtönért” nem is kell 
túl nagy bajba keveredni: elég, 
ha valakit gyors egymásután 
két alkalommal kisebb, akár 
pár száz forintos kárt okozó 
bolti lopáson érnek. 

A szankció alapesetben leg-
feljebb hatvan, fiatalkorú ese-
tén harminc nap fogda, illetve 
a maximum háromszázezer 
forint. Erre számíthat az öt-
venezer forintnál nem nagyobb 
kárt okozó lopás, csalás, vagy 
rongálás, a magánlaksértés, 
önkényes beköltözés, rendza-
varás, garázdaság elkövetője. 
Ugyanennyit kaphat az is, aki 
polgárőrnek adja ki magát, 
gárdistaként masírozik az ut-
cán, esetleg úgy ül volán mö-
gé, hogy korábban eltiltották a 
vezetéstől.

Az olyan szabálysértések ese-
tén, amelyekért nem szabhat-
nak ki elzárást, 150 ezer forint 
a bírság maximuma. Amennyi-
ben egyszerre több kihágás mi-
att is eljárás indul, a büntetési 
tételek emelkednek. Így a 150 
ezerből 225 ezer lesz, ám még 

rosszabbul járnak a visszaesők. 
Akit két éven belül legalább há-
rom szabálysértési eljárásban 
marasztalnak el, s a harmadik 
ügyben elzárásnak van helye, a 
fogdabüntetés felső határa 75 
napra nő. Amikor viszont csak 
pénzbüntetés járna, de valakit 
két esztendő alatt három sza-
bályszegésen érnek – legyenek 
azok bagatell közlekedési kihá-
gások, például be nem csatolt 
biztonsági öv, kézben tartott 
mobiltelefon –, elvileg mehet a 
rács mögé. 

(MunKatárSunKtól)

Az idén sokan bizonyára rosszabbul fognak élni, mint 
négy éve. A jövedelmek egyelőre nem közelítenek az 

uniós átlaghoz, de a szabálysértési bírság összegének 
maximuma már európai összehasonlításban sem tekinthető 

alacsonynak: meghaladja a kéthavi bruttó átlagbért.

bírságolásban már jók vagyunk

Az új felsőoktatási finanszírozási 
rendszerben ugyanis, aki állami-
lag finanszírozott képzésben szer-

zi a diplomáját, annak a diplomázást 
követő 20 éves periódusban bármikor 
legalább kétszer annyi időt kell eltöltenie 
Magyarországon, mint amennyi ideig a 
tanulmányait végezte. Ellenkező esetben 
köteles visszafizetni a teljes egyetemi 
képzés költségét.

A december végén elfogadott jogsza-
bályt, és az azt kiegészítő januári kor-
mányrendeletet már vizsgálja is az Eu-
rópai Bizottság, az oktatási EU-biztos 
pedig az aggályait már meg is osztotta 
a kormánnyal. E szerint az új felsőok-
tatási rendelkezések sértik a személyek 

szabad áramlásának európai elvét, sőt, a 
köznevelési törvény – ami 16 évre szállítja 
le az iskolaköteles kort – szembemehet a 
korai iskolaelhagyók arányának csökken-
tését célzó uniós célkitűzéssel is. A bizott-
ság attól tart, hogy az intézkedés egyre 
több, képzetlen munkanélkülit juttathat 
a munkaerőpiacra”. A bizottsági statiszti-
kák alapján nem csupán Magyarország, 
hanem összesen tizenkilenc EU-tagállam 
csökkenti a felsőoktatás állami finan-
szírozásának mértékét. Bár az Európai 
Bizottság határozott figyelmeztetést in-
tézett a tagállamok felé, miszerint a to-
vábbi takarékossági intézkedések az ok-
tatásban hosszabb távon veszélyeztetik az 
unió esélyeit a gazdasági válságból való 

mihamarabbi kilábalásra. Hoffmann Ró-
zsa oktatásért felelős államtitkár azt nyi-
latkozta, miután értesült az oktatási biz-
tos aggodalmáról, magától jelentkezett, 
hogy szívesen ad első kézből tájékoztatást 
a magyar köz- és felsőoktatást érintő 
kérdésekről. Az eddig ismert felvetésekre 
reagálva azt mondta, Európa 19 országá-
ban 16 év a tankötelezettség korhatára, 
mindössze három államban magasabb 
ennél. Ha Magyarországot emiatt elítélik, 
akkor másik 18 országot, köztük Fran-
ciaországot és Finnországot is el kellene 
ítélni. Emiatt tehát aggodalomra nincs 
semmi ok – hangsúlyozta. Hoffmann 
Rózsa a felsőoktatást és a hallgatói szer-
ződést ért bírálatokra úgy reagált, hogy 

mielőtt a kormányrendeletet megalkot-
ták, előzetes normakontrollt kértek, és a 
jogi vizsgálatok semmilyen aggályt nem 
jeleztek. Az oktatási államtitkár szerint 
azt világosan látni kell, hogy a hallgatói 
szerződés megkötése nem kötelező, tel-

jesen önkéntes alapon történik majd. A 
hallgatók mérlegelhetik, az állami támo-
gatás fejében megkötik-e ezt a szerződést. 
Ez természetesen igaz, de mit választhat 
az az érettségiző, akinek a szülei nem 
tudják fedezni a tanulmányait?

A Magyar Közlönyben febru-
árban közzétett kormány-
határozat szerint – amely 

az idei és a jövő évi költségvetési 
hiánycél biztosításához szüksé-
ges intézkedéseket ismerteti – a 
szakminiszternek február végéig 
javaslatot kell tennie a gyógyszer-
támogatások idei csökkentésére. A 
kormány arra is felhívta a nem-
zetierőforrás minisztert, illetve a 
gazdasági tárca vezetőjét, hogy 
a Széll Kálmán-tervben közölt, a 
jövő évi gyógyszertámogatásokat 
csökkentő lépéseken felül március 
közepéig tegyenek indítványt to-
vábbi megtakarításra. A kormány 
ezzel újabb terhet rak a betegekre, 
akik közül sokan ezt vélhetően 

már nem tudják majd elviselni, és 
kénytelenek lesznek lemondani az 
orvosságról. Másfelől – tette hozzá 
– az intézkedések miatt patikák so-
kasága mehet csődbe, mivel negye-
dük ma is veszteségesen működik, 
így a további forgalomcsökkentést 
aligha vészelnék át, ahogy az ár-
résbevételek csökkenése is végzetes 
lehet számukra. A patikák töme-
ges megszűnése pedig véleménye 
szerint a gyógyszerellátás bizton-
ságát veszélyeztetné. Pénzügyi 
szakemberek szerint az idén száz-
milliárdos, jövőre pedig akár több 
százmilliárdos kiigazításra lehet 
szükség ahhoz, hogy a kormány 
tartani tudja a konvergenciaprog-
ramban vállalt hiánycélokat.

A társadalom idősö-
dése és a válság 
miatt egész Eu-

rópában át kell értékel-
ni a nyugdíjak szerepét 
– hangsúlyozta Andor 
László uniós biztos feb-
ruár végén az MsZOsZ 
nyugdíjrendszerről ren-
dezett konferenciáján. 
Egyszerre kell figyelem-
be venni a nyugdíjak ha-
tását a munkaerő-kíná-
latra, a költségvetésre, valamint a 
szociális biztonságra – mondta, és a 
megoldásban alapvetőnek nevezte a 
szociális partnerek szerepét.

Az Európai Bizottság nyugdíjrend-
szerről összeállított Fehér Könyvét 
is ismertette Andor László uniós 
biztos. A könyv a nyugdíjrendszer 
problémáinak kezelésére is kínál 
megoldásokat. A probléma jelen-
tőségét mutatja a nyugdíjakra for-

dított állami kiadások 
mértéke is: amely az 
EU-27 tagállamban a 
GDP 10 százalékát te-
szi ki, Magyarországon 
nem sokkal elmaradva 
az uniós átlagtól, 9 szá-
zalék – ismertette.

A felosztó-kirovó 
rendszereken egyre nő 
a nyomás az elöregedés 
miatt. A járulékeme-
lés, vagy a nyugdíjak 

csökkentése nem jelenthet meg-
oldást, ezzel szemben az EB több 
olyan lépést is ismertet, amelyekkel 
egyszerre biztosítható a rendszer 
fenntarthatósága, nem erodálja az 
uniós gazdaság versenyképességét, 
megőrzi a nyugdíjak értékét, és nem 
veszélyezteti a költségvetési egyen-
súlyt. A megoldás az EB szerint egy-
értelmű: többeknek kell hosszabb 
ideig dolgozniuk. A megoldások kö-

zött szerepel a nyugdíjjogosultság 
magasabb szolgálati időhöz kötése, 
a nyugdíjak szintjének a várható élet-
tartamhoz, vagy a nyugdíjalap egyen-
legéhez kötése.

A nyugdíjkorhatár emelése Andor 
László szerint nem kell, hogy elvegye 
a fiataloktól a munkahelyet. Ahhoz 
azonban, hogy az aktivitási rátát 
emelni lehessen: szigorítani kell a 
korhatár előtti nyugdíjazást, támo-
gatni kell a hosszabb munkaviszonyt. 
Az EB javaslatai között szerepel a 
nők és a férfiak nyugdíjkorhatárának 
egyenlővé tétele is. A nemek közötti 
különbségek közül Andor felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a bérekben meg-
jelenő különbség halmozottan jelenik 
meg a nyugdíjakban.

A Fehér Könyvben meglévő javas-
latok alapján az EU folytatja a konzul-
tációt, amelynek végén országspe-
cifikus ajánlásokat is megfogalmaz 
majd – ismertette az uniós biztos.

A kormányzat január kö-
zepi döntése nyomán a 
tavalyinál mintegy húsz-

ezerrel kevesebb, összesen 34 
ezer diák képzését fizeti ki teljes 
egészében az állam szeptem-
ber elsejétől. A többi jelentkező 
választhat: maga fizeti a ta-
nulmányait, vagy diákhitelből 
fedezheti az oktatás költségeit. 
Az intézmények az új ösztöndí-
jak finanszírozásához, vagyis a 
tandíj átvállalásához vállalatok 
segítségét kérik. A cégek saját 
szakmai utánpótlásukat tudják 
ezzel biztosítani.

A Budapesti Gazdasági Főis-
kola (BGF), a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem, a Budapesti 
Műszaki Egyetem vagy a Mis-
kolci Egyetem a gazdasági sza-
kokra felvételizők támogatására 
vezetett be ösztöndíjakat. A tan-
díjkiváltó ösztöndíjak elnyerésé-
nek feltételei intézményenként 
változók. Van, ahol a pályázók 
szociális helyzetét is figyelem-
be veszik (például a Budapesti 
Corvinus Egyetemen), a legtöbb 
intézményben viszont főleg a ta-
nulmányi eredmény a döntő.

Szintén a csökkentett állami fé-
rőhelyek miatt vezeti be a BGF a 
„családi” kedvezményt is a koráb-
ban a főiskolán végzett hallgatók 
gyermekeinek. Ők önköltséges gaz-
daság-, illetve társadalomtudomá-
nyi alapképzéseken tízszázalékos 
kedvezményben részesülhetnek.

Más intézményekben részfize-
téssel csábítják a diákokat, a Ko-
dolányi János Főiskolán például 
a tandíj hatvan százalékának be-
fizetésével már el lehet kezdeni a 
tanévet, de a Budapesti Kommu-
nikációs és Üzleti Főiskolán is van 
lehetőség arra, hogy a féléves tan-
díjat két részletben fizessék be a 
hallgatók. A Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem győri Apáczai Csere Já-
nos Karán az ötven legmagasabb 
felvételi pontszámot elért elsőéves 
számára ingyenes kollégiumi he-
lyet biztosítanak az első félévben. 
Ez havonta fejenként mintegy 18 
ezer, vagyis félévenként kilencven-
ezer forint támogatást jelent. Aki 
nem veszi igénybe a kollégiumot, 
annak ugyanekkora értékben in-
gyenes étkezést ajánlanak fel. A 
Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Kara a legjobb eredmény-

nyel felvételizők és a szociálisan 
leginkább rászorulók számára 
ugyancsak ingyenes kollégiumot 
ajánl. A közgazdasági, agrár- és 
műszaki képzéseket indító Szol-
noki Főiskola a város középiskolá-
iban érettségizett, szeptemberben 
a főiskolán kezdő hallgatók szá-
mára félévenként húszezer forint 
tandíjtámogatást ajánl.

A felsőoktatás átalakítása után 
államilag finanszírozott helyek 
nélkül maradó, magántulajdonú 
főiskolák között is van, amelyik 
új ösztöndíjakat vezet be. Sokan 
kihangsúlyozzák hirdetménye-
ikben, hogy ezekkel az ösztöndí-
jakkal a hallgatók szerződéskötés 
és ezáltal röghöz kötés nélkül 
tanulhatnak úgy, hogy nem ma-
guknak kell finanszírozni a ta-
nulmányaikat. A képzések teljes 
összegét, vagy felét vállalhatja át 
a diákoktól a főiskola. Van olyan 
intézmény is – például a tatabá-
nyai Edutus Főiskola –, amely 
az ösztöndíj mellett azzal hirdeti 
magát, hogy a jelentkezők ledol-
gozhatják tandíjukat szakmai 
gyakorlatként.

(JáKi beáta)

Hungaricum: Felsőoktatási törvény

röghöz kötve
Uniós jogot sérthet

Az oktatásra szánt pénzek megkurtítása veszélyezteti az Európai Unió 
kilábalását a gazdasági válságból, káros, ha tagállamok a költségeket 
a hallgatókra hárítják át a tandíjak emelésével és a közfinanszírozás 

csökkentésével – érvel az Európai Bizottság. Emellett uniós jogszabályt 
sérthet és közösségi célkitűzésekkel is szembemehet a magyar 

felsőoktatási törvényben szereplő „röghöz kötés”. 

akciózó egyetemek

Családi kedvezmény 
és ledolgozható tandíj

Az eddigi hallhatói létszám megtartását remélik 
azok az egyetemek, főiskolák, amelyek az államilag 

támogatott képzési helyek drasztikus csökkenése miatt 
ösztöndíjakkal, családi kedvezményekkel, részletfizetési 

lehetőséggel, étel- vagy kollégium-támogatással próbálják 
magukhoz csábítani a felvételizőket.

A változások egyaránt le-
hetetlen helyzetbe hoz-
zák a felvételizőket, az 

életüket eladósodással kezdő, 
vagy röghöz kötött hallgató-
kat és az oktatókat. Az okta-
tási államtitkárság azonban 
nem engedett a nyomásnak, 
február 24-ig – az egyetemi, 
főiskolai jelentkezések lezá-
rultáig – nem módosította 
a januárban meghirdetett 
keretszámokat. Korrekcióra 
legfeljebb az idei jelentkezések 
ismeretében nyáron, a pótfel-
vételik előtt kerülhet sor.

Több hallgatói megmozdu-
lás jelezte az elmúlt hetekben, 
hogy az oktatási kormányzat 
által január közepén bejelen-
tett felvételi keretszámok 
nem nyerték el a hallgatók 
és az oktatók tetszését. „A 
magyar oktatás védelmé-
ben” szervezett virrasztást 

a Hallgatói Önkormányza-
tok Országos Konferenciája 
(HÖOK), amely szándékaik 
szerint egy országos rendez-
vénysorozat nyitóállomása 
volt. Nagy Dávid, a szervezet 
elnöke szerint a felsőoktatá-
si törvény elfogadása után 
megkezdődött a hozzá kap-
csolódó rendeletek megalko-
tása, ennek eddigi sajnálatos 
következményei a felvételi 
keretszámok átgondolatlan 
csökkentése és a diplomá-
sok jogait korlátozó hallgatói 
szerződés bevezetése.

Ennél határozottabban lé-
pett fel a Hallgatói Hálózat. A 
diákok és oktatók önszerve-
ződő csoportja – amely azért 
jött létre, mert elfogadha-
tatlannak tartja a felsőokta-
tási törvény jelen formáját, 
a keretszámok drasztikus 
csökkentését és a tandíjak 

összegét – szervezésében 
mintegy ezer egyetemista 
és középiskolás demonstrált 
Budapesten az új felsőokta-
tási törvény és az idei felvételi 
keretszámok ellen „ Vissza a 
jövőnket” címmel, sőt a dühös 
diákok elfoglalták az ELTE egyik 
eladótermét is. A békés véget 
ért demonstrációval szolida-
ritást vállalt a Pedagógusok 
Demokratikus szakszerveze-
te, az Egymillióan a sajtósza-
badságért mozgalom és az 
LMP is. Történtek után az EL-
TE Hallgatói Önkormányzata 
(EHÖK) közleményben tiltako-
zott az akció miatt, és leszö-
gezte, hogy az EHÖK továbbra 
is demokratikus eszközökkel 
kíván a magyar felsőoktatás 
alakításában részt venni. Az 
EHÖK közleménye nagy felhá-
borodást váltott ki a Hallgatói 
Hálózat tagjai között.

A felvételi keretszámok visszavonását követelték immár 
több alkalommal a tiltakozó diákszervezetek. A szervezők 
szerint a felsőoktatási törvény botrányos átalakításával  

a kormány elveszi a következő generációk jövőjét. 

a        újság értékesítéséhez vezetőt keresünk. 
Önálló munkakör, jutalékos rendszer.

Jelentkezni: del.ujsag@gmail.com

DiÁktüNtetÉs

prés alatt
A gyógyszertámogatások további 
csökkentésére készül a kormány,  

a betegek áremelkedésre 
számíthatnak, a csökkenő forgalom 
pedig patikabezárásokhoz vezethet.

Andor László

„Újra kell gondolni a nyugdíjak szerepét” 

V é L E M é N Y

alku helyett fix tarifák
Az autósokat a jogalkotó amúgy sem 

szereti. Fix tarifák lépnek ugyanis 
életbe bizonyos szabálysértések 

esetén, a rendőrrel tehát nem lehet majd 
alkudozni. De egyébként is olcsóbb lesz 
elintézni azonnal mindent, bár a helyszíni 
bírság felső határa is a mostani húsz-
ezerről ötvenezerre nő. A helyszínen 
harmincezer, szabálysértési eljárásban 
hetvenezer forintos bírságra számíthat 
majd, aki kihangosító nélkül telefonál. Ha-
sonló büntetés jár a gépjárművel, vagy 
segédmotorral behajtani tilos tábla jelzé-
sének figyelmen kívül hagyása, valamint 
az elsőbbségre, vagy előzésre vonatkozó 

szabályok és a jobbra tartási, vagy irány-
jelzési kötelezettség megszegése, a záró-
vonal átlépése, a gyerekülés, vagy bukósi-
sak használatának elmulasztása miatt is.

A helyszínen negyvenezerbe, egy későb-
bi eljárásban már nyolcvanezerbe „fájhat” 
a kanyarodás szabályainak megszegése. 
Ugyanennyi a szmogriadó miatt elrendelt 
forgalomkorlátozás megszegésének az 
„ára” is. Nem lesz olcsó jogosítvány nélkül 
vezetni: a helyszínen ötvenezer, szabály-
sértési eljárásban százötvenezer a tarfia. 
Valamivel kevesebbet kell fizetni, ha valaki 
például személyautóra érvényes vezetői 
engedéllyel ül motorkerékpár nyergébe, 

mert negyven-, illetve nyolcvanezer fo-
rinttal megúszhatja. De sokba – ötven-, 
illetve százezer forintba – kerül az is, ha 
valaki az autó vezetését olyan személy-
nek engedi át, akinek nincs jogosítványa. 
Lejárt műszaki vizsgával sem érdemes 
közlekedni, mert egy hónap után har-
mincezret kell fizetni a helyszínen, de ha 
a rendőr nem éri be ezzel, és feljelentést 
tesz, hetvenezerbe kerül a feledékeny-
ség. Három, majd hat hónap után a bün-
tetési tétel tíz-tízezer forinttal emelkedik, 
így ilyen szabálysértés esetén a büntetés 
felső határa százezer forint lesz.

(MunKatárSunKtól)

beHajtani tilos!


