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Sokba kerülnek a bukott
szocialista képviselõk
Nem kell aggódni azoknak a szo-
cialista képviselõknek, akiknek 
a tavaszi választások után távoz-
niuk kell az Országgyûlésbõl. 
A törvény szerint ugyanis még 6 
hónapig fennáll a jogviszonyuk, 
tehát fizetést is kapnak. 

– Az országgyûlési képviselõk 
javadalmazásáról szóló törvény 
szerint ha a képviselõ megbízatá-
sa az Országgyûlés mûködésének 
befejezésével megszûnik, akkor a 
volt képviselõ további hat hónapon 
keresztül jogosult az alapdíja és a 
pótdíja megbízatása megszûnését 
megelõzõ hathavi átlagának 
megfelelõ összegre – tájékozta-
tott az Országgyûlés sajtóirodája. 
A kérésünkre megküldött adatok 
szerint a képviselõi alapdíj jelen-
leg 231 900 forint, ehhez jön a 
pótdíj, ami az alapdíj minimum 
70 százaléka. A pótdíjat azonban 
jelentõsen befolyásolja, hogy az 
adott képviselõ választókerülete 
milyen messze van Budapesttõl. 

Ha ez a távolság például meghalad-
ja a 300 kilométert, akkor a pótdíj 
már 175 százaléka az alapdíjnak. 
Vagyis ha egy, a fõvárostól 200 
kilométerre élõ képviselõ kitöltöt-
te mandátumát, tehát a márciu-
si utolsó ülésnapig dolgozott az 
Országgyûlésben, akkor jár neki 
a juttatás. A havi alapdíja 231 900 
forint, a neki járó pótdíj a kilométer 
tekintetében az alapdíj 145 száza-

léka, azaz 336 255 forint. Mindezt 
vagy hathavi bontásban kapja, vagy 
pedig egy összegben kérheti, ami 
minimum 3 408 930 forint. Egy 
nyugdíjas átlagpolgár havi mini-
málnyugdíja 87 785 forint. Ez 38 
hónap alatt, tehát több mint 3 év 
alatt éri el a 3 millió fölötti összeget. 
Vagyis egy átlagnyugdíjas több mint 
3 évi nyugdíját kaphatja meg egy 
leköszönõ vidéki képviselõ. � szd

Nemcsak bekerülni – kikerülni is jó üzlet lehet

Üresen marad a Béla király úti kormányfõi rezidencia 

Átfogó és törvényes
elszámoltatást ígér Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint le kell zárni a múltat, és meg kell szüntetni annak lehetõségét, 
hogy bûnelkövetõk a mentelmi jog mögé bújhassanak. Mint mondta, ha erõs 
felhatalmazást kapnak a választóktól, csökkenni fog a minisztériumok száma, és 
átláthatóbb viszonyokat teremtenek a közigazgatásban: olcsóbb államot alakítanak 
ki. Az olvasókkal folytatott internetes csevegés közben a pártelnök jobban megnyílt: 
elárulta, Gáspár fia nem kér az atyai tanácsokból – már ami a nõügyeket illeti.

– Túlságosan sokan gondol-
ják azt, hogy a választásokat a 
Fidesz már megnyerte – mond-
ta a Blikknek adott interjúban 
Orbán Viktor, majd hozzá-
tette: – Lefutott meccs nincs: 
ha nem vesszük komolyan a 
választás tétjét, akkor a végén 
még meglepõdünk. Már jártam 
így egyszer, 2002-ben. Akkor 
mindenki azt gondolta, hogy a 
jobboldali kormány jól végezte 
a munkáját, a felmérések sze-
rint pedig minden rendben volt, 
így aztán sokan nem mentek el 
szavazni. Most észnél kell len-
nünk, és mindenkinek el kell 
mondanunk: minden szavazat 
számít!

Családbarát adózás
A Fidesz elnöke úgy értékel-
te a helyzetet, hogy a magyar 
társadalom dühös és kétség-
beesett. Tõle pedig azt várják, 
hogy higgadtan, ígérgetések 
nélkül mutasson kiutat a vál-

ságból. – Ezt a politikát ma 
csak a Fidesz képes megvaló-
sítani. Rendezetlen, szétesett, 
szélsõséges, az erõszakba hajló, 
durva erõk nem képesek sikere-
sen kormányozni.

Az adócsökkentésrõl szólva 
Orbán elmondta, hogy a sze-
mélyi jövedelemadót egyszerû-
síteni kívánják, a vállalkozói 
adóterheket pedig csökkenteni. 
Kiszámítható, munka- és csa-
ládbarát adórendszerre van 
szükség.

Kevesebb honatyával, 
otthonról
Kétharmad esetén a parlamenti 
és önkormányzati képviselõk 
létszáma a felére csökkenhet – 
mondta a Fidesz miniszterelnök-
jelöltje, aki otthonából kíván 
kormányozni, nem költözik a 
Béla király úti rezidenciába. – 
Jól vagyok én otthon, a házam-
ban! – mondta. A családon 
belüli politikai nézetekrõl 

internetes csevegõknek elárul-
ta, hogy a családjában sincs 
„pártszakadás”, jól tartja magát. 
A Jobbikról szólva úgy véleke-
dett, hogy egy rendezetlen, 
botrányokkal teli pártra nem 
szabad rábízni az országot. 
– Persze sok olyan fiatal van, 
aki lelkes, és megújulásra, újra-
kezdésre vágyik. De könnyen 
úgy járhatnak, hogy a Jobbik 
ellopja az álmaikat. Ezt meg 
kell egyenesen mondani nekik 
a családon belül is! 

Arra a felvetésre, miszerint 
felesége, Lévai Anikó szigorú 
asszony hírében áll, Orbán ezt 
válaszolta: – Szigorú? Inkább 
csak rendet tart. Öt gyerek és 
egy állandóan úton levõ férj 
mellett ez nem kis dolog. 
Nálam szó szerint értendõ: fele-
ség – összegezte 24 év házas-
ság tapasztalatait. A kérdésre, 
miszerint ad-e csajozási tip-
peket Gáspár fiának, ez volt a 
válasz: – Próbálnék, de elzár-
kózik.� HT-összeállítás

Orbán Viktor nejével, Lévai Anikóval és a gyerekekkel – Rózával, Gáspárral, Sárával, Flórával és Ráhellel

Sosem becsültették fel az óriási ingatlanvagyon értékét

Ebek harmincadján a határátkelõk
Hûtlen kezelést emleget Rajka polgármestere, és feljelentést fontolgat az egykori 
határátkelõ gyors pusztulása miatt. Számos egykori határõrségi ingatlan jutott ebek 
harmincadjára, miközben az elmúlt két és negyed év alatt több kezelõjük is volt. 
Miután 2007. december 20-án 
az osztrák, szlovén és szlovák 
határon megszûnt az útlevél- és 
vámellenõrzés, 1100 kilométeren 
feleslegessé váltak a határátkelõk 
épületei, és a térségben a 
határõrök, vámosok sok egyéb 
ingatlana. Ezek eladásából, hasz-
nosításából több százmilliárd 
forintos bevételre számított a 
kormány, bár értékbecslés soha 
nem készült. Akkor az állam 
tulajdonosi jogait a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság gyakorol-
ta, de 2008-tól beolvasztották a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ 
(MNV) Zrt.-be – az Állami 
Számvevõszék szerint vagyonlel-
tár nélkül. A kisebb átkelõhelyek 
ingatlanait ingyen megkaphatták 
az érintett önkormányzatok – ha 
kérték. A közepes objektumok a 
határõrség hozományát gazdagí-
tották, amikor 11 nappal késõbb 
beolvasztották a rendõrségbe. 
Az országos parancsnokságának 
helyet adó budai, õsfás, kastélyos 
ingatlanegyüttest az MNV pró-
bálja eladni.

A 48 nagyobb határátkelõ a 
VPOP-nál maradt, de csak 2008 
szeptemberéig, amikor úgy dön-
töttek: visszaveszik az MNV 
kezelésébe, és felhatalmazták 
a vagyonkezelõ vezérigazga-
tóját, hogy az egykori átkelõk 
útként használt részeinek üze-

meltetésére szerzõdjön az állami 
útkezelõkkel. A jóval értékesebb 
ingatlanokról máig sincs döntés. 
Igaz, a vagyonkezelõknek másfél 
év is kevés volt például a hegyes-
halmi átkelõ átvételére. De ott 
még istenes állapotban maradtak 
az épületek, legfeljebb a meg-
maradt autópálya-szûkítés lep-
heti meg a szervezettebb viszo-
nyokhoz szokott autósokat. A 12 
éve 4 milliárdért kiépített rajkai 
komplexum viszont botrányos 
állapotban van: csak a bejáratot 
õrzõ lakat ép, a zsiványok a kitört 
ablakokon is ki tudták lopni, amit 
akartak, a többit pedig összetör-
ték. A 100 férõhelyes, de lezárt 
kamionparkoló lassan illegális 

szemétlerakóvá válik. Az önkor-
mányzat átvenné az átkelõt, de 
a polgármester szerint kérel-
müket válaszra sem méltatta a 
vagyonkezelõ. Rédicsen kiböjtöl-
ték: pár hete végre tárgyalhatnak 
az épületekrõl, amelyeknek elõtte 
két évig zavartalanul romolhatott 
az állaguk.

Az ingatlanok hasznosítását 
rendezetlen jogi viszonyok is 
hátráltatják. Vannak, amelyeknél 
a Belügyminisztérium szerepel 
kezelõként, noha ilyen intéz-
mény már jó néhány éve nincs. 
Több objektumnak pedig nincs 
helyrajzi száma, vagyis az ingat-
lan-nyilvántartás szerint nem is 
léteznek. RK

A rajkai határátkelõt kipakolták és szétverték


