
 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie október - december 2001 - Maďarsko

Výsledky projektu HESO za Maďarsko zostavuje Central European University v Budapešti.

 

  IV. ŠTVRŤROK OKTÓBER - DECEMBER 2001  RATING  Miera
súhlasu  Koeficient

dôležitosti

   PORADIE OPATRENÍ PODĽA RATINGU  [-
300;300]  [ -3;3 ]  [ 0-100% ]

1.  Zrušenie postupnej devalvácie forintu  109,1  2,11  51,7

2.  Vysporiadanie dlhov z nesplatených úverov na bývanie  83,2  1,60  52,0

3.  Rozhodnutie Dozoru nad fin.trhom o povinnosti Matáv predložiť
verejný prísľub na nákup akcií  78,8  2,63  30,0

4.  Zákon o kapitálovom trhu  62,5  1,50  41,7

5.  Konanie Protimonopolného úradu voči Centru pre študentské 
úvery  58,8  2,50  23,5

6.  Podpora úverov na bývanie  35,0  0,50  70,0

7.  Návrh zákona o lobingu  34,7  0,90  38,5

8.  Nákup stíhacích lietadiel  13,8  0,44  31,1

9.  Upravené predpisy na nemocenské dávky  -26,7  -0,67  40,0

10.  Novela zákona dani z príjmov (úľavy pre malých
poľnohospodárov)  -31,5  -0,70  45,0

11.  Zvýšenie minimálnej mzdy  -60,4  -0,80  75,5

12.  Návrh zákona o založení Národného pozemkového fondu  -62,1  -1,80  34,5

13.  Rozšírenie Széchenyiho programu (program na oživenie
hospodárstva)  -65,6  -2,00  32,8

14.  Návrh zákona o privatizácii zdravotníctva  -81,4  -1,10  74,0

15.  Záverečný účet štátneho rozpočtu  -128,9  -2,00  64,4

         
  Rating štvrťroka (prijaté opatrenia)  10,7     

 

Charakteristiky hodnotených opatrení

1. Zrušenie postupnej devalvácie forintu

Prvým októbrom Maďarská národná banka zrušila postupnú devalváciu maďarského forintu a zaviedla
fluktuačné pásmo domácej meny ± 15 % na úrovni 276,1 HUF/EUR.



 

2. Vysporiadanie dlhov z nesplatených úverov na bývanie

Na základe skoršieho návrhu Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na reštrukturalizáciu ešte nesplatených 
úverov, obdržalo od novembra takmer 28 tisíc rodín oznámenie o rozhodnutí štátnej správy o tejto
reštrukturalizácii. Z celkového počtu 56 000 dlžníkov, ktorým kvôli nedoplatkom na bytových úveroch hrozilo
vysťahovanie, bolo doručené toto oznámenie vedúceho rezortu len tým osobám, ktorí prijali skorší návrh
Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na reštrukturalizáciu splatenia úverov.

 

3. Rozhodnutie Dozoru nad finančným trhom o povinnosti Matáv predložiť verejný
prísľub na nákup akcií

Štátny dozor nad finančným trhom svojim uznesením dočasne zrušil členské práva spoločnosti Matáv v Prvej
peštianskej telefónnej spoločnosti (Első Pesti Telefontársaság) a vyzvala ju, aby predložila verených prísľub na
nákup akcií od ostatných akcionárov EPT na nákup alebo predala časť svojich akcií.

 

4. Zákon o kapitálovom trhu

Parlament prijal Zákon o kapitálovom trhu, ktorý podľa Ministerstva financií MR úplne zosúladil
dozor nad kapitálových trhom s regulačným systémom Európskej únie. Nový zákon by mal vytvoriť modernejšie
a priaznivejšie právne rámce pre domáci kapitálový trh.

 

5. Konanie Protimonopolného úradu voči Centru pre študentské úvery

Protimonopolný úrad zahájil konanie voči akciovej spoločnosti Centrum pre študentské úvery (DHK), nakoľko je
táto ochotná poskytnúť úver poslucháčom len v prípade, keď si otvoria účet v Poštovej banke. Konanie sa
začalo na základe oznámenia študenta univerzity, ktorý bol odmietnutý zo strany DHK, z dôvodu neotvorenia si
účtu práve v menovanej banke.

 

6. Podpora úverov na bývanie

Na základe rozhodnutia vlády od 1. novembra budú vďaka štátnej podpore prístupné lacnejšie úvery na
zakúpenie nového alebo použitého bytu.

 

7. Návrh zákona o lobbingu

Vláda predložila parlamentu návrh zákona o lobbingu vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti. Cieľom
lobovania je podľa návrhu ovplyvniť proces tvorby zákonov. Oprávnenie na túto činnosť by dostali rovnako
spoločenské ako aj hospodárske skupiny. Lobingová činnosť by sa týkala otázok spadajúcich do kompetencie
parlamentu, vlády, jednotlivých rezortov ako aj samospráv. Lobisti by tak mohli zastupovať vlastné záujmy ako
aj záujmy svojich poverovateľov v kruhu ministrov, poslancov parlamentu a miestnych samospráv.

 

8. Nákup stíhacích lietadiel



Na základe rozhodnutia Kabinetu národnej bezpečnosti vládou vypísanú verejnú súťaž na dodávku stíhacích
lietadiel, vyhrala anglicko-švédska spoločnosť SAAB-BAE s produktom Gripen a porazila ponuku americkej
vlády na predaj 14 používaných bojových lietadiel F-16. Podpísaním memoranda o porozumení sa maďarská a
švédska vláda dohodli na dlhodobom prenájme 14 lietadiel, ktoré boli povôdne vyrobené pre švédsku armádu.
Podľa oficiálneho zdôvodnenia bola švédska ponuka zvíťazila vďaka záväzku k spätným investíciám.

 

9. Upravené predpisy na nemocenské dávky

V novembri 2001 vstúpili do platnosti upravené predpisy na nemocenské dávky. Značne nižšiu dávku v
porovnaní s predchádzajúcim obdobím môžu dostať tí, ktorí pred ochorením poberali podporu v materstve,
príspevok na ošetrenie dieťaťa alebo tí, ktorí obdržali vyššie odstupné, respektíve vykonávali základnú
vojenskú službu. Súčasne však môžu dostať hoci aj spätne vyplatené doplnkové dávky tie osoby, ktoré boli
v roku 2001 na materskej dovolenke a pred narodením svojho dieťaťa mali nadpriemerný príjem.

 

10. Novela zákona o dani z príjmov

Parlament novelizoval Zákon o dani z príjmov. Prijaté úpravy zákona uprednostňujú počnúc rokom 2002 v
agrárnom sektore tých poľnohospodárov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rodinnom hospodárstve.

 

11. Zvýšenie minimálnej mzdy

Na základe dohody sa zvyšuje minimálna mzda od budúceho roku na 50 tisíc forintov. Uzavretie tejto dohody
bolo umožnené tým, že vláda prisľúbila poskytnutie 15 miliardovej kompenzácie zamestnávateľom v prípade
uzavretia tejto dohody. Odborové organizácie zároveň dostali prísľub na zahájenie rokovaní ohľadne doplnenia
zvýšenia platov a zavedenia systému mzdovej sadzby.

 

12. Návrh zákona o založení Národného pozemkového fondu

Vláda predložila návrh zákona o založení Národného pozemkového fondu, a na to nadväzujúcu úpravu
zákonov o ornej pôde a výboroch na vysporiadanie pozemkov. Podľa ministra príslušného odboru
predkladajúceho zákon, založenie Národného pozemkového fondu napomáha k vytvoreniu a zosilneniu
rodinných poľnohospodárskych podnikov.

 

13. Rozšírenie Széchenyiho programu (program na oživenie hospodárstva)

Vláda prijala v októbri 2001 balík na oživenie hospodárstva nazývaný ako Széchenyiho program plus, ktorý sa
medzi inými usiluje o vyváženie vplyvu pomalšieho rastu svetového hospodárstva na Maďarsko,
prostredníctvom rozšírenej podpory pre zakladanie rodín a zrýchlenia investícií do infraštruktúry. Súčasťou
programu na oživenie hospodárstva je, že podniky s maximálnym počtom zamestnancov do 50 od roku 2002
nebudú musieť platiť daň z príjmov právnických osôb do výšky 30 miliónov HUF namiesto pôvodných 10
miliónov HUF, ak z toho pochádzajúci zisk použijú na investície. Vláda odsúhlasila investičnú garanciu vo
výške 50 mld. HUF na výstavbu Milleniumského mestského centra okolo Národného divadla. V rámci programu
na oživenie hospodárstva sa taktiež zaháji výstavba piatich rýchlostných cestných komunikácií.

 

14. Návrh zákona o privatizácii zdravotníctva



Maďarská vláda schválila začiatkom septembra 2001 návrh zákona o privatizácii zdravotníckych zariadení.
Predkladateľ návrhu, minister zdravotníctva očakáva od tohto zákona normalizáciu privatizácie odborných
ambulancií a nemocníc, ako aj elimináciu úplatkárstva. Podľa návrhu môžu prevádzkovatelia svoje zariadenia
prevádzkovať aj formou neziskovej organizácie. Poskytovatelia zdravotníckych služieb, nakoľko už nebudú
hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami, budú môcť využívať externé finančné zdroje, požiadať o úver a
uzatvárať subdodávateľské zmluvy s firmami orientovanými na zisk. Samospráva môže udeliť licenciu na
prevádzkovanie nemocnice, avšak má možnosť prevádzkovať svoje zariadenia aj formou obchodnej
spoločnosti v osobnom vlastníctve. Návrh zákona umožňuje miestnym samosprávam rozhodovať aj o tom,
komu a za akých podmienok zveria starostlivosť o pacientov, respektíve komu predajú majetok zdravotníckeho
zariadenia.

 

15. Záverečný účet štátneho rozpočtu

V novembri 2001 maďarský parlament schválil Záverečný účet štátneho rozpočtu za rok 2001 s nasledovným
výsledkom hlasovania : 207 áno, 160 nie a 3 sa zdržali hlasovania.



 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Maďarsko

Výsledky projektu HESO za Maďarsko zostavuje Central European University v Budapešti.

 

  JANUÁR - MAREC 2002  RATING  Miera
súhlasu  Koeficient

dôležitosti

  PORADIE OPATRENÍ PODĽA RATINGU  [-
300;300]  [ -3;3 ]  [ 0-100% ]

1.  Podpora regionálneho rozvoja  106,1  1,67  63,7
2.  Zvýhodnenie úverov na kúpu bytov  94,3  1,44  65,6
3.  Návrh na zvýšenie platov pedagógov  67,0  1,06  63,2
4.  Návrh na odstránenie rómskych osád  65,0  1,08  60,4
5.  Návrh konsolidácie zdravotníctva  59,9  0,88  68,4
6.  Finančná podpora zahraničným Maďarom  25,5  0,75  34,6
7.  Revízia údajov platobnej bilancie Maďarskou Národnou Bankou  23,8  0,60  39,7
8.  Zatvorenie starých spaľovní odpadu  0,0  0,00  70,5
9.  Obmedzenie používania cudzieho jazyka v reklame  -18,7  -0,82  22,7

10.  Flexibilná úverová karta len pre pre členov obchodných komôr  -27,4  -0,87  31,7
11.  Návrh poukazovať 1% zo zaplatenej dane rodičom daňovníka  -56,5  -2,53  22,4

12.  Obmedzenie výdavkov vo volebnej kampani len pre
zaregistrovaných kandidátov  -59,6  -1,56  38,1

13.  Rozhodnutie vlády o kandidatúre na organizáciu letných
Olympijských hier v roku 2012  -67,3  -2,56  26,3

14.  Rozhodnutie neprivatizovať železiarne Dunaferr  -67,9  -1,33  50,9
15.  Vymenovanie nových štátnych úradníkov  -101,2  -2,53  40,0
16.  Privatizácia poľnohospodárskeho podniku Babolna  -110,7  -2,35  47,1
         
  RATING I. ŠTVRŤROKA 2002 - prijaté opatrenia  -16,9     
         
  RATING IV. ŠTVRŤROKA 2001 - prijaté opatrenia  10,7     

• Členovia hodnotiacej komisie

 

1. Podpora regionálneho rozvoja

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Rozhodnutie finančne podporiť regionálny rozvoj bol vnímaný pozitívne, viacerí odporúčali použiť na jeho



podporu viac prostriedkov. Niektorí vyjadrili obavy z politicky motivovaného rozdeľovanie týchto prostriedkov.

Charakteristika opatrenia:

Vláda MR vo februári 2002 rozhodla o použití 30 miliárd forintov (cca 5,2 mld.Sk) na regionálny rozvoj. Viac
ako jedna tretina tejto sumy bude použitá len na podporu rozvoja v najzaostalejších oblastiach. 6 miliárd
forintov získajú župy (kraje) a 5,7 miliárd priamo okresy. Národná rozvojová rada, ktorá je zložená z
predstaviteľov samosprávy a vlády, bude rozhodovať o použití ďalších 6,7 miliárd forintov, ktoré získajú
Regionálne rady rozvoja. Tieto zdroje sa môžu použiť aj na výstavbu dopravnej infraštruktúry či rozvoj
zdravotníckych zariadení v menších obciach. Zostatok sumy bude rozdelený medzi všetky okresy.

 

2. Zvýhodnenie úverov na kúpu bytov

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Členovia hodnotiacej komisie vyjadrili súhlas s úlohou vlády pri podpore bytovej výstavby, no vyjadrili obavy
nad dlhodobými dopadmi finančnej podpory na verejné financie. Niektorí podotkli, že opatrenie nerieši
problémy s bývaním sociálne najslabších skupín.

Charakteristika opatrenia:

Od marca 2002 poskytuje maďarská vláda podporu na kúpu novostavieb i existujúcich bytov vo forme dotácie
na úrokové platby z pôžičiek (v súčasnosti vo výške 10%). Podľa rozhodnutia vlády bude štát taktiež
kupujúcim garantovať úrokovú mieru do výšky 6% počas 20 rokov. Vláda taktiež rozhodla, že pojem
rekonštrukcie sa pre účely priznania nároku na zvýhodnený úver významne rozšíri, čo umožní financovať
takmer všetky formy renovácie (napr.: modernizácia, výmena okien atď.)

 

3. Návrh na zvýšenie platov pedagógov

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Nové tarifné tabuľky, vďaka ktorým by malo dôjsť k zvýšeniu miezd pedagógov, sa stretli so súhlasom
hodnotiacich. Viacerí upozornili na klesajúci pomer medzi počtom študentov a počtom učiteľov.

Charakteristika opatrenia:

Podľa Ministerstvom školstva vypracovaného návrhu nových tarifných tabuliek bude zárobok začínajúceho
pedagóga, ktorý ukončil univerzitu, od 1. januára 2003 100 tisíc forintov (cca 17 tis.Sk) a priemerná mzda
všetkých pedagógov by mala dosahovať 125% národného priemeru už v rokoch 2003-2004 oproti pôvodne
plánovanému roku 2006. V rokoch 2003-2004 by mala priemerná mzda pedagógov dosiahnuť 152 tisíc
forintov (26 tis.Sk), a zárobok pedagóga ktorý ukončil univerzitu by sa mala pohybovať medzi 100 a 240 tisíc
forintmi. (cca 17-41 tis.Sk)

 

4. Návrh na odstránenie rómskych osád

Komentár k hodnoteniu:

Zatiaľ čo myšlienka opatrenia bola expertmi hodnotená pozitívne, zazneli obavy nad mierou vyčlenenia rómskej
komunity. Viacerí by uvítali opatrenia, ktoré by umožnili integrovať túto sociálnu skupinu do majoritnej
spoločnosti.

Charakteristika opatrenia:



Ministerka spravodlivosti Ibolya Dávid na marcovom zasadnutí Výboru pre rómske otázky oznámila, že
onedlho príde do vlády Návrh koncepcie o útlme rómskych osád, ktorý vyhotoví ministerstvo
poľnohospodárstva. Zlikvidovanie osád podľa doteraz zverejnených údajov bude stáť desiatky miliárd forintov.

 

5. Návrh konsolidácie zdravotníctva

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Napriek dôležitosti potreby konsolidovať stav zdravotníctva zazneli zo strany hodnotiacich silné pochybnosti o
uskutočniteľnosti návrhu ministerstva.

Charakteristika opatrenia:

Päť odborných výborov Ministerstva zdravotníctva MR, s tuctom odborníkov pripravilo návrh konsolidácie
rezortu. Komplexný program sľubuje zdravotníctvu päťsto miliardový nárast prostriedkov počas piatich rokov.
Už od začiatku budúceho roka by mzda začínajúcich odborných lekárov mohla dosiahnuť 160-tisíc forintov –
cca. 27 000 Sk (v súčasnosti je asi 3-krát nižšia). Podľa návrhu by riaditelia nemocníc mali mať prostriedky
na zvýšenie minimálne mzdy aj v prípade ošetrovateľov.

 

6. Finančná podpora zahraničným Maďarom

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Hodnotiaci finančnú podporu Maďarov žijúcich v zahraničí ocenili, pričom niektorí považovali vyčlenenú sumu
za nedostatočnú. Poukázané však bolo i na fakt, že selektívne poskytovanie týchto prostriedkov len maďarsky
hovoriacim občanom je diskriminačné voči ostatným občanom danej krajiny, čo môže v konečnom dôsledku
navzájom znepriateliť maďarskú menšinu s ostatnými občanmi krajiny.

Charakteristika opatrenia:

Na základe uznesenia vlády MR bude 1,2 miliardy forintov použitých na podporu maďarsky hovoriacich
občanov iných krajín, ktorí budú mať po získaní štatútu tzv. zahraničného Maďara právo požiadať o finančnú
podporu v oblasti vzdelávania, výchovy a kultúry.

 

7. Revízia údajov platobnej bilancie Maďarskou Národnou Bankou

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

S rozhodnutím Maďarskej národnej banky hodnotiaci súhlasili, nakoľko oprava predchádzajúcich nepresností a
chýb v platobnej bilancii bola nutná. Ocenili taktiež fakt, že korektúra dát, dokazujúca horšie výsledky, bola
uskutočnená a zverejnená pred voľbami.

Charakteristika opatrenia:

Maďarská národná banka spätne upravila údaje platobnej bilancie za posledné dva roky. K oprave údajov
došlo potom, čo zistila, že počas 22 mesiacov chybne vykazovala deficit bežného účtu. Po oprave bol deficit v
roku 2001 2,5 krát väčší oproti pôvodne zverejneným hodnotám.

 

8. Zatvorenie starých spaľovní odpadu



Komentár k hodnoteniu:

Viacerí hodnotiaci sa obávajú, že rozhodnutie nebolo založené na dôkladnom posúdení dopytu k životnému
prostrediu priateľských technológiách spaľovania odpadov.

Charakteristika opatrenia:

Podľa nariadenia Ministerstva životného prostredia MR z marca 2002 treba väčšinu starších spaľovní odpadu
zatvoriť v priebehu dvoch rokov. Toto opatrenie môže podľa niektorých odborníkov ohroziť domáci trh
spracovania odpadu. Momentálne je väčšia časť spaľovní nevyužitá, no po zatvorení môže vzniknúť
nedostatok kapacít. Podľa odborníkov štát potrebuje 2-3 nové, veľkokapacitné a moderné spaľovne. O ich
výstavbu však neprejavil záujem žiadny investor.

 

9. Obmedzenie používania cudzieho jazyka v reklame

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Z komentárov expertov hodnotiacej komisie vyplynulo, že jazyk by nemal byť ochraňovaný zákonom. Niektorí
hodnotiaci však boli názoru, že ochrana maďarského jazyka by mala začať jeho výlučným používaním už na 
školách.

Charakteristika opatrenia:

Od polovice februára 2002 sa môžu objavovať cudzojazyčné reklamy a informatívne texty v domácej tlači, v
rozhlasových a televíznych programoch, na reklamných tabulách, na výkladoch obchodov, na verejných
miestach, na verejných budovách a taktiež na prostriedkoch hromadnej dopravy len vtedy, ak sa na tom
istom mieste a v rovnakom rozmere nachádza aj text v maďarskom jazyku. V zmysle zákona o reklamách a
obchodných nápisoch musia byť texty upravené do 1. januára 2003 podľa požiadaviek skoncipovaných v
právnom predpise.

 

10. Flexibilná úverová karta len pre členov obchodných komôr

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Rozhodnutie spájať poskytnutie úverovej karty s členstvom v obchodných komorách, asociáciách či iných
záujmových združeniach bolo hodnotiacimi odmietnuté. Viacerí sa taktiež obávali možných negatívnych
monetárnych dopadov samotnej podpory poskytovania úverov. Podľa názoru iných sa mali zdroje použiť
namiesto podpory úverov pre najmenšie podnikateľské subjekty na podporu malých a stredných podnikov.

Charakteristika opatrenia:

Vláda sa rozhodla od mája 2002 podporovať zavedenie flexibilnej úverovej karty (tzv. Széchenyiova úverová
karta). Majitelia tejto karty môžu za ľahších podmienok dostať od obchodných bánk úvery, najviac však jeden
milión forintov. Kartu však môžu využiť len súčasní členovia Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a 
členovia Národného zväzu podnikateľov a podnikatelia, ktorí do niektorej z týchto organizácií vstúpia.

 

11. Návrh poukazovať 1% zaplatenej dane rodičom daňovníka

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Podľa názoru väčšiny hodnotiacich by zavedenie inštitútu poukazovania 1% zaplatenej dane rodičom
daňovníka len zneprehľadnilo a skomplikovalo súčasný daňový systém. Taktiež by tento inštitút vo väčšej miere
podporil hlavne dobre situovaných „rodičov“ a viedol by k nárastu sociálnej nerovnosti.



Charakteristika opatrenia:

Minister sociálnych vecí MR navrhol zaviesť do daňového systému tzv. „peniaze pre starých rodičov“. Po
zavedení tohto inštitútu by 1% zaplatenej dane z príjmu bolo poukázované rodičom daňovníka, ktorí túto daň
odviedli.

 

12. Obmedzenie výdavkov vo volebnej kampani len pre zaregistrovaných kandidátov

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Výklad Národnej volebnej komisie, na základe ktorého nie sú aktivity politických kandidátov pred začatím
oficiálnej politickej kampane regulované, podľa hodnotiacich vytvára významný priestor pre zneužitie medzery
volebného zákona.

Charakteristika opatrenia:

Národná volebná komisia (OVB) vo svojom stanovisku vyjadrila, že sa na poslaneckých kandidátov vzťahujú
pravidlá určené v zákone o volebnej kampani len od momentu, kedy ich volebné orgány oficiálne zaradia do
evidencie kandidátov. Komisia tak rozhodla v súvislosti so žiadosťou socialistického poslanca György-a
Keleti-ho, ktorý na zasadaní komisie vyslovil otázku, či obmedzenie použiť maximálne 1 milión forintov na
volebnú kampaň treba brať do úvahy až po zaevidovaní kandidáta. Komisia v súvislosti potvrdila, že z
hľadiska kampane sa považuje oficiálne za kandidáta len ten, koho zaevidovali. Z tohto stanoviska vyplýva, 
že kandidáti môžu prevádzať kampaň prakticky bez akejkoľvek regulácie, pokiaľ neboli oficiálne zaregistrovaní
ako volební kandidáti.

 

13. Rozhodnutie vlády o uchádzaní sa o organizáciu letných Olympijských hier v roku
2012

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Hodnotiaci vyjadrili názor, že rozhodnutie bolo motivované výlučne politicky, aby sa mohlo stať súčasťou
volebnej kampane.

Charakteristika opatrenia:

Vo februári vláda MR rozhodla o podpore uchádzania sa o organizáciu letných Olympijských hier (OH) v roku
2012. Vládny kabinet na zasadnutí parlamentných výborov žiadal poslancov, aby parlament prerokoval návrh
o podpore OH v Maďarsku v zrýchlenom legislatívnom konaní. Túto prosbu odôvodnil tým, že minister športu
Tamás Deutch odcestuje na zimné OH v Salt Lake City, kde by mal so splnomocnením parlamentu lepšie
rokovacie pozície.

 

14. Rozhodnutie neprivatizovať železiarne Dunaferr

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Na rozhodnutie ponechať železiarne v rukách štátu boli rozdielne názory. Niektorí podporili takýto postup, no
väčšina upozornila na možnú politickú motiváciu vlády pri tomto rozhodnutí.

Charakteristika opatrenia:

Železiarne Dunaferr podľa rozhodnutia APV (Maďarskej privatizačnej spoločnosti – obdoba FNM SR) ostanú
naďalej vo vlastníctve štátu. Podľa APV musí podnik najprv rozšíriť spoluprácu s dominantnými



západoeurópskymi železiarňami a reštrukturalizáciou a racionalizáciou vyrovnať svoje hospodárenie.

 

15. Vymenovanie nových štátnych úradníkoch

Komentár k hodnoteniu:

Väčšina respondentov podporuje myšlienku posilnenia nezávislosti štátnych úradníkov od politických zmien, no
kritizovala fakt, že premiér vymenoval nových štátnych úradníkov tesne pred voľbami. Viacerí hodnotiaci sú
presvedčení o politickej motivácii tohto rozhodnutia.

Charakteristika opatrenia:

Vláda zverejnila zoznam nových úradníkov na vedúcich pozíciách v štátnej správe, ktorých následne premiér
vymenoval na 5-ročné funkčné obdobie Tieto pozície sú lepšie odmeňované oproti ostatným štátnym
úradníkom. Na zozname sú štátni tajomníci, veľvyslanci, vedúci štátnych úradov a riaditeľ tajnej služby.

 

16. Rozhodnutie vlády o privatizácii poľnohospodárskeho podniku Babolna

Komentár hodnotiacej komisie k opatreniu:

Privatizáciu podniku podporuje väčšina hodnotiacich, no pochybnosti zazneli hlavne na adresu presunutia
podniku a procesu jeho privatizácie do rúk štátom kontrolovanej Maďarskej rozvojovej banky. Toto rozhodnutie
vlády znížilo transparentnosť celého procesu a zvýšilo riziko zneužitia privatizácie v prospech záujmov skupín
blízkych vláde.

Charakteristika opatrenia:

Vláda MR rozhodla, že najväčší poľnohospodársky podnik Babolna, ktorý vlastní štát, prejde z APV
(Maďarská privatizačná spoločnosť – obdoba FNM SR) pod správu Maďarskej rozvojovej banky (MFB). Vláda
zmenila koncepciu reštrukturalizácie podniku tak, že subjekt v účtovnej hodnote 2,5 miliardy forintov (cca 450
mil.Sk) prejde bezplatne z APV na MFB, ktorej úlohou bude predať ho strategickému investorovi. Vláda
stanovila, že nový vlastník musí mať skúsenosti s podnikaním v danej oblasti a časť akcií získajú
zamestnanci podniku. Investor nesmie podnik po privatizácii rozdeliť. Štát už použil 4 mld. forintov (cca 880
mil.Sk) na podporu tejto poľnohospodárskej farmy.


