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Magyarország Európában van! 
Szanyi Tibor 

2013. augusztus 15. 
 

Az MSZP megdöbbenéssel és felháborodással fogadta Lázár János miniszterelnökségi államtitkár 
keddi be- és kijelentéseit, amelyek lényege, hogy az EU felfüggesztette a hazánknak szóló pénzügyi 
támogatásai folyósítását. 

Az a tény, hogy az EU pénzalapjaiból Magyarországra érkező 15 csatornából immár 13 elzáródott, 
részben megmagyarázza a gazdaság lefulladását, hiszen hazánk fejlesztéseinek bő 90%-a európai 
forrásokra támaszkodik. A baj mértékének rohamos emelkedését mutatja, hogy mindez az elmúlt egy 
évben zajlott, mintegy válaszul a kormány hazug propagandagépezetére, tehát minden hónapra jutott 
legalább egy csapelzárás.  

Az EU pénzek befagyasztásának hátterében kormányzati szabálytalanságok állnak. Meg az, hogy 
miközben a kormány zavaros szabadságharcról szónokolt, eközben üzleti szabadcsapatai turbóra 
járatták a szabadrablást Simicska Lajos közgépes főparancsnoksága alatt. 

Ekkora pofátlanságra kevés példa akad a magyar történelemben. Hazánkban immár emberek milliói 
nyomorognak, az Orbán-kormány és holdudvara viszont féktelenül dőzsöl az „ingyen pénznek” 
tekintett EU forrásokból.  

Ne feledjük! Orbán Viktor arra a Lázár Jánosra bízta az uniós közpénzeket, akiről az ÁSZ 
megállapította: milliárdos károkat okozott városának, amikor 2007-ben nyolc, 2008-ban pedig harminc 
alkalommal kötött határidős devizaügyleteket a polgármester. Ezek az ügyletek a legkockázatosabb 
tőzsdei tranzakcióknak számítanak, amelyeket magánszemélyeknek, vagy a kockázatot kerülő óvatos 
intézményi befektetőknek például soha nem ajánlanak a befektetési tanácsadók, brókercégek. 

Orbán Viktor mindezért személyes felelősséggel is tartozik! 

Lázár János ugyanakkor a hivatali apparátus terrorizálását vetítette előre, amikor kijelentette, hogy 
kirúgja mindazokat, akik két feltételt nem teljesítenek.  

Az egyik „feltétel”, hogy a magyar tisztviselők ne Brüsszel érdekeit képviseljék Budapesten, hanem 
fordítva. Ez a „feltétel” csalárd, hiszen közvetetten azt sugallja, mintha a magyar hivatalnokok eddig 
nem a hazájukat szolgálták volna.  

Az MSZP határozottan elítél minden ilyen kollektív vádaskodást, becsületsértést!  

A köztisztviselők ugyanis nem érdekképviseleti lobbisták, hanem jogszabályokat alkalmazó 
szakemberek. Egyszerre kell alkalmazniuk a pénzt adó EU szabályait és a pénzt megkapó magyar 
kormány előírásait.  

A másik „feltétel”, hogy t.i. a hivatalnokok az öncél helyett a közcélra figyeljenek, bár evidens (!), jelen 
esetben mégis egyenesen vérlázító. Lázár ezzel nem kevesebbet állít, mint azt, hogy eddig öncélúan 
zajlott az EU pénzek kormányzati kiutalása. Ha ez igaz, akkor egy (ma még) államtitkártól elvárjuk, 
hogy haladéktalanul derítse fel, mely öncélok vezérelték az eddigi műveleteiket, s tegye meg a 
szükséges feljelentéseket! Az MSZP már most jelzi Orbán Viktornak, hogy a 2014-ben kormányra 
kerülő demokratikus erők ezeket a vizsgálatokat nem lesznek restek elvégezni! 

Magyarország Európában van, és a magyarok Európával vannak! Ezt a jól hallhatóan bazári 
alkudozásra gyúró Lázár János is meg fogja tanulni! Ha azt képzeli, hogy az EU támogatási pénzek 
egy részéről való lemondással cinkosságot vásárolhat az európai intézményektől, akkor nagyot téved.  

Az EU ugyanis nem magánzsebeknek folyósítja a fejlesztési támogatásokat! Az EU érdeke az, hogy 
valamennyi rászoruló tagállam, köztük Magyarország fel tudjon zárkózni legalább a mai átlagos 
európai fejlettséghez. Ez az érdek viszont az érintett tagállamokkal, így Magyarországgal is közös 
érdek, de nem azon az áron, hogy az európai polgárok adójából származó pénzeket párt és 
kormányzati csókosok zsebre vágják! Ennél már csak az kirívóbb, ahogy Orbán Viktor Európa segítő 
kezét köpködi.  

 

 

 



2 

Ilyen horderejű esetekben az európai politikai kultúra írott és íratlan szabályai szerint egy kormány 
lemond. Sajnos, Orbán Viktor kormányzásáról sem a kulturáltság, sem a korrektség nem mondható el.  

Az MSZP arra szólítja fel Orbán Viktort és kormányát, valamint annak üzleti hátterét, hogy az EU 
forrásokhoz való hozzáférés érdekében adják meg a szükséges jogi garanciákat, hogy a még hátra 
lévő idejükben átlátható és megismerhető módon fognak bánni a közpénzekkel!  

Az MSZP részéről azt a vállalást tesszük a magyar emberek felé, hogy az ország köldökzsinórjának 
elvágását nem hagyjuk büntetlenül. A demokratikus erők 2014-es kormányra kerülését követően 
haladéktalanul hozzáfogunk a büntetőjogi következmények érvényesítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


