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Csökkenhetnek
a közterhek
a jövő évben
Veres szerint

HÍRSÁV

Negyvenmilliárd forint
a fiatal tehetségeknek
A TEHETSÉGEK gondozását
célzó programokra rendelkezésre állnak a szükséges
források: ezek közül a Magyar géniusz programra
negyvenmilliárd forintot fordít a kormány – közölte tegnap Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Hangsúlyozta:
az elmúlt évekhez képest lényegesen több pénz lesz tehetséggondozásra.

Felkeltette a kínaiak
érdeklődését hazánk
sikerült
felkelteni a kínai befektetõk
figyelmét – mondta a Kínai
Népi Diplomáciai Intézet
meghívására Pekingbe látogató Medgyessy Péter. Hazánk a kelet-közép-európai
térségben kereskedelmi forgalom szempontjából az elsõ-második helyen szerepel
a kínai térképen.

Hat év múlva
jöhet a román euró
„MEGVALÓSÍTHATÓ Románia

célja, hogy 2014-ben csatlakozzon az eurózónához, de
csak akkor, ha további költségvetési reformok lesznek”
– mondta Traian Basescu
román köztársasági elnök.
Románia most három feltételt teljesít az euróhoz szükséges öt kötelezettségbõl.
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A MAGYAR ÉVADDAL

A teleházakban azok is hozzáférhetnek a világhálóhoz egy jelképes összeg leszurkolása után, akiknek otthon erre nincs lehetõsége

Vidéki net mindenkinek
TELEHÁZ

Ezer olyan közösségi helyet építenek, ahol bárki netezhet

Még az idén ezer teleház
épülhet a hátrányos
helyzetû térségekben.
Ezekben bárki hozzáférhet majd az internethez.
Németh Márk

NYERTESEK
Részvény

Utolsó ár (Ft)

Változás (%)

2008. 05. 23.
.

Millió Ft

Danubius 7000
+1,37
3,5
Econet
147
+0,68
5,7
Pannergy 1459
+0,62 3,85
Fotex
700
+0,57 15,45
Ezen a napon négy részvény árfolyama
emelkedett.
FORRÁS: BÉT
VESZTESEK
Részvény

Linamar
AAA
OTP
FHB
TVK

Utolsó ár (Ft)

Változás (%)

3145
236
6873
1338
4705

Millió Ft

–7,47 0,40
–5,60 2,25
–3,50 8367
–1,25 94,67
–0,94
7,5

A hátrányos helyzetû térségekben várhatóan még az idén ezer
olyan új közösségi ház jöhet létre, ahol a kihelyezett számítógépeken bárki szinte ingyen
internetezhet majd. A következõ
hetekben írják ki az Új Magyarország vidékfejlesztési program
keretében azt a pályázatot,
amely az úgynevezett „integrált
közösségi és szolgáltató terek”
létrehozását támogatja.
Ezekben a közösségi házakban
amellett, hogy azok is hozzá fognak férni a világhálóhoz, akik számítógép és internet-elõfizetés híján otthon ezt nem tehetik meg, az
érdeklõdõk útmutatást és tanácsadást is kaphatnak majd az ott
dolgozó munkatársaktól. Segítségükkel például a helyi lakosok
könnyebben kereshetnek majd
munkát a világhálón, vagy egyszerûbben intézhetik elektronikus úton személyes ügyeiket
(e-adóbevallás, e-bankolás), amelyeket egyébként egyedül nem
tudnának elvégezni.

„A teleházak lényege, hogy
azok számára is hozzáférést biztosítanak az internethez, akiknek erre valamilyen okból nincsen lehetõségük – mondta lapunknak Fejes István, a Magyar Teleház Szövetség elnöke.
– A hozzáférést nemcsak anyagi
körülmények gátolhatják, hanem az is, hogy ma Magyarországon nagyjából ezer olyan település van, ahol nincs elérhetõ
ADSL-szolgáltatás” – tette hozzá a szakértõ.
A teleházak ezért elsõsorban
az ország elmaradott régióiban
találhatók. Jelenleg mintegy 350
hivatalos teleház mûködik, amelyik megfelel az elnevezés hasz-

nálatához elõírt követelményeknek, és amely tagja a Magyar
Teleház Szövetségnek.
Egy korábbi kutatásra hivatkozva a szakértõ elmondta, hogy
a teleházak népszerûek a helyiek körében, évente egymillióan interneteznek bennük.
Bár gyakran úgy jelenik meg
a sajtóban, hogy a teleházakban
teljesen ingyen lehet internetezni, ez nem igaz. Óránként
száz forint körüli összegért lehet a számítógép elé ülni, nyomtatni, fénymásolni és igénybe
venni a tanácsadók segítségét.
Az elsõ teleház egyébként
1994-ben jött létre Magyarországon.

Már érdemes készülni a pályázatokkal!
HETEKEN BELÜL kiírhatják az
integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására vonatkozó pályázatot, amely tulajdonképpen a teleházak létrehozását is magában foglalja.
A pályázati útmutató tervezete május 30-ig társadalmi
egyeztetés alatt áll, és megtekinthetõ a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.
fvm.gov.hu/hirdetmények).

A tervek szerint a pályázat
beadási határideje július 15.
Elsõsorban hátrányos helyzetû, ötezer lakos alatti települések jelentkezését várják.
A közösségi ház létrehozására, megépítésére, infrastruktúrával való felszerelésére
százszázalékos támogatást
kapnak a gyõztesek, mintegy
30-50 millió forint értékben.
A program kerete 30 milliárd
forint.

Nem szűrik a pornót
országos botrányt okozott, hogy egy
teleházban egy fiatal úriember
annyira belelendült a szexoldalak nézegetésébe, hogy elkezdte zaklatni a másik asztalnál internetezõ ifjú hölgyet.
Illúzió, hogy ki lehet tiltani
a pornót a közösségi internetelérési helyekrõl, bár több
teleház is próbálkozik tartalomszûréssel – mondta ezzel
kapcsolatban Fejes István. Véleménye szerint a leghatékonyabb szûrõt az jelenti, hogy a
számítógépes teremben általában mindig többen ülnek, és
jelen vannak a teleház alkalmazottai is, ami egyfajta kontrollt jelent az internetezõk felett. Mások õrködõ szeme elõtt
ugyanis senki sem nézeget szívesen „piszkosnak” tartott tartalmakat.

NÉHÁNY ÉVVEL EZELÕTT

Teleházak száma egyes megyékben
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Somogy
Tolna

42
20
19
9
12
9
10
23
24

FORRÁS: MAGYAR TELEHÁZ SZÖVETSÉG

Lesz jövõre adó- és járulékcsökkentés, a mértékét azonban csak
a költségvetés félévi teljesítményének tükrében, június 30.
után lehet meghatározni – jelentette ki Veres János tegnap, a
kormányszóvivõi tájékoztató
után. A pénzügyminiszter figyelmeztetett: az elmúlt hónapokban emelkedtek a kamatok,
emiatt az állam az adósságai
után többet kénytelen fizetni,
ami jelentõsen behatárolhatja a
kormány mozgásterét. Veres tájékoztatása szerint a gazdaság
2,4 százalékkal nõhet az idén, az
államháztartás hiánya pedig a
GDP 4 százaléka alatt lesz.
A kormány közteher-mérséklési elképzeléseirõl beszélt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is
franciaországi útján. A kormányfõ elmondása szerint a jövõ évi átalakítás több lesz, mint
a szokásos éves módosítás, ám
kevesebb, mint egy adóreform.
Sajtóértesülések szerint a kormány a következõ intézkedéseket tervezi: eltörölnék a magas
jövedelmû magánszemélyek és
a cégek által fizetendõ 4 százalékos különadót, megszüntetnék
a havi 1950 forintos tételes
egészségügyi hozzájárulást, valamint mérsékelnék a társadalombiztosítási járulékot.
Gyurcsány interjút is adott Párizsban; a Les Echos címû lapnak elmondta: a március 9-i népszavazás nem tette megvalósíthatatlanná a reformot, de megszabta a határokat. „Nincs más
lehetõség, csak a reformok” –
tette azonban hozzá a kormányfõ, hangsúlyozva a kabinet elkötelezettségét az átalakítások folytatása mellett. A miniszterelnök
az interjúban elmondta: folytatódik a költségvetési kiadások lefaragása. Véleménye szerint
mindez lehetõvé teszi, hogy az
eurót 2011 és 2013 között bevezesse Magyarország. ■ M. S.

Járai az euróról
MEGFELELÕ gazdaságpolitika
esetén hat-hét évvel az új kormány felállása után bevezethetõvé válik az euró Magyarországon – mondta Járai Zsigmond
tegnap a televízióban. A volt
jegybankelnök a köztelevízió
reggeli mûsorában hangsúlyozta: ha az új kormány nem kezd
bele azonnal egy jó gazdaságpolitika megvalósításába,
a bevezetés dátuma még késõbbre tolódik.

Szabad kezet kapna a kormány létszámleépítésre
MUNKAERÕPIAC Feloldaná

MNB-árfolyamok

$/Ft

CHF/Ft

➟

Hivatalos devizaárfolyam
2008. május 23-án.

➟

155,91
–0,81 Ft

151,55
–0,62 Ft

/Ft

➟
245,24
–0,84 Ft
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a közalkalmazottak védettségét egy MSZP–SZDSZ-es parlamenti javaslat

Megtörné a közalkalmazottak
Emellett a tervezett intézkevédettségi burkát két honatya déssel az egészségügyi, a szociátörvényjavaslata. Ha az Ország- lis, a köz- és felsõoktatási, valagyûlés is rábólint Magyar Bálint mint a közgyûjteményi intézméliberális és Filó Pál szocialista nyeknél, továbbá a helyi önkorpolitikus tervezetémányzatoknál szolre, a kormánynak ■ Százezer közgálók elveszíthetik
alkalmazottat
lehetõsége lesz rá,
széles körû munkabocsáthatnak
hogy a munkaerõjogi védettségüket,
el, ha feloldják
piac törvényszerûha a javaslat elfogaa védettségüket. dása után lépnének
ségeihez igazítsa a
közszolgák jogálláközszolgálatba. Búsát. Ezzel az intézkedéssel a kor- csút inthetnek akár a többletmány szinte szabad kezet kapna szabadságnak, a garantált üdüla közigazgatási állomány csök- tetési lehetõségnek, a kedvezõ
kentésére, és százezreket bocsát- nyugdíjkorhatárnak, valamint
hatnának el a közalkalmazotti a tizenharmadik havi fizetésszférából.
nek is.

„Ezek mind olyan juttatások,
amelyekrõl egy magánszektorban dolgozó még csak nem is álmodhat. De nem ezért neheztelnek a közalkalmazottakra. Sokkal inkább a Pató Pál úri munka-

morálért, amiért a jelenlegi teljesítményrendszer okolható. Ez
ugyanis egyáltalán nem készteti a közalkalmazottakat a gyors
munkavégzésre” – véli Drimál
István. A munkaerõ-piaci szak-

A közalkalmazottak számának alakulása
a költségvetési intézményekben (ezer fő)
Közigazgatás
Oktatás
Egészségügy, szociális ellátás
Egyéb
Összesen

2004

2005

2006

2007

317
238
201
61
817

317
237
195
57
806

311
234
187
56
788

267
252
176
54
749
FORRÁS: KSH

értõ szerint a törvényjavaslat
amúgy elsõsorban nem ezen a
hozzáálláson fog változtatni.
A tervezet elsõdleges célja, hogy
egységes jogi rendszert teremtsen a munkaerõpiacon. Míg a
magánszektorban dolgozók
pusztán a munka törvénykönyvére támaszkodhatnak, addig a
közszférában alkalmazásban állók szinte teljes körû védettséget élveznek. A törvénymódosítás bevezetése azonban a szakértõ szerint nehézkes, hiszen ez a
közalkalmazottak minõsítését is
érinti, ami maga után vonja a vezetõi elvárások átalakítását is.
■ H. M.
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