
Az „alsó állomás” felé vett irányt teg-
nap az IMF-megállapodással kap-
csolatos várakozások hullámvasútja. 
Bár egy nappal korábban Varga Mi-
hály miniszter még az őszi megálla-
podás valószínűségéről beszélt, csü-
törtök reggel, a Fidesz–KDNP-frakció 
háromnapos sárvári ülésére időzítve 
Orbán Viktor videoüzenetet tett köz-
zé a Facebook-oldalán, mely szerint a 
képviselők arra hatalmazták fel a kor-
mányt, hogy egy alternatív tárgyalá-
si javaslatot hozzon tető alá a követ-
kező napokban. A miniszterelnök 
utalt azokra a megszorító intézkedé-
sekre, amelyeket szerinte az IMF vár. 
„A lista hosszú, a sajtóban olvasható, 
a nyugdíjak csökkentésétől kezdve a 
bürokrácia leépítésén át, a bankadó 
megszüntetésén keresztül a bankok-
nak juttatandó pénzösszegig min-
den szerepel benne, ami nem érde-
ke Magyarországnak, ezért a frakció-
ülés arra az álláspontra helyezkedett 
– én személyesen is ezzel a vélemény-
nyel értek egyet, hogy ezen az áron, 
így nem” – hangzik az üzenet.

Az állítólagos feltételek között sze-
repel a válságadók, illetve a bank-
szektorra kivetett adók kivezetése, 
az szja-kulcs emelése, a családi adó-
kedvezmény, illetve a családi pót-
lék megszüntetése, a nyugdíjak mér-
séklése (nyugdíjkorhatár-emelés-
sel együtt) és bércsökkentés. Emel-
lett az ingatlanadót említették for-
rásaink, és kulcskérdésnek nevezték 
a tranz akciós illeték jegybankra va-
ló kivetésének a visszavonását. Az In-
dex forrásai szerint azonban egy jú-
liusban itt hagyott helyzetértékelésre, 
a feszült ségi gócok felsorolását tartal-
mazó levélre „csodálkozott” most rá a 

kormány, s a listán olyan tételek is sze-
repelnek, amelyek nem is köthetők az 
IMF-hez. Például nyugdíjrendszer át-
alakítása a magán-nyugdíjpénztári va-
gyon átvételével, a rokkantnyugdíja-
sok ellátásának rendezésével megtör-
tént, ezért a nyugdíjak csökkentésére 
nincs szükség, ahogy a családi pótlé-
kéra sem. A nyugdíjkorhatár emelése 
régen folyamatban van, ezért nem vi-
lágos, miért kérné ezt most az IMF. E 
forrás szerint szó sem volt az értékala-
pú ingatlanadó bevezetéséről sem.

A forint kurzusa is a hullámvas-
út utasa: a Facebook-üzenet hatásá-
ra előbb gyorsan gyengülni, majd – 
ennél kissé kényelmesebb ütemben – 
erősödni kezdett, a nap végén egy eu-
ró 286,6 forintot ért. Az elemzők úgy 
vélik, a kormány időhúzásra játszik. 
Késő őszi megállapodást valószínű-
sít pél dául Trippon Mariann, a CIB 
Bank vezető elemzője, miközben szá-
mos, a megegyezési hajlandóságot két-
ségbe vonó jelre hívja fel a fi gyelmet. 
Úgy látja, amíg a piacok vagy egy kül-
ső sokk rá nem kényszeríti erre, a ka-
binetnek nem áll szándékában eleget 
tennie az IMF és az EU feltételeinek. 
Igaz, a kormány jelenleg nincs idő-
kényszerben, forintkötvények kibo-
csátásával és a jegybanknál elhelyezett 
betéteinek felhasználásával akár 2014 
végéig is, de a jövő év közepéig bizto-
san kihúzhatja IMF-hitel nélkül.

Információink szerint a miniszter-
elnök folytatja a valautaalap-ellenes 
kampányt, az előzetes hírek szerint 
péntek reggel a Magyar Rádióban, 
majd szombaton Kötcsén, a polgári 
pikniken a saját tábora előtt, végül – 
a kiszivárgott hírek szerint – hétfőn a 
parlamenti ülésen is felszólal. e5
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Egy perc tizenegy másodperc. 
Ennyire méltatta tegnap a közvé-
leményt, pontosabban a „tisztelt 
facebookosokat” az ország kor-
mányfője, hogy első őszi jelent-
kezésében beszámoljon a sárvári 
frakcióülésről. A videón egy ha-
miskártyás meggyötört arca a 
fehér ing fölött, ahogyan közli az 
IMF „követeléseit”, élén a nyugdí-
jak csökkentésével. A lista hosz-
szú, a sajtóban olvasható, minden 
szerepel benne, ami nem érdeke 
Magyarországnak – mondja. 

És a fele sem igaz.
Lassan hozzászokunk, hogy 

a magyar nyilvánosság a hülyítés 
paradicsoma lett. Lassan meg-
szokjuk a megszokhatatlant, hogy 
egymásnak ellentmondó, kiszivá-
rogtatott információkkal akarnak 
bennünket megtéveszteni, ezek-
kel rángatják a médiát és borzol-
ják 
a politika, a közélet iránt még 
érdeklődő azon kevesek idegeit, 
akiknek a szürkeállományát még 
nem roncsolták szét a szilikonhír-
adók. A megtévesztést a kormány 
hihetetlenül magas szintre fej-
lesztette. Beleszédülünk, ahogyan 
Orbán szatócs boltja ránk akarja 
sózni az olcsó politikai mosóport.

Minden elismerésünk az in-
ternetes közösségi oldalaknak, 
amelyek a tömegtársadalom 
nyilvánosságának adekvát esz-
közei. Néha mégis azon tépelő-
dünk: ez volna a híres orbáni 
tárgyalási technika? Komolyan 
gondolja, hogy így kell üzenget-
nie? Egy miniszterelnöknek a 
saját arcával a Facebookon kell 
megerősítenie azokat a torz in-
formációkat, amelyeket maga a 
kabinet „szivárogtatott ki” a kor-
mánylapnak, s etetett meg más 
újságokkal is? Vagy a hülyítésből 
senki, a netes világ sem maradhat 
ki? Egyszer minden perc lepörög, 
a Face bookon is. Kevesen kérnek 
majd ismétlést. (A szerk.)

Szóljon bele!
Reális program, számon 
kérhető, teljesíthető ígére-
tek – így foglalja össze Sze-
keres Imre az MSZP ajánla-
tát  Magyarországnak. e12
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Hivatallal már 
nem fogják 
védeni 
az örökséget
Nem éli túl a kulturális örökség 
jövő hét végén esedékes nap-
ját az örökségvédelmi hivatal. 
A kormány szándéka számos 
kérdést vet fel, ám információ, 
nyilatkozó egyelőre nincs. e14

CLINTON AGITÁLT 
OBAMA MELLETT
Immár hivatalosan is 
Barack Obama az 
amerikai demokraták 
elnökjelöltje. A párt 
Charlotte-ban tanács-
kozó küldötteit a ko-
rábbi, még mindig 
népszerű demokrata 
elnök, Bill Clinton öt-
venperces, adatokkal 
érvelő, jól felépített 
beszéde is erre a dön-
tésre biztatta. e3
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Láthatatlanná és némává vált a magyar
Külügyminisztérium a kormányban
O A nagykövetek 90 százalékát lecserélték két év alatt. 
O Martonyi János négy napig hallgatott az azeri botrányban. Az ügy e4
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IMF-tárgyalás Orbán Viktor állistát 
ismertetett a Fidesz–KDNP-frakcióval

Lejtmenet 
következik

Szombat reggel

hétvége
O Olcsó föld új törvény révén
a „mi kutyánk kölykeinek”?

O Helyreáll a világ rendje,
ha egy sámán túléli a bajt.

O Ösztöndíj született a családi 
tragédia árából.


