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Gazdaság

Megállapította a kormány a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program
idei fejlesztési kereteit

746 milliárdból marad 320 a vállalkozóknak?
Idén kiírnak gazdaságfejlesztésre (mikro, kis és középvállalkozások számára) 746 milliárd Ft-ot. Ez EU-s alap. A már megjelenő kiírásokban az
szerepel: „Magyarország Kormánya”. 746 milliárdból, ami a vállalkozásokhoz kerül: 320 milliárd, ebből amire komoly igény van kb. 100-120
milliárd. Azok a kiírások, amik a működő vállalkozásokat célozzák meg
csak gyártó tevékenységet végző cégeket támogatják, így kb. a vállalkozások kb. 80%-a nem pályázhat, a Közép-Magyarországi régió és Budapest
számára a megjelent 2015-ös ütemterv minimális lehetőséget biztosít
csak. Március 31. és április 2. között összesen 3 pályázatot írtak ki, amelyeken csak 1–1 pályázó nyerhet: kb, 80 milliárd Ft-os keretösszeggel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/9pfA9a

A Simicska-galaxis ellen még Orbán is kevés lesz
Gigantikus Simicska céghalmazzal kell megküzdenie Orbánnak
A kormányfő legközelebbi bizalmasából páriává lett Simicska Lajos
cégbirodalmát a Buda-Cashéhez vagy a Quaestoréhoz hasonlóan
talán csak egy a csillagrendszerek mozgását modellező számítógéppel lehetne követni. Számos bizalmasának céghalmazai szintén ott
keringenek körülötte, egyes csápok egymásba érnek, összekapcsolódnak, némely tagok időnként galaxist váltanak, mások csendben
kialszanak, valamennyi saját történettel.
Az Opten-cégadatbázis tanúsága szerint Simicska Lajosnak közvetett vagy közvetlen tulajdonosként ma 63 magyar társasághoz van
köze. Ráadásul a kép már szinte letisztultnak nevezhető.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/IY8g5z

Az utolsó fűszálig
Negyvenezer juh és több ezer szarvasmarha pusztulhat éhen a Hortobágyon, mivel nincs hova kihajtani őket – olvashattuk a drámai hírt.
A számháborúba talán felesleges belemenni, annál fontosabb, hogy
lássuk, milyen érték és mennyi emberi teljesítmény van veszendőben.
Az ok: több mint két évtized után az új földhaszonbérleti szerződések miatt más „gazdákhoz” került sok ezer hektárnyi legelő. A Hortobágyon és a Kiskunságban jártunk.
Van abban valami egészen sajátos, amikor áll az ember a Hortobágy
közepén, és egy széltől cserzett, kipirosodott arcú birkatartó a brókerbotrányról beszél neki. Tájszólásban. Braúkerbotrány. Valószerűtlen
helyzet, anakronisztikus. És jól jelez egyfajta végletes elkeseredettséget.
A birkatartók gyaníthatóan nem jókedvükben merülnek el a mikro- és
makrogazdaság részleteiben. Buj Gyula mezőpeterdi gazda azért hozakodik elő a Buda-Cash és a Quaestor ügyeivel, mert úgy érzi, az,
ami velük történt, és az, ami a tíz- és százmilliárdokkal piramisjátékot
űző brókercégekkel, néhány tekintetben rokon vonásokat mutat. Buj
Gyula 1973 óta foglalkozik birkatartással, dolgozott a helyi termelőszövetkezetben, volt maszek, majd a rendszerváltás után végleg önállósult,

juhait azóta táplálja a Hortobágyi Nemzeti Park füvével. Az állatokat
a húsukért tartja, a tejükért egyáltalán nem, a gyapjukért alig érdemes
nevelni őket. Állománya mindig elég volt arra, hogy önmagát és családját
fenntartsa belőle. Miután tavaly megtudta, hogy a korábban bérelt 52
hektár legelőből egyetlen négyzetméter sem jutott neki, alig akart hinni a
fülének. Nyáját azóta is kihajtja a régi legelőkre, ahol még nem jelentek
meg az új bérlő állatai, de a rendőröket már többször kihívták rá – legutóbb épp ottjártunk előtt néhány nappal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jwtw1P

A győri ETO alapvető lakossági közszolgáltatás
lett Magyarországon
Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette
a kormány a csődeljárás alatt lévő Győri Eto FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot és az ugyancsak csődeljárás alatt lévő ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaságot.
Kiemelt jelentőségű, akkor lehet egy gazdálkodó szervezet, és így
részben mentesülhet a csődeljárás alól, ha
– nemzetbiztonsági,
– honvédelmi,
– rendvédelmi,
– energiabiztonsági vagy energiaellátási,
– iparbiztonsági,
– katasztrófavédelmi,
– nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósítanak meg,
– törvény által meghatározott országos közfeladatot látnak el,
– a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása,
szempontjából országos jelentőségűnek tekinthető.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BA5oi7

Nem mond igazat a kormány
az M4-es beruházás leállításáról
Lázár János miniszterelnökségi miniszter április másodikán a kormányszóvivői tájékoztatóján arról beszélt, hogy az állam feladja az M4-es autópálya Abony és Fegyvernek közötti építését, miután az Európai Bizottság
kartellgyanú miatt nem támogatja annak finanszírozását.
A tenderezést nem kérdőjelezte meg az Európai Bizottság, mivel nem
is támogatja pénzzel az M4-es autópálya Abony és Fegyvernek közötti
szakaszát, így kartellgyanút sem állapíthatott meg – hangsúlyozta bizottsági és egyéb forrásokból kapott információi alapján a 444.hu.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/l2uR6k

Bárcsak itt született volna Orbán!
Kisnyék a román határ közelében fekszik. A szerkesztő Gyulára autózva állt meg egy kávéra a faluban. Feketéjét kortyolgatva fedezte
fel, milyen sajátos rendben működik a kétutcás település italboltja:
a kocsmáros reggel kinyit, majd miután a vendégek fogyasztottak,
bezár, átsétál a szomszédos boltba, kinyitja, a vásárlók jönnek a tejért
és kifliért, bezár, kocsma nyit, stb.

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

És hogy mivel foglalkoznak az emberek a faluban? „Közmunkás vagyok. A vízügynél dolgozom már négy éve.”
„A közmunka nem egy évig tart?” – lepődtem meg, de a sörözgető
férfi megnyugtatott: egy évig, igaz, de neki és még egy sor embernek
évről évre meghosszabbítják. „Havi ötvenezret kapunk, de mellette
elvállalok mindent, ha munka adódik.”
Innentől sorozatban értesültem meghökkentő tényekről:
Kiderült, hogy a kocsmában ülők közül mindenki közmunkás. Kiderült, hogy a faluban mindenki más is közmunkás, már ha éppen nem
nyugdíjas. Végül darabokra tört magáról a közmunkáról alkotott képem

is. A kocsmáros huszonéves, tanult fia elmesélte: ő közmunkában irodai
feladatokat végez az önkormányzatnál, 50 ezerért, köszönhetően annak,
hogy rendszergazda végzettsége van.
Próbáltam valami biztatót mondani, de lefagyasztott, hogy megbirkózzam a ténnyel: a közmunkások hosszú távú alkalmazása vagy a felelős
irodai munka azt jelzi, hogy létező munkahelyeket töltenek be közmunkásokkal. Ami persze praktikus, hiszen így a piaci ár töredékéért lehet elvégeztetni a szükséges munkát. És így végül is csak a keményen dolgozó
kisemberek szívják meg.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jwtw1P

Quaestor
Orbán egy nappal hamarabb válaszolt Tarsolynak
Újabb kérdésekkel fordultunk a miniszterelnök sajtófőnökéhez, miután
Havasi Bertalan a rendelkezésünkre bocsátotta Orbán Viktor válaszüzenetét, melyet Tarsoly Csaba Quaestor-vezér március 9-i dátumú levelére
küldött. A Népszavának elküldött válaszemail dátuma ugyanis március
9-e, 17:24, ám a kormány által ma nyilvánosságra hozott Tarsoly-levél miniszterelnökségi érkeztetési dátuma március 10-e.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/RTTZbw

Giró-Szász: Orbán csak rosszul emlékezett
Giró-Szász András kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
szerint csak azért nem stimmelnek a dátumok, amiket Orbán Viktor
mondott a Quaestor csődje körüli döntésekkel kapcsolatban, mert a

Életfogytig tartó kussolásra ítélnék
a tanári kar elitjét

miniszterelnök összekeverte az időpontokat. Egyszerűen nem emlékezett rendesen a harminc nappal azelőtti eseményekre, amiket egy
sajtótájékoztatón kellett elmondania.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Fuh73E

Átverte a Quaestor a Külügyminisztériumot
Miután kiderült, Orbán Viktor kormányfő adott utasítást (http://
goo.gl/U3ux7w) arra, hogy a tárca vegye ki a Quaestornál tartott
pénzét, megkérdeztük a külügynél, hogy mit kértek vissza.
„A Kereskedőház vezetői a tőke kivétele során meglepve tapasztalták, hogy a Quaestortól a számlájukra nem állampapír, hanem készpénz érkezett” – válaszolta az Origónak a külügy.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zBKRiI

Oktatás

A felsőoktatás csak a kiváltságosoknak
lesz elérhető a kormány terve szerint

Életfogytig tartó kussolás? Ezt kell aláírnom, hogy innovatív pedagógus lehessek? – kérdezi egy neves közoktatási intézmény neve elhallgatását kérő tanára, aki az „elit pedagógusok” közé akart bekerülni.
– Decemberben, egy péntek éjjel jött az e-mail, hogy hétfő éjfélig
töltsem fel az összes dokumentumot, ami bizonyítja, hogy egész életemben innovatív tanár voltam – mondja forrásunk. Annyira szervezetlen volt a pályáztatás, hogy a határidőket hosszabbítgatni kellett.
A pályázók semmit nem tudtak a kiválasztás szempontjairól, a minősítést az Oktatási Hivatal végezte, de annak utolsó szakaszát átadta
egy szegedi cégnek, a Qualitas Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek. Az
kérdéseket vet fel: mi köze egy cégnek a pedagógusok minősítéséhez?
És akkor jött a feketeleves: aki vállalta a minősítés érdekében az ingyenmunkát, alá is kell írnia egy,,titoktartási nyilatkozatot”. Ebben az
aláíró kötelezettséget vállal minden, a Qualitastól érkező dokumentum, cím, tény, információ bizalmas kezelésére.
A Népszabadság által megkérdezett jogász azt mondja: a nyilatkozat
törvényellenes, nem szabad aláírni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/VFVbqD

2010-hez képest több mint 20 százalékkal csökkent a felsőoktatásba bekerülő hallgatók száma, miközben a demográfiai folyamatok csupán 3-4
százalékos visszaesést indokolnának.
Hova tűntek a hallgatók?
A rendszerváltás óta elfogadott három felsőoktatási törvényt 2015-ig
csaknem százszor módosították, az utóbbi tíz esztendőben átlagosan
évente 6-7-szer.
A hullámzó orbáni elképzeléseket mégoly hullámzó finanszírozás
követte.
Az elmúlt években szembetűnően csökkent az állami támogatás aránya. A költségvetési beszámolók adatai alapján jól látszik, hogy a
felsőoktatási kiadások egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a saját
intézményi bevételek.
Az NFKK elemzésében a zárszámadási törvények adatait alapul véve
rajzolódik ki a tendencia: míg 2009-ben még 203 milliárd jutott az
állami felsőoktatási intézmények támogatására, 2013-ban már csak
175 milliárd – írta a 168ora.hu (http://goo.gl/2jrI9U).
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xIXz6g

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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