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TARTALOM. Budapest, december 6-án 2006. ták, 2000 novemberétől pedig egyúttal a felső vezetői millió forintot. A gyorsforgalmi utak keretéből viszont 2,5

Évfordulós gyászban a Polgárok Háza. Fórum az
Antifasiszta Ligáról. Még egy év a schengeni tagságig.
Lemondott a Magyor Telekom vezére.

STRAUB ELEK LEMONDÁSA.

BUDAPEST, dec. 6-án 2006.
Lemondott tegnap Straub Elek, a Magyar Telekom
elnök-vezérigazgatója. A magyar mamutcéget immár 11
éve irányító üzletember távozása a montenegrói
leányvállalatnál talált gyanús szerződésekkel függ össze.
Lemondott Straub Elek, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója. Helyére egyelőre amerikai vezetőt, Christopher
Mattheisent neveztek ki. Távozásához egy kezdetben aprónak látszó ügy vezetett, ám a hónapok alatt a kis botrány
egyre nagyobbra dagadt. Akkorává, amit már csak Straub
távozása oldhatott meg. A 62 esztendős Straub Eleket tizenegy éve nevezték ki az akkori Matáv élére, az elnök-vezérigazgató alakította át tulajdonképpen a céget az
egykori monopolszolgáltatóból a magyar távközlés még
mindig meghatározó szereplőjévé, de nevéhez fűződik a
cég tőzsdei bevezetése és a tulajdonos Deutsche Telekom
itteni vállalatainak egy csoportba szervezése is, valamint
a legnagyobb hazai márkaváltás, a Westel-T-Mobile névcsere.
Tavaly a Deutsche Telekom kebelén belül még győztesen vívta meg a magyar-magyar meccset. A Westel alapító vezérigazgatója, Sugár András nem adta fel könnyen
a sajátjának tekintett céget és önállóságát. A csata azzal
ért véget, hogy a T-Mobile-t beolvasztották a Magyar Telekomba, Sugár pedig távozott. Ezután Straub okkal gondolhatta, hogy a nyugdíjig már akár ülhet is a babérjain.
Mandátuma 2008-as lejártáig mindenképpen. Straubot a
montenegrói leánycégnél feltárt botrány sodorta magával.
A Magyar Telekomnak rendes közgyűlését április végéig
kellett volna megtartania, ám a társaság már februárban
jelezte: nem lesz képes erre, miután a múlt évről nem tud
lezárt mérleget adni. Ennek oka a montenegrói leányvállalat számlái miatt indított vizsgálat volt. A könyvvizsgáló
gyanúsnak talált két, összesen 700 milliós számlát, illetve
kifizetést a Telekom Montenegrónál. Ez belső vizsgálathoz
vezetett ott és a magyar anyacégnél is, a vizsgálat pedig
ahhoz, hogy a Magyar Telekomnak mindmáig nincs mérlege 2005-ről. A lavina elindult: ősszel újabb két gyanús
tanácsadói szerződésre bukkantak - ezek összesen 1,2 milliárd forintra rúgtak. A vizsgálat közbenső jelentése szerint a kérdéses szerződések elszámolása a könyvekben
nem szerepelt, és egyelőre nem derült ki, hogy a kifizetésekre miért került sor. A büdös számlák fölött mindmáig
ott lebeg a montenegrói privatizációhoz kapcsolódó kenőpénz árnya. Az első két vizsgált szerződésben a pénz
offshore cégeknél landolt, éppen pár hónappal a montenegrói cég privatizációja után. Az eddig tavalyi beszámoló, mérleg és osztalékfizetés nélkül hagyott tulajdonosok
talán most fellélegezhetnek. Az igazgatóság tegnapi ülésének fejleménye ugyanis nemcsak Straub lemondása volt,
hanem az is, hogy a cég irányító testülete 70+3 forintos
osztalék kifizetését javasolja a 2005-ös eredmény alapján
a rendkívüli közgyűlésnek, amelyet december 21-én tartanak. Ezen már egy a könyvvizsgáló által is jóváhagyott
mérleget fogadhatnak el a részvényesek. A mérleghuzavona Straub távozásával vélhetően végre lezárul, mint ahogyan egy korszak is a Magyar Telekom életében. A
részvényesek mindenesetre fellélegeztek, a cég árfolyama
csaknem hét százalékkal erősödött. Igaz, az elmúlt éveket
vizsgálva a magyar tőzsde blue chipjei közül messze a
Magyar Telekom szerepelt a legrosszabbul. A kisbefektetők egykor azt gondolhatták, hogy a Matáv papírjain nem
lehet veszteni, de tévedtek. A legjobb idők árfolyamát
máig nem tudta megközelíteni az ezer forint alatt ragadt
távközlési papír, miközben a többiek meszsze elhúztak
tőle.
Straub Elek 1968-ban villamosmérnöki végzettséget
és 1972-ben mérnök-közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1970-ben a Munkaügyi Minisztérium Számítástechnikai Központjában dolgozott
főosztályvezetőként. 1980-tól 1990-ig a Központi Statisztikai Hivatal számítástechnikai főosztályvezetője, majd elnökhelyettese, valamint a kormány tanácsadója és
informatikai fejlesztési bizottságának vezetője volt. 1990ben az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója lett. A Matáv vezérigazgatójává 1995. július 17-én nevezték ki,
1996-tól a cég igazgatóságának elnökévé is megválasztot-

testület, az ügyvezető bizottság elnökévé is vált. Straubot
1999-ben megválasztották az év menedzserévé, 2004-ben
pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. Információnk szerint januárra teszik át a
miniszterelnök és az EP-képviselők találkozójának időpontját. Így a demokrata fórum brüsszeli delegáltja is
részt vehet a megbeszélésen, és a Fidesz képviselőinek is
van még idejük felülvizsgálni azonnali elutasító reakciójukat, amellyel a kormányfő kezdeményezésére válaszoltak.
November végén jelentette be a kormányfő, hogy találkozni szeretne a pártok EP-képviselőivel, és három vitapontot
is javasolt. Elsőnek a kormány és az EP-képviselők közötti
együttműködés kereteinek kidolgozását, másodikként azt,
hogy a brüsszeli munkaprogramhoz igazítaná e közös
munkát. Végül a kormányfő kooperációt ajánl az EU bővítéspolitikájával kapcsolatos hivatalos álláspont kialakításában. Az MSZP és az SZDSZ képviselői jelezték, hogy
szívesen részt vesznek az eszmecserén, az MDF-es Olajos
Péternek az időpont nem volt ugyan megfelelő, de közölte:
egy másik dátum esetén ott lesz a megbeszélésen. Egyedül
a Fidesz képviselői zárkóztak el. Szájer József kijelentette,
hogy Gyurcsány Ferenc nem alkalmas Magyarország képviseletére. Válaszként az MSZP elnöke és frakcióvezetője,
Hiller István és Lendvai Ildikó közös közleményt adott ki,
amelyben úgy fogalmaztak, hogy „a jobboldal politikusai
egyre nehezebb választásra kényszerülnek: vagy asszisztálnak pártelnökük nemzetmegosztó politikájához, vagy
követik azok példáját, akik kritikájukat fenntartva a nemzet sorskérdéseiben képesek az elemi együttműködésre”.

Belföldi eseményeink.

Kima homokba dugja fejét,
holnap fogát csikorgatja.
Mondás.

Sőt, a szocialisták egy brüsszeli Magyar Klub létrehozását is javasolták, ahol a magyar EP-képviselők folyamatosan megvitathatnák feladataikat. Információnk szerint
Gyurcsány Ferenc mindenképpen megtartja a konzultációt, akkor is, ha a Fidesz változatlanul a távolmaradásával
tüntet. Az önkormányzatok és az egészségügy jól, Kóka
János és a kancellária rosszul járt a költségvetés első szavazásán. A kormányzati módosítások csont nélkül átmentek, és a kormánypárti képviselők csak tizenhat olyan
módosítást támogattak, amelyet a kormány eredetileg
nem szeretett volna becikkelyezni. Utóbbiak az egyes területek között csoportosítottak át. A hiány még csökkent is:
1,2 milliárd forinttal, vagyis alapvetően nem változott
semmi. És már nem is fog: ezzel a fő számok be is vannak
betonozva. Így jövőre az államháztartás teljes – önkormányzatokkal együtt – várható hiánya 1768 milliárd forint lesz, amit a 16 ezermilliárd forint feletti kiadás, és a
14,3 milliárd forintot elérő bevételek egyenlege hoz. A
kormány – mint Veres János pénzügyminiszter a szavazás
előtt elmondta – csak olyan módosító indítványokat támogatott, amelyek megfelelnek a költségvetés prioritásainak, és nem igényelnek többletforrást. A
pénzügyminiszter szerint a benyújtott 340 módosítási
javaslat zöme nem felelt meg ennek a kritériumnak – a
kabinet ezért zömmel azokhoz adta támogatását, amelyek
az Állami Számvevőszék javaslatait és a kormány döntéseit
vezetik át. Így például az állami autópályacégek ötmilliárd
forint felett csak a kormány engedélyével vehetnek fel
hitelt (alatta a pénzügyi és gazdasági tárca vezetőiével).
A kormány által támogatott módosításként kerül be a
költségvetésbe az is, hogy az elbocsátási céltartalékból a
kht. vagy cégformában működő egészségügyi intézmények is kaphassanak, ha csökkentik létszámukat. A kabinet
támogatta a nyugdíjminimum 3oo forintos emelését is: ezzel párhuzamosan nő a gyet és a gyes összege – ám ez a
módosítás teremti meg a lehetőségét annak is, hogy a vizitdíj egységesen 300 forint legyen, és csak a szociálisan
rászorulók kapjanak ehhez támogatást az önkormányzatoktól. A szavazás egyetlen meglepetése az új tv-díj-fizetési
szabályok kialakítása volt. A kormány eleve elfogadta,
hogy a vendéglátó-ipari egységeknek csak áprilistól
kelljen ismét fizetni a tv-üzemeltetési díjat (ez januártól
lett volna kötelezettség, ám az adóhatóság csak áprilistól
ellenőrizte volna). Ám az utolsó pillanatban a szocialista
ságáról nem szól a javaslat. Mindenesetre így a közszolgálati televíziók és rádiók mintegy 400 millió forinttal kisebb bevételre számíthatnak a vendéglátósoktól. A
kormány ellenvéleménye mellett fogadták el a frakciók a
nép ügyvédje programot támogató módosítást is, amivel a
gazdasági tárca szakértői keretéből csippentettek le 156

milliárd hiányzik majd jövőre – ebből a városi – leginkább
fővárosi – földutak burkolását támogatják a kormány ellenében fogadott módosítás szerint. A szaktárca energiapiaci liberalizációs keretét 250 millióval csapolták meg a
távfűtési díj támogatásának javára, amire így 650 millió
forint jut vzulk piádsr6z opőá jg oiz drtueu76 povfh hlo
lké zfr.
Világrekordot állított fel a Duna Újhíd Konzorcium
azzal, hogy egy közel 9000 tonnás építményt, az új dunaújvárosi híd mederhídját a partról indítva a folyón úsztatva sikerült beforgatni a mederpillérekhez _ nyilatkozta
tudósítónknak Szalay Tibor, a konzorcium hídépítési
főmérnöke. Az új dunaújvárosi folyami átkelő az épülő
M8-as autópálya része lesz, és egyelőre az M6-os autópálya dunaújvárosi déli csomópontját köti majd össze a Duna
bal partján futó 51-es főút Dunavecsét elkerülő – szintén
építés alatt álló – új szakaszával. A kétszer kétsávos út 5,2
kilométeres részét – benne az új hidat – a Hídépítő Zrt. és
a Vegyépszer Zrt. által alkotott Duna Újhíd Konzorcium
54 milliárd forintból építi, s ennek 80 százalékát az 1700
méter hosszú híd megépítésére fordítják. A dunaújvárosi
híd három, jól elkülöníthető részből áll: a jobb, illetve a
bal parton ugyanis egy 1065 és egy 300 méter hosszú úgynevezett ártéri hídon lehet megközelíteni a folyót, amely
fölött a 308 méter hosszú mederhíd ível majd át. Ez a fesztávolság szintén világrekordnak számít az acélszerkezetű.
Szalay Tibortól megtudtuk: a mederhíd felhelyezése a pillérekre nagyjából egyhetes folyamat, amely még hétfőn
kezdődött azzal, hogy a parton összeszerelt hídtestet nyolc
uszályra helyezték át. A művelet leglátványosabb részére
tegnap. Jövő év karácsonyán lehet, hogy nem kell megállni Hegyeshalomnál. Az északi határ helyzete viszont a
szlovákok felkészültségétől függ. Immár nem az Európai
Unión múlik, hogy megszűnhet-e az ellenőrzés 2008 januárjára az osztrák, a szlovák és a szlovén határon, valamint
márciusban a hazai reptereken – dőlt el kedden Brüsszelben. Az EU-belügyminiszterek ugyanis utat engedtek annak a portugál javaslatnak, amelynek értelmében a
jelenleg is futó, első generációs schengeni információs
rendszerre (SIS-I Plusz) való csatlakozással az új tagállamok egy év múlva az unió belső határai közé kerülhetnek.
A szárazföldi határral nem rendelkező Ciprus és Málta kivételével minden új tagállam érdeklődik az új lehetőség
iránt, amely kivédené a felturbózott, második generációs
információs rendszer, a SIS-II immár biztos csúszását. Ez
utóbbival kapcsolatban – amiről az EU hangsúlyozottan
nem mondott le, mivel fejlettebb, így biometrikus adatokat. Az önkormányzatok és az egészségügy jól, Kóka János és a kancellária rosszul járt a költségvetés első
szavazásán. A kormányzati módosítások csont nélkül átmentek, és a kormánypárti képviselők csak tizenhat olyan
módosítást támogattak, amelyet a kormány eredetileg
nem szeretett volna becikkelyezni. Utóbbiak az egyes
területek között csoportosítottak át. A hiány még csökkent is: 1,2 milliárd forinttal, vagyis alapvetően nem változott semmi. És már nem is fog: ezzel a fő számok be is
vannak betonozva. Információnk szerint januárra teszik
át a miniszterelnök és az EP-képviselők találkozójának
időpontját. Így a demokrata fórum brüsszeli delegáltja is
részt vehet a megbeszélésen, és a Fidesz képviselőinek is
van még idejük felülvizsgálni azonnali elutasító reakciójukat, amellyel a kormányfő kezdeményezésére válaszoltak.
November végén jelentette be a kormányfő, hogy
találkozni szeretne a pártok EP-képviselőivel, és három
vitapontot is javasolt.

Alkotmányos a pluszmunka.

TEGNAPELŐTT az AB más ügyekben is döntött.
Alkotmányosnak találta a közszférában foglalkoztatottak
jogviszonyáról szóló jogszabályokat módosító törvényt –
egy rendelkezés kivételével. A fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény
egyik rendelkezését megsemmisítették. Így 2007. január
1-jén nem lép hatályba az a szabályozás, amelynek alapján
minden további körülmény vizsgálata nélkül felmenthető
lett volna az, aki szolgálati nyugellátásra jogosultságot
szerzett. A határozat indokolása szerint a rendelkezés
azért diszkriminatív, mert lehetőséget teremt a nyugdíjba
kényszerítésre. A testület harmadik határozatában elutasította azt az indítványt, amely az áfatörvénynek azokat a
rendelkezéseit támadta, amelyek hatályon kívül helyezték
a 15 százalékos áfa-kulcsot és a kedvezményes termékek
listáját. Elengedhetetlennek tartja az oktatási tárca. A
tárca leszögezi: a közoktatási törvény értelmében a
nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a gondjaira bízott gyermekek, tanulók felügyeletéről. Az óvo-

