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Meglepő adattal szolgált a hét végére a 
Központi Statisztikai Hivatal: előzetes 
összesítésük szerint májusban a hazai 
ipar teljesítménye 2,1 százalékkal el-
maradt az egy évvel ezelőttitől, ami az 
áprilisi 5,3 százalékos, kiugróan ma-
gas növekmény tükrében jelentős visz-
szaesésnek számít. Az adatok részletes 
kibontását jövő péntekre ígérik, ad-
dig jószerével találgatni lehet, hogy mi 
okozta a váratlan megtorpanást. Any-
nyit lehet tudni, hogy a járműipar ez-
úttal nem hozta a tőle immár joggal el-
várható teljesítményt, s az áprilisi 22 
százalékos felfutás után visszavett a 
tempóból. Információnk szerint a Su-
zuki lehet a „bűnbak”, Esztergomban 
már készülődnek az őszi modellváltás-
ra, az új SX4 gyártására, és tavasszal a 
gyenge európai kereslet miatt áttértek 
az egy műszakos termelésre.

A Philips székesfehérvári televízió-
gyárának leállítása is rontja az ipar tel-
jesítményét, a dorogi Sanyo napelem-
gyár tegnap bejelentett felszámolása is 
egyértelműen negatív hatást vált majd 
ki (9. oldal). A kormányzati sikerpro-
paganda szempontjából az különösen 
fájó, hogy ezúttal havi szinten is csök-
kent a kibocsátás, azaz májusban az 
ipari termelés volumene 1,3 százalék-
kal maradt el az áprilisitól, s ezzel négy 
hónapja tartó pozitív sorozat zárult le. 
Mindamellett az iparnak a tavalyi 1,7 
százalékos visszaesés után illik jó évet 
produkálnia, egyrészt a recessziós idő-
szak miatt alacsony bázis, másrészt az 
új autó ipari kapacitások, elsősorban 
az új győri Audi-gyáregység belépése 
miatt. Elemzők három százalék körü-

li növekedést prognosztizálnak, igaz, 
nagy a szórás: a GKI Gazdaságkutató 
egyszázalékos, míg a CIB Bank szakér-
tői 3,4 százalékos bővülést várnak.

A háromszázalékos idei  többletet 
valószínűsítő Suppan Gergely  szerint 
az elektronikai ipar visszaesésével 
egyértelműen a nagy autógyárak – és 
egyre bővülő beszállítói köreik – dik-
tálják a tempót, alapvetően ők szab-
ják meg a gazdaság húzóágazatának 
számító ipar teljesítményét, s domi-
nanciájuk az új győri Audi-üzem jú-
niusi átadásával tovább erősödött. 
A Takarékbank elemzője szerint ön-
magában a kecskeméti Mercedes há-
rom, a  győri Audi pedig négy száza-
lékponttal javítja az ipari termelési 
adatot, amint teljes kapacitáskihasz-
náltsággal működnek. És ez nincsen 
messze, hiszen a második fél évtől az 
 euróövezeti konjunktúra lassan erőre 
kap. A járműipar két számjegyű fejlő-
dési üteme stabil marad, ehhez az is 
hozzájárul, hogy a Suzuki júniusban 
visszatért a két műszakos termelésre. 
A májusi kisiklást hamar korrigálhat-
ja az ipar, amelynek növekedése az év 
végére akár 7-10 százalékra is gyorsul-
hat, igaz, ebben a tavaly november–
decemberi gyárleállások miatti ala-
csony bázis is közrejátszhat – mondta 
lapunknak Suppan Gergely.

Az iparon belül meghatározó súly-
lyal szereplő feldolgozóipar megren-
delései áprilisban 9,9 százalékkal ha-
ladták meg az egy évvel ezelőttit, ezen 
belül a járműgyártásnál 18,3 százalé-
kos előrelépést regisztráltak, s az ada-
tok azt jelzik, hogy a számítástechni-
kai-elektronikai ágazatnak a Nokia- 
gyár bezárását követő vesszőfutása is 
lassan véget ér.
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Comment
Nehéz kommentálni egy bírói 
ítéletet, amelyről nem tudni, mi-
lyen alapon született. Nehéz nem 
kommentálni egy ítéletet, amely 
szerint az előző kormány titkos-
szolgálati vezetői kémkedtek. 
„Aki idegen hatalom vagy idegen 
szervezet részére Magyarország 
ellen hírszerző tevékenységet foly-
tat” – kémkedik. Kettőtől nyolc 
évig terjedő büntetést kaphat. 
Itt két év tíz hónap a legtöbb, 
amit kiszabtak. Olyan nagyon 
tehát nem kémkedhettek. Viselik 
a bűnügyi költségeket az elítéltek 
– fejenként 1630 forintot. Nem 
lehetett monstre ügy. Mindent 
titkosítottak. Azt sem tudhatjuk, 
ki ítélt, csakis azt, hogy első fokon 
ki a bűnös.

Az Index két éve írta, hogy 
a Nemzetbiztonsági Hivatal két 
korábbi főigazgatóját (Galambos 
Lajost és Laborc Sándort) és Szil-
vásy György volt titokminisztert 
azzal gyanúsítják, hogy részt vet-
tek a magyar kormányzati szervek 
informatikai hálózatának illegális 
megtámadásában. Ez a történet 
 ismerős. Ez az UD kontra magyar 
kormány (plusz MDF) küzdelem 
még az előző ciklusból. Szilvásy 
miniszterként ezek szerint saját 
magát, az általa irányított szolgála-
tokat támadta volna. A Snowden-
ügyben sok vad információ került 
elő, de olyan, hogy az amerikai 
titkosszolgálat önmagát fi gyelte 
volna meg, még nem. Ettől még... 
nem tudhatjuk. Az UD/Fidesz 
és a Gyurcsány-kormány szervei 
annak idején kölcsönösen egymást 
akarták fi gyelni, ez tán nem me-
rész állítás. E harc fordult az egy-
kori állami stáb ellen? Hol lehet 
itt az idegen hatalom? Ha valami 
a nyilvánosságra tartozik, hát ez. 
Eleve aggályos, hogy léteznek 
sötétre titkosított ügyek. Ennél tán 
jobban meg kellene válogatni, mi 
kerüljön közéjük, s legyen örökre 
kommentálhatatlan. (A szerk.)

Mi és ők
Orbán elérte, hogy függet-
lenségünk záloga a demok-
ráciadefi cit kritikája lett 
– írja Tamás Ervin. e11
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Impresszionista és poszt- 
impresszionista remekművek  
a jeruzsálemi Izrael Múzeum,  
a Magyar Nemzeti Galéria  
és a Szépművészeti Múzeum  
gyűjteményeiből

Kiemelt támogató:

Nem tudni, miért 
küldené börtönbe 
Szilvásy Györgyöt 
a bíróság
Titkosították annak az első-
fokú ítéletnek az indoklását, 
amelyben majd három év 
 szabadságvesztést szabtak ki 
a volt titokminiszterre és az 
NBH egykori vezetőjére. e5

VOLT: KICSI, DE 
NEM SAVANYÚ
A soproni fesztivál a 
Sziget-termékek között 
a legmagyarabb. Úgy 
veszik itt fi gyelembe 
a magyar ízlést a prog-
ram összeállításában, 
ahogy a Szigetnél a 
nemzetközi trendeket. 
Ez a mi szigetünk, 
mondhatnánk tehát. 
Kicsi, de nem savanyú. 
Riportunk a VOLT 
 Fesztiválról. e15
FOTÓ: REVICZKY ZSOLT

„Európa-ellenes” határozattal felelt
a Tavares-jelentésre Orbán Viktor
O Ez sértés – állítja Hannes Swoboda, a szocialista EP-frakció vezetője.
O A nemzetközi jogász nem érti a Fidesz felháborodását. Az ügy e4
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ÉVSZÁZADA
ŐRZI TITKÁT 
A REJTÉLYES 
KÉZIRAT
Tudomány e17

Ipar Egy műszakban a Suzuki, 
s máris negatív az adat 

Váratlan 
megtorpanás

Nem tudni, miért 
küldené börtönbe 
Szilvásy Györgyöt 
a bíróság
Titkosították annak az első-A 40-50 éves falusi közmunká-

sok reménytelen belenyugvása 
átragad pályakezdő gyerekeik-
re. Mintha beépülnének zsige-
reikbe szüleik munkapiaci csa-
lódásai. Hétvége e12

Súlyos összecsapások robbantak ki Egyiptomban, miután a Muzulmán Testvé-
riség mozgósította a katonai puccsal megbuktatott elnök, Mohamed Murszi 
híveit. A tömeg összetűzésbe keveredett a katonasággal és a Murszi távozá-
sát ünneplőkkel is. Bár a jelentések egyelőre ellentmondásosak, az biztos, 
hogy többen meghaltak és sokan megsebesültek. e8 FOTÓ: REUTERS � ASMAA WAGUIH

A „harag napja” Egyiptomban


