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Szájer: Magyarország nem fogadja el a Velencei Bizottság véleményét 

 

Magyarország nem tudja elfogadni a Velencei Bizottság által az új magyar alaptörvénnyel kapcsolatban megfo-
galmazott véleményt - közölte blogbejegyzésében Szájer József, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójá-
nak elnökhelyettese. 

Mint írta, a kormány megbízásából ő és Gulyás Gergely országgyűlési képviselő képviselte 
Magyarországot az Európa Tanács által életre hívott jogi szakértői testület velencei ülésén.  
"A határozat tervezetének szövegét már korábban kiszivárogtatták, és azon az ülésen megtett 
érdemi észrevételeim ellenére lényeges módosítás nem történt" - közölte Szájer József. 
A Fideszes EP-képviselő felhívta a figyelmet arra: a Velencei Bizottság elismeri, hogy az új 
alkotmány biztosítja a jogállamiság és az emberi jogok garanciáit, és azt, hogy Magyarország 
demokrácia. Üdvözlik, hogy Magyarország - a térségben utolsóként - új, demokratikus alkot-

mányt fogadott el. 
A harmincoldalas jogi dokumentum - állapította meg Szájer - részletesen elemzi az új alkotmány szövegét, és szá-
mos észrevételt, javaslatot tartalmaz. Az EP-képviselő megjegyezte: a Velencei Bizottság határozatainak jogilag 
kötelező ereje nincs, a szöveg és az ajánlások véleményt fejeznek ki, az abban megfogalmazottak külön kötele-
zettségeket nem rónak Magyarországra.  
Szájer szerint a határozat tisztáz több, az elmúlt hónapokban a nemzetközi sajtóban, a európai fórumokon, vagy a 
magyar ellenzék részéről megfogalmazott kritikát. Elismeri, hogy a jogalkotó joga az alkotmány bevezetőjének 
meghatározása, hivatkozás a magyar történelem és alkotmánytörténet kiemelkedő eseményeire. Cáfolja, hogy az 
Alaptörvény magzati élet védelmével vagy házassággal kapcsolatos rendelkezései közös európai vagy nemzetkö-
zi szabályokba ütköznének. A Velencei Bizottság határozata - folytatta Szájer József - számos ponton kritikai ész-
revételeket is megfogalmaz. "Ezek egy része Magyarországon olyan szabályokat kér számon, amelyek számos 
más európai országban sem részei az alkotmánynak. Más esetekben olyan pontokon fogalmaznak meg bírálatot, 
amelyek a jelenleg még hatályos alkotmányban is benne vannak. 
Ez annak eredménye, hogy a határozatot előkészítő bizottság viszonylag kevés ismerettel rendelkezik a tényleges 
magyar jogi szabályozásról. Gyakran az új alkotmány szövegét a magyar jogrendszerből kiszakító értelmezésük 
vezet sommás kritikához vagy éppen tévedéshez" - írta a magyar EP-képviselő.  
A blogbejegyzés kitért arra, hogy a Velencei Bizottság a tényleges életfogytiglani büntetés ellen is éles kritikát fo-
galmazott meg. Ebben a tekintetben viszont Szájer szerint a magyar kormányt "köti annak a majdnem egymillió 
magyar polgárnak a nemzeti konzultációs kérdőíven megfogalmazott egyértelmű véleménye, hogy a legsúlyosabb 
ember elleni erőszakos bűncselekmények egyes elkövetőit nem szabad visszaengedni a társadalomba, kizárólag 
az államfő kegyelmezési joga a kivétel". 
Szájer József megítélése szerint a Velencei Bizottság az alkotmány részletes elemzése során nem tudta kivonni 
magát "a magyar alkotmánnyal szemben az elmúlt időszakban kibontakozott ideológiai célzatú támadások hatása 
alól". Úgy látja, hogy több esetben azért fogalmaznak meg aggodalmat, mert az alaptörvény szövegének helytelen 
vagy korlátozó értelmezése vezethetne jogsérelemhez. Máskor azon aggódnak, hogy bizonyos pontok hiánya - 
például a halálbüntetés tilalma - azt jelenti, Magyarország nem teljesíti nemzetközi szerződésekben vállalt kötele-
zettségeit. Szerinte ezek rosszhiszemű értelmezések, "hiszen azt minden ország maga dönti el, hogy milyen for-
mában és szinten cikkelyezi be nemzetközi vállalásait".  
Szájer József beszámolt arról, hogy javaslatot tett több, a jelentésben szereplő súlyos, vagy értelemzavaró hiba 
kijavítására, de ezeket a Velencei Bizottság figyelmen kívül hagyta. Így szerinte a testület "teljesen félreérti a sajtó-
szabadságra vagy a nemzetiségek jogaira vonatkozó szabályozást". 
Az alaptörvényi szöveg ezeket ugyanis alanyi jogként rögzíti, a Velencei Bizottság viszont államcélként értelmezi a 
szöveget, ami - írta Szájer - "a magyar alkotmányos jogi szóhasználat nem ismeréséből fakad".              Forrás ma.hu 
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Világméretű zavarokat okozhat a válság 

Megfertőzi az egész világot a görög "betegség"? 

Az általa keltett pénzügyi sokk hullámai - amelyeket fölerősít a globális pénzügyi rendszer - nagy károkat okozhat-
nak a tőzsdéknek, a bankszektornak és egész nemzetgazdaságoknak. 
     
Görögországban számos bank mehet csődbe, miután az állam képtelen pénzügyi mentőövet dobni nekik. Ennek 
következtében pedig hatalmas veszteség érheti e pénzintézetek európai (zömmel francia és német) hitelezőit.  
 
Az ennek nyomán keletkező pénzpiaci zavarok túlzott megterhelésnek tehetik ki az Európai Unió válságalapját, 
ami arra késztetheti a politikusokat, hogy ismételten megcsapolják az adófizetőket. Utóbbiak viszont egyre több 
országban zúgolódnak amiatt, hogy nekik kell pénzelniük más országok csődöt mondott kormányait. 
     
Athén "bedőlésének" pontos kihatásait nehéz megjósolni, mivel senki sem tudja, mekkora veszteség érheti a görög 
államkötvények tulajdonosait, akik az első dominót alkotják a sorban. A bankokat érő közvetlen csapáson túl az 
aggodalom fő forrása a "fertőzés": egy nehezen meghatározható láncreakció, amely megbolygathatja a piacokat, 
és megnehezítheti a többi eladósodott államnak az adósságkezelést. Végeredményben pedig az euroövezet vala-
mennyi állama magasabb kamatok mellett juthatna kölcsönökhöz. 
     
Egyesek még azt is ki merik jelenteni: a nóta vége az lesz, hogy az eurozóna leggyöngébb tagállamai közül egy 
vagy több (például Görögország) kiválik a valutaunióból, noha egyelőre még erős a politikai akarat ennek megaka-
dályozására. Mások a Lehman Brothers bankház 2008. szeptemberi csődjéhez hasonlítják az athéni gondokat. Bár 
egyelőre nem világos, hogy Görögország fizetésképtelensége ugyanolyan dimenziójú következményekkel járna-e, 
mint a Lehman Bros. összeomlása, a nyomában keletkező károk meghaladhatják a becsült méreteket. 
     
"Az euroövezetet fenyegető 'Lehman-effektus' kockázata növekszik - vélekedik Neil MacKinnon, a VTB Capital 
elemzője. - Az eurozónában felhalmozódott adósság és a bankválság természete hasonlít az utóbbi években átélt 
pénzügyi válságokéhoz. Ennek oka a bankszektor és az állami adósságok összefonódása." 

Francia és német bankok együttesen az Európával szembeni görög adósságok 55 százalékával rendelkeznek. A 
franciák követelése 56,7, míg a németeké 33,9 milliárd euróra rúg. Ebben van kormány- és bankhitel éppúgy, mint 
hitelre vonatkozó kezességvállalás.  
 
Az Athén felett gyülekező felhők hatására a Moody's figyelőlistára helyezte három, görög állampapírokkal 
"megterhelt" francia bank, a Crédit Agricole, a BNP Paribas és a Société Générale besorolását, mire ezek részvé-
nyei másfél-két százalékkal gyengültek. Görög bankok az államadósság mintegy harmadával rendelkeznek, őket 
tőkéjük megsemmisülése fenyegeti, miáltal ők maguk is pénzügyi mentőövre szorulnának. 
     
Ebből kiindulva az Európai Központi Bank ellenzi, hogy Athén arra kényszerítse az állampapír-tulajdonosokat, hogy 
érjék be a névértéknél kevesebb pénzzel. A görög kormány által így megtakarított összeget ugyanis a bankok feltő-
késítésére kellene fordítani.  
 
Mivel a kormány gyakorlatilag fizetésképtelen, a pénznek más forrásból kellene érkeznie - például az euroövezet 
többi tagállamától. Ezekre a kormányokra azonban már most is haragszanak a választóik, éppen az Athén meg-
mentésére megszavazott korábbi milliárdok miatt. 
     
A külföldön erősödő haraggal és frusztrációval mit sem törődve a görögök ma is hajlamosabbak másokat okolni 
saját gondjaikért, semmint szembenézni azzal, hogy valami alapvetően elromlott hazájukban, s elkerülhetetlen a 
fájdalmas gyógymód. 

Európa vezető politikusai mindent megpróbálnak, hogy megmentsék Görögországot a fizetésképtelenségtől, amelynek 
bekövetkezése gazdasági zavarokat eredményezhet az egész világon. 
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Európa vezető politikusai mindent megpróbálnak, hogy megmentsék Görögországot a fizetésképtelenségtől, amelynek 

A görög társadalom egyetlen rétege sem fogja fel a helyzet sú-
lyosságát - mutatnak rá athéni elemzők. Befektetők pedig attól 
tartanak, hogy a politikai csatározás és a megszorító intézkedé-
sekkel szembeni ellenállás következtében az ország képtelen 
lesz törleszteni államadósságát, amelynek összege 340 milliárd 
euróra rúg. 
     
Az adócsalás ma is nemzeti sport (a munkaügyi miniszter sze-
rint a gazdaság szereplőinek egynegyede semmiféle adót nem 
fizet), míg a veszteséges állami vállalatok fenntartása 2004-09 
között 13 milliárd euróba került. Alkalmazottaik gyakorlatilag el-
bocsáthatatlanok. 
     
"A görögök gondjainak 99 százaléka házi készítésű - mutatott rá 
Jan Randolph, az IHS Global Insight igazgatója. - Ha mindenki 
tisztességesen befizetné az adóját, nem lehetne ekkora a költ-

ségvetés hiánya." Utóbbi tavaly a GDP 10,5, tavalyelőtt pedig 15 százalékát tette ki. 

További probléma, hogy Jeórjiosz Papandreu kormánya nem magyarázta el a közvéleménynek, milyen komoly a 
helyzet, és hogy a fizetésképtelenség az ország határain túlnyúló következményekkel járna. Athén "bedőlése" 
esetén a piac részéről fokozódó nyomás nehezedne az euroövezet többi eladósodott államára: Írországra, Portu-
gáliára és talán Spanyolországra is. 
     
A piacok szkeptikusan vélekednek arról, vajon meg lehet-e menteni Görögországot. Borúlátásukat csak fokozták a 
szerdai nagy tüntetések a kormány és a megszorító intézkedések ellen. Némely elemzők szerint növekszik a fize-
tésképtelenség veszélye. 
     
"A tüntetések nem fognak alábbhagyni, a görögök pedig nem tudják teljesíteni, amit (a kormány) vállalt. Úgy tűnik, 
mintha erősödnének a nézetkülönbségek a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Unió és az Európai Központi Bank 
között - fogalmazott David Lea, a Control Risks nyugat-európai elemzője. - Úgy vélem, kérlelhetetlenül közeledik a 
fizetésképtelenség." 
     
Nem segít, hogy a görög kérdés kezelésében megosztott EU-államok az időt húzzák. Berlin és néhány más állam 
a magánbankokat is bevonná a megoldásba, míg Párizs és sokan mások ellenzik ezt. Márpedig ha Berlin és Pá-
rizs nem pendül egy húron, az Európa bénultságához vezet 
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Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Álla-
mok közötti, a kritikus infrastruktúra védelmé-
vel foglalkozó konferencia Budapesten 
A magyar uniós elnökség nevében a BM országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
2011. június 9 -10 között rendezte meg Budapesten az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok közötti, a kritikus infrastruktúra védelmével foglalkozó konferenciát. 
Ahol megjelent… 
 
Dr. Bakondi György tű. Altábornagy, katasztrófavédelmi főigazgató, illetve Dick 
Heimans, az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóság Katasztrófa- és Terrorle-
hárítási Osztályának vezetője, továbbá Kristine Poptanich, az Egyesült Államok 

Kritikus Infrastruktúra Védelmi Hivatal főtanácsadója.  
 
A konferencián a delegáció kiemelt képviselőjeként Eleni Tsakopoulos Kounalakis az Egyesült Államok bu-
dapesti nagykövete is jelen volt. 

Az eseményen az Európai bizottság és az uniós tagállamok képviseletében mintegy 100 szakértő vett részt. Auszt-
riából 1fő, Belgium 3fő, Bulgária 2fő, Kanada 1fő, Czech Republic 2fő, Denmark 3fő, EC-JRC3 fő, European 
Commision 4fő, Finland 1fő, France1fő, General Secretariat 2 fő, Germani 2 fő, Greece 2 fő, Hungary 58 fő, Italy3 
fő, Latvia 2 fő, Luxemburg 1 fő, Netherlands 3 fő, Norway1 fő, Poland1 fő, Portugal 1 fő, Románia 2 fő, Slovakia 2 
fő, Slovenia 2 fő, Spain 2 fő, Sweden 1 fő, United Kingdom 2 fő, USA 16 fő. 

A konferencián többek között az ipari ellátási lánc folytonosságának biztosításáról, az illetékes hatóságok szabá-
lyozási gyakorlatairól s tapasztalatairól, a kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló eszközrendszerről és az infrast-
ruktúrák közötti kölcsönös függőségről folytattak párbeszédet. 
 
Dick Heimans 
Arról beszélt; – végtelenül örülünk, hogy Budapesten rendezték meg a konferenciát; amely fő üzenete, a magán-
szektorok létfontossága, a feladatok elosztása, ismertetése. Nélkülözhetetlen az együttműködés, mivel így válik 
ismerté az EU kritikai megfogalmazása! 
Az USA segítséget nyújt a problémák megoldásában. Kiemelte; – közösen kell megfogalmazni a témaköröket, az 
infrastruktúra átszervezése nagyfokú feladatok előtt áll. Aktív részvétel mellett komolyan kell venni a panel progra-
mot. 

Michael De Jong (Kanada)  
Ő a rugalmasságról, a felelősség megosztásáról, tapasztalatok kicseréléséről deklarált, majd így folytatta, az ipari s 
a magánszektor közötti kölcsönösség nagyon fontos! Ebben segítséget nyújt a szövetségi kormányunk. 
A szektorok közötti információáramlás érdemi feladattá vált. Ebből a munkából a rendőrség is kiveszi a részét. Be-
szélt a szakemberek képzéséről. Náluk a kormány megköveteli a szakemberek jelenlétét! Kanada s az USA közös 
infrastruktúra tervet dolgozott ki, s aláírták 2010. december 2 – án az okmányt. Ebben többek között szerepelt a 
források meghatározása, sebezhetőségi mutatók kidolgozása, információk megosztása, s a szektorokkal való 
együttműködés mechanizmusának megismerése. 

Kristine Poptanich asszony (USA)  
A kritikus infrastruktúra, mint gyakorlati fogalom a törvényeinkben szerepel. A magán szektorok és az állam közötti 
együttműködés kiváló. 18 infrastrukturális szektort hoztunk létre. Szükségünk van a kormány támogatására! Mun-
kaprogramot készítettünk a felmerülő nehézségekről, melyet az Unióban is jól ismernek! A magyarországi szekto-
rokról kiváló információkkal rendelkezünk! 
Ismertette a Nemzeti Infrastruktúra Védelmi Tanács munkáját, feladatát, valamint az állami koordinációs központ 
szerepét. A központi szervezetek útmutatásai gyorsan hatékonyan jutnak el a Koordinációs Tanácshoz, hol a part-
nerek el tudják mondani a véleményüket, észrevételeiket. 
A lakosság számára elengedhetetlen fontosságú szolgáltatásokat biztosító rendszerek, hálózatok és eszközök, 
azaz a kritikus infrastruktúrák megkülönböztetett védelmet élveznek a világon mindenhol. Ezek az infrastruktúrák 
ma már nem csak egy ország lakossága számára, hanem országok csoportjainak biztosítanak a mindennapi élet-
hez elengedhetetlen funkciókat. 
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Dr. Bognár Balázs (Magyarország) 
 

Kidomborította a biztosítás, a védelmi feladatokat, a megváltozott környezetet, az infrastruktúra változásait. 
Hangsúlyozta: – a biztonság, gazdasági –politikai kérdés, aminek szegmensei a politika, a társadalom, a gaz-
daság, a katonai, a rendőrségi terület is. 
 

A Természeti katasztrófák sorozatai intő példa lehet az emberiség számára! Japán áldozatul esett ennek a 
katasztrófának. A biztonság az, amire szüksége van a világnak! Továbbiakban felhívta a figyelmet a terrorista 
veszélyekre. A védelmi helyzet itt válik lényegessé, s meg kell szüntetni a fenyegetéseket! Az embereket 
nem lehet terrorban tartani. 
 

A technológiai eszközök fontossága nélkülözhetetlen!  

Az Európai Unión kívüli országokkal folytatott együttműködés szintén érdemi eleme az uniós kritikus infrast-
ruktúra védelmi politikának. 

Nélkülözhetetlen vált, többek között, az ipari ellátási lánc folytonosságának biztosítása, az illetékes hatósá-
gok szabályozási gyakorlatának megismerése, az infrastruktúrák közötti kölcsönös függősége, például a pár-
beszéd, az űridőjárás fenyegetése. 

A találkozót közös nyilatkozat elfogadása zárta. 

                                                                                                                                                                   -oil- 
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Orbán új kormánya - ki marad? 

Ki megy, ki marad? Orbán szándékai kifürkészhetetlenek - Orbán Viktor heteken belül megkezdheti a több 
lépcsős kormányátalakítást. Nem biztos, hogy éppen azoknak köt útilaput a talpára, akikről a legtöbbet hal-
lani a zuhanyhíradóban.  

Elsőként aNépszabadság számolt be arról, hogy Orbán Viktor az uniós elnökség lejárta után több lépcsőben terve-
zi átalakítani a kormányát. A témáról most a Hírszerző készített összeállítást, amely szerint a portálnak több kor-
mányzati és fideszes forrás is megerősítette, hogy lesz valamilyen szintű változás, ám sem a pontos menetrendről, 
sem pedig a távozók személyéről nem tudni még semmi biztosat. 
"Ezek a kérdések szinte kizárólag Orbán fejében dőlnek el, amit az utolsó percig titkolni szokott" - mondta a Hír-
szerző egyik forrása, aki ugyanakkor elismerte, hogy az egyes nyilatkozatokból, a kormányban uralkodó hangulat-
ból sok minden kiolvasható a jövőt illetően, ami persze a döntéshozatal erős centralizáltsága miatt igen sok megle-
petést tartogathat. Kormányzati források szerint egy dolog biztosra vehető: Orbán a július eleji tisztújító Fidesz-
kongresszus előtt nem kezd személycserékbe, mert nem akar idő előtt "újabb frontokat nyitni". 
A miniszterelnök az utóbbi hetekben több belső fórumon is jelezte, hogy nemcsak a tárcavezetőkkel és államtitkár-
okkal van gondja, hanem elégedetlen a szerkezet működésével is. Kormányzati források szerint ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy Orbán le akarná cserélni a tavaly tavasszal kitalált, minden korábbinál erőteljesebb centralizációt 
jelentő csúcsminisztériumi szisztémát, inkább a hatékonyság növelését akarja a jelenlegi rendszeren belüli, ami 
persze feladat- és funkcióátrendezéssel is járhat - írja a portál. 
A Hírszerző információi szerint Orbán nincs igazán megelégedve a személyzeti ügyekért és a kormányzati mun-
ka összehangolásáért, hatékonyságáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Közigazgatási és Igazságügy Miniszté-
riumot vezető Navracsics Tibor munkájával. Többen is azt mondták a Hírszerzőnek, hogy a funkciók átrendezése a 
KIM-ben már hónapokkal ezelőtt megkezdődött: szerintük jelzésértékű, hogy a bírósági reformot lényegében már 
elvették Navracsicstól, és Áder János fideszes európai parlamenti képviselőre bízták. Volt, aki ezt úgy értelmezte, 
hogy a törvényalkotásért, a javaslatok előkészítéséért felelős államtitkároknál lehet majd csere. 
Szintén sok kritika éri a KIM felügyelete alá tartozó kormányzati kommunikációt is, ugyanakkor Orbán maximálisan 
elégedett a kormányzati kommunikációtól függetlenül működő miniszterelnöki szóvivő, Szijjártó Péter munkájával. 
Míg a közvélemény-kutatások szerint a kabinet megítélése romlott, a kormányfőé levált a kormányáról, és nem 
csökkent annyira drasztikusan - írta a Népszabadság. 
A Hírszerző egy neve elhallgatását kérő KIM-es forrásra hivatkozva azt írta, Navracsics eleve erőtlen: hiába volt 
négy éven keresztül frakcióvezető az előző ciklusban, szemben a polgármester-képviselőkkel a Fideszben nincs 
politikai hátországa, így a különféle politikai és gazdasági lobbik gyakran átnyúlnak felette. Ez szűkíti a mozgáste-
rét, ráadásul a minisztérium által előkészített törvényjavaslatokba nem egyszer módosító indítványokkal belenyúl-
tak a frakcióból, felülírva a miniszter akaratát. 
Rendíthetetlennek tűnik viszont Pintér Sándor pozíciója - véli a portál idézve azokat a sajtótudósításokat, amelyek 
szerint Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, "mindnyájan Pintér Sándor kezében vagyunk". A belügyminiszterre rá-
adásul újabb feladatokat bíztak: július elsejétől a közfoglalkoztatásra szánt forrásokat kivonják a Munkaerő-piaci 
Alapból (MPA), és a Pintér irányítása alatt létrejövő új Közmunkaalapba helyezik át. 
Egyes kormányzati források szerint távolról sem ennyire biztos Tállai András, a tárca közigazgatásért felelős 
államtitkárának pozíciója. Bár az általa kidolgozott, a települési szövetségeknek május 11-én bemutatott önkor-
mányzati reformcsomaggal a kormányban elégedettek, sajtóinformációk szerint a fideszes polgármesterek élesen 
bírálták a finanszírozásra, az újraelosztásra vonatkozó terveket - írja a Hírszerző. 
Szintén biztos Hende Csaba helye. Bár a honvédelmi minisztériumot jelentős mértékben érintik az elvonások, töb-
ben a miniszter javára írják, hogy ennek ellenére hatni tud a hadsereg vezérkarára, ráadásul a tárcája az egyedüli, 
amely sikereket tud felmutatni az elszámoltatás terén. 
 
Megrendült a helyzete Réthelyi Miklósnak, bár ezt az érintett és a kormányfő szóvivője is cáfolta. Kormányzati 
források a Hírszerzőnek azt mondták, nem zárható ki, hogy még a Fideszben sokat bírált Szőcs Géza is maradhat 
a NEMFI-ben. Ha egyáltalán lesznek változások a tárcánál, csakis azért, mert a jövőben nagyobb hangsúlyt akar-
nak fektetni a Szócska Miklós államtitkár által kidolgozott egészségügyi reformra: így nem zárható ki, hogy a terület 
a jövőben önálló minisztériumot kap. 
Szintén felmerült bizonyos kormányzati körökben, hogy vissza kéne állítani az önálló Pénzügyminisztériumot 
Naszvadi György jelenlegi államháztartásért felelős államtitkár vezetésével, de ezek a tervek információink szerint 
nem élvezik a kormányfő támogatását, aki szerint a gazdasági, költségvetési kérdésekben nem a szakmának, ha-
nem a politikának kell kimondania a végső szót - ráadásul a sajtóban korábban többször megvédte Matolcsy Györ-
gyöt. 
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Az elmúlt egy évben a legtöbb bírálat Hoffmann Rózsa munkáját érte, aki valóságos állóháborúra rendezkedett be 
a Fidesz szakpolitikusával, Pokorni Zoltánnal. Ráadásul Orbán is nyíltan kritizálta az oktatási államtitkárt, amikor 
kidolgozatlannak és megalapozatlannak nevezve visszadobta a felsőoktatási reform koncepcióját. Ennek ellenére 
kormányzati források a Hírszerzőnek Hoffmann maradását valószínűsítették. Ennek elsősorban az az oka, hogy 
Orbán most nem akar újabb konfliktusokat a KDNP-vel és a párt mögött álló katolikus egyházzal. 
 
Így rendíthetetlennek tűnik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes posztja is, pedig állítólag sokan bírálják 
kormányon belül, amiért ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, még a határon túli magyarokat érintő nemzetpolitikai 
ügyek kommunikációját is a KIM államtitkárára, Répás Zsuzsannára bízza. Semjénnek sokan azt sem bocsátották 
meg, hogy a szenvedélyes vadász hírében álló politikus az egyik vadászegylet nevében lobbizott a védett állatokra 
vonatkozó vadászati előírások puhítása érdekében - kiváltva a természetvédő szervezetek élénk tiltakozását. 
 
Míg Semjénnel és Hoffmann-nal szemben szakmai kifogások merültek fel, a KDNP-s szociális államtitkár munkájá-
val kormányzati források szerint elégedettek, ő biztosan a kabinet tagja marad - írja a Hírszerző.             Forrás:168 óra 
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                        Júniusi panaszok 
A háttérben settenkedők súlyosan belemartak a Tisza -menti Regionális Kulturális 
Fogyasztóvédelmi Egyesületünkbe. Több közérdekű állampolgári bejelentés hívta 
fel a figyelmünket erre a tényre, ami példátlan e régióban. 
 Pl. mezőgazdasági, építőipari feketemunkások, segédmunkások, koszorúkészítők, au-
tószerelők, fodrászok, szobafestők, cigaretta árusok serege fogott össze a Fogyasztóvé-
delmi Egyesületünk ellen. Erről személyesen tájékoztattam a helyi polgármestert, s a 
jegyzőt, akik nem ujjongtak e bejelentéstől! Olyan kinyilatkoztatást tettek: – nincs erre 

szükség… hagyni kell, ŐK hagyják a polgárokat élni… erre felé nem szívesen látjuk a Fogyasztóvédelmet, az 
Adóhivatalt, a VPOP, ÁNTSZ.. stb. s a többi hivatalt sem!! Hmmm!?…  Hivatalos eljárást nem fogunk kezdemé-
nyezni egyetlen lakos ellen sem! Továbbá felhívták a figyelmemet, hogy a „megélhetési hamistanúzás” ellen még 
mi, fogyasztóvédők, sem a társszervek nem fognak tudni tenni!! Jó viszony alapja lehetne, ha a havi beszámolót 
megjelenés előtt átolvasnák – jelentették ki határozottan a „vezetők”, s ha kell, egyeztetnénk? Miben tisztelt ura-
im?  
A közérdekű állampolgári bejelentők (kik félnek, a nevük elhallgatását kérik) véleménye alapján, Önöknek a 
„mezőgazdasági őstermelők” a mezőgazdasági-ipari feketemunkások, segédmunkások, kontárok, elburjánzását 
kellene hivatalból megakadályozni, eljárást kezdeményezni a törvénysértések végett. – valamint nyugtát nem adó 
„termelők” szolgáltatók ellen. (Egyetértek a bejelentőkkel és elfogadom részükről, a no tolerancia elvét!)  Önöknek 
munkahelyet kellene teremteni, törvényességet a faluban, és nem cenzúrázni Fogyasztóvédelmi Egyesületünk 
szakmai beszámolóját!! 

Uraim! 
A fogyasztóvédelem szilárd közösségben mindig értékalapú. A keretéhez tartozó családokat az tartja össze, hogy 
azonos vagy kompatibilis értékekért hajlandók közös erőfeszítéseket tenni, áldozatokat hozni! Ez az értékrend 
alapjában meghatározza a vásárlók identitását. A fogyasztóvédelemben is vannak nemzeti identitási érzelmű vá-
sárlók, mint regionális, lokális rétegek. A felső rétegekben elő vásárlók beékelődnek a nemzeti s civilizációs réte-
gek közé, amit kulturális transzfernek nevezünk. A kulturális transzfer hozzájárul a fogyasztóvédelemi törvény elő-
meneteléhez, ha az integráció alapját képezi, s közben a modernizáció eszközévé válhat. A technológiai transzfer 
eszköz lehet a tudatos fogyasztó céljainak megvalósításában. A magas fokú fogyasztóvédelmi ismeretekkel ren-
delkező vásárló képes migrációt létrehozni anyagi, kulturális-gazdasági szempontból is. Kormányunk általában 
törekszik a társadalmi fogyasztói szerkezet uniformizálására, másrészt a fogyasztói törvény megalkotása egy új 
színes világot, tudást nyit meg az EU kék egén, érvényesítve a helyi szokásokat is! A fogyasztói nemzettudat tar-
tósabb, mint ahogy azt gondolnák! A nemzeti fogyasztóvédelmi identitás folyamatosan ki dugja a fejét a zajos fel-
szín alól, mint releváns gazdaságformáló tényező. Sajnos, országunk nagy gondja a népesség fogyása, illetve a 
regionális fejlettség igencsak egyenetlen s a lakosság többsége a fejletlen vidéken él, ahol meghatározó a munka-
erőhiány, és a fejlett munkanélküliség is. A belső családi migráció pedig nem töltheti be a régió szerepét. A fo-
gyasztóvédelem modernizációja akkor fájdalommentes, ha nem kell érte menni, migrációs távolságot leküzdeni. A 
legnagyobb kihívás, amikor a család kiszakad – falu – a hagyományos kereskedelmi vonzáskörzetből” 

Nem az Egyesületünk feladata, hogy pálcát törjön az ilyen falusi „vezetők” felett. Véleményem alapján 
visszaélnek a beosztásukkal annak hatalmával! Szerettem volna megszólaltatni a ”vezetőket”, ám azok el-
zárkóztak a véleménynyilvánítástól…… 
Miniszterelnök úr szavai szerint, a siker feltétele a párbeszéd és a partnerség! Erről nem csak beszélni kell, 
hanem gyakorolni szükséges! 
A fogyasztóvédelem szerepét is a párbeszédek valamint a partnerség határozza meg, ami komoly reformot 
kíván az „ilyen” lokális vezetőktől. Ez a magatartás befolyásolja a kormány hosszú távú cselekvőképes-
ségét. A helyi adó „elvesztése” a szociális kiadásokat kurtítja meg! 

A közérdekű bejelentők a gyümölcs felvásárlás árairól, kiszolgáltatásukról tettek panaszt irodánk felé. Az első 
osztályú meggyet, kajszibarackot véleményük szerint a felvásárlók szándékosan sorolják másodosztályba. A fo-
gyasztói árakat nem követi a kínálat bősége, sem a termelői árak alakulása. A fogyasztói ár (hazai) alacsonytartá-
sa nincs hatással a külföldi megrendelőkre, talán a hazai feldolgozók felvásárlási mennyiségére sem. A nyurga 
gyümölcs árakat a többlépcsős értékesítési lánc határozza meg. Számlát, nyugtát a felvásárlásról elfelejtenek ad-
ni! Az „őstermelők” bejelentés nélkül foglalkoztatnak embereket. A zöldség – gyümölcs nagybani piacra történő 
szállítása is a szürkegazdaság hatalmas zsebét gyarapítja. Falun ez a foglalkoztatás az elfogadott! Sűrű kontrollra, 
azonnali reagálásra lenne szükség a társszervek részéről, megalkuvás nélkül. Az ellenőrzést nem a helyi hivatal-
ban kellene kezdeni, ahol a bejelentőt ellehetetlenítik. Tisztelt M M! A felvetett kérdésére válaszolva minél több 
felvásárlón, nagykereskedőn megy keresztül a gyümölcs, annál drágább lesz a fogyasztói ára, mivel mindenki rá-
teszi a maga nyereségét. A fogyasztói árat még nagymértékben irányítja a fagykár, a mennyiségi hiány… -oil- 
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                      Kínai gyermekjátékok   
 

Szegeden a lakosság egyharmada elégedetlen a Kínai kereskedők árucikkeivel an-
nak minőségével, tartósságával, hiegéniájával. A termékeik ára meghatározó momen-
tum az alacsony jövedelműek körében, s nem beszélve az alkudozás öröméről! A 
földről értékesített gyermekholmik, játékok …stb. az isten tudja milyen fertőzést hor-
doz magában. A fogyasztóvédelmi felügyelők, ha napi rendszerességgel ellenőriznék 
az általuk bitorolt piacokat, nagyobb figyelmet kaphatna a vásárló, a termék ára, minő-

sége, csomagolása, garanciajegy, valamint az egészségügyi előírások betartása! Megunt(j)ák a vevők, hogy rend-
szeresen megalázzák őket, mikor számlát kérnek! Reklamációt nem fogadnak el! Valójában mennyi a beszerzési 
ár – játék - ami 2500 Ft – ról indul, s 1000 Ft – ért elvihető.  

A hazai játékboltokban a június az a hónap, ami nem hoz árbevételt. A szegedi- Móravárosi „cserepes soron” ki-
zárólag kínai kereskedők találhatók! A tavaszi szenzációt a Barbie, Batmann s a Polly Pocket gyermekjátékok szol-
gáltatták. Hogy miért? Az Amerikai Mattel(t) - világ legnagyobb gyerekjátékgyártó cége - a csőd érintette meg. A 
vezetői több mint 18 millió darab – fennevezett - közkedvelt babákat és kisautókat vontak ki a kereskedelemből, 
amit a távol keleten gyártottak! Kiderült, a babákon használt színező festék, mérgező! Zord mennyiségű ólmot tar-
talmazott, ami leválva (le is vált) ártalmas az egészségre, pláne ha a baba szájába kerül!  
A Kínai termékek ellen az USA – ban riadókészültséget rendeltek el, mivel nem először van kifogás a minőséggel, 
a csomagolással, a színezéssel, s az egészségügyi előírások betartásával!  
 
E riadónak hangja elérte kontinensünket, Európát. Ennek hatására Kína szorosabban működik együtt az EU ter-
mékbiztonság területeivel, szóval, állandó jelentést küld Brüsszelnek az intézkedéseiről! A meglévő problémára a 
Fogyasztóvédelmi Biztos, - Meglena Kuneva - keményhangú megrovást intézett feléjük. Az Európai Bizottság az 
erősödő fogyasztóvédelmi aggodalmak ellenére nem osztja azokat a véleményeket, amelyek a Kínában előállított 
áruk betiltását kezdeményezné. Bár, az Ázsiai országban a fogyasztóvédelmi szabályok betartása hiányos. Euró-
pában kielégítően működnek azok a mechanizmusok, amit ellenőrzésnek hívnak! De náluk? 

 Az országuk termékeinek felülvizsgálatát az európai fogyasztóvédők hirdették meg, ami nem csak a játékokra 
terjed, hanem az exportáló vállalatokat is ellenőriznék. A vezetőiknek nyilatkozatot, muszáj tenniük, hogy a termék-
választékuk megfelel az EU biztonsági és egészségügyi előírásoknak is.                                                         -oil- 
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Tucatnyi nagy értékű gazdasági 
megállapodást ír alá budapesti 
látogatása során Ven Csia-pao. 
Személyében majd negyedszá-
zad elteltével látogat újra kínai 
kormányfő Magyarországra. 
 
Magyarország ázsióját talán még 
a vegyes visszhangú soros EU-
elnökségnél is jobban erősíti, 
hogy mostani európai körútja so-
rán útba ejtette hazánkat is a kínai 
kormányfő, nem függetlenül per-
sze az uniós elnökségtől. A nyu-
gat-európai fővárosokban is feltű-
nést keltett, hogy Ven Csia-pao, 
aki mellesleg háromszáz üzletem-
bert is hozott kíséretében, éppen 

Budapestről akar üzenni Közép- és Kelet-Európa országainak, megerősítve a térségbeli gazdasági kap-
csolatok szorosabbra fűzésének szándékát. 
A világ második legerősebb gazdasági hatalmává előrukkolt Kína kormányfőjéről úgy tartják, hogy ő az 
1,3 milliárd lakosú, hatalmas ázsiai ország gazdasági csodájának egyik fő mozgatója. A geológus-mérnök 
végzettségű, 69 éves Ven Csia-paót, aki sokat ad imázsára, a világ tíz legbefolyásosabb gazdasági veze-
tője között jegyzik. Érdemének tudják be, hogy Kína megrázkódtatás nélkül vészelte át a nemzetközi gaz-
dasági válságot. 
Aligha véletlen, hogy Budapestre érkezésekor Ven Csia-pao az elmúlt hatvan év kiváló kínai-magyar kap-
csolatairól beszélt. Pekingben jól tudják, mostani vendéglátóik csak nemrégiben kezdték érezni a keleti 
szél jótékony hatását, hogy a magyar-kínai együttműködés újrafellendítését az előző, szocialista kor-
mányfők alapozták meg. Kétségtelen az is, hogy a jelenlegi kabinet, amely a megelőző nyolc évben csak 
fanyalgott, az elmúlt időszakban rendkívül intenzíven ápolta a kínai viszonyt, felzárkózva a világtrendhez. 
Magyarország szívesen játszana híd szerepet a régió államai és Peking között. Ven Csia-pao vizitje erre 
kínálhat esélyt. 

 
 

                        Budapestre jön Hillary Clinton 

Az amerikai külügyminiszter június 29-én Budapestre utazik, hogy ott részt 
vegyen a Lantos Intézet felavatásán - közölte honlapján az amerikai külügy-
minisztérium.  
 
A Lantos Intézet megalapítását a magyar kormány támogatta, hogy előmoz-
dítsa a magyar származású Tom Lantos képviselő hosszan tartó elkötele-
zettségét a demokratikus elvek, valamint az egyéni és az emberi jogok mel-
lett.  
 
Hillary Clinton Budapesten találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, 
Martonyi János külügyminiszterrel és a civil társadalom képviselőivel. 
 
Az amerikai külügyminiszter június 30-án Vilniusba utazik tovább.  

A nap embere: Ven Csia-pao (Wen Jiabao) kínai miniszterelnök 
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Magyarok után szaglászna az SNS 
 
A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felszólította a pozsonyi főügyészséget, vizs-
gálja meg, mely szlovák állampolgárok kaptak a magyar állampolgárságot 
a kettős állampolgárságot lehetővé tevő magyar törvény alapján.  
"A beadványt a pénteki nap folyamán az SNS képviselői személyesen ad-
ták át a főügyészségen" - erősítette meg pénteken Jana Benková, a párt 
szóvivője.  
 
Az ellenzéki párt szerint fennáll a tömeges törvénysértés gyanúja, ezért szükség 
van az ügy kivizsgálására. Az SNS azt gyanítja, hogy eddig már több száz szlo-
vákiai lakos kért és kapott magyar állampolgárságot, akik ezzel a hatályos szlo-
vákiai szabályozás szerint elveszítették szlovák állampolgárságukat.  
 
A párt véleménye szerint ezért a főügyészségnek fel kellene szólítania a kor-

mányt, hogy tegyen lépéseket ez ügyben, s próbálja meg kideríteni, kik kaptak már magyar állampolgárságot. 
Benková felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovák állampolgárság számos jogot ad, egyebek között választójogot, 
illetve bizonyos közéleti és állami tisztségekbe való megválaszthatóság, kinevezés jogát.  
 
"Ezért nagyon fontos tudni, hogy kik azok a személyek, akik a magyar állampolgárság megszerzése következté-
ben elveszítették szlovák állampolgárságukat, de ezt titkolják" - magyarázta a szóvivő. 
Andrej Danko, az SNS alelnöke már korábban azt nyilatkozta: az ügyészségnek azt is meg kellene vizsgálnia, 
hogy az eltitkolt kettős állampolgárságú személyek kapcsán nem szivárognak-e ki titkos információk.  
Szlovákiában eddig mindössze Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke volt az, aki január ele-
jén nyilvánosan közölte, hogy magyar állampolgárságért folyamodott. Kérvénye sorsáról Berényi azonban nem 
kíván tájékoztatást adni. 
A szlovák belügyminisztérium közigazgatási osztálya májusban levélben fordult Berényihez, hogy nyilatkozzon: 
pártja április 14-i közgyűlésének idején Szlovákia állampolgára volt-e, mert egy más ország állampolgárságának 
felvételével automatikusan elveszíti a szlovákot. Ha pedig a szlovák állampolgárságát elveszítette, a politikai pár-
tokról szóló törvény értelmében a Magyar Koalíció Pártjának elnöke sem lehet.  
Pártelnöki funkcióba ugyanis csak szlovák állampolgárságú egyént választhatnak. Berényi lakonikus, szintén levél-
ben elküldött válasza: "A levél tartalmát tudomásul vettem." 
"A beadványt a pénteki nap folyamán az SNS képviselői személyesen adták át a főügyészségen" - erősítette meg 
pénteken Jana Benková, a párt szóvivője.  
Az ellenzéki párt szerint fennáll a tömeges törvénysértés gyanúja, ezért szükség van az ügy kivizsgálására. Az 
SNS azt gyanítja, hogy eddig már több száz szlovákiai lakos kért és kapott magyar állampolgárságot, akik ezzel a 
hatályos szlovákiai szabályozás szerint elveszítették szlovák állampolgárságukat.  
A párt véleménye szerint ezért a főügyészségnek fel kellene szólítania a kormányt, hogy tegyen lépéseket ez ügy-
ben, s próbálja meg kideríteni, kik kaptak már magyar állampolgárságot. Benková felhívta a figyelmet arra, hogy a 
szlovák állampolgárság számos jogot ad, egyebek között választójogot, illetve bizonyos közéleti és állami tisztsé-
gekbe való megválaszthatóság, kinevezés jogát.  
"Ezért nagyon fontos tudni, hogy kik azok a személyek, akik a magyar állampolgárság megszerzése következté-
ben elveszítették szlovák állampolgárságukat, de ezt titkolják" - magyarázta a szóvivő. 

Andrej Danko, az SNS alelnöke már korábban azt nyilatkozta: az ügyészségnek azt is meg kellene vizsgálnia, 
hogy az eltitkolt kettős állampolgárságú személyek kapcsán nem szivárognak-e ki titkos információk.  
Szlovákiában eddig mindössze Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke volt az, aki január ele-
jén nyilvánosan közölte, hogy magyar állampolgárságért folyamodott. Kérvénye sorsáról Berényi azonban nem 
kíván tájékoztatást adni. 
A szlovák belügyminisztérium közigazgatási osztálya májusban levélben fordult Berényihez, hogy nyilatkozzon: 
pártja április 14-i közgyűlésének idején Szlovákia állampolgára volt-e, mert egy más ország állampolgárságának 
felvételével automatikusan elveszíti a szlovákot. Ha pedig a szlovák állampolgárságát elveszítette, a politikai pár-
tokról szóló törvény értelmében a Magyar Koalíció Pártjának elnöke sem lehet.  
Pártelnöki funkcióba ugyanis csak szlovák állampolgárságú egyént választhatnak. Berényi lakonikus, szintén levél-
ben elküldött válasza: "A levél tartalmát tudomásul vettem." 
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Már nem titkos a Magyar Munka Terv 

A kormány még májusban tárgyalta és fogadta el a Magyar Munka Tervet (MMT-t), de a kabinet által eldöntött módosításokkal 
frissített terv csütörtök óta olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) honlapján. Az MMT a Széll Kálmán Tervben, 
valamint a Konvergencia Programban már felvázolt strukturális átalakítások végrehajtási folyamatát tartalmazza.  
A dokumentumban a minisztérium hangsúlyozza: ahhoz, hogy – a kormányprogramnak megfelelően – 10 év alatt egymillió új 
adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon, számos olyan strukturális intézkedésre van szükség, amelyektől rövidtávon 
nem várhatók látványos eredmények, de középtávon megalapozhatják a foglalkoztatás tartós és jelentős bővülését. 
 
Rugalmas munkaerőpiac a cél 
Az MMT-ben foglalt intézkedések célja a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, a munkaerő versenyképességének javítá-
sa. Ezt „támogató képzési rendszer” kialakításával, a munka-
helyteremtés és a legális foglalkoztatás ösztönzésével kíván-
ják elérni. A támogatott foglalkoztatást azoknak biztosítanák, 
akik enélkül nem tudnak elhelyezkedni. 
A munkajogi szabályozást rugalmasabbá kell tenni, ezt a célt 
egy új munka törvény- könyvének (Mt.) elfogadásával, vala-
mint a munkáltatók foglal- koztatással kapcsolatos adminisztrá-
ciós terheinek csökkenté- sével érné el a kormány. Az új tör-
vénykönyv tervezete júni- us 30-ra készül el, és 2012. január 
elsején lép életbe. 
Az új Mt. csökkenti a mun- kaviszony létesítéséhez kapcsolódó 
adminisztratív kötelezett- ségeket, és nem szerepelnek majd 
benne a munkavégzésnek azok a szabályai, amelyek 
„alapvetően a felek megál- lapodásai közé tartoznak”, valamint 
egyszerűsítenék a bérpót- lékok rendszerét is. Az új Mt.-nek 
kiemelt része lenne az atipikus foglalkoztatási formák elter-
jedésének elősegítését szolgáló szabályozás is. 
Az atipikus foglalkoztatási formák, például a részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója 
úgy vélekedett: a munkavállalók Magyarországon nem szeretnének ebben a foglalkoztatási formában dolgozni, egyszerűen 
azért, mert nem tudnak megélni az így szerzett jövedelemből. 
 
Megcsonkítanák a szakszervezetek jogait 
Az MMT-ből kiderül, hogy a kormány átalakítaná a szerinte „kudarcot vallott” üzemi tanácsokat, megváltoztatná a szakszerve-
zetek funkcióját, jogosítványait. Eszerint a munkavállalók foglalkoztatását is érintő munkáltatói döntésekbe való beleszólás 
joga az üzemi tanácsok kompetenciája lenne a jövőben. „A szakszervezetek ezzel szemben tagjaik érdekképviseletét lássák 
el, s e funkcióval összeférhetetlenek a munkáltató működését érintő döntésekben való közreműködés" – olvasható a tervezet-
ben. 
Átalakítják az érdekegyeztetési rendszert, és az abban részt vevők körét is: „az érdekegyeztetés új keretei között a kormány 
nem vállal meghatározó szerepet, az egyeztetések fő szereplői a munkáltatói és munkavállalói szervezetek, amelyeknek köl-
csönösen elfogadható megoldásokra kell törekedniük” – olvasható a dokumentumban. 
Adler Judit, a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatásvezetője visszatetszőnek nevezte, hogy a szakszervezeteket „kiűzik” a munka-
helyekről. Elmondta: az érdekképviseletek ugyan részt vehetnek az új érdekegyeztetésben, ebből azonban az állam kivonul. 
Egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen kompetenciákkal, hatáskörökkel rendelkezik majd a munkáltatók és munkavállalók kö-
zötti új egyeztetési formának – írja a Szakszervezetek.hu. Adler Judit egyetért azzal, hogy a munkavállalást érintő helyi kérdé-
sekben helyben állapodjanak meg, ugyanakkor az nem megoldás, hogy az egyén mint munkavállaló tárgyaljon a munkáltató-
val, mert ez „aszimmetrikus erőpozíció” lenne. Ágazati szakszervezeti megállapodásokra továbbra is szükség lenne – hangsú-
lyozta. 
 
Miből teremtenének munkahelyeket? 
A terv szerint a strukturális intézkedéseknek köszönhetően 2014-ig 300 ezer, 2015-ig 400 ezer új munkahely jön létre. Az új 
munkahelyek létrejöttéhez a tárca szerint a működési és adminisztrációs feltételek könnyítésére, a szabályozási környezet és 
az adó- és járulékrendszer átalakítására, valamint az Új Széchenyi Terv támogatásaira is szükség van. A munkahelyteremtést 
hazai költségvetési forrásokból – ezekből képzelik el a rugalmas foglalkoztatás támogatását –, illetve uniós pénzek felhaszná-
lásával kívánja ösztönözni a kormány. Emellett az Új Széchenyi Terv forrásait is a foglalkoztatást ösztönző módon kell felhasz-
nálni – írják. 
A kormány elképzelései szerint a foglalkoztatási célú támogatások három pillérre épülnének. Az első és legfontosabb pillér a 
nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése többek között célzott bér- és járuléktámogatásokkal, kiemelt figyelmet fordítva 
a mikro-, kis és középvállalatokra.  

Növelik a foglalkoztatás rugalmasságát, a szakszervezeteket kiűzik a munkahelyekről, harmadolják az ál-
láskeresési járadék folyósításának idejét, kivonul a kormány az érdekegyeztetésből, és a munkanélkülie-
ken több milliárd forintot akarnak megtakarítani – áll a nyilvánossá vált Magyar Munka Tervben. Az új 
munkatörvények pedig egy hét múlva készülnek el. A Liga szerint a kormány a tőke oldalára állt, az embe-
rek ellen.  



 

 

       Hirdetési áraink: 1/1 oldal 100e.Ft,   1/2: 50.E.Ft,   1/4: 25.e.Ft,   1/8: 13.e.Ft,   1/16: 7.e. Ft 

                                       FECSEGŐ Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                          13   

A második pillért a szociális gazdaság jelenti, ami a helyi lehetőségekre építve szervezi meg a munkanélküliek foglalkoztatását 
részben állami támogatásból, részben pedig saját bevételekből. Ez egy átmeneti foglalkoztatási forma, amelynek célja hosz-
szabb távon, hogy átvezessen a nyílt munkaerőpiacra – áll a dokumentumban. A harmadik a közfoglalkoztatás, amely szoro-
san összefügg a szociális segélyezés rendszerének munkára ösztönző átalakításával, és amelynek keretében az állam maga 
szervezi meg azoknak az átmeneti foglalkoztatását, akiknek az első két pillér jelenleg nem kínál reálisan munkalehetőséget. 
A közfoglalkoztatásban részvevők körének bővítésénél először meg kellene vizsgálni, hogy a bevonni tervezett tartós munka-
nélküliek, vagy rokkantnyugdíjasok egyáltalán alkalmasak-e a munkára – vélekedett Adler Judit. A szakértő szerint a tervezet-
ben szereplő több száz (10 év alatt egymillió) új munkahely a közfoglalkoztatás kiterjesztésével jöhet csak létre. Szerinte a 
„rövid ideig, kevés pénzért” való foglalkoztatással el lehet érni egy statisztikailag látványos foglalkoztatás-bővülést, de emögött 
„elnyomorodás, egy abszolút életszínvonal-csökkenés van”. Jó elgondolásnak tartja viszont a szociális gazdaságot, amely a 
helyi lehetőségekre építve szervezi meg a munkanélküliek foglalkoztatását részben állami támogatásból, részben pedig saját 
bevételekből. Adler Judit ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ennek megfelelő működéséhez indulótőkére van szükség, 
de egyelőre nem látszik, hogy ki teszi bele. 
 
67 milliárdot takarítanának meg a munkanélkülieken 
A munkanélkülivé válók a jelenlegi 270 nap helyett átlagosan 90 napig lesznek jogosultak az álláskeresési járadékra. 10 mun-
kanap lesz szükséges egy járadéknap megszerzéséhez és az eddigi 4 éves referencia időszak helyett 5 éves időszakot kell 
figyelembe venni a járadékra való jogosultság vizsgálatakor. A jogosultsági idő 90 napra csökkentése az álláskeresési járadék-
nál és az álláskeresési segély megszüntetése teljesíti a Széll Kálmán Tervben az álláskeresési támogatásokkal összefüggés-
ben kalkulált 67 milliárd forintos megtakarítást. 
A Munkaerő-piaci Alapot (MPA) „megtisztítják” minden olyan szociális jellegű kiadástól, amely nem a foglalkoztatáspolitikai 
célok megvalósítását szolgálja, és a versenyképesség javításához hozzájáruló, a gazdaságpolitika szerves részét képező fog-
lalkoztatáspolitikai eszközök finanszírozására az MPA átalakításával létrejön a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. 
A kormány tervei között szerepel a szak- és felnőttképzési rendszer megújítása, a foglalkoztatást ösztönző adó- és járulék-
rendszer átalakítása, a foglalkoztatás kifehérítését szolgáló intézkedések megtétele, a foglalkoztatás-statisztikai rendszer felül-
vizsgálata, valamint a közmunka keretében megvalósuló országos közmunkaprogramokra vonatkozó konkrét tervek véglege-
sítése – áll az MMT-ben. 
 
Kódolt elnyomorodás? 
A közfoglalkoztatásban részvevők körének bővítésénél először meg kellene vizsgálni, hogy a bevonni tervezett tartós munka-
nélküliek, rokkantnyugdíjasok egyáltalán alkalmasak-e a munkára. A szakértő szerint a 10 év alatt egymillió, illetve a 2014-ig 
300.000, 2015-ig 400.000 új munkahely a közfoglalkoztatás kiterjesztésével jöhet csak létre. Adler Judit szerint az álláskeresé-
si járadék átlagos 90 napos folyósítási idejéről elmondta: átlagosan eddig is ennyi ideig vették az emberek a járadékot, most 
csak annyiban "romlik a helyzet", hogy az eddigi 4 éves referencia időszak helyett 5 éves időszakot kell figyelembe venni a 
járadékra való jogosultság vizsgálatakor. A szakértő szerint az is bizonytalan egyelőre, hogy a vállalkozói szférában lesz-e 
elegendő munkahely. 
 
Merre tovább és miből?  
Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója szerint a munkaterv inkább feltételezéseket tartalmaz, és gazdasági növekedést 
feltételez az új munkahelyek létrejöttének előzményeként. A szakértő szerint ez a terv egy olyan kínálati programot tételez fel, 
amelyben a keresletet a gazdasági növekedés alapozza meg. Hárs Ágnes hiányolja a háttérelemzéseket, így például a köz-
foglalkoztatás költségterheinek megjelölését, és azt is, hogy hogyan fogják visszavezetni a munkaerő-piacra az embereket. 
A tervben lényeges szabályozási módosítások vannak, de nem  szerepel benne, hogy az átmeneti időszakban milyen hatással 
lehet a munkaerő-piacra a szabályozás módosítása. Jó lenne tudni azt is, hogy a Munkaerő-piaci Alap forrásait - amelyet a 
munkavállalói járulékok alkotnak - hogyan, mennyire átláthatóan használja fel a költségvetés. Az atipikus foglalkoztatási for-
mák elterjesztéséről, például a részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán úgy vélekedett: a magyar munkavállalók nem szeretnek 
ebben a foglalkoztatási formában dolgozni, mert nem tudnak megélni az így szerzett jövedelemből. 
 
Kiakadtak a szakszervezetek 
A foglalkoztatáspolitikában tervezett strukturális átalakításokat tartalmazó Magyar Munka Terv (MMT) szerint új lesz a Munka 
törvénykönyve, amely "katasztrofális" helyzetet teremt. Borsik János az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének (ASZSZ) 
elnöke úgy véli: az új törvénykönyv kiszolgáltatja a dolgozókat a munkáltatói "önkénynek", "frontális támadást" intéz a szak-
szervezetek ellen. Az ASZSZ elnöke hangsúlyozta: Csehországban másfél évig egyeztetett a kormány a szociális partnerekkel 
az új Munka törvénykönyvéről, ezzel szemben a magyar kormány épp azokkal nem tárgyal, akiket a leginkább érintenek a vál-
tozások. Borsik János hiányolta az előzetes hatásvizsgálatokat. A munkavállalók jelenlegi elégedetlenségét  "haragba fordít-
hatnak át" az új Munka törvénykönyvében foglalt változtatások, amelyek az eddiginél is nagyobb ellenállást és visszatetszést 
válthatnak ki.  
 
A Liga szerint a kormány az országos, ágazatokra kiterjedő sztrájkok és félpályás útlezárások hírére reagált, feleslegessé nyil-
vánította a szakszervezeteket, miközben a munkáltatói kötelezettségek enyhítéséről beszél. Ezt az egyenlő bánásmód köve-
telményének állítja be, noha az indoklás nélküli felmondás lehetőségének megteremtésekor is hasonló módon érvelt a jogalko-
tó - majd bukott el az Alkotmánybíróságon -emlékeztet a szakszervezeti szövetség. A LIGA szerint minden eddiginél durvább, 
a jogállamiságot és a fejlett demokráciákban alapvető munkaügyi kapcsolati rendszert sárbatipró módon avatkozik be a kor-
mány a tőke oldalán, a munkavállalók ellen. 
 



 

 

       Hirdetési áraink: 1/1 oldal 100e.Ft,   1/2: 50.E.Ft,   1/4: 25.e.Ft,   1/8: 13.e.Ft,   1/16: 7.e. Ft 
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Egy fesztiválon keveredtek nézeteltérésbe 

Hoppá: Pataky Attila megverte a Jóban Rosszban színészét! 

 

Verekedésbe keveredett az Edda frontembere és a Jóban Rosszban színésze, ám mielőtt még bárki is 
véleményt mondana, gyorsan eláruljuk: csak a tv2 népszerű sorozata kedvéért szorult ökölbe Pataky ke-
ze, és a kamerák is jó előre be voltak izzítva a jelenet rögzítésére.  
 
 
Pataky Attila egy motoros fesztiválon kerül összetűzésbe Bodolai Bandival, bár egyelőre a stáb nem 
árulta el, mi okozza a galibát, csak az biztos, hogy két markos motoros is a rocker segítségére siet és 
hárman már könnyedén ráncba szedik az állandóan zűrbe keveredő Bodolait. 
 
A forgatáson a legendás énekes érdekes módon a kamerák kereszttüzében eleinte elvesztette a színpa-
don szerzett rutinját és magabiztosságát. "A kezdet tele volt izgalommal, mert még sosem filmeztem, így 
nagyon izgultam." - árulta el. 
 
"A stáb nagyon segítőkész volt és úgy érzem, még barátokat is szereztem a színészek között a munka 
során. Véleményem szerint hamar belejöttem a forgatásba, amennyire egy kezdő színész erre képes. 
Boldog vagyok, hogy elvállaltam ezt a nem mindennapi felkérést." - tette hozzá az Edda alapítója. 

 

A jelenetek felvétele a Bandit alakító Tóth Rolandnak is emlékezetes marad. 
 
„Mondhatnám, az EDDA slágerein nőttem fel, a Kör, a Hűtlen és a többi legendás dal rendszeresen fel-
csendült az osztálykirándulásokon, iskolai bulikon, a barátokkal töltött estéken. Nagyon örültem, hogy At-
tilával találkozhatok. Közvetlen, lelkiismeretes embert ismertem meg benne. 
 
Gyorsan felvette a forgatás ritmusát és igazán jó hangulatban zajlott a közös munka. Olyan volt, mintha 
már ezer éve ismernénk egymást.” – árulta el Tóth Roland.                                                                                                                                               Forrás:webbulvár 

 

Gyanútlanul ment a motoros fesztiválra Tóth Roland, vagyis Bodolai Bandi és családja, ám egy 
egyelőre nem tisztázott ügy miatt összetűzésbe keveredett Pataky Attilával. Az esetről filmfelvé-
tel is készült. 


