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Deutsch: Legalább 2000 milliárd szabad uniós pénze van Magyarországnak 

A szocialista klientúra kapta az uniós pénzeket?

– Szûken számítva is eléri a 2-2,5 
milliárd forintot azon uniós forrá-
sok összege, amelyeket az aktuális 
uniós költségvetésbõl elkötelezett-
ségek nélkül, az Új Széchenyi-terv 
keretében 2011-tõl lehívhat és 
elérhetõvé tehet itthon a magyar 
kormány – nyilatkozta Deutsch 
Tamás fideszes EP-képviselõ a 
Duna Televízió Hattól nyolcig címû 
mûsorában. A néppárti képviselõ 
bírálta a korábbi kormányok uniós 

pénzeket lehívó és elköltõ gya-
korlatát. A 2004–2010 között, a  
Gyurcsány–Bajnai idõszakban 
felhasznált uniós források közül 
nagyon sok értelmetlen célokra 
ment el – bár formálisan hiba nél-
kül pályáztatták, használták fel és 
törvényesen hívták le a pénzeket. 
– Rossz célokra, nem a gazdasági 
növekedést szolgáló módon, nem 
a hazai kis- és középvállalkozások 
megerõsítését szolgálva, nem mun-

kahelyeket teremtve, hanem sok-
szor öncélú presztízsberuházások-
ra költötték el a forrásokat – mondta 
Deutsch. Az elõzõ években kiírt 
pályázatok alapján most zajlanak 
a beruházások, az ellenõrzés majd 
csak késõbb következik. Hogy a fel-
használásokban történt-e szabály-
talanság, már az Orbán-kormány 
idején kell ellenõriznie a különbözõ 
állami szervezeteknek. Deutsch Ta-
más kijelentette: készülve a válasz-
tási vereségre – kimondottan azért, 
hogy az új kormánynak minél szû-
kebb legyen a mozgástere, és hogy 
a szocialistákhoz közel álló klien-
túra „minél nagyobb mértékben ki 
legyen stafírozva” – úgy kötötték le a 
forrásokat, hogy azzal beszûkítették 
az Orbán-kormány lehetõségeit a 
2013-ig érvényes uniós költségve-
téssel kapcsolatban.

Még kétezer milliárd forint körüli, szabadon lehívható uniós 
forrás áll az Orbán-kormány rendelkezésére az Európai 
Unió 2013-ig tartó költségvetési ciklusából. A szocialista 
kormány azonban olyan szerzõdéseket is kötött – a várható 
választási vereségre készülve –, amelyekkel tudatosan 
szûkíteni akarta a következõ kormányzat mozgásterét 
– jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselõ.

Deutsch Tamás néppárti képviselõ

Magyar tudósok 
világtanácsa
A föld öt kontinensén tevé-
kenykedõ, 750 akadémikust és 
professzort tömörítõ Magyar 
Akadémikusok, Professzorok 
Világtanácsa Lomnici Zoltánt, a 
Legfelsõbb Bíróság korábbi elnö-
két felvette az állandó rendes 
professzori tagok sorába, és kine-
vezte a Stratégiai Tudományos 
Jogászi Testület elnökének. A dip-
lomát és a kinevezési okmányt 
prof. dr. Perlaki László akadé-
mikus, a világszervezet elnöke 
adta át. A jogi testület, amely 
több tagozatban fejti ki tevékeny-
ségét, olyan kutatásokat végez 
a jövõben, amely a társadalmat 
is érintõ kérdésekre keresi a 

választ. Véleményezni kívánja a 
hamarosan elkészülõ alkotmány-
tervezetet, amelynek megalkotá-
sánál a jelek szerint nincs poli-
tikai konszenzus a parlamenti 
pártok között. Választ keresnek 
a kutatások olyan kérdésekre is, 
hogy szükséges-e fenntartani az 
alkotmánybíráskodás jelenlegi 
rendszerét, vagy más megoldás is 
elképzelhetõ. Környezetvédelmi 
kutatások körében az iszapka-
tasztrófa jogi felelõsségének hát-
terét is vizsgálják. Önálló tagozat 
foglalkozik a médiajog kérdései-
vel, különös tekintettel a sze-
mélyiségi jogi, kártérítési perek 
magyar és európai gyakorlatára.

–  Az elavult fegyverek, lõszerek, 
hadiipari alapanyagok érté-
kesítése azért vált szükséges-
sé, mert fölöslegessé váltak 
a Magyar Honvédség számá-
ra. A lõszereknek, rakétáknak 
például lejárt a szavatossági 
idejük – tájékoztatta lapunkat 
a Honvédelmi Minisztérium. 
– Tekintettel arra, hogy csak 
igen nagy költségekért tudták 
volna a használati idejüket 
meghosszabbítani, a tárca úgy 
döntött, hogy gazdaságosabb 
az értékesítés.

Az értékesítésre felkínált 
fegyverek egy kisebb hadse-
reg ellátására is elegendõek 
lehetnének, elavultságukat 
ugyanakkor jelzi, hogy nagy 
részüket még a Szovjetunió 
hadmérnökei fejlesztették ki. 
Csak kézifegyverbõl több mint 
hétezer darab van az eladás-
ra kínált eszközök listáján: 
egyebek mellett AK–47-es gép-
fegyvert és AMD–65-ös gép-
karabélyt, azaz Kalasnyikovot 

és annak utángyártott magyar 
változatait is kínálják. Az 
érdekesebb harcászati eszkö-
zök között találunk PUSZ–6-os 
hangimitáló készüléket, amely 
a fegyverropogást volt hivatott 
utánozni. Nagyobb tételt tesz-
nek ki a leselejtezett rakéták 
is. Ezek közül a legnagyobb 
darabszámmal Volhov légvé-
delmi rakétákat és tartozé-
kaikat kínálnak. Az eladásra 
szánt eszközök között R–60-as 
rakéták is vannak. Az eszkö-
zök elavultságát jól mutatja, 
hogy a minisztérium nem vál-
lal felelõsséget azok mûszaki 
állapotáért, és nem tud segít-
séget nyújtani megjavításuk-
ban sem.

A minisztérium ígéri: az 
értékesíteni kívánt harci eszkö-
zök nem kerülhetnek háborús 
övezetekbe. Az értékesítésbõl 
befolyt összeget harci-techni-
kai, valamint harcászati fel-
szerelések korszerûsítésére 
tervezik fordítani. G. B.

Nagy mennyiségû hadianyag eladását tervezi a 
Magyar Honvédség. A felkínált árukészletben egy-
aránt találunk fegyvert, lõszert és rakétákat is.

A HM eladja az elavult rakétáit 

Kevesebb lõfegyver
lesz a laktanyákban

Több ezer AK-47-es is szerepel az eladásra kínált fegyverek között 


