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Révész Máriusz: 25 bevallott Trabant aláássa az intézmény hitelét!

Mit ér a vagyonnyilatkozat?
A korrupció gyanújába keveredett Hagyó Miklós vagyonáról nehezen tájékozód-
hatunk. A politikus nyilvános vagyonnyilatkozatai nem adnak egyértelmû képet 
Hagyó ingóságairól és ingatlanjairól. Némely politikusunk pedig egyenesen tré-
fafórumnak tekinti a vagyonnyilatkozatot.

Semmi következménye nincs 
annak, ha be nem vallott válto-
zások történnek egy-egy politi-
kus vagyoni helyzetében. Pedig 
a vagyonnyilatkozatok értelme 
azok nyilvánossága lenne. Hagyó 
Miklós vagyoni helyzetét mégsem 
ismerjük pontosan. Azt, hogy a 
volt fõpolgármester-helyettes 
lakását a lányának ajándékozta, 
csak az ingatlan-nyilvántartásból 
tudjuk, ahogyan azt is, hogy érdi 
villáját eladta a BKV-ügy kirob-
banása után. Szikora Lindát, a 
parlament vagyonnyilatkozat-el-
lenõrzõ bizottságának elnökét a 
bizottság hatáskörérõl kérdeztük. 
– Mi csak kezeljük a vagyonnyi-
latkozatokat, és a formai kívánal-
makat ellenõrizzük. Feladatunk 
a nyilvánosság biztosítása, össze-
férhetetlenség vizsgálata, de 
pénzügytechnikai szempontból 
nem vizsgálhatjuk a vagyon-
nyilatkozatokat, mert ezt ma 

Magyarországon csak az APEH 
teheti meg. Arra, hogy kinek és 
mikor adta el valaki az ingatlan-
ját, vagy hogy pontos címet és 
helyrajzi számot megadjon, nincs 
kötelezettségük a képviselõknek 
– tájékoztatott Szikora Linda, a 
bizottság elnöke. Révész Máriusz 
fideszes képviselõ szerint sem 
sokat ér a vagyonnyilatkozat 
intézménye. – A baj ott kezdõdik, 
hogy valaki hiába vallja be a saját 
nevén lévõ ingatlanokat és ingósá-
gokat, ha a családja többi tagjának 
tulajdona nem kerül nyilvános-
ságra. Az, hogy valaki milliomos, 
de csak 25 trabantot vall be, alá-
ássa az egész rendszer értelmét. 
Eddig senkit nem lehetett számon 
kérni vagyonnyilatkozata alapján. 
Hunvald, Zuschlag és Hagyó is 
minden évben adott le ilyen doku-
mentumot – mutatott rá Révész a 
visszásságra. Emlékezetes Horváth 
Csaba, Budapest kormánybizto-

sának botránya, aki tévedésbõl 
idén százmillióval kevesebbet 
vallott be. Gyenesei István vagyon-
nyilatkozatában vagyonán kívül 
családtagjait is bevallotta, mert õ 
„nagyon komolyan veszi ezt a nyi-
latkozatot”. Lapunk jogi tanács-
adója, dr. Berényi András szerint 
komoly változtatásokra lenne 
szükség, hogy a vagyonnyilatko-
zat betöltse elvárható szerepét. 
– Elõször is az APEH-en belül 
lenne szükség egy vagyonnyilat-
kozatokat vizsgáló csoportra, akik 
rendszeresen ellenõrzik a leadott 
iratokat, összevetik a korábbi 
évek adataival. Elsõsorban az õ 
feladatuk lenne, hogy kezeljék a 
problémát. Ezenkívül lehetne szi-
gorúbban kérni az adatokat akár 
ingatlanokra vagy mûtárgyakra 
vonatkozóan, vagy hogy a céges 
tulajdoni lapokat mellékeljék 
egy-egy nyilatkozathoz. Ez viszont 
feljelentéslavinát indíthatna el!

Ismerõs terep – Hagyó Miklós korábbi fõpolgármester-helyettes a fõvárosi Kozma utcai börtön udvarán

Az átalakítás a szavazással kezdõdik
A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint a magyar gazdaság, a társadalom és a 
demokrácia is tragikus helyzetben van. Az átalakításokhoz új társadalmi szerzõdés szükséges, 
amelyhez az ország többségének felhatalmazása szükséges. Ennek elsõ lépése a szavazás.
– Ha nem gazdasági szakembe-
rek számára kéne bemutatnia 
az ország jelenlegi állapotát, 
mit mondana?

– A gazdaság sokkal rosz-
szabb állapotban van, mint 
gondolnánk: körülbelül negye-
dével alacsonyabb szinten 
élünk, mint ahogyan élhet-
nénk, ha nem lett volna rossz 
a kormányzás. A velünk egy 
idõben csatlakozóknál – 
Szlovákiában, Csehországban, 
Lengyelországban – körülbelül 
25 százalékkal volt gyorsabb a 
növekedés. Ez azt jelenti, hogy 
minden hónapban ennyivel 
kevesebb van a borítékban, az 
iskolákra, kórházakra, nyugdíj-
ra ennyivel kevesebb jut. Az 
eladósodottság miatt azonban 
még ennél is sokkal rosszabb 
a helyzet. Magyarország adós-
ságállománya 2004 óta 11 ezer 
milliárdról 21 ezerre nõtt. De a 
hiteleket nem tudtuk a fejlõdés 
szolgálatába állítani. Ráadásul, 
mire az új kormány megalakul, 
elérjük a teljes évre tervezett 
hiányt.

– Feléltük a hiteleket?
– Hát, nem úgy néz ki, hogy 

feléltük. Egy részét elsinkófál-
ták, más része a rossz gazda-
ságszervezés, a rossz gazdaság-
politika, a rossz kormányzás 

következtében tûnt el. Ugyanis 
az emberek nem dolgoznak 
kevesebbet vagy rosszabbul. A 
ledolgozott órák számát tekint-
ve mi vagyunk a legjobbak az 
Unióban.

– Mi a véleménye egy új társa-
dalmi szerzõdésrõl?

– Jó gondolatnak tartom. 
Ehhez kell nyilván egy szakmai-
lag alkalmas kormányzás, de kell 
nemzeti egyetértés is. Az új kor-
mánynak nagyon fontos feladata 
lesz, hogy az átalakítási progra-
mokhoz megszerezze a szüksé-
ges támogatást. Ha úgy tetszik 
ez egy új társadalmi szerzõdés, 
amelynek hiányában nem lehet 
átalakítani a gazdaságot.

– Errõl a választók fognak 
dönteni.

– Azt gondolom, hogy ez 
automatikusan meglesz, és 
olyan kormány fog hatalomra 
kerülni, amely bírja a többség 
bizalmát – ellentétben a mosta-
ni kormánnyal. Hihetetlen ener-
giák vannak a magyar társa-
dalomban, ennek mozgósítása 
lesz a fõ feladata a következõ 
kormánynak. Az elsõ lépés az, 
hogy az ember elmegy szavaz-
ni. Aztán, ha van egy gyorsan 
növekvõ, egészséges gazdasá-
gunk – amit véleményem sze-
rint 2-3 év alatt ki lehet építeni 
–, arra lehet alapozni a társadal-
mi átalakításokat. � Gál�Gyula

Járai Zsigmond: A hitelek egy részét a kormány elsinkófálta!

Az idén heten vehették át a 
Magyar Örökség-díjat. A kitün-
tetés azon tudósok, alkotók és 
kutatók kaphatják, akik tevékeny-
ségükkel hozzájárultak a magyar 
szellemi élet felemelkedéséhez. 
Kopp Mária magatartáskutató, és 
nemrég elhunyt férje, kutatótársa 
Skrabski Árpád a magyarság lelki 
és testi egészségéért folytatott kuta-
tómunkájukért részesültek elis-
merésben. A professzor asszonyt 
arról kérdeztük, a választásoktól 
várt változás milyen pozitív hatást 
gyakorolhat mindennapjainkra.

–  A díjnak, amelyet kaptunk, 
legfõbb értéke az, hogy azokat 
az eseményeket és személyeket 
jutalmazza, akik az összetartozást 
jelképezik Magyarországon. Ez 
az, ami egyébként a magyarság 
legfõbb kincse: a kétpólusú alkat, 
azaz hogy nagyon el tudunk kese-
redni, de nagyon tudunk lelkesed-
ni is. És ha vannak közös célja-
ink, csodákra vagyunk képesek. 
Érdekes, hogy 2000-ben Magyar 
Örökség-díjat kapott az árvízvé-
delem. Akkor mindenki össze-
fogott, és ahogyan tudott, segí-
tett, így sikerült a nagyobb bajt 
elkerülni. Ma hasonló helyzetben 
vagyunk: a mindennapokat áthat-
ja a gyûlölködés és a korrupció: 
egyfelõl a baloldal olyan megnyil-

vánulásai, hogy “mások életét 
pokollá fogjuk tenni”, másfelõl 
az egyes népcsoportok elleni 
gyûlöletkeltés, például a cigányok 
elítélése. Ezzel szemben a magyar-
ság legnagyobb értéke mindig is 
az volt, hogy ilyen nehéz hely-
zetben össze tudott fogni. Erre 
komoly esély van most.

– Mi tudja beindítani ezeket a 
kölcsönösen hasznos folyamato-
kat?

– Elsõsorban az, hogy az embe-
rekben nagy az érték-elvárás. 
Nagyon nem szeretik az ellensé-
geskedést, és az Európában hagyo-
mányosan pozitív dolgokat tartják 

fontosnak. A  hazaszeretetet pél-
dául a magyarság 89 százaléka 
alapvetõnek tartja. Hihetetlenül 
erõs az igény, hogy az elveinknek 
megfelelõen élhessünk, de ezt sok 
minden hátráltatja.

– Lehet-e ezekkel az akadályok-
kal valamit kezdeni?

– Meggyõzõdésem, hogy iga-
zából a lelkünkben vannak az 
akadályok. Nagyok a várakozá-
sok azzal kapcsolatosan, hogy 
kiszabaduljunk a korrupció, a 
gyûlölködés és az igazságtalanság 
hálójából, és ehelyett a számunk-
ra valóban fontos értékeket tudjuk 
megvalósítani. Különleges dolgok 
megvalósítására vagyunk ugyanis 
képesek, ha hajlandók vagyunk 
összefogni.

– Európa legtöbbet dolgozó népe 
vagyunk, akinek van munkája, 
az sokat dolgozik. Viszont, ha 
az ember ennek ellenére nem jut 
egyrõl a kettõre, az elkeserítõ.

– Az embereknek elegük van 
abból, hogy hiába hajtják agyon 
magukat. Ha valaki nem tud hosz-
szabb távra tervezni, ha kiszámítha-
tatlan a jövõ, az borzasztó állapot, 
és most ilyen helyzetben van az 
ország. Ha viszont van remény arra, 
hogy összefogással az egyéni célo-
kat meg lehet valósítani, az jelentõs 
ösztönzõ tényezõ.� Gál�Gyula

Kopp Mária magatartáskutató

Kopp Mária: Kreatív nép a magyar
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