
 

 

Elrugaszkodás helyett tucatnyi átverés 

az Orbán-kormány 12 legnagyobb gazdaságpolitikai bűne 2012-ben 

1. Minden korábbinál igazságtalanabb adórendszer  

 szja (januártól kivezették az adójóváírást)  

2. Elmaradt a bérkompenzáció, csökkenő reálbérek 

 a munkáltatók többsége nem tudta kigazdálkodni, vagy ha igen, cserébe 

más juttatásokat csökkentettek drasztikusan 

3. Felpörgött az infláció, folyamatosan nőttek az árak  

 Az EU 27 tagországában nálunk a legmagasabb a fogyasztói áremelkedés, 

az egy évvel ezelőttihez képest 6% (KSH) 

 nálunk a legmagasabb, 27% ÁFA 

 a benzinár tartósan 400 Ft. felett volt 

4. Se szeri, se száma nem volt a különadóknak 

 mindent velünk, a lakossággal fizettetnek meg 

 gyakorlatilag leállt a hitelezés  

 nem jöttek létre munkahelyteremtő beruházások, sőt ez a tendencia a 

kormány bevallása szerint is folytatódni fog jövőre 

5. Példátlan ütemben és nagyságrendben szűntek meg, vagy épültek le 

patinás cégek, a versenyszférában csökkent a foglalkoztatás 

 Malév, Nokia, Dunaferr, Flextronics, Bricostore, Cora, Sága Food stb. 

 Minden korábbinál több cég felszámolása történt 2012-ben (Opten 

céginfó adatok!) 

 havonta százával számolnak fel vállalkozásokat 

6. Eközben szinte hetente láttak napvilágot az újabb és újabb 

megszorítások 

7. A gazdasági miniszter idehaza piros pöttyökről vizionált, külföldön 

gyűltek a fekete pontok. A kiszámíthatatlan lépéseket folyamatosan 

értelmetlen, ostoba megnyilatkozások kisérték 

8. Hetente írták át költségvetést, ezzel végül szinte leírták az egész 

országot 

9. Recesszióba vitték a kormányváltásnál még növekvő gazdaságot 

10. Maradt erő az év végére is a megszorításokra 

 végig hazudtak róla, aztán bevezették a tandíjat 

11. 2012 a példátlan méretű kivándorlás éve is volt 

12. Számolatlanul osztogatták a százmilliókat a haveroknak 

 



 

 

 

A kormány azt mondja, ez egy unortodox politika. Ez nem igaz.  

 Ez egy álszent,  

 intézményesített korrupcióval és hűbéri rendszerrel súlyosbított,  

 szélsőségesen konzervatív,  

 elitista politika.  

Az adórendszer, a családtámogatási rendszer, az új tandíjrendszer mind 

kizárólag a felső tízezert szolgálják. A közbeszerzések a hűbéreseket 

jutalmazzák. Mindenki mást az út szélén hagynak. 

Ez a politika vállalhatatlan, és folytathatatlan. Ezért dolgozunk a 

kormányváltásért. Hogy felkarolhassuk mindazokat, akiket Orbánék az út szélén 

hagytak. Ez az ország elsöprő többségének az érdeke. 
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