
XX. évfolyam, 2010. szeptember 30.Érdi Újság8 tények

– Milyen kár érte az országot a 
sukorói kaszinóberuházás ügyé
ben, amellett, hogy egymilliárd 
forinttal áron aluli telekcserét haj
tottak végre a befektetõk javára? 

– A Gyurcsány-kormány a suko-
rói kaszinóváros tervét nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt 
beruházássá nyilvánította, és 2,6 
milliárd forint állami támogatást 
ítéltek oda az adófizetõk pénzébõl. 
Hála istennek ezt a pénzt nem 
fizették ki, mert megindultak azok 
a hatósági eljárások, amelyek 
az ügyre irányították a közvéle-
mény figyelmét. Úgy gondolom, 
a Sukoró-ügy példája annak, ahol 
a korrupció és a hivatali helyzettel 
való visszaélés kézzelfogható és 
nyomon követhetõ. 

– Kinek milyen felelõssége volt 
az ügyben? 

– Olyan nincs, hogy az elõ-
zetes letartóztatásban lévõ 
Tátrai Miklós a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelõ vezetõje-
ként önhatalmúlag dönt egy 

telekcserérõl, vagy arról, hogy 
a projektet nemzetgazdasági 
szempontból kiemeltté nyilvá-
nítsák! Gyurcsány Ferenc nyilván 
mindenrõl tudhatott. Veres János 
ugyancsak mindenrõl tudhatott. 
Bajnai Gordon az elsõ perctõl 
kezdve kapcsolatban állt, levele-
zett a befektetõkkel. Veres János 
a legnagyobb hibát akkor követte 
el szerintem, amikor a Gyurcsány-
kormány utolsó ülésén nem tájé-
koztatta a miniszterelnököt, hogy 
amíg nincs koncessziós szerzõdés, 
addig a jogszabályok szerint nem 
lehet kiemeltté nyilvánítani egy 
beruházást, és nem lehet állami 
támogatást sem megítélni neki. 
A 2009. áprilisi kormányülés 
idõpontjában, amikor ezt meg-
tették, még a szakhatósági enge-
délyek sem voltak meg a sukorói 
területre. Olyan dokumentumot 
is láttam, amelyben leírták, hogy, 
idézem: a jogszerûség látszata 
miatt ne adásvételi szerzõdés, 
hanem csere történjen. Hogy mi 

volt az oka, amiért ezt a beruhá-
zást ennyire kellett támogatni, ha 
eljön az ideje, Gyurcsány Ferenc, 
gondolom, el fogja mondani. De 
lehet, hogy nem mondja el! Az 
ügynek már van három gyanúsí-
tottja, és biztosra veszem, hogy 
lesznek többen is. A felelõsöket 
Tátrai felett kell keresni. 

– Gyurcsány Ferenc részérõl 
nem arról van szó, hogy zuhanó 
népszerûségét igyekezett orvosolni 
azzal, hogy egy rengeteg munka
hely teremtésével járó beruházást 
akart látványosan támogatni?

– Az a hatástanulány, amely 
azt vizsgálta, hogy a kaszinóváros 
mennyi munkahelyet teremthet, 
szintén egy megrendelt tanul-
mány volt, valótlan adatokkal. 
A projekt nem teremtett volna 
annyi munkahelyet, nem voltak 
meg hozzá az infrastrukturális fel-
tételek. Sukoróra egy egyszer egy- 
sávos út vezet, hogyan ment volna 
oda a tanulmányban említett több 
tízezer turista? Sehogy. � Gombás

Legnagyobb mértékben az olcsó 
kannás, palackos borok eladá-
sai nõttek 2009-ben, derült ki a 
GfK Hungária piackutatásából. 
A mûanyag flakonos borok forgal-
ma 74 százalékkal nõt az elmúlt 
esztendõben. A palackos borok 
aránya 9 százalékkal lett kevesebb 
a teljes forgalomban, így gyakor-
latilag minden ötödik liter bort 
flakonos kiszerelésben értékesítet-
ték. Ezzel együtt 50 százalékkal 
nõtt meg a rosé borok forgalma. 

– Az utóbbi évtizedben jelen-

tõsen javult a rosé megbecsültsége 
világszinten – mondta Dúzsi Tamás 
borász. – Ez Magyarországra is 
igaz. A legutóbbi cannes-i verse-
nyen már nyolcszáz nevezés érke-
zett, ebbõl negyvenhét minta lett 
aranyérmes, köztük négy magyar, 
amelyet a magyar borászat nagy 
elismerésének tartok. 

Dúzsi Tamás úgy véli, hogy a 
növekvõ eladások magyarázata 
az is, hogy a borfogyasztók köre 
bõvült és némileg átalakult.

– Míg régebben elsõsorban a 

középkorú férfiak boroztak, ma 
már a fiatalabbak és a nõk is 
szívesen teszik ezt. Nekik a köny-
nyebb, kisebb alkoholtartalmú 
rosé ideális lehet. A piackutatás 
adatai közül én leginkább a kan-
nás, mûanyag palackos termé-
kek elõretörését érzem aggasz-
tónak! Sajnos részben a jelenség 
okát is tudom: sokan, egyre töb-
ben a mennyiségi borozás hívei, 
nekik olcsó, kannás borra van 
igényük. Ezt borászként nehéz 
kommentálni!� gb

A Rogán által is idézett, a Svájci 
Nemzeti Bank honlapján elér-
hető tanulmányból kiderül: az 
eurózónában 238 milliárd frank, 
az eurózónán kívüli államokban 
pedig 122 milliárd frank volt 
a hitelállomány nagysága 2007 
végén. A tanulmány kiemelten 
kezeli Magyarországot, rámu-
tatva, hogy a svájci frank alapú 
hitelek az ország összes hitel-
állományának 30 százalékát 
tették ki, míg 2003-ban még 
csupán 3 százalékát. A itthon 
kihelyezett 32,6 milliárd frank-
hoz képest például a majd’ 
négyszer nagyobb lélekszámú 
Lengyelországban 30 milliárd 
frank volt a frank alapú hitelek 
összértéke. 

– Felelősség terheli azokat, akik 
4-5 évvel ezelőtt engedték ezen 
devizahitelek elterjedését – mond-
ja Rogán Antal. – Elsősorban az 
MSZP-kormányra gondolok, akik 
eltörölték a kedvezményes forint 
alapú lakáshiteleket. Az egymást 
követő szocialista kormányok 
pénzügyi vezetőit is felelősnek 
tartom a kialakult helyzetért, mert 
nem mondtak igazat a kocká-
zat valódi mértékéről. Mindenki 
tudta, hogy a svájci frank egy 
menekülő deviza, és éppen akkor 
erősödik, amikor a világ pénz-

ügyi rendszereivel baj van. Inkább 
euró alapú hiteleket kellett volna 
kínálni. 

Rogán Antal és Kósa Lajos 
ilyen helyzetben kezdemé-
nyezett egy nyolc pontból álló 
adósmentő csomagot, amelyet 
a bankszövetséggel egyeztetve, 
a pénzügyi szektor szereplőivel 
szeretnének elfogadtatni.

– Ragaszkodunk ahhoz, hogy 
a bankok elfogadják a tartós fize-
tésképtelenség beálltát követően 
minden büntetőkamat, késedel-

mi kamat, egyéb extra díj és 
költség felszámításának tilal-
mát, valamint a középárfolyam 
kötelező alkalmazását a devi-
zahitelek esetében. Ez utóbbi 
intézkedés egy átlagos hitelnél 
5-6 ezer forinttal is csökkentheti 
a havi törlesztőrészlet összegét. 
A javaslatokat októberben tár-
gyalja a parlament, november-
ben léphet életbe, így a decem-
beri-januári törlesztőrészletek-
nél már látszódhat a csomag 
pozitív hatása! � GB

Rogán: Decembertõl alacsonyabb törlesztõrészletek
Még a svájci jegybank is elcsodálkozott 
a magyar adósság mértékén
A világba kihelyezett svájci frank alapú hitelek 10 százalékát Magyarországon 
törlesztik. 360 milliárd svájci frank hitel van kihelyezve világszerte, ebbõl 32,6 
milliárd Magyarországon – hívta fel a figyelmet a lakáshitelesek problémájára 
a napokban Rogán Antal kormánypárti képviselõ. A politikus által idézett adatok 
elsõre hihetetlennek tûnhetnek, de sajnos nagyon is pontosak. 
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Jól fogynak a kannás borok

Rogán Antal: Az MSZP-kormány pénzügyi vezetõié a felelõsség

Budai Gyula: Az ügynek három gyanúsítottja már van 

Hogyan ment volna 
10 ezer turista Sukoróra? 
Budai Gyula miniszterelnöki megbízott feladata, hogy kiderítse, milyen visszássá-
gok történtek a meghiúsult sukorói kaszinóváros-beruházás kapcsán. A politikust 
az ügy kapcsán felvetõdõ jogi és erkölcsi felelõsségrõl, felelõsökrõl kérdeztük. 

Budai Gyula: Gyurcsány Ferenc és Veres János nyilván mindenrõl tudhatott
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Pongrácz Tiborné, a Központi 
Statisztikai Hivatal Népesség-
tudományi Kutatóintézetének 
igazgatóhelyettese koráb-
ban szakértõként vett részt 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete kampányában, amely 
a népességfogyásra volt hiva-
tott felhívni a figyelmet. – Ez a 
népességszámláló jól szemlélteti 
a tendenciákat, õk azonban csak 
a születési és halálozási adato-
kat vették figyelembe, amikor 
ezt a számlálót elkészítették. 
A migrációs adatokat, a külföldre 
távozó fiatalokat nem számolták 
az adatok közé.

Egyes szakértõk a jelzettnél 
jóval kisebb népességszámmal 
kalkulálnak. A kutatóintézet által 
kiadott Demográfiai portré 2009 
szerint 1994-tõl évente legalább 20 
ezer magyar bevándorlót regiszt-
ráltak összesen a különbözõ euró-
pai uniós országok hivatalaiban. 
Ez az érték a 2004-es uniós csat-
lakozást követõen évente 26 ezer 
fõre növekedett. Az adatok ráadá-
sul nem tartalmazzák az Európai 
Unión kívüli országba távozó hon-
fitársainkat. 

Mindeközben a hazai hivata-
lokhoz kivándorlási szándékukat 
évente csak pár százan jelentették 
be, olvasható ki a könyv adataiból. 
Mivel nem tudni, hogy az 1994 óta 
tõlünk távozott 350 ezer ember 
közül mennyien tértek haza és 
mennyien vették fel inkább a célor-
száguk állampolgárságát, ezért az 
is elképzelhetõ, hogy már koráb-
ban jóval a 10 milliós lélekszám alá 
süllyedtünk. – A népességfogyás a 
jelenlegi helyzetben nem állítha-
tó meg, csak lassítható – mondja 
Pongrácz Tiborné. – A halálozási 
statisztikáink javulást mutatnak, 
de valójában a születések számát 
kellene növelni. Az a tapasztalat, 
hogy a családalapító párok általá-
ban kevesebb gyereket vállalnak, 
mint amennyit korábban eltervez-
tek. Ezen a szemléleten kellene 
változtatni, ha a csökkenést meg 
akarjuk állítani, vagy legalább las-
sítani szeretnénk.

A pontos adatokra még egy évet 
várni kell. A parlament döntése 
értelmében 2011-ben népszámlá-
lás lesz, akkor kiderül, pontosan 
hányan élünk Magyarországon.
� Gombás�Bálint

Máris tízmillió alatt?
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete internetes 
népességszámláló órát mûködtet, amely hazánk lakossá-
gának nagyságát hivatott szemléltetni. A mutató szerint a 
magyar lakosság nemrég tízmillió fõ alá csökkent. 


