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1990-ben, a kommunizmus utáni első szabad választások évében 125 ezer 679 gyer-
mek született (azóta ez a szám évi 100 ezer alá csökkent).

Az eltelt 20 év alatt ennek a 2004-ben gyermekkorából kilépett generációnak
a sorsa is megpecsételődött. Mire elérték a nagykorúságot, addigra zálogba csap-
ták őket. Pontosan úgy, mint a kommunizmus alatt született három rab nemze-
déket.

A most születő második, majd a húsz év múlva napvilágot látó harmadik „sza-
bad” nemzedék sorsa is megpecsételve, mint elődeiké?

Mit vett el tőlük, tőlünk az elmúlt hét esztendő?
Az 1970-es évek elején – részletekben – Kádár János 2 milliárd dollár nyugati

kölcsönt vett fel a „legvidámabb barakk” fenntartására.
Az azóta eltelt közel 40 év alatt Magyarország 200 milliárd dollárnál több ka-

matot fizetett ki a 2 milliárd dolláros hajdani kölcsön fejében.
A 2002 óta eltelt hét évben az ország államadóssága több mint duplájára nőtt.
Magyarország államadóssága jelenleg meghaladja a 91 milliárd dollárt. Ehhez

jött még az a 25 milliárd dollár, amelyet a Gyurcsány-kormány 2008 végén nagy
hirtelen felvett, hogy elkerülje a felelőtlen kormányzása következtében csődbe ju-
tott ország pénzügyi, gazdasági összeomlását.

Az adósság kamattörlesztésére az elmúlt hét esztendőben évente átlagosan
1000 milliárd forintot fordított Magyarország.

Ki fizeti mindezt?
Hiába rendelkezik Magyarország leggazdagabb 10%-a a vásárlóerő 23%-ával, 

a legszegényebb 10% pedig a vásárlóerő 4%-ával: utóbbiak, azaz a szegények sok-
kal többen vannak. Végső soron rövidebb élet, a jelenleginél is rosszabb egészségi
állapot, kevesebb utód árán fogja Magyarország többsége törleszteni a következő
évtizedekben esedékessé váló kölcsön- és tőketartozásokat.

Az alábbi adatokat a magyar költségvetési törvényekből vettük.
2003:
A magyar adófizetők pénzéből, a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizet-

tek 812 Mrd Ft-ot.
Éppen annyit, amennyit ebben az évben összesen elköltöttek az alábbiakra:
199,9 Mrd Ft a Miniszterelnökségre 7,2 Mrd Ft a Készenléti Rendőrségre 195 Mrd

Ft iskolai oktatásra;
60 Mrd Ft-ba került az Magyar Fejlesztési Bank Rt. veszteségrendezése;
170 Mrd Ft családi pótlékra;
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36 Mrd-ot a Budapesti Közlekedési Vállalat adósságainak állami átvállalására
(2 Mrd Ft-ot kapott támogatásként az összes többi vidéki város közlekedési

társasága);
29 Mrd Ft-ot költött az ország a 13. havi nyugdíj kifizetésére;
57 Mrd Ft jutott a MÁV adósságainak állami átvállalására;
38 Mrd Ft-ba került a GYED – azaz a gyermekgondozási díj – fenntartása;
16 Mrd Ft-ot kaptak a fogyatékosok és vakok járadékra;
1,6 Mrd Ft-ot szántak a jövő egészséges felnőtteit nevelő diáksport támogatására;
0,215 Mrd Ft jutott az egymillió cukorbeteg támogatására.
A kamatfizetés terhei nélkül nulla Ft helyett Szanticskától (BAZ megye) Felső-

szenterzsébetig (Zala megye) a legkisebbtől a legnagyobbig minden magyar falu
építhetett volna egy uszodát 100 millió Ft értékben.

29 Mrd Ft helyett, amennyibe a 13. havi nyugdíj került, jutott volna 360 Mrd Ft
is, amennyiből duplájára emelkedhettek volna a nyugdíjak. 55 Mrd Ft helyett jutott
volna a szörnyű állapotban levő közutak felújítására 200 Mrd Ft.

116 Mrd Ft környezetvédelmi és vízügyi kiadások helyett környezetünk és vi-
zeink védelmére jutott volna akár 300 Mrd Ft is.

2004:
A magyar adófizetők pénzéből a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizet-

tek 762 Mrd Ft-ot.
Éppen annyit, amennyit ebben az évben összesen elköltöttek az alábbiakra:
344 Mrd Ft a miniszterelnökségre;
223 Mrd Ft jutott gyógyszertámogatásra, 1,1 Mrd Ft népegészségügyi programra,

7,8 Mrd Ft a Készenléti Rendőrségre;
21 Mrd Ft terhességi, gyermekágyi segélyre, 55,8 Mrd Ft az APEH működésére;
84 Mrd Ft táppénzre;
3,1 Mrd Ft gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekre, 0,3 Mrd Ft anyatejre;
1,2 Mrd Ft terhesség-megszakításra;
0,3 Mrd Ft a mecseki uránércbánya bezárására;
0,1 Mrd Ft a Népesedési Kormányprogram megvalósítására, 0,04 Mrd Ft az aka-

dálymentes közlekedés fejlesztésére;
0,04 Mrd Ft az állami vezetők egészségügyi ellátására;
A kamatfizetés terhei nélkül ebben az évben
403 Mrd Ft-os egészségügyi, szociális és családügyi kiadásokat meg lehetett

volna duplázni, s költhettünk volna 806 Mrd Ft-ot, hogy javuljon a magyar nem-
zet ijesztő egészségi állapota, mert évente 40 ezerrel többen halnak meg, mint
ahányan születnek.

50 Mrd Ft helyett munkaügyre és foglalkoztatáspolitikára költhettünk volna
400 Mrd Ft-ot is, hogy ne 400 ezer ember járjon hónapról hónapra regisztrációra
a munkanélküli hivatalokba, hanem csak 40 ezer.

2005:
A magyar adófizetők pénzéből a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizettek

914 Mrd Ft-ot.

[ 90 ] H I T E L

[ Kérdez az idő ]

Csendes.qxd  18/02/2009  9:59 PM  Page 90



Többet, mint amennyit ebben az évben összesen elköltöttek az alábbiakra:
154 Mrd Ft a Miniszterelnökségre;
160 Mrd Ft egyetemekre, főiskolákra;
9,7 Mrd Ft a Készenléti Rendőrségre (Rendészeti Biztonsági Szolgálat), 59 Mrd Ft

óvodai ellátásra;
57 Mrd Ft az APEH működésére, 103 Mrd Ft a honvédségre, 195 Mrd Ft

családi pótlékra;
35 Mrd Ft büntetés végrehajtásra, 0,3 Mrd Ft bűnmegelőzésre;
45 Mrd Ft gyógyító-megelőző országos szakintézeti ellátásra, 26 Mrd Ft kül-

képviseletek igazgatására;
1,9 Mrd Ft igyál tejet programra 1,7 Mrd Ft a diáksport támogatására, 1,5 Mrd Ft

víz- és környezeti kárelhárításra, 0,2 Mrd Ft élelmiszer-biztonságra;
0,02 Mrd Ft az élhetőbb faluért programra;
0,05 Mrd Ft a távlati ivóvízbázisok fenntartására;
A kamatfizetés terhei nélkül ebben az évben 884 Mrd Ft helyett, amely a helyi

önkormányzatok támogatására jutott, az összeget meg lehetett volna duplázni.
Minden magyar önkormányzat kétszer annyi pénzt kapott volna, mint amennyit
abban az évben felhasználhatott.

2006:
A magyar adófizetők pénzéből a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizettek

835 Mrd Ft-ot.
2007:
Ennyi pénzből az alábbiakra futotta a költségvetésben:
100 Mrd Ft a Miniszterelnökségre;
10,7 Mrd Ft a Készenléti Rendőrségre (Rendészeti Biztonsági Szolgálat) 476 Mrd

Ft családtámogatásra;
278 Mrd Ft állami gyógyszerár-támogatásra, 0,042 Mrd Ft megtakarítás;
2 db szív transzplantáció csökkentéssel (2005-ös 13 db helyett), 0,5 Mrd Ft az

évi költségvonzata;
a krónikus művesekezeltek száma havi 25 fővel növekményének, 0,375 Mrd Ft

anyatejre;
0,9 Mrd Ft országos kisebbségi önkormányzatok támogatására, 0,39 Mrd Ft

roma diákok ösztöndíj-támogatására;
1,2 Mrd Ft a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására, 0,5 Mrd Ft sportpályák

felújítására.
A kamatfizetés terhei nélkül ebben az évben
835 Mrd Ft értékű adócsökkentést hajthatott volna végre a kormány, amelynek

nyomán csökkenteni lehetett volna a munkanélküliséget.
A magyar adófizetők pénzéből a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizettek

1112 Mrd Ft-ot.
Ennyi pénzből az alábbiakra futotta a költségvetésben:
255,8 Mrd Ft a Miniszterelnökségre;
188 Mrd Ft a 13. havi nyugdíjra;
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210 Mrd Ft gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére, 111 Mrd Ft MÁV Zrt. tőke-
emelésére;

0,19 Mrd Ft bűnmegelőzésre;
34 Mrd Ft a büntetés: végrehajtásra;
0,16 Mrd Ft a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra;
4,8 Mrd Ft a lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatására, 36 Mrd Ft

polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra;
37 Mrd Ft a privatizációval kapcsolatos ráfordításokra;
5,8 Mrd Ft a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatására 1,1 Mrd Ft a volt

szovjet ingatlanok környezeti kárelhárítására, 0,7 Mrd Ft a Magyar Rádió művé-
szeti együttesei támogatására, 0,13 Mrd Ft bűncselekmények áldozatainak káreny-
hítésére, 65 Mrd Ft a bíróságokra;

1,9 Mrd Ft az agrárkutató intézetekre, 29 Mrd Ft ügyészségre;
3,8 Mrd Ft a versenyképes mezőgazdasági alapanyag-termelés megalapozására;
2,7 Mrd Ft az árvízvédelmi terv (Vásárhelyi) továbbfejlesztésére, 0,23 Mrd Ft 

a XXI. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmények fejlesztési programjára;
0,82 Mrd Ft a parlagfű elleni védekezésre, 0,87 Mrd Ft az igyál tejet programra;
1,55 Mrd Ft a PPP rendszerben épülő börtönre;
0,08 Mrd Ft a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rekonstrukciójának előkészí-

tésére,
A kamatfizetés terhei nélkül ebben az évben
325 Mrd Ft helyett, amennyi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium

a magyar mezőgazdaság és a magyar vidék fejlesztésére fordított, háromszor annyi
támogatásban részesülhettek volna a magyar termelők.

2008:
A magyar adófizetők pénzéből, a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizet-

tek 1200 Mrd Ft-ot.
Ennyi pénzből az alábbiakra futotta a költségvetésben:
364 Mrd Ft a Miniszterelnökségre, 470 Mrd Ft családi támogatásokra, 351 Mrd Ft

igazságügyi és rendészeti célokra, 39 Mrd Ft terhességi, gyermekágyi segélyre 1 Mrd
Ft a szülőföldalapra.

A kamatfizetés terhei nélkül ebben az évben
640 Mrd Ft oktatásra és kultúrára fordított valamennyi támogatást meg lehe-

tett volna háromszorozni.
2009:
A magyar adófizetők pénzéből, a korábban felvett kölcsönök kamataira kifizet-

tek 1300 Mrd Ft-ot.
Ennyi pénzből AZ ALÁBBIAKRA FUTOTTA A KÖLTSÉGVETÉSBEN:
327 Mrd Ft Miniszterelnökségre;
185 Mrd Ft egyetemekre, főiskolákra;
79 Mrd Ft az APEH működtetésére;
31,7 Mrd Ft a Vám- és Pénzügyőrség működtetésére;
68 Mrd Ft az önkormányzatok által kifizetett pénzbeli szociális juttatásokra;
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79 Mrd Ft az APEH működésére;
4,1 Mrd Ft a PPP rendszerben épülő börtönre;
226 Mrd Ft az EU költségvetésébe hozzájárulás;
217 Mrd Ft a nyugdíjbiztosítási alapba;
1 Mrd Ft a határon túli magyarok oktatási programjainak támogatására;
0,298 Mrd Ft iskolai diák- és felsőoktatási sport támogatásra;
0,950 Mrd Ft a parlagfű elleni védekezés támogatására, 0,5 Mrd Ft a Nemzeti

Tehetség Programra;
1 Mrd Ft a kábítószer-fogyasztás megelőzésérem 2,2 Mrd Ft állami szociális

intézetekre;
11 Mrd Ft életjáradék termőföldért;
72 Mrd leszázalékoltak (megváltozott munkaképességűek) járadéka, 9 Mrd Ft 4-es

metró építésére.
A kamatfizetés terhei nélkül ebben az évben

minden magyar munkavállalónak 360 000 Ft kevesebb adót kellene fizetnie.
A felelőtlen kormányzás következtében államcsőd-helyzetbe kormányzott Ma-

gyarország 2008 novemberében 25 Mrd dollár (5000 Mrd Ft) kölcsönt kapott,
amelynek törlesztését másfél év múlva kell megkezdenünk.

Mennyi pénz ez?
Minden magyar állampolgárnak jutna belőle tisztán, adómentesen 500 000 Ft.
Ennek a személyenként számított 500 000 Ft hitelnek a kamatait és tőketör-

lesztéseit – az elmúlt negyven évben felvett hitelek kamatainak és tőkerészének
törlesztéseivel együtt – azok az utódaink is fizetni fogják, akiknek szülei 2009-ben
még meg sem születtek. Ha csak…

Ha csak Magyarország fel nem veti: a kölcsön egy olyan jogügylet, amely nem
csak a kölcsön felvevőjének visszafizetési kötelezettségéből áll. A kölcsön folyósító-
ját is felelősség terheli, amennyiben tisztában van a kölcsön felvevőjének helyzeté-
vel (gazdasági, politikai, egészségügyi, demográfiai stb.). Márpedig a Valutaalap, 
a Világbank, az Európai Fejlesztési Bank tulajdonosai és tisztviselői előtt nem ti-
tok: Magyarország nem képes megbirkózni az újabb adóssághegyekkel.

Titok csak egy van: miért, milyen körülmények között s miért éppen 17 hóna-
pos türelmi idővel (az újabb, 25 milliárd dolláros óriáskölcsön törlesztését az új
kormánynak kell majd megkezdenie) juthatott Magyarország újabb kölcsönökhöz?

Az elmúlt 40 év alatt Magyarország számára nyújtott kölcsönök folyósítóinak
jóhiszeműsége legalábbis megkérdőjelezhető…
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