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A Vizsla azért jött létre, hogy az adózók nevében
kérdezze és elszámoltassa a mindenkori hatal-
mon levőket, mire költik a befizetett adóforin-
tokat – nyilatkozta Horváth Éva, a Magyar
Vizsla Egyesület elnöke.                         » 5. oldal

MEGKÉRDEZTÜK
GYURCSÁNY FERENCET:

Hol
AZ ADÓZÓK ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Önnek, aki kezében tartja az újságot,
1,3 millió forint az adóssága. Az
euróbevezetés dátumának kitolásá-
val a kormány beismerte: jelenleg a
CSŐD FELÉ ROBOGUNK. 4. oldal

Vajon hová tűnik ez a sok pénz? Van,
aki házi luxusmedencében úszik, mi
meg az adósságban! A Magyar
Vizsla utánajárt az igazságnak.

2-3. oldal

MAGYAR
VIZSLA

a pénzünk?a pénzünk?
Luxusbaloldal!
Milliárdok kormányzati fényűzésre

Pénzbefizető automatának néznek bennünket

Mire költik
a pénzünket?

30 milliós autón jár Gyurcsány… » 4-5. oldalA rejtvény megfejtését az alábbi címre kérjük beküldeni: Magyar Vizsla, 1241 Budapest, Pf. 7.

Ismerje
meg az

igazságot!
www.magyar-vizsla.hu
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Rendelje meg
ingyenesen a

Magyar
Vizslát!

Viccek
A varangyos béka megy az úton. Meglát egy táblát, amire a következő
van írva: Okosak balra, szépek jobbra! Morfondírozik a béka: 
- Na most akkor szakadjak ketté?

Grósz Károly valamikor az 1980-as években:
- Elvtársak! Jövőre jobban fogunk élni, mint most!
Erre egy hang a hallgatóság soraiból:
- Maguk igen, de mi?

Nyuszika találkozik az erdőben a medvével és így szól: 
- Képzeld medve. Tegnap találkoztam a discoban a rókalánnyal. Az
egész estét végigtáncoltuk és miután hazakísértem, bevitt a háló-
szobájába és azt mondta: „Nyuszikám, mindenem a tiéd!”. Medve
hallod, ha ott lettél volna, még a hűtőt is el tudtuk volna hozni!

Egy orvos, egy kémikus és egy politikus vitázik, hogy melyikük
foglalkozása a legrégibb.
Az orvos így szól:  - Az emberiséggel egyidejű a gyógyítás mestersége.
Mire a kémikus: - Az emberiség előtt már voltak gázok, vegyi
anyagok és azelőtt csak a nagy káosz volt.
Erre a politikus: - Na, és mit gondoltok,  kik csinálták a nagy
káoszt?

A hentesnek fél órával zárás előtt már csak egy csirkéje maradt, és
nagyon meg akar szabadulni tőle. Jön is egy vevő, aki pont egész
csirkét kér. A hentes feldobja a mérlegre. 
- Uram, ez pont 1 kiló 20 deka. 
- Kicsit nagyobb nincs véletlenül? - kérdezi az ürge. 
Hentes visszafordul, tesz-vesz, majd feldobja ugyanazt a csirkét a
mérlegre, mintha egy másik lenne. 
- 1 kiló 70. Megfelel? 
- Szuper, elviszem mind a kettőt!

Kacsaláb

Fürdőkultúra,
adókultúra

KÖNNYŰ

-Végre megint 3,60 lesz egy kiló kenyér! - 3,60 Euro...

- Doktor úr, segítsen valahogy a férjemen, mert álmában beszél.
- Hmm és ez önt zavarja? Nem tud tőle aludni?
- Engem nem zavar, doktor úr, de a képviselőtársai mindig kiröhögik.

A parkban egymással szemben ül egy sakktáblánál egy ember meg egy kutya.
Odamegy hozzájuk egy másik ember: 
- Uram, ez fantasztikus! Ez a kutya tud sakkozni? 
- Dehogy tud. Én vezetek öt-kettőre!

Hol
MAGYAR VIZSLA, Az Adózók Érdekvédelmi Szövetségének időszaki lapja

Felelős kiadó: Horváth Éva, 1241 Budapest, Pf. 7.



Ígérni, azt tudnak!
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Magyar Vizsla: Miniszterel-
nök úr, sokan érzik ma
úgy Magyarországon, hogy
a kormány nem tett sem-
mit, csak beszél és ígér-
get, valódi tettek helyett
csak reklámozza magát.
Gyurcsány Ferenc: Nagyon sokak
számára úgy tűnt, hogy el-
tűnt a politikai lendület. El-
tűnt az a képesség, hogy az
országot dinamizálja a kor-
mány... Egy ilyen szituáció-
ban a beszéd, az politikai
tett. Az visszaadja az embe-
rek hitét, hogy van program,
a programot el kell monda-
ni, és azt hiszem, hogy nem

volt más választásom ebben
az időszakban, mint újra és
újra elmondani, hogy mi-
lyen Magyarországot szeret-
nék. (2005. február 20., A
szólás szabadsága)

A TÉNYEK: Száz nap alatt a
kormány 500 millió forint-
nyi közpénzt dobott ki hir-
detésekre: az adófizetők
pénzéből 275 milliót köl-
tött el az sms-kampányra,
160 milliót a Száz lépés
programjának népszerűsí-
tésére; 30 milliójába került
az adófizetőknek a „Kirob-

banó siker, Magyarország"
hirdetés és ugyanennyibe
került az újságokban meg-
jelentetett, három párt ál-
tal aláírt gazdaságpolitikai
nyilatkozat is.

M. V.: Az emberek nagy
többsége nem él jobban
ma Magyarországon,
mint 2002-ben, és nem
érzik az uniós csatlako-
zásból fakadó előnyöket
sem. A kormány 400 ezer
új munkahelyet ígért, ez-
zel szemben szinte ugyan-
ennyi embernek nincs
munkája.

Gy. F.: Úgy látjuk, hogy ez
megvalósult, de természe-
tesen munkahelyek mind-
eközben meg is szűnnek.
Ma ezek egyenlegét határo-
zottan pozitívnak látjuk a
négyéves időszakban, és
úgy látjuk, hogy meg fogja
haladni a nettó munka-
helyszám-növekedés a szá-
zezret. (Duna Tv, 2004.
szeptember 13.)

A TÉNYEK: A munkanélkü-
liség 7,2%-os, a Foglalkoz-
tatási Hivatal adatai alap-
ján 399 987 embernek
nincs munkája Magyaror-
szágon, az elemzők szerint
pedig versenyképességben
megelőztek minket a kör-
nyező országok, hazánk a
régióban utolsóként csat-
lakozik majd az euró-
övezethez. 

M. V.: A Magyar Vizsla
Egyesület kiemelten fog-
lalkozik adóforintjaink
sorsával. Önök adócsök-
kentést ígértek és mégis
emelkednek az adók. Mi-
ért van ez így és mire
megy el a rengeteg befize-
tett pénz? Hová folytak a
felvett hitelek, hogyan ál-
lítják meg az ország teljes
eladósodását? 
Gy. F.: A mi kormányunk az
adócsökkentés kormánya.

Legőszintébb becsületsza-
vamra mondom: csökkent
az adóterhelés. (2005. jú-
lius 5., Kossuth rádió.)
Nekem semmi szándékom
sem adót növelni és semmi
szándékom megnyirbálni a
szociális kiadásokat, ha-
nem szépen, lassan menni
az egyensúlypálya felé.
(2005. február 20., A szó-
lás szabadsága.)

A TÉNYEK: 36 alkalommal
emeltek adót. 6 új adóne-
met vezettek be.  Ma az ál-
lamadósság 12.646,4 mil-
liárd forint. A 2002-ben
hivatalba lépett szocialista
kormányzat ideje alatt
4366 milliárd forinttal
nőtt az adósság. Ma Ma-
gyarországon minden
egyes embert, a csecse-
mőtől a nyugdíjasig,
1.264.640 Ft adósság ter-
hel. Ez mindenkinek a sze-
mélyes adóssága, a koráb-
ban fölvett államadósság-
ból reá eső rész.

M. V.: Miniszterelnök úr,
Ön szerint a több milli-
árd forint értékű kor-
mányzati beszerzések és a
programjukban meghir-
detett pazarló állam meg-
szüntetése nem mond el-
lent egymásnak? Úgy tű-
nik, hogy a kormány már

szinte urizál, a miniszte-
re helikopterrel utazik...
Gy. F.: Ez a sikeres emberek
kormánya.(2004. október
04., MTV Parlamenti
Napló.) Az állam ma túl-
zottan bürokratikus, sok
helyen pazarló, a központi
közigazgatás túlméretezett.
A kormány lépéseket tesz
ennek megváltoztatására.
Csökkenti az állami túlköl-
tekezést... (Lendületben az
ország, kormányprogram,
2004-2006.) El kell hogy
mondjam, hogy bárhová
megyek, tőlem mindenki
pénzt kér. Önök csak tud-
ják, hogy a kormánynak egy
megveszekedett fillérje
sincs, szegényebbek va-
gyunk, mint a templom
egere. (2004. szeptember
22., Napkelte.)

A TÉNYEK: A kormányzati
beszerzések értéke több
milliárd forint. Csak gép-
kocsi-beszerzésekre előbb
5,37 milliárdot, később pe-
dig 8 milliárd forintot köl-
töttek. Egyéb eszközökre,
például mobiltelefonokra
6,8 milliárd forintot költött
a kormány.

Gyurcsány Ferencnek meg-
győződése: minden rendben
van. A tények nem érdeklik.
Az emberek sem.

A Magyar Vizsla szerette volna megszó-
laltatni az adóforintjaink elköltéséért
leginkább felelős politikust, Gyurcsány
Ferencet. A kormányfő megkeresé-
sünkre nem válaszolt, ezért  az alábbi-
akban a neki szánt kérdéseket foglaltuk
össze. Válaszok hiányában pedig
Gyurcsány Ferenc korábbi nyilatkoza-
taiból válogattunk. Nem maradhattak el
azonban a tények sem: ezeket is közöl-
jük a miniszterelnöki állítások után.

Röviden és közérthetően az történt,
hogy Gyurcsány Ferenc felesége át-
adta a saját villájuk bérbeadási jogát
a cégüknek és az ott elvégzett átépí-
tés (luxuskiadások: szauna, fit-
nessterem stb.) költségeit leírták az
adójukból, megkerülve az adófize-
tést, megrövidítve ezzel az államot, a
többi adófizetőt. 

Következzenek a tények: Gyur-
csány Ferenc és Dobrev Klára 1995-
ben alapította a Fittelina Kft.-t.
Megalakulása után a kft. 16 millió
forintos értéken megkapta a Dobrev
Klára, Budapest II., Szemlőhegyi út
42. szám alatti villában található la-

kásának hasznosítási jogát. 1996-
ban a Fittelina Kft. elkezdte a villa
átépítését és egyéb luxusberuházá-
sokat hajtott végre az ingatlanon.
Teljes pihenőrészleg létesült a föld
alatt, uszodával, szaunával. A beru-
házás összértéke megközelítette a 60
millió forintot. Az építkezés 1997
őszén fejeződött be. 2000 decem-
berére a Fittelina Kft. teljes egészé-
ben leírta a 16 millió forintos érté-
ken megszerzett hasznosítási jogot.
2001-ben a tulajdonosok között
megjelent a Gyurcsány Ferenc érde-
keltségébe tartozó Altus Rt.  2002
októberében Dobrev Klára eladta

üzletrészét, de az ingatlanon elvég-
zett beruházást – rendkívüli érték-
csökkentés mellett – továbbra is
nyilvántartotta a cég, és amortizálta
azt. 2003 októberében a Fittelina
Kft. beolvadt az Altus Rt.-be.

Az eddigi adatokból az következik,
hogy a Fittelina Kft. kizárólag a
kormányfő családjának tulajdoná-
ban lévő villa beruházással foglalko-
zott – ismerte be Dobrev Klára, a
miniszterelnök felesége a Népszavá-
ban. Ezzel bebizonyosodott, a cég
más ingatlan bérbeadásával és hasz-
nosításával nem foglalkozott.

Ez esetben viszont a hasznosítási
szerződés színlelt szerződés, azaz a
Fittelina Kft.-t csak azért hozták
létre, hogy megkerülhető legyen az
adófizetés.

A tények eddig igazolják a gyanút.
Ezek után adódik a kérdés: miért
csak nekünk kell adót fizetni?

A villalakó titka
Miből épült a 60 milliós úszómedence?
Adócsalás  gyanúja vetül Gyurcsány Ferencre a Szemlőhegyi úti
villa átépítése miatt. A sajtóban megjelent írások következtetése,
hogy ha valaki nem fizeti be a számára előírt adót, akkor a tisztes-
séges adózók pénzéből, az ő kárukra gyarapítja saját vagyonát.
Gyurcsány olyan ember, aki a borravalót is megadóztatja, saját
medencéjét viszont leírja az adóból.

Szociális érzéketlenség?

A milliárdos
édesanyja 
nélkülöz
Gyurcsány Ferenc eddigi ténykedése alatt bebizonyította,
hogy remek színészi képességekkel rendelkezik. Igaz, sok-
szor túljátssza a szerepét, súrolja a ripacsság határát, de
azért meg kell hagyni, mindent megtesz a közönségért.
Ha kell, akkor igazságos, ha kell, akkor bátor, ha kell, ak-
kor szociálisan érzékeny. De persze soha nem populista.  

Nem engedi, hogy kétségbeessünk az egyre romló kö-
rülmények, az egyre növekvő árak, a családalapítás nehéz-
ségei, a méltatlan élet, a máról holnapra létezés miatt.
Szónokol, próbál szebb képet festeni az életünkről. Min-
dent megtesz annak érdekében, hogy elhitesse velünk,
nem olyan szörnyű a helyzetünk. Plakátokat készíttet,
könyvet ír, s a nagyobb hatás érdekében nemcsak felesé-
gét, de az édesanyját is beveti. Úgy fest, neki semmi se
drága. Mindenki más próbálja a családját távol tartani a
politikától. Ő nem. Tényleg: vajon miért szűkölködik egy
milliárdos fiú édesanyja? Miért kell számolnia az elfo-
gyasztott gáz köbmétereit?

ÍGÉRETEK:
MUNKA
„Elősegítjük 300-400 ezer új munkahely
létrehozását.”

„38 órára csökkentjük a heti munkaidőt.” 

„Járulékkedvezménnyel ösztönözzük az
50 éven felüli férfiak és a 45 éven felüli
nők újrafoglalkoztatását.”

„A kormány a tb-járulékot 25 százalékra
csökkenti.”

ADÓ
„Bevezetjük a 13-25-40 százalékos adó-
kulcsokat.”

„Csökkentjük az adókat”

CSALÁD
„Megőrizzük az elmúlt évek családtámo-
gatási rendszerének eredményeit.”

EGÉSZSÉG
„A szívbetegek gyógyulási esélyeinek
javítása érdekében bővítjük a szívkaté-
teres laboratóriumok hálózatát.”
„Ingyenessé tesszük a szív- és érrendsze-
ri megbetegedések, valamint a csontrit-
kulás kezelésére szolgáló gyógyszereket.”

„Megállítjuk a  gyógyszerköltségek nö-
vekedését.”

„Rendbe rakjuk az elavult kórházi épüle-
teket.”

„Négyévente minden ápolónak egyévi
bérével egyenlő hűségjutalmat adunk.”

GÁZ
„NEM LESZ GÁZ-ÁR-E-ME-LÉS.”

OKTATÁS
„A középiskolai bizonyítvány mellé in-
gyenesen megszerezhető lesz a nyelv-
vizsga, a gépjárművezetői jogosítvány és
a számítógép-használói bizonyítvány.”

„Minden diák ingyen utazhat vonaton és
távolsági buszon lakóhelye és iskolája kö-
zött.”

„Az alapfokú oktatás első 8 évében in-
gyenes lesz a tankönyv.”

„10 ezer új kollégiumi férőhelyet létesí-
tünk.”

NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM

TELJESÍTETTÉK?

A luxusvilla 
és ami alatta van

Szerinte nagy a jólét

Források: A MSZP és az SZDSZ választási programja, MEDGYESSY PÉTER és
GYURCSÁNY FERENC kormányprogramja.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, ha a szocialista párt választási ígéreteivel
szembesítik, azt szokta mondani, hogy a kormányzó koalíció időarányosan tel-
jesítette az ígéreteit. Az alábbi táblázat csak töredéke az ígéretek halmazának,
mindegyiket közölni nem lenne hely, hiszen számuk több mint 600-ra rúg.

Interjú Gyurcsány Ferenccel

Hol a pén zünk?



A jelenlegi kormányfő,
Gyurcsány Ferenc és elő-
dje, Medgyessy Péter is
többször hangoztatta, hogy
az állami pazarlást meg kell
szüntetni.  A tények nem
ezt mutatják. Eddig is több
ízben kapta urizáláson a
kormányzatot a sajtó. Elég
csak a több mint 13 milli-

árd forint értékű irodabú-
tor-beszerzésekre, vagy az
ugyancsak több mint 12
milliárd forintos gépjár-
mű-beszerzésekre gondol-
ni. Ne feledjük, mindezt a
magyar állampolgárok
adójából fizetik.

Egy internetes portál ér-
tesülései szerint van olyan
BM-szakértő, aki napi 50
ezer forintért, éves szinten
12 millióért ad tanácsokat.
A cikk lavinát indított el.
Kiderült, hogy több mi-

nisztérium is ha-
sonló szerződé-
seket kötött.

A hírportál
birtokába ke-
rült doku-
mentum sze-

rint a belügyi
tárca megbízási

szerződéseket kötött
különböző magán-
személyekkel és cé-

gekkel ugyanolyan
feladatokra, mint amit

a Belügyminisztérium sa-
ját keretein belül is elvé-
gezhetne. Például napi 50
000 forintot, éves szinten
12 millió forintot kap az a
BM-szakértő, aki telekom-
munikációs és informatikai
tanácsokat ad a minisztéri-
umnak, úgy hogy a Belügy-

minisztériumnak van saját
informatikai főosztálya.
Ugyancsak a minisztériu-
mot érinti, hogy Juhász
Gábor, a tárca politikai ál-
lamtitkára – természetesen
a minisztérium pénzén –
saját fotóst alkalmaz, aki
csak az ő nyilvános prog-

ramjain vesz részt és készít
képeket az államtitkárról.
Mindezt havi 300 ezer fo-
rintért. 

A cikk nyomán az egyik
napilap azt is kiderítette,
hogy több tízmillió forintot
költenek a minisztériumok
arra, hogy a kormány tag-

jainak hivatalos fellépéseit
fotókon dokumentálják. A
Miniszterelnöki Hivatal
honlapján megtalálható in-
formációk szerint csak
Gyurcsány Ferencet havi
755 ezer forintért fényké-
pezik. Mindezek mellett a
miniszterelnök program-

szervezésével kapcsolatos
tanácsadásért újabb 670
ezer forintot költenek ha-
vonta.  

Az Informatikai és Hír-
közlési Minisztériumban a
tavalyi évben a napi és heti
sajtófigyelésért 14,8 millió
forintot kapott egy cég. 

54 Megbízhatsz benne

Politikusaink unos-untalan hangoztatják,
hogy olcsóbb államot szeretnének. A Magyar
Vizsla abból szemezgetett, hogy mire is volt
pénze a kormánynak  az adófizetők pénzéből. 

Kormányzati gépkocsibeszerzés 1-2.

5,37 milliárd Ft (2002. szeptember)

8 milliárd Ft (2003. március)

Kormányzati propaganda
Kreatív tervezés, reklámanyagok, filmek, rendezvényszervezés 275 millió Ft
Médiatervezés és -vásárlás 900 millió Ft
Kampányok nyomdai szolgáltatásai 550 millió Ft
Közvélemény-kutatások 278 millió Ft

Kormányzati 
mobiltelefon-beszerzés

6,8 milliárd Ft

Nagy ütemben nő a magyar
államadósság. Ha az újság-
írók megkérdezik, mire kel-
lettek ezek a hitelek, a kor-
mány azt mondja, az embe-
rekre fordította a pénzt. Mi

mégsem nagyon látjuk, hogy
hova, kire. Jobb lett-e a ma-
gyar egészségügy? Javult-e
gyermekeink oktatása, a ta-
nárok megbecsülése? Egyál-
talán úgy néz-e ki az ország,

mint amire temérdek pénzt
költöttek pár év alatt? Javulás
helyett egyre csak arról hal-
lani, hogy az év végén az is-
kolákban nem tudják kifi-
zetni a fűtést, a kórházakban
alapvető dolgokra sincs
pénz. Valami nincs rendben
ekörül.

Józan ésszel azt gondol-
hatnánk, ha az állam hitelt
vesz fel, azt igyekszik úgy be-
fektetni, hogy haszonnal ke-
csegtessen, olyan dolgok fi-
nanszírozására fordítani,
melyektől azt reméli, termő-
re fordulva – túl a rájuk eső
hitelrészletek törlesztésén –
mindenki boldogulását is
szolgálják. Aki nem így tesz,
a jövőt adja el. Nos, Magyar-
országon úgy fest, ez utóbbi
zajlik. A hitelek és a privati-
zációból befolyt összeg
együttesen tekintélyes sum-
mát ad ki, felvetődik a kér-
dés: vajon hova lett, mire
ment el ez a pénz? Felelősen
gazdálkodik-e a kormány a
közvagyonnal?

...hogy a magyar államadósság órán-

ként 183 millió forinttal nő, így min-

den magyar állampolgárt közel 1,3

millió forint adósság terhel.TU
DJ

A-
E?

Felelőtlenül gazdálkodik
a kormány a pénzünkkel! 

Mindenki
tartozik • Miért és milyen célokkal jött

létre a Magyar Vizsla Egyesület?

– Az egyesület az adózók
érdekeit képviseli, és azzal
a céllal jött létre, hogy a
mindenkori hatalmon le-
vőket kérdezze és elszámol-
tassa, mire költik adófo-
rintjainkat.
• Év elején, februárban hallhat-

tunk először a Vizsláról, az adófi-

zetők érdekvédelmi szövetségéről.

Elég nagy visszhangja volt a kor-

mánynak feltett kérdésüknek,

hogy hová költötték el a 3500 mil-

liárdnyi hitelt.

– Valóban elég nagy port
kavart a kíváncsiskodásunk.
Igazolva láttam céljainkat,

hiszen már aznap délután
megkaptuk a választ kérdé-
seinkre Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöktől. Kide-
rült, hogy a 3500 milliár-
dot az állam működtetésére
költötték. Vállalkozóként
lesújtó volt hallani mert
egy cégnél az a csőd előtti
állapot, ha hitelből kell
fizetni a rezsit, a
munkabéreket. 
• Szóval, mi a Vizsla? 

– A Vizsla
hangsúlyozot-
tan civil szerve-
zet, az adózók egyesüle-
te. Ilyen szervezet egyéb-
ként a világ számos orszá-
gában működik hatéko-
nyan, nem mi találtuk ki.
Watch-dog-nak hívják
őket, ami „figyelő kutyát”
jelent. Innen jött az ötlet,
hogy az egyesületünket
„Magyar Vizslának” nevez-
zük. Feladataink közé tar-
tozik, hogy nyomon köves-
sük (vizslassuk) az adófel-
használásokat, az adózó

emberek nevében kérdez-
zünk, érdekeit képviseljük,
a fölösleges adókat meg-
próbáljuk megszüntetni, s
ezzel csökkenteni a terhe-
ket.

• Magyarországon a civil társa-

dalom gyenge, elég merész vállal-

kozásnak tűnik a Vizsla.

– A Vizslát a tehe-
tetlenség érzése

hozta létre. Évek
hosszú során
hallgattam szű-

kebb és tágabb környeze-
temben, hogy semmit nem
tudunk tenni, el kell fo-

gadnunk mindent, ami
„felülről” jön. Ez nem
mehet így tovább! Állítólag
demokráciában élünk, jo-
gunk van tudni, mire
mennek el adóforintjaink,
és – most jön a meglepetés
– a hatalmon levőket pedig
törvények kényszerítik a
válaszadásra. Mi egyszerű-
en élünk jogainkkal. 

• Mi zavarja a Vizslát legjobban

az adózással kapcsolatban?

– A szemlélet, amivel az
adórendszert kitalálták.
Aki élni akar, kiskapukra
kényszerül, kis lopásokra,
kis adócsalásra, kis erre,
kis arra. A szemlélet rossz,
és ez aláássa a gazdaságot,
így nem lehet tisztessége-
sen működtetni cégeket.
Minket pedig pénzbefizető
automatákká változtattak,
és ez kibírhatatlan. Első lé-
pésként minden adófizető
nevében kérdezünk és kér-
dezünk. Az adófizetők fel-
ébredtek, és élnek a kérde-
zés jogával.  

Horváth Éva:
Az adófizetők 
felébredtek,
és élnek 
a kérdezés
jogával

Juhász Gábor államtitkár és
Lamperth Mónika miniszter
éppen vodkát isznak

Luxusbaloldal!
„Az állami pazarlást meg kell szüntetni.”
(„Lendületben az ország”– Gyurcsány Ferenc kormányának programja)

Zsíros falatok közpénzből
• napi 50 ezer Ft  . . . . .informatikai tanácsadás
• havi 300 ezer Ft  . . . .Juhász Gábor MSZP-s államtit-

kár fotózása
• havi 755 ezer Ft  . . . .Gyurcsány Ferenc fotózása
• havi 670 ezer Ft  . . . .programszervezési tanácsadás

Gyurcsány Ferenc részére
• havi 250 ezer Ft  . . . .kapcsolattartás (BM)
• havi 150 ezer Ft  . . . .szakértés, Wiener György

MSZP-s képviselő
• évi 6 millió Ft  . . . . . .tanácsadás, Gurmai Zita

MSZP-s EU-képviselő cége
• évi 14,8 millió Ft . . . .sajtófigyelés (Informatikai

és Hírközlési Minisztérium)

Fotók
300 000
forintért!
A Gyurcsány-kormány
hétköznapjai

Még egy fotó
300 000
forintért az
Ön pénzéből

Mire költik
a pénzünket?

Milyen gyakran engedheti
meg magának, hogy nyaralni
menjen?

a) Nyáron tengerpart, télen síparadicsom
– nekem ez dukál. 1 pont

b) A gyerek volt tavaly nyári táborban. 
2 pont

c) Nyaralás? Ez valami idegen szó? 
20 éve voltam utoljára egy SZOT-üdü-
lőben. 3 pont

Hogyan érinti a benzinár-
emelkedés?

a) Sehogy. A család minden tagja
autóval jár, és ezután is így fogunk köz-
lekedni. 1 pont

b) Először átalakítottuk a benzinüzemű
Wartburgunkat gázüzeművé, de már azt
sem bírjuk. 2 pont

c) Sehogy. Évek óta nem ültem
autóban. 3 pont

Mikor volt utoljára
étteremben?

a) Ma délben. De vacsorázni is
megyünk. 1 pont

b) Talán három éve is van már,
hogy beültünk egy hangulatos
kis étterembe. 2 pont

c) Talán 15 évvel ezelőtt, amikor
az esküvőm volt. 3 pont

Milyen nehézséget jelent
a gyerekeit taníttatni?

a) Semmilyet. A nagyobbik most végez
Oxfordban, a kisebbik pedig a párizsi
Sorbonne-ra jár. 1 pont

b) A család félretett pénze mind erre megy
el. 2 pont

c) A gyerekek taníttatása csak úgy oldható
meg, hogy a férjem és én is másodállást
vállaltunk. Emellett a gyerekek az egye-
tem mellett dolgoznak. 3 pont

Ön szerint milyen
a közbiztonság?

a) Kiváló. Nyitott ablakoknál, nyitott aj-
tónál alszunk. 1 pont

b) Hagy némi kívánnivalót maga után. 
2 pont

c) Félek leengedni a gyereket az utcára, ki
tudja, mi történhet vele. 3 pont

Átlagosan hány forintot költ
egy hónapban gyógyszerre?

a) Egészséges vagyok, mint a makk. 1 pont
b) Ha a gyereknek valami baja lesz

télen, akkor borul a családi kassza.
2 pont

c) Mióta fizetni kell a szívgyógyszerekért,
azóta a jövedelmem fele megy el erre. 
3 pont

Ön szerint ki jut ötről
a hatra Magyarországon?

a) Aki sokat dolgozik. 1 pont
b) Aki jókor van jó helyen. 2 pont
c) A trükközők, az adócsalók, a svindle-

rek, meg a maffiózók. 3 pont
11 pont alatt: Önnél tényleg nagy a jólét,

örülünk, hogy Magyarországon is élnek
közöttünk olyan emberek, akik elége-
dettek a sorsukkal. Azt szeretnénk,
hogy minél több ilyen ember legyen az
országban.

11-17 pont: Lehet, hogy valami Önnél is
ki fogja verni a biztosítékot. Talán a
legközelebbi villanyszámla.

17 pont fölött: Ön is úgy gondolja, változ-
tatnunk kell Magyarország jelenlegi
irányán? Olyan Magyarországon sze-
retne élni, ahol a kisemberek nem
lesznek folyton becsapva, ahol a mun-
kát és a rendes adófizetőket megbecsü-
lik, ahol kétkezi munkával is teremthe-
tő biztonságos jólét? Változtatnunk
kell, hogy a gyerekeinknek jobb legyen!

Életmódi, avagy...

Nagy a jólét?
TESZT

…állítólag
demokráciában

élünk, jogunk
van tudni, mire
mennek el adó-

forintjaink

Irodabútor-beszerzés 1-2.

8,13 milliárd Ft
(2002. augusztus)

5,52 milliárd Ft
(2004. február)



• Mi vitte rá, hogy vállalkozásba

kezdjen, hiszen jól menő cégnél, az

Autóklubnál dolgozott?

– A kényszer. A céget pri-
vatizálták. Úgy, ahogyan az
nálunk ment annak idején.
Tudtuk, ki lesz az új tulaj-
donos, minden az ismert
forgatókönyv szerint zajlott.
A dolgozókat vállalkozásra
kényszerítették, az elavult
eszközöket eladták nekik,
előnytelen  szerződéseket
írattak velük alá, amelyben
mindenféle kötelezett-
ségvállalásra kényszerítették
őket, majd mikor lejárt a
szerző-

désük, mindenkit elbocsá-
tottak, s a szállítószolgálatot
– amit én építettem ki 30 év
alatt – új, különálló kft.-
ként kezdték működtetni.
• Nem lehettek könnyű idők…

– Félreértés ne essék, én
nem a privatizációt kárhoz-
tatom, de nem árt, ha egy-
egy üzem hozzáértő kezekbe
kerül, és az embereket a tel-
jesítményük szerint becsülik
meg. Sokan nagy igazságta-
lanságokat éltünk át
azokban az időkben.
Az élettől is elment

az ember kedve. Nemcsak
egzisztenciálisan mentek
tönkre életek, hanem lelki-
leg is.

• Milyen ma Magyarországon vál-

lalkozóként élni?

– Nehéz és bonyolult. Az
ügyintézés megkeseríti az
ember életét. Úgy kezel-
nek, mint veszélyes bűnö-
zőt. Jó lenne, ha nem fel-
tételeznének rosszat az em-
berről, és végre emberi bá-
násmódot, segítőkészséget
is tapasztalna. Ez biztonsá-
got jelentene minden vál-
lalkozónak, sőt, minden-
kinek.
• Van-e perspektíva ma egy kis-

vállalkozó előtt? 

– Ahhoz, hogy igazi
perspektívák legyenek, vál-
tozásra lenne szükség.
Ésszerűségre. Egyelőre so-
kak élete a mindennapi
megélhetésről szól. Hogy
ne így legyen, jobban kel-
lene gazdálkodnia az ál-
lamnak a pénzünkkel. Sok-
kal több hozzáértésre volna
szükség. Ahogyan a háztar-
tásban is. Mondjuk, én va-
gyok az adózó, a feleségem
pedig az állam. A háztartás
pedig a kincstár. Ha a fele-
ségem minden hónapban
megkapná a havi pénzét,
hó végén mégis köl-
csönkérne ettől is, attól is,
bizony, nagy lenne a baj.
Úgy működnek a dolgok
nagyban is, mint kicsiben.
Örömmel hallottam, hogy
végre van egy szervezet,
amelynek célja, hogy e
szemszögből vizsgálja meg a
kormány tevékenységét.

Szerencsésnek mondha-
tom magam, mert buda-
pestiként nem jelent
gondot a lakhatás az
egyetemi éveim alatt.
Építőmérnöki szakra já-
rok, évfolyamtársaim
közül nem mindenki kap
helyet a kollégiumban,
túljelentkezés van.
A 2002-ben megígért tíz-
ezer új diákszállási férő-
helyből és felújításból sem-
mi sem lett. Barátaimnál
járva látom, hogy a felújítást
egy-egy szobában maguk a
lakók végzik, hogy ne legyen
olyan lelakott az egész.

Az első évemet németül
hallgattam, ami a szakmai
nyelv elsajátítása szem-
pontjából nagyon hasznos
volt. Sajnos akik most kez-
dik az egyetemet, azok szá-
mára már nincs meg ez a
lehetőség, mert nincs rá
pénz. Tavasszal másfél hétig
voltam Angliában ösztön-
díjjal egy NEPTUNE neve-
zetű programon. A kezde-
ményezés épített környeze-
tünk védelméről szól, egy
konkrét esetre kell terveket
készítenünk. Idén például
egy kisváros ipari parkjának
fejlesztése volt a feladat. A
hagyományokhoz híven öt
ország vett részt a progra-
mon. Furcsa volt, hogy
egyedül Magyarországról
nem ment kísérőtanár.
Most először fordult elő,
hogy az egyetem nem tudta
finanszírozni.

2003-ban szereztem
meg a jogsit. A jogosítvány
pótóra nélkül sikerült, de
így is 90 000 forintba ke-
rült. Az MSZP programjá-
ban azt ígérte, hogy ingye-
nessé teszi a jogosít-
ványszerzést a középiskola
végén és a 26 éven aluliak is
visszakapják a tanfolyam és
a vizsga díját. Ebből máig
sem lett semmi. Dorottya
húgom most vizsgázott le,
de neki sem került keve-

sebbe, mint nekem. Szó
volt arról is, hogy a diá-
koknak nem kell majd fi-
zetni az otthonuk és az is-
kola közötti közlekedésért.
Mindennap BKV-val já-
rok, a diákbérlet közel két-
szer annyiba kerül, mint
amikor elkezdtem az egye-
temet. Pedig az sem volt
olyan régen.

Úgy érzem, a kormány
sokat beszél a jövőről, de
tettei nem igazolják a szép
szavakat.

Utasi Bori
egyetemi hallgató

A tettek nem igazolják a szép szavakat

Se kolesz, 
se jogsi, 
se bérlet

Az államnak jobban kell gazdálkodnia a pénzünkkel

Hozzáértés kellene
Gáspár Béla vállalkozó szerint nehéz és bonyolult ma Ma-
gyarországon vállalkozónak lenni. Jó lenne, ha végre nem
feltételeznének rosszat az emberről, az biztonságot adna.

A jogosítvány 90 000
forintba került
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...a diákbérlet
közel kétszer

annyiba kerül,
mint amikor 

elkezdtem 
az egyetemet.

Egy csaló
szabadlábon

védekezhet. Ha
én elfelejtem,

hogy lejárt
a forgalmim,

munkaképtelen-
né tesznek. 

A Foglalkoztatási Hivatal
adatai alapján 399 987
munkanélküli van ma Ma-
gyarországon és ez várha-
tóan  a továbbiakban is nö-
vekedni fog. Hiába ígérte
meg kormányra kerülésé-
nek másnapján Medgyessy
Péter, hogy elősegíti 300-
400 ezer új munkahely
létrejöttét, és hiába erősí-
tette és toldotta ezt meg
Gyurcsány Ferenc azzal,
hogy a kormány gazdaság-
politikájának központi ele-
me lesz a munkahelyte-
remtés, világosan látható,

hogy hat éve nem volt eny-
nyire rossz a helyzet a
munkanélküliek számát te-
kintve. 

2002 májusához képest
70 000 fővel, a Gyurcsány-
kormány hivatalba lépése
óta 40 000 fővel nőtt a
munkanélküliek száma, így
csaknem eléri a négyszáz-
ezer főt, ami az összes
munkavállaló 7,1%-a. A
helyzet korcsoportonként
és régiónként vizsgálva is
elszomorító. A hátrányos
helyzetű régiókban a mun-
kanélküliség mértéke to-

vábbra is meghaladja az or-
szágos átlagot. 2004-hez
képest a munkanélküliség
mindenhol nőtt. Legna-

gyobb mértékben Nyugat-
Dunántúlon és Észak-
Alföldön. A nők munka-
nélkülisége a korábbi évhez
képest emelkedik, akár fia-
tal pályakezdő, akár közép-
korú nőről van szó, egyre
nehezebben találnak ma-
guknak munkát.

A legrosszabbul a pálya-
kezdő fiatalok jártak. Gya-
korlatilag minden ötödik
pályakezdő munkanélküli.
Ijesztő a statisztika, ha csak
az elmúlt egy évet vizsgál-
juk. A pályakezdő munka-
nélküliek száma a 2004.
évihez képest több mint 10
ezerrel nőtt. Ez azt jelenti,
hogy idén 26 százalékkal
több pályakezdő maradt
munka nélkül, mint a tava-
lyi évben.

A 10 legtöbb munkavállalót elbocsátó cég 2002 óta
bejelentések időpontja munkáltató elbocsátottak száma

2002.06.01.–2004.12.31.  .Magyar Posta . . . . . . . . . . . . .4246
2005–2006 . . . . . . . . . . . . . .Matáv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 (folyamatban)
2002.11.27 . . . . . . . . . . . . . .IBM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3700
2002.11.27 . . . . . . . . . . . . . .Dunaferr Rt. . . . . . . . . . . . . . .3500
2002.11.27 . . . . . . . . . . . . . .Mol Rt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500
2005 folyamán  . . . . . . . . . .MÁV Rt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 (folyamatban)
2004.12.31 . . . . . . . . . . . . . .Hajdú-Bét Rt.  . . . . . . . . . . . .1600
2003.01.27 . . . . . . . . . . . . . .Dam Steel, Ózd  . . . . . . . . . . .1500
2003.01.23 . . . . . . . . . . . . . .Vértesi Erőmű  . . . . . . . . . . . .1300
2003.06.30 . . . . . . . . . . . . . .Elektronikai Kft., Szécsény . 900

Balassagyarmaton, 
a ruhagyárban 
dolgoztam 1969 óta.
Sokszor a minimálbért sem
kerestük meg, mert kitalál-
ták az úgynevezett  norma-
rendszert. Amikor az em-
ber utolérte a normát, ak-
kor egyszerűen felemelték,
és megint kevesebb lett a
bér. Ritka volt, hogy a hó-
nap végén a minimálbért is
megkerestük.  Kollektív
szerződés volt, de nem tar-
tották be, a szakszervezetek
nem működtek, így az em-
ber nem tehetett semmit.
Ha panaszkodott, csak any-
nyit mondtak, menjen, az-
tán keressen jobbat. Tavaly
indult egy másik varroda,
ahol több pénzt ígértek és
azt is mondták, hogy nyug-
díjig biztos állást adnak.
Többen elmentünk Gyar-
matról a több pénz remé-
nyében. De idén sajnos ki-
tettek minket onnan, és
felvettek helyettünk a
szomszédos Szlovákiából
átjáró munkásokat, akik
után nem kell tb.-t és uta-
zási térítést fizetni. Egysze-
rűen szabadultak meg tő-
lünk. Egy mondvacsinált
indokkal fegyelmit adtak.
Két nappal később aláírat-
tak egy papírt, hogy közös
megegyezéssel megszüntet-
jük a munkaviszonyomat.
Mit tehettem mást. Akik
Gyarmaton maradtak sem
jártak jobban, mert a ruha-

gyár csődbe ment, és min-
denkit kitettek. 

Amikor elküldtek, úgy
éreztem, mintha megöltek
volna. Egyedül élek. Szüle-
im meghaltak. Családom
nincs.  A munkanélküli-se-
gélyből nem lehet megélni,
főleg nem télen.  Pedig bár-
mit elvállalnék. Főzést,
mosást, takarítást, még
érettségim is van. De hát
úgy vettem észre, nem törő-
dik senki az emberrel. Fő-
leg ha nincs pénze. Sokat
keresek munkát, a telefont
is azért nem mondtam még
le, hátha annak a segítségé-
vel sikerül még találni vala-
mit. Sajnos nagyon leépí-
tették a tömegközlekedést
is. Autóm nincs, ha albér-
letet vennék ki, arra meg el-
menne a munkabérem. 

Hogy mi a tervem? Le-
het-e terv, ha munka nincs?
Itt, faluhelyen, mezőgazda-
ságból már nem lehet meg-
élni, mert azt is teljesen
tönkretették. Alkalmi mun-
kára, fakivágásra, rakodásra
csak férfiakat keresnek. Az
önkormányzat nem tud ad-
ni semmilyen lehetőséget,
és a munkaügyi központban
is csak széttárják a karjukat.
Segíteni ott se tudnak. 

Nem tudom, mi lesz a
sorsom. Csak remélem,
hogy egyszer majd még
jobbra fordul. 

Csordás Margit 
munkanélküli

Hatéves csúcson a munkanélküliség

Már négyszázezren
munka nélkül

A gazdasági zsákutca felé menetelő
kormánynak kiemelten fontos a pri-
vatizáció, az állami vagyon eladása.
Ugyan mi másnak köszönhető, hogy
egyre többször néznek körül a szinte
már teljesen kiürített magyar állam-
kincstár környékén, mi az, ami még
eladható, mi az, amit még gyorsan
pénzzé lehet tenni?

Az egyre növekvő költségvetési
hiány és a gazdaság mutatóinak
romlása láthatóan sürgetővé
teszi a Gyurcsány-kormány-
nak a nemzeti vagyon el-
adását. Hiszen az ebből
szerzett pénzből ideig-
óráig orvosolható az egyre
növekvő költségvetési hi-
ány, foldozgatható a költ-
ségvetés, és az sem utolsó
szempont, hogy zsíros konc-
hoz jutnak a kivételezett bará-
tok. Így már érthető, miért he-
lyez olyan nagy hangsúlyt a minisz-
terelnök arra, hogy meggyőzze a köz-
véleményt a privatizáció folytatásának
fontosságáról.

A jelenlegi helyzettel szemben mik
a nemzetközi tapasztalatok és mik a
tények? Nos, Magyarországon a gaz-
daság már most túlprivatizált. Jelen-
leg 90 százalék magántulajdonnal
szemben 10 százalék állami, önkor-
mányzati és közösségi tulajdon áll.
Míg Európa fejlettebb országaiban

háromszor nagyobb az állami szektor
részaránya. Míg Angliában, Francia-
országban és Németországban a stra-
tégiai ágazatok (víz-, gázszolgáltatók,
közművek) megvédése vagy visszavá-
sárlása folyik, addig a kormánypártok 

Magyarországon továbbra is erőltetik
a nyakló nélküli privatizációt. De ki
gondolná azt, hogy jobb gazdája len-
ne a budapesti közvilágításnak Pá-
rizsban, mint itt, Budapesten? Egye-
dül a magyar kormány! 

Ugyan mi indokolta, hogy az állami
Antenna Hungáriát a svájci állam tu-
lajdonában lévő vállalat vegye meg?

Ha Svájcnak megéri az állami tulaj-
don, nekünk miért nem? Emellett
azzal is érdemes számot vetni, hogy
nincs két posta, nincs két vasút,
nincs két repülőtér. Ha az állam le-
mond ezekről, akkor mindezek a
közjavak egy nemzetközi multi mo-
nopóliumai lesznek. Akik nyilvánva-
lóan haszonszerzési céllal veszik meg
ezeket a közjavakat. Majd miután át-
szervezték és leépítették az adott cé-
get, elbocsátják a munkavállalók jó
részét, munkanélküliségbe taszítva
őket.

Harmadrészt persze szólhat a
privatizáció mellett az, hogy így
könnyen kiszolgálható a
Gyurcsány-közeli klientúra. Elég
csak a Nemzeti Tankönyvkiadóra

gondolni! Egy nyereséges állami
céget játszottak át a miniszterelnök

korábbi üzlettársának. Mindez per-
sze sarkallhatja arra Gyurcsányt, hogy
ami nincs lebetonozva, azt gyorsan
áron alul adja el, tegye pénzzé. Ezért
persze nem lehet őt elítélni, mert ezt
diktálja az üzletemberi logika: ha-
szon, haszon, haszon! De Gyurcsány
jelenleg nem Magyarország egyik üz-
letembere, hanem Magyarország mi-
niszterelnöke, akinek teljesen más
logika mentén kell dolgoznia, mint
egy üzletembernek!

Mert a jó gazda nem az, aki elad,
hanem az, aki vesz, aki gyarapít.

Áron alul herdálják a közvagyont

Végkiárusítás

ELPRIVATIZÁLT VAGYON – 90%

KÖZVAGYON10%

Egyre nagyobb a szegénység.
Ráadásul most már nemcsak
azt akarják elhitetni, hogy
jól fogunk élni, hanem azt
is, hogy jól élünk. 

A tények
A számok azonban mutatják
a valóságot: ma Magyaror-
szágon 1,8 millió háztartás,
vagyis 4 millió ember, a la-
kosság közel 40%-a tekint-
hető jövedelmi szegénynek –
olvashattuk az Esély című
szociálpolitikai folyóiratban.
A tanulmány szerint egy
háztartás akkor számít sze-
génynek, ha tagjainak éves
nettó jövedelme az országos
átlag 60 százaléka alatt ma-
rad. Gyökeres változtatás
nélkül nem várható a sze-
génység enyhítése – írják a
szakértők.

Beszéd cselekvés helyett
Magyarországon az embe-
rek 40 százaléka él méltatla-
nul nehéz anyagi körülmé-

nyek között, és közel ugyan-
ennyien vannak azok, akik
úgy érzik, rosszabb az éle-
tük, mint néhány éve. Kü-
lönösen azok, akik hiába
szeretnének dolgozni,
nincs rá lehetőségük. A
kormány pedig a problémák
megoldása helyett beszél.
Egyre világosabban látszik,
hogy fogalmuk sincs, mit
kellene tenni. De akkor va-
jon mire tartjuk őket? 

Lehetőségekre 
van szükség
Nem alamizsnára van
szüksége az embereknek,
hanem mindenekelőtt mun-
kára, amiből meg lehet él-
ni. Több figyelmet, hozzá-
értést, cselekvést és keve-
sebb dumát, önreklámo-
zást szeretnének látni.
Több lehetőséget és keve-
sebb bürokráciát, több tá-
mogatást és kevesebb gátat,
akadályt. Nagyobb rendet
és kevesebb szabályozást. 

Sokáig hallgattuk politikusainktól, hogy

még egy kis áldozatvállalásra van szükség,

aztán minden rendben lesz. Hát nem lett.

Falragasz. Budapest,
Rózsák tere, 2005

A számok mutatják a valóságot

Négymillió szegény

A munkától nem ijedek meg!

Nem tudom, mi
lesz a sorsom

Sok változásra lenne szük-
ség a gazdaságpolitikában

Megbízhatsz benne


