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Apró kis hír járta be tegnap a nyilvánosság eldugott zugait. Eszerint az Európai Bizottság visszavonja a magyar
telekomadóval szembeni keresetét, amely már a luxembourgi Európai Bíróság el?tt hevert. Vajon mi történt az
Európai Bizottsággal?

Megvilágosodott? Jelenésük volt, és az Úr angyala megsúgta nekik, hogy kretének, s ráadásul gonoszak is?
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Nem, semmi ilyesmi nem történt. Annyi történt mindössze, hogy az Európai Bíróság Franciaországnak adott igazat
egy ugyanilyen adóügyben.

Egészen pontosan az történt, hogy az Európai Bíróság kimondta: „nem ütközik az engedélyezési irányelvekbe a
hírközlési szolgáltatókra kivetett franciaországi és máltai különadó”. Ezen bírósági ítéletb?l az Európai Bizottság
levonta az egyetlen lehetséges következtetést, és visszavonta a magyar és a spanyol különadóra vonatkozó
beadványát.
Ez, ugye, jó hír. Minekünk. És el is intézhetnénk a dolgot ennyivel, de azért van a történetnek néhány tanulsága.

Mindenekel?tt az, hogy az Európai Bíróság fenti ítéletét majdnem egy hónappal ezel?tt, június 27-én hozta. Ennek
ellenére egy hónapig sikerült szinte titokban tartani az egészet – ami els?sorban a mi felel?sségünk, mármint a
„jobboldali” médiáé. Merthogy a baloldali és liberális média kussolt az egészr?l, az érthet?. Ugyanis ?k abban
voltak érdekeltek, hogy az Európai Bíróság elkaszálja a magyar telekomadót. Ez pedig azért van így, mert az
ideiglenesen hazánkban állomásozó baloldali és liberális megmondóemberek, pártok és sajtótermékek soha,
semmilyen körülmények között nem mennének szembe semmilyen multinacionális mogullal, t?kével, érdekkel,
haszonnal. Ezek számára az egész világ egy nagy, megváltoztathatatlan történelmi szükségszer?ség, amivel
nemhogy nem lehet, de nem is szabad küzdeni. Éppen ilyen történelmi szükségszer?ség volt számukra a szovjet
birodalomhoz tartozás, az itt állomásozó szovjet hadsereg, a kommunizmus, a határon túli magyarok
kiszolgáltatottsága és jogfosztottsága. Történelmi szükségszer?ségnek fogták fel, hogy kussoljanak Erdélyr?l és az
erdélyi magyarság helyzetér?l, mert a szocialista internacionalizmus mégis csak fontosabb, mint kétmillió magyar
jogfosztottsága. Ennek jegyében nyalták Ceausescu talpát. Brezsnyev talpát. Ebb?l a megfontolásból ajnározták
teljesen elvtelenül az arabokat és a PFSZ-t – de amikor Izrael lel?tte a Malév bejrúti gépét, azért a világért sem
nyitották volna ki a pofájukat. Aztán hétf?r?l keddre váltottak, és most Izraelt ajnározzák éppen olyan elvtelenül.
Ezek az egyedek most éppen ilyen szükségszer?ségnek érzik, látják és láttatják a globalizációt és a multinacionális
t?ke mindenhatóságát és sérthetetlenségét. Ezért kussoltak az Európai Bíróság döntésér?l. De mindig lebuknak
valahogyan. És egyre gyakrabban. Ahogy egyre tarthatatlanabbá válik ez a beteg világrend, úgy lesz egyre
világosabb, hogy „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol”.
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Most is fölfeslett. És kiderült, hogy a magyar telekomadóhoz kísértetiesen hasonló adót vetett ki tehát
Franciaország, Spanyolország és Málta. Nohát, nohát… Ehhez képest éppen három éve hallgatjuk, hogy az „orbáni
unortodoxia” páratlan, egyedülálló ostobaság. Hogy nem vezet sehová. Hogy ez az egyenes út a végs?
összeomláshoz. A fényességes Európai Bizottság is ezt ugatja szünet nélkül. Ezért akarnak szégyenpadra ültetni.
A baloldali szocialisták, liberálisok, zöldek, kommunisták és egyéb elmebetegek soraiban ül? francia, spanyol és
máltai képvisel?k nyilván számtalan alkalommal ítélték el a magyar különadókat együtt párt- meg elv- meg
b?ntársaikkal. Mint most, a hülye Tavares hülye jelentésének megszavazásakor. Rémült, demokráciáért aggódó
pofával ítélték el a magyar médiatörvény azon kitételét, amely szerint politikai hirdetést csak a közszolgálati
televízióban lehet bemutatni. Csak egy francia néppárti képvisel? asszonyban volt annyi becsület, hogy felálljon és
közölje, Franciaországban pontosan ugyanezt mondja ki a törvény, mégsem hisztizik miatta senki.
Egyszóval Franciaország, Spanyolország és Málta hozzánk hasonló unortodox adóval sújtja a hírközlési multikat.
Az Európai Bíróság pedig kimondta, hogy ezzel nincs semmi baj.
Változik a világ, elvtársak.
Elég volt abból, hogy a nyugati világ rohangál a munka után, miközben a nagyt?ke ázsiai gyerekmunkával termel
magának extraprofitot, és úgy tesz, mintha szívességet tenne minekünk a puszta létezésével. Elég volt a
globalizációból, deregulációból, privatizációból. Elég volt a hazugságaitokból, a hülye, semmirevaló közgazdasági
törvényeitekb?l. Vége van, elvtársak! Mehettek a francba, hamarosan!
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