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Drágább a gáz, olcsóbb a távfűtés

Üzleti titok a gáz ára - Alanyi jogon jár a távhőtámogatás

A BKV villamos-, metró- és HÉV-ágazataiban tevékenykedő szakszervezetek
abban állapodtak meg Kocsis István
BKV-vezérigazgatóval, hogy december
15-ig biztosan nem lesz sztrájk. közölte
Gulyás Attila, a Metró Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
A megállapodás értelmében a BKV december 15-ig elvégzi a létszám felülvizsgálatát, tartózkodik a metró-, a HÉV- és
a villamoságazat koncesszióba adásától,
nem adhat el telephelyeket, és eddig az
időpontig ki kell alakítania a rövid- és
középtávú stratégiát. A hosszú távú stratégiát viszont a vállalat átalakítási koncepciója részének tekintik a szakszervezetek,
így az kikerült a megállapodásból - tette
hozzá Gulyás. (MTI)

Október 1-től drágábban szerzi be az E.ON Földgáz Trade,
a magyarországi gáznagykereskedő a földgázt a Gazpromtól,
de hogy mennyivel, az üzleti titok. A Világgazdaság értesülése
szerint 1000 köbméter 560 dollárba (97 000 Ft-ba) kerül. A földgáz ára a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az olaj árához
igazodik. Az olaj árának csökkenése legkorábban a jövő év
elején érvényesülhet, de a várakozások szerint emiatt a gáz
ára nem csökken, legfeljebb az emelkedés üteme mérséklődik.
A Gazprom nemrégiben közölte, hogy a még 1996-ban
kötött és 2015-ben lejáró hosszú távú kereskedelmi megállapodás alapján állapítják meg a földgáz árát, mégpedig
“ship-or-pay”, azaz “szállíts vagy fizess” módon. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak a vevőnek, hanem az eladó Gazpromnak is
meg kell fizetnie a teljes árat, ha nem teljesíti a szükséges
gázmennyiség szállítására vonatkozó kötelezettségeit. Csehországban szerdától átlagosan 10 százalékkal drágult a gáz.

A válságnak vége?

Egy hazai energiahordozóra, a lignitre alapozott nagyerőmű épül
fel 2015-re Visontán, erről állapodott meg a Magyar Villamos
Művek és a Mátrai Erőmű. A 200 milliárd forintba kerülő építkezés kétezer embernek ad majd munkát, a részben biomassza
elégetésére is alkalmas erőmű kapacitása 400 megawatt lesz,
így a háztartások egyötödének áramellátását tudja biztosítani.
Az erőmű kapacitásának növelése nem rontja, sőt javítja
a Mátrai Erőmű fajlagos szén-dioxid-kibocsátási mutatóit. A
kibocsátás ugyanis több mint húsz százalékkal fog csökkenni a 42 százalékos hatásfokú erőmű üzembe állásával és a

A világ legnagyobb feltörekvõ piaci guruja, Mark Möbius szerint a piacok már
túlreagálták a hitelpiaci válság hatását,
és egy évet sem kell várni az árfolyamok
tartós emelkedésére.
Amikor a befektetõk elkeseredésükben
adják el a részvényeiket, akkor érkezett
csak el az idõ a vásárlásra. Mindenki azt
mondja, hogy a mostani helyzet teljesen
másról szól, de a történelem és az emberi természet ismétli önmagát – fejtette
ki Möbius. “A mostanra már alulértékelt
részvényeket elkezdtük vásárolni, ami
egy éven belül már pénzt is fog hozni a
konyhára, és akkor már nevetségesnek
fog tûnni, hogy korábban annyira pesszimistán láttuk a helyzetet”. (Portfolio.hu)

Egyre közelebb
a Fed-kamatvágás
Egyre valószínűbb, hogy a Fed soron
következő októberi ülésén újból kamatot
vág. Eddig csak a piaci árazások alapján
következtethettünk erre, míg most a jegybankárok nyilatkozatai is ezt támasztják
alá. A Fed irányadó rátája 2 százalékon
áll, év végére 1.5 százalékos értéket várnak az elemzők. (Portfolio.hu)
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Kevésbé érinti a gázáremelkedés a távfűtéses lakásban
élőket, noha a távhőt nyolcvan százalékban gázból állítják elő.
Szintén október 1-től lépett hatályba az a kormányrendelet,
amely minden ilyen háztartásnak alanyi jogon támogatást
nyújt. Magyarországon 645 ezer, Budapesten 240 ezer lakás
fűtése - és általában melegvíz-ellátása - távhőszolgáltatóktól függ, ez összesen körülbelül másfél millió embert jelent.
Az új rendelet csaknem egyharmadával növeli a támogatást, ezenkívóül mostantól azok is kapnak kompenzációt,
akik eddig szociális alapon nem voltak erre jogosultak. Ez a
távhős lakások több mint felét teszi ki, ők hat hóünapon át
havi 1150 forint kedvezményt kapnak. A támogatás forrása
a költségvetés tartaléka, míg jövőre az energiaipari cégekre
kivetett Robin Hood-adó fedezné a kompenzációt. Ennek
elfogadása azonban egyelőre kétséges, mert csak a kisebbségben kormányzó MSZP ért egyet vele. (MTI/Index)

Óriási szénerőmű épül a Mátrában
két, 26 százalékos kapacitással működő blokk leállításával.
A fejlesztés kapcsán az MVM felhívta a figyelmet arra:
Magyarországon a lignit az egyetlen, számottevő mennyiségben rendelkezésre álló, hazai kitermelésű energiahordozó. Ennek felhasználása az energiaellátás biztonsága
szempontjából is fontos, hiszen hazánk közismerten magas energiaimport-függőségét csökkenti. Ráadásul mivel
a hazai energiahordozóval megtermelt villamos energia
ára főként a kitermelés költségeitől függ, hosszú távon is
kiszámítható az áram megtermelésének költsége. (Index)

Az MDF megbocsátott volna Almássynak
SZDSZ: aggasztó kérdések a lehallgatási ügyben
Szívesen megbocsátott volna az MDF Almássy Kornélnak,
amiért éretlenül és fiatalon, valakik balekjaként szembeszállt
Dávid Ibolyával, mondta Boross Péter a Nap-keltében. Az
egykori miniszterelnök szerint azonban pont Almássy tette lehetetlenné az ügy méltányos rendezését. A megfigyelési ügy
ellenére a párt jó szándékkal viseltetett a Boross szerint is jó
kvalitású „fiú” iránt, és csupán pihentetni akarták hat hónapra, abban a reményben, hogy kis idő után megérhetett volna.
A „fiú” azonban olyan elképesztő állításokkal állt elő múlt
csütörtökön, ami minden párt tűréshatásán túlterjedt volna.
Boross úgy vélte, hogy Almássy megnyilatkozásai visszalépésének okairól „övön aluli támadások” voltak az MDF ellen,
„pont akkor, amikor az országnak még soha nem volt annyira
szüksége” egy nyugodt, messze tekintő pártra, mint most.
Boross azt is állította, hogy nem ismerte az elrabolt somogyi pártelnököt, vagy ha ismerte, akkor sem tudja beazonosítani. Balla György, akinek elhurcolásáról szintén Almássy
beszélt a tisztújítás visszásságaival összefüggésben, több
mint két éve vezeti a párt Somogy megyei szervezetét.
Gulyás József SZDSZ-es képviselő szerint rengeteg az
aggasztó kérdés a lehallgatási botrány kivizsgálásával kapcsolatban. A liberális politikus szerdán levelet küldött Jóri Andrásnak, a hétfőn megválasztott adatvédelmi biztosnak. Gulyás

levelében többek között arra keresi a választ, miként lehetséges az egy jogállamban, hogy létezik egy árnyékszolgálat,
mely a legszemélyesebb adatainkat ismeri? Van-e joga a nyomozóhatóságnak ahhoz, hogy az ügy lezárása előtt újságírókkal és a nyilvánossággal megosszon bármilyen információt?
Az SZDSZ Jóri segítségét szeretné kérni, a politikus szerint
“a rendszerváltás óta kirobbant legsúlyosabb közbotrány” kivizsgálásában. Csütörtökön Gulyás a parlamentben kezdeményezni fogja, hogy állítsanak fel egy vizsgálóbizottságot, ami
az érintett politikusok felelősségét is vizsgálja majd. (Index)

BKV: nem volt kémprogram
A rendőrség négy hónap nyomozás után végül alaptalannak
találta a fővárosi közlekedési cég feljelentését, ami szerint öt
kémprogramot telepítettek ismeretlenek a cég számítógépeire, és aminek miatt Vitézy Dávid felügyelőbizottsági tag
Regőczi Miklós vezérigazgató-helyettes levelezésének bizonyos részéhez jutott. “Politikai kamu volt ez az ügy, politikai
bosszú, amiért megakadályoztuk a járatritkításokat” - mondta
az Indexnek Vitézy Dávid, a Városi és Elővárosi Közlekedési
Egyesület (VEKE) szóvivője. A BKV nem reagált az Index
megkeresésére.

hirdetés
• kitűnő teljesítmény
• hosszú élettartam
• kényelmes öt személynek
• nagy csomagtér

Magyar Memo
Mi a szocdem most?
Egyéves késéssel elkészült az MSZP “ideológiai
programja”, amelyet a Népszabadság mutatott be.
A 32 oldalas dokumentumot Hiller István vezetése
mellett többek között Krausz Tamás, Nagy Sándor, Ormos Mária és Hegyi Gyula fogalmazta. A
szövegből kiderül, az MSZP a demokráciát és a
szocializmust egyszerre kívánja képviselni, és
szocializmus alatt ma a “szociális igazságot” értik.
Az osztogató állam helyébe azonban az öngondoskodást és az egyensúlyteremtést állítanák. A program megállapítja, hogy az emberek nem értik a
reformokat, ezért nem lehet azokat végrehajtani.
A fogalmazvány többször hivatkozik 1956-ra,
amely az MSZP szociáldemokrata irányvonalának
origója a szerzők szerint. Helyet kaptak a programban a chartára rímelő antifasiszta, demokráciavédő
paszusok is. A Haza és Haladás, XXI. századi magyar szociáldemokrácia címet viselő vitaanyagot a
2009 tavaszi tisztújító kongresszuson vitatja meg a
szocialista párt. (Index)

Kína űrlaboratóriumot épít
Kína négy éven belül Föld körüli pályára akar állítani egy nyolctonnás kutatólaboratóriumot - írta
internetes honlapján a China Daily című pekingi
lap. A kínaiak a labor után űrállomást építenének,
végül embert küldenének a Holdra. A most tervezett
objektum méreteit korlátozza, hogy Kína még nem
rendelkezik nagyobb teljesítményű rakétákkal.
Csiao Vej-hszin, a pekingi egyetem űrkutatója a
lapnak nyilatkozva elismerte, hogy Kína még mindig
meglehetősen messze van az Egyesült Államoktól
és Oroszországtól az űrtechnológiák terén, és nem
lenne reális arról beszélni, hogy Kína utoléri őket.
“Mi csak mindent megteszünk azért, hogy csökkentsük a lemaradást” - mondta a kutató. (MTI)

Gyurcsány: Orbán veszíteni fog
Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor - hasonlóan a 2006-os országgyűlési választáshoz - ismét
veszíteni fog, mert akkor is tévedett, és most is a
“régi lemezt nyomja”. A miniszterelnök ezt az atv.hu
internetes oldal szerdai fórumán írta. A kormányfő
szerint Orbán Viktornak nincs túl elemző gondolkodása. “Szerintem azért (is) bukta el az előző
választásokat, mert azt hitte, hogy azok éppen olyanok lesznek, mint a korábbiak. Tévedett, vesztett.
Most is azt fog” - írta. Kitért arra is, hogy a Fidesz
összegabalyodott a szélsőjobbal, mert Orbán Viktor el akarja kerülni, hogy tőle jobbra legyen politikai erő. Így inkább engedi megfertőzni az egész
jobbközepet - tette hozzá. Mint írta, “ez stratégiai,
történelmi hiba, sőt, bűn”.
A miniszterelnök szerint a nemzetközi válság
közvetlen hatásával nem számol a kormány, de a
növekedés csökkenhet, a kamatok növekedhetnek.
“Amerika influenzás, mi itt Európában egyelőre csak
szénanáthától szenvedünk” - vélekedett. (MTI)
hirdetés
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Beengedték az EU megfigyelőit az oroszok
Izvesztyija: Ukrajna fegyvert szállított Grúziának
Megkezdték munkájukat az Európai Unió fegyvertelen
megfigyelői Grúzia oroszok által megszállt területein.
Az orosz hadsereg, bár kedden még azt mondta, hogy a
megfigyelők nem léphetnek be az úgynevezett pufferzónába - Grúzia illegálisan megszállt területeire -, néhány
helyre mégis beengedte a megfigyelőket. Igaz, másutt
“biztonsági okokra” hivatkozva visszafordították őket, bár
az EU közvetítésével aláírt grúz-orosz megállapodás elvben szabad bejárást biztosít a megfigyelőknek az ország
teljes területére, így a szakadár területekre és a pufferzónákba is. Ehhez képest Moszkva egyszerűen megtagadta
az EU megfigyelőinek a belépést a szakadár területekre.
Ugyanennek a megállapodásnak az értelmében az
orosz hadseregnek már régesrég ki kellett volna vonulnia az illegálisan megszállva tartott területekről,
és a két szakadár területen is a háború előtti mértékűre kellett volna csökkentenie a csapatlétszámot.
A legújabb orosz ígéret szerint október 10-ig kivonják csapataikat a pufferzónákból, ám a szakadár területeken megduplázzák a háború előtti létszámot.
A nehézségek ellenére az EU egyelőre még nem rúgta
össze a port az oroszokkal. A megfigyelőcsoport egyik
brit tagja szerint szándékosan ilyen engedékenyek,
írja a BBC. Bíznak benne, hogy a magasabb szintű

diplomáciai tárgyalásokon végre rávehetik az oroszokat, hogy legalább azt tartsák be, amit megígértek.
Alkotmányos felelősségrevonás fenyegeti Viktor Juscsenko ukrán elnököt, mert az ő utasítására, országa
védelmi képességeinek kárára szállítottak fegyvereket
Ukrajnából Grúziába a déloszét hadművelet végrehajtásához - írja az Izvesztyija című moszkvai napilap, amely
olyan exkluzív dokumentumok birtokába jutott, amelyek
bizonyítják az ukrán államfő közvetlen szerepét a fegyverügyletekben. A moszkvai napilap csütörtöki számában
jelenik meg az erről szóló cikk, de az újság internetes kiadásában már előzőleg napvilágot látott az írás. A lap azt
állítja, hogy Juscsenko utasítására az ukrajnai hadsereg
használatában lévő fegyvereket adtak el Grúziának. (MTI)

Szomália elismeri a szakadárokat
Szomália azt tervezi, hogy a lehető legrövidebb időn belül
diplomáciai kapcsolatot létesít Abháziával és Dél-Oszétiával, Grúzia két szakadár területével, jelezte szerdán
Szomália moszkvai nagykövete.
Az augusztusi grúz-orosz háború után Oroszország
elismerte Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét. Mostanáig csak Nicaragua követte példáját. (MTI)

Kolompár–Teleki-háború az OCÖ-ben
140 milliót keresnek a cigányszervezet elnökén
Fejvesztettség, baloldali roma belháború jelei mutatkoznak az Országos Cigány Önkormányzat irányításában a
Magyar Nemzet szerint. A lap úgy tudja, hogy megingott
Kolompár Orbán széke, miután Teleki László és köre pénzügyi beszámolóra próbálja rászorítani az OCÖ-elnököt.
Az elnököt veszélyeztető ellentétek a romaszervezet
vezetését
domináló
Magyarországi
Cigány Szervezetek Fóruma (MCF) és az eddig szövetséges EURIFE között alakultak ki.
A Magyar Nemzet információi szerint az egykori romaügyi államtitkárt delegáló kisebb romaszervezet határozottan Kolompár ellenes akcióba kezdett. Az EURIFE kezdeményezte az OCÖ rendkívüli közgyűlésének
összehívását, ahol Kolompárnak, az önkormányzat
és az MCF elnökének be kellene számolnia az ellene
és kiskunmajsai civil szervezete ellen folyó eljárásokról. Kolompáron előbb csak 13 millió forintot, újabban
– partnerszervezeteivel együtt – már további 140 millió
romafoglalkoztatási közpénzt is keresnek a hatóságok.
Kolompárék visszautasították a kezdeményezést.
Ennek ellenére kedden az MCF frakciója ülésezett
és több határozatot hozott. Parlamenti mandátumuk-

ról való lemondásra szólították fel három fideszest,
Farkas Flóriánt, a Lungo Drom elnökét, és Varga Józsefet, valamint Balog Zoltánt, az emberi jogi bizottság elnökét, mert szerintük „kettős mércével mérik a
cigányságot”. Telekit pedig arra szólították fel, hogy
mondjon le az OCÖ elnökségi tagságáról, ha nem hajlandó „híven a cigányságért dolgozni”. (Magyar Nemzet)

Katasztrófák esetén cigányokat
is mozgósíthatnak
Roma polgári védelem alakult Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében is, néhány héttel azután, hogy az országos szervezet létrejött. Az Európában egyedülállónak
számító kezdeményezés célja, hogy katasztrófahelyzetekben minél eredményesebben vonják be a veszély
elhárításába a cigányokat. Árvíz esetén például nemcsak
az érintetteket, hanem azokat is, akik segíteni tudnak. A
közreműködők pénzt is kapnak, így a polgári védelem
egyúttal munkalehetőséget is teremt.
A szervezet a működéshez szükséges pénzt állami
költségvetésből kapja. (Észak-Magyarország)

Sérti az utasok méltóságát a BKV

Az ellenőr nem igazoltathat - Nincs érvényes üzletszabályzat
A BKV jegyellenőreinek stílusa gyakran sérti az emberek méltóságát, derül ki Szabó Máténak,
az állampolgári jogok biztosának vizsgálatából.
A jelentés arra is kitér, hogy az utazók csak késve kapnak választ kérdéseikre és abban sem tükröződik vissza
az elfogulatlan, korrekt vizsgálat lefolytatása, így sérül a
tisztességes eljáráshoz való jog. Visszásságokat tárt fel
Szabó Máté a pótdíjazás gyakorlatában is, mivel a vizsgálat szerint a BKV minden esetben behajtja a pótdíjat az utasoktól, de jegyvásárlásra nem nyílik mindenhol lehetőség.
Megállapítja továbbá, hogy az ellenőrök hatósági jog-

kört nem gyakorolhatnak, tehát például nem igazoltathatnak, hiszen a szolgáltató BKV ugyanolyan magánfél,
mint a szolgáltatását igénybe vevő utasa. Az ellenőrzés
jogosultságának igazolására a megfelelő eszközének
az ombudsman a karszalagot, valamint egy azonosító számot tartalmazó fényképes igazolvány viselését
tartja, amennyiben az jól látható és ugyanez várható el
azoktól a biztonsági őröktől is, akiket a BKV alkalmaz.
Hiányosságként említette továbbá, hogy a BKV nem
rendelkezik a törvényben rögzített, jóváhagyott üzletszabályzattal, ez pedig sérti a jogbiztonságot. (MTI)

