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okl. erdőmérnök
okl. építőmérnök

A  Nemzetgazdasági  Tervezési  Hivatal  2012-ben  elkészítette  anyagát  Nemzeti 
fejlesztés  2020  (OFTK)  címmel,  melynek  egyeztetési  változata  az  alábbi  helyen 
olvasható:
http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf

Az alábbi, a magyar társadalom számára figyelemre méltó, megállapítások, tények 
jórészt  ebből  a  284  oldalas  írásból  származnak.  A  dolgozatot  az  emberi  élet 
viszonyaira vonatkozó tényfeltáró műként olvastam. 

1. Az alapvető kijelentés
„Legnagyobb gazdasági értékünk mégis az alkotó ember.” (18. o.)

2. A kényszer és a magyarázat
„A külső erővel ránk mért társadalmi, ideológiai kényszer saját érdekeink és értékeink 
felismerését akadályozta legjobban.” (18. o.)
Amit  a  grafikonok  is  mutatnak,  helyzetünk  nem  néhány  év  alatt  lett 
ilyenné, hanem hosszú időre visszanyúló, rossz irányú folyamat részesei 
vagyunk, sodródunk, zuhanunk.

3. Mi jellemzi a magyar embert és életkörülményeit az élhetetlenné tett világában? 
Mintha átok ülne rajtunk!
Remélem, hogy sem a címből, sem az alábbiakból senki sem hiszi azt, hogy mindez 
1-2 év „eredménye”!
Az alábbi megállapítások a ma divatos „politikailag korrekt legyen” elvárás alapján 
fogalmazódtak meg, néhol eufemisztikusak, ezért javaslom a megállapítások olvasó 
általi magyarra fordítását. Sajnos egyre többször kellene egy magyar-magyar szótár 
amiatt, hogy lefordítsuk magyarra a kódolt  üzeneteket. Vigyázni kell,  mert néhány 
fogalom már nem azt jelenti, amit hiszünk. Érdemes megállapításonként megállni egy 
pillanatra és elgondolkodni. Tehát:

„…  a foglalkoztatottság  Magyarországon kritikusan  alacsony,  2011-ben mindössze 
60,7% volt.” (43. o.)

„Magyarország alapvetően hasonló kihívásokkal néz szembe,  mint Európa,  azzal a 
különbséggel, hogy bizonyos mutatók (pl. népességfogyás, népegészségügyi helyzet, 
a sérülékeny társadalmi  csoportok) tekintetében sokkal  súlyosabb helyzetben van, 
mint más európai országok. Hazánk népessége már évtizedek óta csökken, melyhez 
a  lakosság  idősödése  társul.  A  Kárpát-medencében  élő  magyarság  száma  és 
részaránya  ugyancsak  csökken,  különösen  a  szórványterületeken  morzsolódik 
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folyamatosan a magyar lakosság száma. … Társadalmi erőforrásai pedig – az elmúlt 
10 év alatt – jelentősen meggyengültek és sok esetben a kimerülés határára értek.
A nemzeti és közösségi identitás annak ellenére gyengül, hogy rendkívül gazdag és 
egyedi a kulturális örökségünk, beleértve többek között a magyar nyelvet, néprajzi 
hagyományainkat,  a  magyarság  szellemi  örökségét,  régészeti  és  épített 
örökségünket.  A  társadalomban,  a  jelentős  értékrendi  különbségekből  fakadóan 
morális válság figyelhető meg. A hagyományok erősek, de a negatív beidegződések 
is azok. Az oktatás színvonala visszaesett, a fiatalok szakma- és pályaválasztása nem 
kellően  orientált,  a  pozitív  jövőkép,  bizalom  nemzeti,  helyi  és  egyéni  szinten  is 
gyakran  hiányzik.  A  magas  megélhetési  költségekkel  párosuló  alacsony  hazai 
jövedelmek,  és  kevés  munkalehetőség  következtében  folytatódik  a  potenciális 
munkaerő kiáramlása.” (55. o.)

„Magyarországon  több  évtizede a  népesség  számának  csökkenése  jellemző,  mely 
elsősorban a születések, európai átlagoz képest (is) kiemelkedően alacsony számára 
és a magas halandóságra vezethető vissza.” „… Magyarországon 9 millió 957 ezren 
élnek - egy nagyvárosnyival - kevesebben, mint 10 éve.” (56. o.)

„Magyarország  termékenységi  rátája  jelenleg  az  egyik  legalacsonyabb  az  Európai 
Unióban.” (57. o.)

„2011-ben a legtöbb gyermek a nők 30-34 éves  korában született,  de a korábbi 
évekhez képest a 35-39 éves nők is egyre gyakrabban szülnek. … egyre kevésbé 
valószínű a késői első gyermekvállalás után újabb gyermekvállalás, …” (57. o.)

„Az utolsó pillanatban vagyunk: a szülőképes korú nők száma drámaian csökken a 
közeljövőben.” (57. o.)

„A korfa  alapján a nőknél  a legnépesebb éppen az a 30-35 éves korosztály  akik 
gyakorlatilag az ún. Ratkó-korszak … unokái. Ez a korosztály még szülőképes korban 
van, azonban 2-4 éven belül a szülőképes korosztály már olyan kis létszámú lesz, 
hogy az idősödés, a fogyás folyamata nem lesz fékezhető.” (57. o.)

„… a 30 év alatti nők száma már folyamatos csökkenést mutat …” (57. o.)

„… a pozitív  trendek ellenére  még mindig  kiemelkedően magas … az abortuszok 
száma.” (58. o.)

„A születéskor  várható élettartam évtizedek óta … javul,  de ezzel  még mindig az 
uniós rangsor utolsó harmadában tartozunk.” (58. o.)

Nő az időskorúak aránya. „… egyre kevesebb aktív korú személyre hárul egyre több 
inaktív eltartása” (58. o.)

„Fel kell készülni a bevándorlók integrációjára.” (60. o.)

„A külföldön munkát vállaló magyarok elsősorban fiatalok és jól képzettek …” (60. o.)
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„A  magyar  lakosság  egészségi  állapota  nemzetközi  összehasonlításban  rendkívül 
kedvezőtlen, …” (61. o.)

„…  a születéskor  várható  átlagos  élettartam … messze  elmarad  az  Európai  Unió 
tagállamaitól.” (61. o.)

„Különösen tragikus a középkorú férfiak kimagasló halálozása.” (61. o.)

„A betegségteher  túlnyomó részét  a  krónikus nem fertőző betegségek  jelentik.  E 
betegségek okozta kori halálozás Magyarországon többszöröse a fejlett államokénak. 
A  halálesetek  több,  mint  90%-a  napjainkban  is  öt  vezető  haláloki  főcsoportba 
(keringési  rendszeri  betegségek,  daganatok,  emésztő  rendszeri  betegségek, 
légzőrendszeri betegségek …) sorolható.” (62. o.)

„A  szív-,  érrendszeri  és  daganatos  betegségek  kiemelkedően  nagy  …  terhet 
jelentenek mind egyéni, mind társadalmi szinten.” (62. o.)

„Az alkoholizmus népbetegség.” 
„Noha az alkoholfogyasztás 1989 óta csökkenőben van, az még mindig másfélszer 
magasabb, mint az európai vagy a közép-kelet európai átlag. Magyarország a világ 
tíz legtöbb alkoholt fogyasztó országa közé tartozik.” (63. o.)

„Tíz  év  alatt  több,  mint  ötszörösére  nőtt  a  nyilvántartott  kábítószer  fogyasztók 
száma.” (63. o.)

„A magyar lakosság körében tradicionális probléma a rossz lelki egészségi állapot.” 
(64. o.)

„Az  öngyilkosságok  okozta  halálozás  relatív  kockázata  még  mindig  több,  mint 
kétszerese az EU 15 átlagának, …” (64. o.)

„A 2008-ban kezdődött pénzügyi-gazdasági válság a munkanélküliség növekedésével 
egyaránt veszélyezteti lakosság fizikai és lelki állapotát, …” (65. o.)

„… az egészség,  a  jólét  és  a  gazdaság  szorosan összefüggő,  egymást  kiegészítő 
fogalmak …” (65. o.)

Értékválság van. (66. o.)

„A családalapítási szándék is egyre hátrébb szorul ...” (66. o.)

„Az elmúlt két évtizedben a házasságkötések száma közel a felére esett vissza.” (66. 
o.)

„… az egyszülős családok részaránya is folyamatosan emelkedik.” (66. o.)

„… a valós családi nevelés … gyakorlatilag hiányzik…” (66. o.)
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„… nagyon alacsony az együtt töltött minőségi idő.” (66. o.)

„Nehéz összeegyeztetni a nőknek a gyermeknevelést és a munkát.” (66. o.)

„A  rendszerváltozás  után a magyar  társadalom hamar  átvette  a  sokszor  pazarló, 
energiaigényes  és  a  valós  igényeket  jelentősen  meghaladó  nyugati  fogyasztási 
mintákat.” (67. o.)

„Mivel ezek követése lehetőséget adott a társadalmi-jövedelmi helyzet kifejezésére is 
… presztízsjellegű lett a fogyasztás” (67. o.)

„… a megtakarítások mértéke alacsony maradt.” (67. o.)

„… a lakosság tapasztalatlan a pénzügyekben.” (67. o.

„… a szabályozás és a banki etika hiányosságai …” (67. o.) (?)

„… a magyar társadalom értékrendjében az anyagi jólét megszerzése kiemelt helyen 
szerepel, …” (67. o.)

Visszaszorultak  a  „…  korábbi  időszakokban  az  életvezetés  szerves  részét  képező 
magatartásformák … (a) takarékosság, (a) mértékletesség …” (68. o.)

(68. o.)

„A  magyarok  bizalmatlanok  egymással,  a  politikai  szervezetekkel,  az  állami 
intézményekkel …, e tekintetben az európai államok utolsó harmadába tartozunk.” 
(68. o.)
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„… a társadalom egyre atomizáltabbá válik …” (69. o.)

„A  szomszédokkal,  a  barátokkal  való  összejárás,  társas  életre  és  szórakozásra 
fordított  idő  tekintetében  Európában  Magyarország  az  utolsó,  míg  a  tévénézésre 
fordított idő mennyiségét tekintve vezető helyen van.” (69. o.)

„A  betegek  és  a  fogyatékkal  élők,  az  idősek  szomszédok  és  bevándorlók  felé 
gyakorolt  segélynyújtás adataiból készített index Magyarországon a legalacsonyabb 
Európában.” (69. o.)

„Növekvő szegénység.” (70. o.)

„… a szegények között egyre nagyobb arányban vannak a gyerekek.” (71. o.)

„… 750 ezer fős a romanépesség …” (71. o.)

„… a roma háztartások több, mint felének nincs egy dolgozó tagja sem …” (71. o.)

„…  Magyarországon  a  betegek,  fogyatékosok  segítését  mindössze  a  lakosság 
kétharmada tartja fontosnak, az öregekét még ennél is kevesebben.” (71. o.)

„Csökken  az  általános  és  középiskolások  valamint  a  felsőoktatásban  résztvevők 
száma.” (72. o.)

„2011-ben 750 ezer általános iskolai tanuló volt, számuk 2001 óta több, mint 26%-
kal csökkent.” (72. o.)

„… folyamatosan újratermelődik egy jelentős mértékű alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező réteg …” (73. o.)

„A képzett szakemberek külföldre vándorlása egyre jelentősebb probléma.” (74. o.)

„Nemzetközi  összehasonlításban  kiemelkedő  a  szociális  juttatásokban  részesülők 
aránya.” (75. o.)

„… a bérlakások száma drasztikusan lecsökkent …” (77. o.)

„… az egy rendezvényre jutó látogatók száma különösen a filmszínházi és színházi 
előadásoknál folyamatosan csökken.” (78. o.)

„Az  ország  lakosságának  hatoda  nem  jut  minden  szempontból  …  kifogástalan 
ivóvízhez.” (84. o.)

„201-ben a települések 44%-a még nem rendelkezett csatornahálózattal …” (87. o.)
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(95. o.)

„A falvak többségét elöregedés és elvándorlás jellemzi …” (95. o.)

(97. o.)
„Az etnikai arányok átrendeződése …” (159. o.)

„…  ezen  térségekben  még  kritikusabbá  vált  a  közbiztonság  is,  amely  tartós 
társadalmi feszültséghez vezetett, …” (98. o.)

„Magyarországon kevés munkavállaló sokat dolgozik.” (128. o.)
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„Magas adó, sok adminisztráció.” (130. o.)

„A lakosság jelentős része tartós és mély szegénységben él.” (157. o.)

„Az  Európai  Uniós  összevetésben  a  27  tagország  közül  hazánk  az  összlakosság 
tekintetében a középmezőnyben, míg a gyermekszegénység esetén a legrosszabb 
harmadban található.” (158. o.)

„Az időskori biztonság sokak számára ingatag alapon áll  – a saját jogon megfelelő 
nyugdíjra nem jogosult,  valamint szociális  körülményeik, egészségi állapotuk miatt 
gondozást igénylő emberek helyzete különösen nehéz. (158. o.)

„Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, …, helyzetének 
fokozatos  romlása,  a  társadalmi  élet  jelentős  területeiről  tapasztalható  tömeges 
kizáródása.” (159. o.)

„Magyarországon a rendszeresen sportolók, … aránya … fokozatosan és drasztikusan 
csökken.” (164. o.)

„A munkavállalói korú népesség harmada gazdaságilag nem aktív, nem végez és nem 
is keres rendszeres jövedelmet biztosító munkát.” (169. o.)

Kérem az olvasót, szíveskedjen a fenti megállapításokat újra elolvasni, mindegyiknél 
megállni és az okokra, valamint a következményekre gondolni.

4. Az előbbi megállapítások alátámasztása más forrásokból
Igyekszem mérnöknek érthető ábrákkal. Biztosan vannak ábráimnál frissebbek is, de 
az általam találtak is jól jelzik a gondot. Én örülnék, ha már lenne az alábbiaknál 
kedvezőbb állapotokat bemutató grafikon, bármely témakörben!

4.1 Az abortuszhoz
„Előre  megfontolt  szándékkal,  bűnszövetkezetben,  különös  kegyetlenséggel,  általában 
nyereségvágyból, kiskorú sérelmére elkövetett emberölés.” Czakó Gábor úr meghatározása 
szerint.
Ennyi  marad  egy trancsírozott  kisgyerekből.  Teljes  az  összhang a definíció  és az 
alábbi kép között. Egy még nevet sem kapott, kivégzett  kisgyerek szétszaggatva, 
fejetlenül. Borzalmas, de erre mondják manapság, hogy természetes!  Mindenkinek 
van joga, csak neki nincs. Ennyi marad a kis életből!
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„Negyvenháromezer terhességmegszakítás évente. Minden ezer élve születésre 450 abortusz 
jut. Rémisztő még akkor is, ha az abortuszok száma az utóbbi években némileg csökkent. Ez 
azonban ne tévesszen  meg senkit:  a  visszaesés  az  ugyancsak  fogyatkozó  népesség  mellett 
következett  be.  Az  elmúlt  tíz  évben  mintegy  400  ezer  fővel  csökkent  Magyarország  
lélekszáma… 
A művi terhességmegszakítások számát 1956 óta tartják nyilván: az azt megelőző időszakban,  
Ratkó  Anna  egészségügyi  minisztersége  idején  tiltva  volt  a  művi  terhességmegszakítás 
Magyarországon.  1956  és  1990  között  7  millió  legális  abortuszt  regisztráltak.  A 
rendszerváltás óta a művi terhességmegszakítások száma csökkent, de az elmúlt 20 évben is  
megközelítette a 900 ezret. (1990–2007 között 800 ezer abortuszt tartanak nyilván, 2008-ban 
a terhességmegszakítások száma 44 089, 2009-ben 43 200 volt. 
Mindent összevetve, körülbelül legalább 8 millió magyar nem született meg 1956 óta, ha az 
ismert  számokhoz  az  illegális  terhességmegszakításokat,  illetve  a  külföldön  végrehajtott 
beavatkozásokat is hozzáadjuk, ám utóbbinak a számát csak becsülni lehet.”
http://www.demokrata.hu/ujsagcikk/eddig_elment_nyolcmillio/

4.2 Az öngyilkossághoz
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http://hvg.hu/hetilap

4.3 A magyarság fogyásához
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http://hvg.hu/hetilap

A születések és halálozások arányának változása 1950 és 2009 között
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_n%C3%A9pess%C3%A9ge

A folytatás napjainkig sem rózsás

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz11.pdf

Régmúltunkban is voltak nehéz, emberpróbáló idők, mégis gyarapodott a magyar! 
Ma miért nem?

Magyarország  lakosságszámának  változása  1715  és  2008  között  (a  mai 
országterületre vetítve)
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_n%C3%A9pess%C3%A9ge

Egyértelmű az emelkedő trend a világháborúk ellenére is!  Ami manapság történik 
rosszabb a világháborúnál is?

Magyarország népességének változása 1910 és 2009 között, évekre bontva

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_n%C3%A9pess%C3%A9ge

„Kétszáz évvel ezelőtt Magyarországnak még több lakosa volt, mint Angliának. Azóta ez a  
helyzet  gyökeresen  megváltozott.  Pedig,  ha  azóta  Magyarország  népessége  ugyanolyan 
ütemben  növekedett  volna,  mint  Angliáé,  akkor  most  nem tízmillió,  hanem  tizenhétmillió  
állampolgár élne hazánk mai területén.”
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/volt_e_demografiai_forradalom_magyarorszagon/

4.4 A születési arányszámhoz
(a sor végét nézzék!)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


„A legtöbb fejlett országban már régóta nem éri el az egy nőre jutó születési szám a 2,1-es 
átlagot,  amely a  népesség  fenntartásához  szükséges lenne.  A  2005-ös adatok szerint  Dél-
Koreában, Japánban, Olaszországban és Spanyolországban például ez az arányszám rendre  
1,08;  1,26;  1,32;  illetve  1,33.  Ha  ezek  a  számok  nem változnának,  a  felsorolt  nemzetek  
népessége - bevándorlók nélkül - 40-45 éven belül felére csökkenne.”
„Módosul  az a korábbi  trend,  hogy minél  gazdagabb egy nemzet,  annál kevesebb gyerek  
születik.  Amerikai  kutatók  elemzése  szerint  bizonyos  szintű  jólét  felett  újra  emelkedik  a  
születési ráta.”
„Az országok fejlettségét az úgynevezett humán fejlődési index (HDI) méri, amelynek értéke  
nulla és 1,0 között van, és számításánál figyelembe veszik a várható élettartamot, az egy főre  
jutó nemzeti összterméket  (GDP), valamint  a  képzettségi  mutatókat.  A legszegényebb húsz 
ország - valamennyi afrikai - HDI-értéke 0,30 és 0,48 között van, a legmagasabb értékkel  
bíró húsz ország pontszáma pedig 0,93 és 0,97 között.”
„Az egyes nemzeteknél a születési arány akkor éri el a mélypontot, amikor a HDI 0,86 lesz,  
majd akkor kezd újra emelkedni, amikor eléri a 0,95-öt - írják.”
„A Human Development Report adatai szerint Magyarország 2005-ben 177 országból a 36.  
helyet foglalta el 0,874-es HDI értékkel, a születéskor várható élettartam ekkor 72,9 év volt.  
Az  Európai  Unió  Statisztikai  Hivatalának  (Eurostat)  adatai  szerint  2005-ben  a  magyar  
születési arányszám 1,32 volt.”
Van remény!
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/5275/a-gazdag-orszagokban-no-a-szuletesi-arany

4.5 Az aránytalanságok
(Hány férfi és nő él ma az egyes korcsoportokban?)
Egyrészt kevés a fiatal, szülőképes nő, másrészt korán és gyorsan halnak a férfiak.
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http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz11.pdf

4.6  A más  kultúrákkal  való  együttélés  nehézségei  nem mai  gond,  és  főleg  nem 
magyar specialitás!
Ezért  érdemes  figyelni  a  francia,  a  német,  esetleg  további  befogadó  népek 
konfliktusait, a megoldásaikat, a tapasztalatokat.

http://www.tegyesz.hu/file/Gyermekvedelmi_napok/2011/Konferencia/Konferencia
%20PPT/gulyasne_dr_kovacs_erzsebet.ppt#287,20,20. dia
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„Berlin – Nem az iszlám vallás, hanem az iszlám vallású lakosok tartoznak Németországhoz,  
fejtette ki Joachim Gauck német államfő egy csütörtökön megjelent interjúban. A szövetségi  
elnök ezzel szembefordult elődjével, Christian Wulffal, aki egy híres beszédében kijelentette,  
hogy az iszlám beépült a német kultúrába.”
http://nepszava.com/2012/06/eu/gauck-a-muzulman-vallasrol.html

„„A multikulturalizmus hitvallása megbukott” – jelentette ki Angela Merkel német kancellár  
pártja ifjúsági szervezetének kongresszusán 2010. október 16-án. Bár a közlemény tartalmát  
tekintve nem jelentett újdonságot a német társadalom számára – hiszen Merkel valami olyat  
mondott ki, amit már mindenki tudott –, két szempontból mégis történelmi pillanatnak számít.  
Egyrészt,  mert Thilo Sarrazin,  a német jegybank egykori vezetőségi tagjának két hónappal  
korábban megjelent,  témába vágó könyve kapcsán a kancellár  még a különböző kultúrák 
németországi együttélésének koncepcióját kikezdhetetlennek vélte. Másrészt pedig, ugyancsak  
a könyvnek  köszönhetően  újraéledt,  muszlimokkal  kapcsolatos  társadalmi  diskurzus  során  
először  ismerte  be német  vezető,  hogy a hivatalos politika  által  évtizedek  óta támogatott  
koncepció  gyakorlatilag  nem  működik.  A  muszlimok  és  a  németek  közötti  együttélés  
nehézségeiről  szóló,  és  az  integrációs  folyamat  teljes  bukása  körüli  viták  mindennapossá  
váltak.”
„Thilo  Sarrazin 2010 augusztusában megjelent  464 oldalas  könyve  követ  hajított a  német 
közélet állóvizébe, és új lendületet adott a bevándorlók, illetve kisebbségek körüli vitáknak. A 
„Németország felszámolja  önmagát” (Deutschland  schafft sich ab) című  műve  hetek  alatt 
bestsellerré  vált  Németországban,  ahol  a  politikai  korrektség  jegyében  a  bevándorlók 
problematikájával  „nem  illett”  foglalkozni  az  elmúlt  évtizedekben.  Sarrazin  nem  csak 
megnevezett  létező  társadalmi  problémákat,  de  sokszor  igen  sarkalatos  véleményt  is 
megfogalmazott.  Szerinte  a  muzulmán  gyökerű bevándorlók nem hajlandók  beilleszkedni, 
másrészt  nagy  családjaik,  számos  gyermekük  révén  jóval  több  pénzbe  kerülnek  a  német 
államnak, mint amennyi hasznot gazdasági tevékenységükkel hajtanak.”
„…  Horst Seehofer bajor  miniszterelnök nem sokkal a könyv  megjelenése  után beismerte, 
hogy „az eltérő kultúrkörökből érkező bevándorlóknak,  így a törököknek és az araboknak, 
összességében nehézségeik vannak a beilleszkedés terén”.
http://ittvagyunk.eu/application/essay/136_1.pdf

Kanada,  Franciaország,  Olaszország  legutóbbi  viszonyulásai  rámutatnak  farizeus 
voltukra:
„Jason Kenney bevándorlási miniszter hónapok óta mutogat a „hazug” menedékkérőkre, a 
konzervatív médiában arról  értekeznek,  hogy a „cigány” mindig is a „csaló” szinonimája 
volt, a bevándorlási hatóságok szerint pedig a romákat azonnal le kellene tartóztatni, ahogy  
feltűnnek az országhatárokon. Véget kellene vetni a roma menekültek megbélyegzésének – 
tiltakozik a Toronto Star.”
http://nol.hu/archivum/kanada__allami_rasszizmus_a_magyar_romak_ellen#
„Franciaország hazaküldi a romákat és vállalkozáshoz segíti őket”
„"Franciaország nem tudja befogadni a világ és Európa minden nyomorát". Hozzátette: azt 
tervezik,  hogy  szeptember  végéig  hétezer  romániai  és  bulgáriai  romát  küldenek  haza,  
segéllyel támogatva hazatérésüket.”
http://hvg.hu/vilag/20120912_francia_roman_romak
Emberséges megoldást kell találni.

Szíves figyelmükbe ajánlom az alábbi írásokat, jelezve azt, hogy más országokban is 
súlyos a gond:
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Izrael gyanús injekciói miatt dühöngenek az etiópiai zsidók
http://www.origo.hu/nagyvilag/20130304-etiopiai-bevandorlok-botranyos-fogamzasgatlasi-modszere-
izraelben.html

A németországi muszlimok helyzete
Thilo Sarrazin könyvének tükrében
Bodnár Előd
http://ittvagyunk.eu/application/essay/136_1.pdf

4.7 Az egészségünkhöz vagy inkább a betegségünkhöz
(Magyarország legalul.)

http://www.monasy
stem.hu/html/magunkrol.html

A rák, mint halálok országonként. Csak meg kell keresni  a leghosszabb oszlophoz 
tartozó országot.
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do;jsessionid=9ea7d07d30e6d07370d780d74c62884fbaf9b5289435.
e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuMbNuPe0?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00116&toolbox=type

A szívhalál országonként
(Magyarország balról az 5.)

Ischaemiás szívbetegségek okozta halálozás - standardizált halálozási arány, 2009 
(1) (100 000 lakosra)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Causes_of_death_statistics/hu
(Magyarország jobbról a 2.)
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http://www.kardiologia.hu/documents/dr._jzan_pter__a_kardiovaszkulris_mortalits_kvm_vltozsnak_hatsa_az_e
pidemiolgiai_fejldsre.pdf

4.8 Gyerekeink helyzetéhez
(Magyarország balról az 5.)

http://hvg.hu/itthon/20110427_oecd_csaladok_jolete
Családtámogatásra fordított kiadások - készpénzben, szolgáltatásban és adóeszközökben - a 
GDP százalékában - 2007-es adatok alapján. (Magyarországgal kapcsolatba a készítők azt  
jelezték: nincs adatuk az adókedvezményekről.)

(Magyarország balról a 2.)
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A gyermekek elégedettségét modellező grafikon
http://hvg.hu/itthon/20110427_oecd_csaladok_jolete

Haszontalanul megy el a sok pénz?

Sajnos éppen a gyerekkori értékek nagyobbak egynél.
http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/gyermekszegenyseg_darvas_tausz.pdf

Ugyanez másként
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http://www.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/gyermekszegenyseg_-_tausz_katalin.pdf

(Magyarország jobbról a 3.)

http://www.google.hu/#hl=hu&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&cp=16&gs_id=1s&xhr=t&q=gyermekszeg%C3%A9nys
%C3%A9g&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=gyerekszeg%C3%A9nys
%C3%A9g&gs_l=&pbx=1&fp=1&biw=1680&bih=929&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b

„Navracsics Tibor az elvesző jövőről”
„….arra is emlékeztet,  hogy Magyarországon jelenleg a gyermekekre rengeteg veszély les. 
Csak tavaly több mint 15 ezer bűncselekményt követtek el ellenük, harminc százalékuk reggeli  
nélkül megy iskolába, négyszázezren a szegénységi küszöb alatt élnek.  Ez két Debrecennyi  
város.”
„Elgondolkodtató,  hogy  az  Európai  Unió  országai  közül  csak  Romániában  nagyobb  az  
átlagos szegénységi és gyermekszegénységi  mutató közötti különbség, mint nálunk” – teszi  
hozzá.”
„A  miniszterelnök-helyettes  szerint  sokszor  nem  is  pénz,  csak  szándék  kérdése,  hogy 
odafigyelünk rájuk, védjük őket,  igazi közösségként óvjuk és segítjük a védelemre szorulót; 
vagy  éppen  a  farkastörvényű  dzsungelbe  kieresztve,  magára  hagyva  engedjük  eltűnni.  
Illúzióit, terveit, végül őt és a jövőnket is – zárja írását a miniszterelnök-helyettes.”
http://fn.hir24.hu/itthon/2011/11/24/navracsics-tibor-az-elveszo-jovorol/

„Európában körülbelül 27 millió veszélyeztetett gyermek él. Ez egyrészt a gazdasági válság  
következménye,  valamint  az  oktatási,  gyermekgondozási  és  közegészségügyi  területek  
létszámleépítéseinek folyománya.
„2008-ban az EU vezetői  nagyon gyorsan reagáltak a pénzügyi  válságra. Megmutatták a  
példátlan politikai akaratot, amikor több intézményt és bankot mentettek meg a csődtől.  A  
Caritas Europa úgy véli, hogy a gyermekszegénység felszámolása Európában lehetséges, ha 
ugyanez az erős politikai akarat jelenik meg újra.”
http://www.karitasz.hu/aktualis/aktualis-hirek/osszefogas-a-gyermekszegenyseg-ellen

Ami nyilvánvaló: a munkanélküli családban élő gyerek sorsa tragédia!
(Magyarország jobbról a 2.)
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http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-913/publikaciok/tpubl_a_913.pdf

„Egy magyar árvaház
Egy magyar gyermekotthonban egy gyermek napi étkeztetésére 684 forint jut! Ez az összeg  
pár hónapja lett növelve, korábban 440 (!!!) forint volt. Ezt napi ÖTSZÖRI étkeztetésre adja  
az állam egy gyerekre. Mindenki elképzelheti, milyen minőségű ételt lehet ebből nekik adni.  
Az  árvaházak  egy  része  folyamatos  élelmiszeradomány  gyűjtésből  próbálja  pótolni  az  
elmaradt egészséges kalóriákat ...”
” Ruházkodásra elvileg negyedévente 10 000 forintot kapnak az otthonok egy gyerek után,  
amit a gyakorlatban már évek óta spórolás miatt nem kapnak meg!!!”
Valóban nagy a magyar állam?!?”
http://pogiblog.postr.hu/

4.9 Munkanélküliségünkhöz

http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2012/11/30/nott-munkanelkuliseg-az-euroovezetben-es-az-eu-ban
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http://feol.hu/belfold/sze
genyseg-munkanelkuliseg-eroszak-mitol-felunk-a-legjobban-1058306
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http://srpen.blog.hu/2012/01/14/munkanelkulisegi_helyzetkep
(Magyarország a 18.)

http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/miert-sujtja-magyarorszagot-a-munkanelkuliseg-395197

„Lényegében változatlan a munkanélküliségi ráta
Munkanélküliség, 2012. november–2013. január
2012. november–2013. januárban a munkanélküliek létszáma 486 ezer fő, a munkanélküliségi  
ráta 11,2%-os volt. A munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta a férfiak esetében 
emelkedett, a nők körében pedig kismértékben csökkent.
A  munkanélküliek  486  ezer  fős  létszáma  12  ezer  fővel  haladta  meg  az  előző  év  azonos  
időszakit, a munkanélküliségi ráta 11,2 % volt, 0,1 százalékponttal magasabb az előző évinél.  
(A változás a mintavételi hibahatáron belül maradt.)
2012. november–2013. januárban a 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 271 ezer fő volt,  
16 ezer fővel  több az egy évvel  korábbinál,  munkanélküliségi  rátájuk 0,5 százalékponttal,  
11,5%-ra emelkedett. A munkanélküli nők száma 216 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 10,8  
% volt, ami 0,3 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál.
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A munkanélküliek 18,5 %-a a munkaerőpiacon csak  kis  létszámban  jelenlévő 15–24 éves  
korosztályból került ki. A korcsoport 28,4%-os munkanélküliségi rátája 1,3 százalékponttal 
magasabb az egy évvel korábbinál.
A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 10,3%-
os,  ami  0,2  százalékpontos  növekedésnek  felelt  meg.  Az  55–64  éves  korosztály  
munkanélküliségi rátája 1,5 százalékponttal, 7,6%-ra csökkent.
A munkanélküliek 46,8%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség  
átlagos időtartama 16,3 hónap volt.
A  munkanélküliség  kezelésére  szolgáló  eszközrendszer  működtetésére  és  értékelésére  
kialakított  adminisztratív  nyilvántartásból  származó adatok szerint  (http://www.munka.hu/)  
2013.  január  végén  648,5  ezer  fő  volt  a  nyilvántartott  álláskeresők  összlétszáma,  ami  
megegyezett a 2012 januárival.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun21301.pdf

4.10 A pénztelenségünkhöz
Keveset keresünk, abból nagyon sok adót fizetünk, az ez után még maradó 
kis pénzből pedig aránytalanul drágán vásárolunk. 
Az elmúlt 23 év nem volt elég arra, hogy elérjük az EU átlagát!
(Magyarország jobbról a 9.)
A szegény ember  mozgástere töredéke a gazdagénak.  Egy felső nagyon vékony, 
nagyon  gazdag  réteg  kínjában  már  azt  sem  tudja  mit  csináljon.  Hogy  lehet 
szabadságról papolni ott, ahol ilyen nagyok az anyagi különbségek? 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók éves bruttó keresetének mediánja, 2006 
(EUR) forrás: Eurostat (earn_ses_adeci
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http://www.mfor.hu/cikkek/Mennyit_er_a_magyar_minimalber_Europaban_.html

Ilyen  hatalmas  különbségek  esetén  elkerülhetetlen  az  áramlás,  mint 
ahogyan  a  villamos  áramnál  is.  Elemi  érdekünk  a  fizetéskülönbségek 
drasztikus csökkentése!

Párt-semlegesen, egyre lejjebb? De meddig?

http://tenytar.blog.hu/2012/10/10/imf_vs_kormany_a_fantomhaboru_folytatodik

A kevésből sokat adózunk
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http://infovilag.hu/hir-25951-eu_magyarorszagon_legmagasabb_az_elelmis.html

(Magyarország a legfelső.)

Az adó mértéke
http://jakabandor.blog.hu/2011/07/27/tolem_ezert_nem_kapsz_munkat

Az adóék = az az arány, amely azt mutatja hogy , a munkáltató által járulékokkal 
együtt kifizetett bruttó bérből mennyi nettó bért kap kézhez a munkavállaló
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http://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/fajdalmasan_nyilik_az_adoek_magyarorszagon.155642.html

Mellékesen az EU a világ egyik offshore-paradicsoma, tehát az adózást kijátszók, az 
adófizetést  elkerülők paradicsoma úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga 
lenne a mindenre odafigyelő EU-ban. Valószínű még a laikusnak is, hogy amennyiben 
bezárnák  az  adózási  kiskapukat  az  előző  grafikon  vízszintes  vonalai  rövidebbek 
lennének.

Lusták lennénk?
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http://www.portfolio.hu/gazdasag/gorogok_es_magyarok_nem_lustak_csak_ugyetlenek.163546.html

Az orvosok bére 
Csoda, hogy elmennek?
Lehet így a magyarok egészségi állapotán segíteni? Milyen alapon várjuk el tőlük 
a lelkileg-testileg nagyon beteg Magyarország talpraállítását? Valóban nincs 
semmi kapcsolat az ő és a mi életszínvonalunk között?
(Magyarország balról a 2.)

http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/az_orvosok_bere_europaban

Nagyjából  hasonló  lehet  a  helyzet  a  tanárainknál  is!  Hogy  lesz  ebből  kiművelt 
emberfők sokasága?
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Túlfizetjük, amit veszünk, de legalább támogatjuk a szegény multikat, mert mi még 
ezt is megengedhetjük magunknak.

http://dealbook.privatbankar.hu/fogyaszto/nem-lesz-gazaremeles-csak-a-bolgarok-es-a-litvanok-nyogik-jobban-
a-magas-arat-mint-mi-253046

Vásárolni nyugati szinten kell, miközben béreink a legkisebbek?

Mi már lakni sem akarunk?
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Röviden összefoglalva

http://www.piacesprofit.hu/cimkek/brutto-ber/

5. Van véleményünk?
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Miért is? Számít az én hangom ebben az országban?

http://szamvarazs.blogspot.hu/2013/01/demokracia.html

Csodálkozunk, ha ezt az életszínvonalat, ezt az életminőséget hozta ez a bizonyos 
demokrácia? Az emberek tehát tudják, érzik, hogy kinek a hangja számít ebben az 
országban!

6. Vak vezet itt világtalant? A magyar politikusok tévedéseiről
Az elmúlt negyed évszázadban – melyet rendszerváltozásként ünnepelni kellenünk - 
megszorítást megszorítás követett, ismét párt-semlegesen. Meddig mehet? Mennyire 
kalapáltak mellé az országot irányító politikusok?
„Magyarországon zűrzavar uralkodik a közbeszédben. Gazdasági értelemben a hagyományos 
baloldal  baloldalnak képzeli  magát,  miközben  jobboldali  gazdaságpolitikát  folytatott  húsz  
éven át, privatizált,  megszorított, az adócsökkentést és az állam méretének visszaszorítását  
helyezte  programja  középpontjába.  A  hagyományos  mérsékelt  jobboldal  pedig  első  
kormányzása idején és ellenzékben baloldali retorikát használt, 2010 után ismét kormányra  
kerülve jobboldali gazdaságpolitikát folytat. Bal-jobb tengely ugyanis nem egy van, hanem  
minimum kettő. Van egy kulturális jobb-bal tengely, ahol a balosok szabadságjogokat (szólás-  
és  véleményszabadság,  kisebbségek,  stb.),  a  jobbosok  a  hagyományt  (család,  nemzet)  
preferálják. És van egy gazdasági jobb-bal tengely, ahol a jobbosok az üzleti körökhöz állnak  
közelebb,  az adók és az állam szerepének csökkentését  támogatják,  nem zavarják őket az  
egyenlőtlenségek. A gazdasági baloldal pedig azt gondolja, hogy a gazdasági felzárkózáshoz 
és  az  egyenlőtlenségek  csökkentéséhez  az  állam  szerepe  szükséges,  ehhez  pedig 
adóbevételek.”
„A hazai zűrzavar a rendszerváltáskor keletkezett, rosszul vezetődtek be a fogalmak, illetve 
senki  nem  kívánt  negyven  év  kommunizmus  után  baloldalinak  látszani.  A 
"reformközgazdászoknak"  nevezett  generáció  a  hetvenes-nyolcvanas  években  megtagadva 
fiatalkori  radikálisan  balos  önmagát,  elkezdte  a  neliberalizmus  klasszikusait,  Hayeket,  
Misest, Kornait és Friedmant olvasni,  és élvezettel fedezte fel benne a szocialista rendszer  
saját  bőrén  megtapasztalt  visszásságainak  ideológiai  kritikáját.  Ezek  az  írások  magas 
tudományos színvonalúak és relevánsak voltak. Mindent megtanultak arról, hogy miért nem  
működik a szocializmus. Ez a tudás azonban később kevésnek bizonyult ahhoz,  hogy azt is  
tudják,  hogyan  működik  a  kapitalizmus.  Főleg  a  peremvidékeken.  Az  akkor  uralkodó  
neoliberális forradalom (Thatcher, Reagan) és a szocializmus összeomlásának időszakában  
érthető, hogy ez a generáció miért szívta őszinte hittel magába egy életre az állam utálatát.
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Elfogadták a piaci fundamentalizmus két alaptételét. Először is, hogy a felzárkózó országokra  
ugyanazok  a  szabályok  vonatkoznak,  mint  a  hatszáz  éve  kapitalizmust  működtető,  volt  
gyarmattartó centrum országokra. Semmi különleges politikára, intézményekre nincs szükség, 
a szűk értelemben vett "közgazdasági logika" mindent megold. Az állam legyen minimális, a  
piac uralkodó. Másrészt pedig elfogadták és hirdették, hogy a politikai liberalizmus egyenlő a 
gazdasági liberalizmussal. Ebből adódóan gondolja még mindig a felmorzsolódott liberális  
tábor önreflexióra nem nyitott része azt, hogy a gazdasági szabadság garantálhatja egyedül a  
politikai szabadságjogokat.
A piac fundamentalizmus mindkét alaptézise  tévesnek bizonyult,  ez a globális pénzügyi  és  
gazdasági válság után világosan látható. Az 1973-ban kezdődött neoliberális hullám bukását  
ma már a globális közgazdasági irodalom is feldolgozta.”
”  Nem  ismerik  el,  hogy  a  kapitalizmus  sokszínű  (lásd  a  Hall  &  Soskice  könyv  nyomán  
kibontakozó  "kapitalizmus  változatai"  kutatási  program  a  közgazdaságban),  és  a  piaci  
fundamentalizmus mellett ezerféle (skandináv, francia, rajnai, távol-keleti, mediterrán, stb.) 
változata  létezik.  A  piaci  fundamentalizmus  pedig  megvalósult  formájában  nemhogy  nem 
garantálta  az  elmúlt  évtizedekben  a politikai  szabadságot,  hanem kifejezetten  ellenségévé  
vált, mert a közérdeket a végletekig gyengítette a magánérdek kiszolgálásával.”
„A  thatcheri  és  reagani  gazdaságpolitika  brutálisan  eladósította  az  államot  és  a 
háztartásokat,  miközben a pénzügyi,  szociális és környezeti deregulációval megágyazott az 
egyenlőtlenségek  növekedésének,  a  harmadik  világ  végzetes  lemaradásának,  a  globális  
felmelegedésnek,  és  végül  a  2008-as  globális  gazdasági  és  pénzügyi  válságnak.  
Magyarországon valószínűleg megdöbbentően kevesen hallottak még a Gramm-Leach-Bliley 
törvényről,  pedig nyugaton ma már konszenzus van arról, hogy ez a piaci fundamentalista 
elvű dereguláció vezetett a jelzáloghitelezéshez, a hitel-derivatívákhoz, és ezeken keresztül az 
amerikai  pénzügyi  rendszer  összeomlásához.  Szintén  dereguláció  okozta  Izland  csődjét,  
valamint a görög és az ír válságot. Kevesen mérik fel helyesen az offshore adóparadicsomok 
valódi méretét, pedig minden más tényezőnél nagyobb hatása volt a görögök tragédiájára. A  
sort folytathatnánk, és a nyugati gazdaságpolitikai közbeszéd folytatja is.
A magyar közbeszéd azonban megrekedt egy korábbi szinten: csak szabadpiaci rendszerek 
teremtettek tartós növekedést. Sajnos ennek pontosan az ellenkezője az igaz. Tegyük félre a  
diktatúrákat,  ezeket  teljesen  feleslegesen  keveri  bele  a  piaci  fundamentalizmus  tábora  
ellenpontnak. Nem ők az ellenpontok, hanem azok az országok, amelyek az állam és a piac  
kiegyensúlyozott viszonyrendszerében zárkóztak fel a világgazdaság centrumországaihoz. És 
gyakorlatilag csak ilyeneket ismer a gazdaságtörténet. Ilyen volt Anglia, amikor felzárkózott  
Flandriához. Ilyen volt az USA, Németország és Svédország, amikor felzárkóztak Angliához a  
tizenkilencedik században. Védővámokkal, állami szubvenciókkal dolgoztak, állami bankokat 
és cégeket  hoztak  létre,  és féltve őrizték  a  technológiai titkukat.  Ilyenek voltak a második  
világháború után a japánok, koreaiak és a szingapúriak, akik állami eszközökkel hoztak létre  
exportképes  hazai  multikat,  technológiát,  belső  megtakarítást,  a  kockázatok  állami 
átvállalását. Ilyenek voltak a finnek és az írek, amikor állami forrásokból finanszírozták az  
oktatási és szakképzési rendszerüket.
A magyar piaci fundamentalisták végzetes tévedése, hogy iparágakban gondolkodnak, és az 
államszocialista rendszerhez képest végbement technológiai váltást hangsúlyozzák: lám-lám, 
téeszek helyett van nekünk most már Audink. Nem ismerik ugyanis a multinacionális cégek  
globális termelési láncaival kapcsolatos közgazdasági irodalmat, mert ha ismernék, tudnák,  
hogy  alacsony  hozzáadott  értéken  kapcsolódunk  ezekhez,  ezért  alacsonyak  a  béreink.  A 
statisztikailag magas technológiájú exportból nekünk az alacsony hozzáadott értékű gyártás  
és összeszerelés jut, a magas hozzáadott értékű kutatás,  fejlesztés,  design, termékdefiníció,  
pénzügyi  szolgáltatások  képzett  foglalkoztatottjai  máshol  keresnek  sokkal  többet.  Mi  a  
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globális versenyben Mexikó, Indonézia és Banglades strukturális pozícióját céloztuk meg. Ez 
a modell rengeteg embernek képtelen munkát adni, ezért alacsony a foglalkoztatásunk.
A felzárkózásnak így nincs esélye. Az adóink azért magasak, mert kevesen fizetjük őket, nem 
pedig fordítva.
A munkával nem rendelkezőknek foglalkoztatást,  a már dolgozóknak magasabb hozzáadott  
értéket és ezen keresztül magasabb béreket az Északi modell és a fejlesztő állam tudna adni.  
Ehhez jobb oktatási  rendszer  kell  az  alapiskolától  a  szakképzésen  át  a  phd-ig,  vasúti  és  
tömegközlekedési  infrastruktúra,  gyors  és  hatékony  igazságszolgáltatás,  korrupcióellenes 
küzdelem, szociálpolitika és mobilitás, vidékfejlesztés, környezetpolitika. Mindezeket csakis az 
állam képes szolgáltatni, a piac nem. Mindennek megtalálható a forrása, ha felhagyunk azzal  
a téves szemlélettel, hogy az újraelosztás mértéke legyen a kiindulópont a GDP-hez képest. Az 
állam  mérete  nem valamifajta  testtömegindex.  Bár  a  fiskális  egyensúly  fontos  szempont,  
hosszabb  távon  azonban  egyedüliként  nem  képes  a  növekedés  és  a  felzárkózás 
megalapozására. Magyarország harminc éve stabilizációról stabilizációra bukdácsol, vagy öt 
nagyobb stabilizációs hullám olvad össze egyetlen folyamatos megszorítássá. Ez nem mehet  
tovább.  Elmaradottabb  társadalomnak  nagyobb  állam  kell,  nagyobbak  a  fejlesztési  
szükségletek. Ráadásul ahogy számos nyugat-európai példa mutatja, a nagyobb újraelosztás 
sem gazdasági növekedésben, sem tőkevonzásban nem jelent hátrányt.”
http://pogiblog.postr.hu/

7. Az elmúlt 70 év két legutóbbi nagy és beteljesületlen ígérete, melyre a mindenkori 
vezetőink mindent igazítottak

A két nagy bűvészmutatvány:

7.1  1945-1990  közötti  szocialista  ígéret  a  kommunizmus  volt,  maga  a  földi 
mennyország. Nem jött be! Élt 45 évet.

7.2 Utána jött az Európai Unió ígérete:

http://www.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/gyermekszegenyseg_-_tausz_katalin.pdf
Él 25 éve. Nem jött be! A 2013-as EU nem azonos a 2004-essel!

„Visszatérve az EU gazdaságstratégiájára, persze papíron van ilyen. Ilyen volt például az ún.  
Lisabon-i  stratégia,  amely  szerint  az  EU  gazdaságának  2010-re  a  világ  legfejlettebb,  
legsikeresebb, legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává kellett volna válnia. Ehelyett egy 
lemaradó, válsággal küzdő gazdasággá vált! Más tehát a papír, és más a valóság! Éppenúgy,  
mint ahogyan az a szocialista tervgazdaságban volt.”
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http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag&pid=96168&blog_cim=T%E9nyek%20bizony%EDtj%E1k:
%20minden%20rosszabb%20lett,%20mi%F3ta%20EU-gyarmat%20l
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/08/27/07/Titkos_talalkak__szuk_elit_donthet_a_penzpiac
okrol.aspx

8. Az EU és mi
Van  egy  verzió,  melyet  negyed  százada  hallunk  a  médiában  és  van  egy  másik 
megközelítés is, mely mostanában kezd megjelenni:
„A valódi  döntéseket az  EU-ban  nem  a  papíron  lévő  tervek,  hanem  az  üzleti-  és  
pénzvilág érdekei diktálják.
„… az EU-t nem értékek, hanem kizárólagosan érdekek irányítják.”
„…az Európai Unió értékrendje már régen nem aszerint alakul, ahogy azt a csatlakozáskor  
ígérték.”
„Egy  nagyon  fontos  területre,  a  versenyképesség-növekedésre  például  17,6  százalékkal  
kevesebb pénz jut majd, ami számunkra nagyon hátrányos, hiszen éppen ilyen problémákkal  
küszködünk a dél-európai  országokkal együtt.  Ezekre a gazdaság versenyképességét  javító 
pénzekre legalább annyira nagy szükségünk lenne, mint a fölzárkóztatást szolgáló kohéziós  
összegekre. Fontos hangsúlyozni, hogy az EU adminisztrációjára 62 milliárd eurós összeg jut 
majd, ami 8 százalékos növekedésnek felel meg. Vagyis saját magukra, a bürokráciára szánt  
összegeket  növelték,  míg  a  versenyképesség-növekedésre  szánt  keret  ennek  csupán  a 
kétszerese, 125,7 milliárd euró. Ebből látható, milyen óriási összegek folynak el bürokráciára 
és a hatalmas apparátus fenntartására az unióban.”
„…nem kerültünk közelebb a fejtettebb országokhoz.”
„A korrupció szintén folyamatosan nő Magyarországon, ami összefügg a pályázati rendszer  
problémáival, hiszen sok esetben a megállapodás része,  hogy mekkora összeget,  kinek kell  
visszaosztani, hogy valakit nyertesnek hozzanak ki. A kicsiknek pedig nincs lefizetésre tőkéjük.  
Egyelőre  nem tudjuk,  a  jövőben  mindez  hogy alakul,  de  az  biztos,  hogy eddig  az  volt  a  
jellemző,  hogy  a nekünk  szánt  EU-s pénzekből  is  többségében  a külföldi  cégek,  meg egy  
hozzájuk kötődő hazai ,,szűk kör" csinált magának jó üzletet.”
„A nemzeti jövedelem körülbelül egy százalékát fizetjük be tagsági díjként.  Aztán kapjuk a  
különböző támogatásokat, és a két dolog egyenlege szerint - elvileg - haszonélvezői vagyunk a 
tagságnak. Csakhogy ki számszerűsíti a nyakunkba szakadt EU-s bürokrácia óriási költségeit,  
az  EU  tagság  miatt  fenntartandó  intézmények  és  alkalmazandó  szakértők  költségeit?  
Számszerűsítette-e már valaki a vállalkozások, például a kereskedelmi egységek EU-s tagság  
miatt  megnőtt  terheit,  vagy  a  gazdákat  ért  felesleges  szabályok  tömegét,  a  disznóólak  és 
tyúkketrecek kinézetével kapcsolatos szabályozást, vagy a moslék - ami normális, egészséges 
állati eledel - használatának megtiltását, amivel a tápgyártó külföldi cégeknek csinált üzletet  
az EU? És sorolhatnánk még hosszasan azokat a kötelezettségeket, amelyek az életkedvét is  
elveszik  egy  magyar  vállalkozónak!  Mindezek  rengeteg  veszteséget  okoznak  a  magyar 
gazdaságnak,  anélkül,  hogy valaki számszerűsítené őket! Az pedig szintén nem igaz,  hogy 
cserébe ,,megnyíltak számunkra az EU-s piacok". Ez csak reklámszöveg. A valóság éppen a 
fordítottja. A mi piacunkat foglalták el - elvéve azt a hazai szereplőktől - a fejlett országok,  
gyakran erősen támogatott termékei. Azt ki számszerűsíti, hogy mekkora kárt okoz mindaz,  
hogy  kiverik  a  magyar  gazdát  a  saját  piacáról  azzal,  hogy  beömlik  az  otthon  már  nem  
értékesíthető minőségű élelmiszer? Ha minden hátrányt összeszámolna egyszer valaki, akkor  
az egyenleg nagyon is negatív lenne! És akkor azt még nem is említettük,  hogy cégeinket,  
piacainkat gyakorlatilag nulla áron felvásárolták, rengeteg munkahely megszűnt, ami miatt a  
magyar gazdaság a mai napig nem tudott talpra állni. Szégyen, hogy az EU-s parlamentben  
arról tartanak meghallgatást, hogy mi mit teszünk azért, hogy a gyerekek ne éhezzenek nagy  
számban hazánkban! Ez legutóbb a II. világháború után volt probléma!
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„… szerintem az Európai  Uniónak nincs gazdaságpolitikája.  Az erős országoknak vannak  
érdekei, amely érdekrendszer ellen Magyarország nem lép fel. A perifériákra - amelybe mi is  
beletartozunk  -  a  gazdag  országok,  élükön  a  németekkel  kihelyezik  azokat  a  termelő 
tevékenységeiket,  amelyek  nagy  környezetterheléssel  járnak,  és  rendkívüli  módon 
energiaigényesek.  Ezektől  a  régebbi  iparágaktól  megszabadulnak,  és  a  kihelyezett  
összeszerelő  telephelyeken  keresztül  a  fejlett  országok  magukhoz  láncolják  a gyengébbek 
gazdaságát, függővé, beszállítóvá teszik azokat. Így ha ők elmennének, akkor összezuhanna az  
egész rendszer. Vagyis ezzel a megoldással megszűnik számukra az önálló gazdasági fejlődés 
lehetősége. Az önálló fejlődést az segítené, ha a hazai vállalkozások kapnának lehetőséget ha  
a mikro- és kisvállalkozások értelmes munkahelyeket teremtenének, ahol az emberek a fejüket 
és nem csak a kezüket használhatnák, mint az összeszerelő üzemekben. Ha mindegyik ilyen kis  
cég létrehozhatna csak egy munkahelyet, akkor már több százezer ember kaphatna munkát, és 
felszívhatnák a munkanélküliség egy részét. Ezek pedig a magyar gazdaságot gazdagíthatnák,  
itt adóznának, fejlesztenének, járulnának hozzá a társadalmi problémák megoldásához. Ezzel  
szemben továbbra is az olcsó bérű, külföldi összeszerelő munkahelyek teremtését támogatja a 
kormány jelentős költségvetési  kiadásokkal.  Ezzel  a periférián maradásunkat  veszélyezteti.  
Visszatérve az EU gazdaságstratégiájára, persze papíron van ilyen. Ilyen volt például az ún.  
Lisabon-i  stratégia,  amely  szerint  az  EU  gazdaságának  2010-re  a  világ  legfejlettebb,  
legsikeresebb, legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává kellett volna válnia.”
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag&pid=96168&blog_cim=T%E9nyek%20bizony%EDtj%E1k:
%20minden%20rosszabb%20lett,%20mi%F3ta%20EU-gyarmat%20l

Leszabályozták  az  uborka  görbületét,  a  tyúkketrecek  méretét,  most  kezdik  a 
népmesék  újraírását  kirekesztés-mentesre,  támadják  a  magyar  pálinkát,  de  a 
munkahelyteremtésre,  a  bérek,  az  elmaradott  térségek  felzárkóztatására,  a  jólét 
emelésére igyekezet sem látszik, így remény sincs. Az EU egy új KGST-ként távirányít 
bennünket  sorsdöntő kérdésekben is,  nyilván nem mindig  a mi  érdekünk szerint, 
pedig mennyire bíztunk a „Szép új világ”-ban 2004-ben! Ez a szép új világ sajnos 
egyre inkább kezd hasonlítani egy kificamodottra, a Huxley szerintire.

9. Dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár előadása „A lugánói tanulmány”-
ról
http://www.youtube.com/watch?v=cIhE8-WxIm4
Susan George:  Luganoi  tartomány című könyve alapján,  melyet  kiadott  a  Kairosz 
Kiadó, 2009-ben.
Ma  szokás  mindenféle  alternatívát  összeesküvés-elméletnek  minősíteni, 
természetesen  a  tolerancia  szentsége  nevében.  Adataink  alapján  mégis,  mintha 
létezne valamilyen forgatókönyv.
Érdemes ezekbe is belehallgatni:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/01/09/07/Beismeres__elszamolta_magat_az_IM
F.aspx
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/01/07/Nemet_mondott_az_IMF__a_vilaggazd
asag_alakulasa.aspx
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/10/05/07/4_ezer_milliard_dollar_az_oriasoknal.a
spx

10. Ma a világban termék és áru lett maga a politikai párt is
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A párt annyiban befolyásolja sorsunkat, hogy ők a döntéshozók sorskérdéseinkben is!
Szemünk előtt zajlik az új pártok gründolása. 
„gründol
vállalatot, bankot, üzletet alapít csalás, szélhámosság céljából.”
http://idegen-szavak.hu/gr%C3%BCndol

Akiknek van pénzük, mert állítólag milliárdokba kerül pártot alapítani,  legyártanak, 
reklámoznak,  ránk  tukmálnak  egy,  vagy több pártot,  mint  egy autót,  vagy cipőt. 
Nyilván  nem  jótékonykodni  akarnak.  Azért  fektetnek  ebbe  a  „projektbe”,  hogy 
kegyencük nyerése esetén ez hozzon is majd valamit nekik a konyhára, azaz átverje 
elvárásaikat, végül profitjuk nőjön. Ez is érthető. 
A  csavarás  csak  annyi,  hogy  ezt  le  kell  nyomni  a  nép  torkán.  Képviseleti  ez  a 
demokrácia, de ezek után vajon kit képvisel?
Az Obama-kampány jelszavai jók itthon is, így olcsóbb a buli. 
Több párt is lehet, ha annyira akarják, ha a demokráciához ez kell, csak így egy kicsit 
drágább. Hiszen arra kell törekedni, hogy minden kreáció különbözőnek látszódjon, 
de a finanszírozónak ugyanazt hozza.
Valakik kijelölik ezután azt a „megbízható” kört, melyből a nép „szabadon” választhat 
majd. 
A képviseleti demokráciában egy párttag ezután úgy szavaz, ahogyan a pártfegyelem 
intézménye számára meghatározza.
Szó nincs arról, hogy egy képviselő a saját választókörzete érdekei szerint nyomja a 
gombot. Szavazás előtt a „helyes” gombot a magyar országházban be is kiabálja egy 
előénekes, a tagságnak. Ha eltér, megbüntetik. 
Ehhez minden segítséget megkap a „felvilágosító, informáló”, lényegében manipuláló 
„tudománytól”,  a  „független”  médiától,  a  „civil  szervezetek”  sokságától,  melyeket 
szintén a pártgyártó fizet. Nem olcsó ez, de a tét is nagy, valószínűen megéri.
Érdekek vannak, nagyon sokféle érdekkel. Így ellenérdekek is! Ezeket tudomásul kell 
vennünk! 
Nem kell  egymást  az  ördög  zsoldosának  nevezni,  csak  el  kell  húzni  a 
politikusok mögül a függönyt. Hagy lássuk, kik állnak mögöttük, kiket is 
képviselnek valójában? Minden egyszerűvé, érthetővé válik!
Érdekek mellett érvelők is vannak, mert ez meg nekik érdekük. 
A szocialista  demokrácia Moszkva érdekeit,  a nyugati demokrácia a világ mai urai 
érdekeit képviseli. Ilyenek a jelzős demokráciák. Valaki egyszer azt írta, hogy a jelző 
fosztóképző, ha valaki még emlékszik.
A pártdemokrácia termékei eddig jórészt a hamis élelmiszer, a hamis gyógyszer, a 
hamis történelem, a hamis társadalom-diagnosztika, a hamis társadalom-terápia, a 
megszorítás, a még újabb megszorítás volt. Hol is voltak a tudásukra, fontosságukra 
annyira büszke közgazdák és bölcsészek?

11.  Az  „öt  nemzeti  prioritás”  (117.  o.)  helyett  nem lehetne    csak  egy   nemzeti   
prioritás?
A  magyarság  jóléte,  életszínvonala  legyen  az  egyetlen  kritérium,  az 
egyetlen cél! Ahogyan helyesen írja a hivatkozott anyag is: 
„Legnagyobb gazdasági értékünk mégis az alkotó ember.” (18. o.)
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A gazdaság ebben csak eszköz! 
Nem szabad a célt és az eszközt összekeverni. Minden döntés előtt fel kell tenni a 
kérdést: szolgálja az a célt? Ha igen, mehet, ha nem, nem.

A csontváz,  a  vezérelv,  rendező  elv,  melyhez  minden  hozzárendelhető, 
hozzáigazítható: 
az élveszületések száma, a sorskérdésünk.

http://hvg.hu/hetilap

Ez a nagyszerű diagram, az általa bemutatott tendencia megfordítása, több magyar 
kormánynak kitöltené a teljes aktív idejét. 
Szülessen  minél  több  magyar,  és  életük  legyen értelmes,  boldog!  A születetteket 
gyógyítani,  egészségesen megtartani,  oktatni,  nevelni,  számukra értelmes  munkát 
adni kell. Ezer a dolog, a feladat!

Ma stratégiák tömege készül, szinte a stratégia készítés divatját éljük, szinte fel sem 
lehet  már  azt  sorolni,  hogy  hány  különböző  néven  készült  már  stratégia, 
mindegyikben  célok  tömegével.  Mintha  elveszne  a  lényeg!  Tényleg  ennyire  nem 
tudjuk, hogy hol a baj, hogy mivel kellene kezdeni?

Számoljunk eleve azzal, és fogadjuk el tényként, hogy a különféle érdekek 
miatt két ellentétes, össze nem illeszthető irányzat létezik. Az egyik, mely 
a  mai  mélypontig  eljuttatott  bennünket,  de  még mindig  azon  dolgozik, 
hogy egyre lejjebb kerüljünk. A másik pedig az előbbi diagramra alapozó!

Magyarország  szegény  alapanyagban,  energiahordozóban,  egyetlen  tőkéje  az 
értelmes, szorgalmas ember. Mindent az ő érdekében kell tenni!

Mivel  a  kár  tetemes,  tisztázni  kell,  hogy  kik  felelősek  a  jelenlegi  ill.  a 
jövőben  is  várható  válságokért,  a  minősíthetetlen  életminőségért,  az 
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alacsony  életszínvonalért,  és  hogyan  akadályozható  meg  további 
károkozásuk.

Magyarország  sokszor  volt  már  mélyponton.  Jövőre  lesz  a  székely  Dózsa  György 
forradalmának évfordulója, aki annak idején olyant tett két hónap alatt, melyre 500 
év múltán is emlékeznek. El kell eddig jutnunk?

Szeged, 2013. március 3.
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