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A kormány számára egy a fontos: betartani
Gyurcsánynak, az se baj, ha pénz veszik
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Szerző: hvg.hu

Címkék: Gyurcsány Ferenc; uniós támogatás; Altus; kohéziós politika; Európia Bizottság;

A magyar kormány számára jól láthatóan kiemelt prioritást élvez Gyurcsány Ferenc

csesztetése – nagyjából bármivel szemben. Most éppen egy olyan projektet szabotált,

amin a pénzosztást is befolyásolja majd. Csak azért, mert az Altus is tagja a projektet

menedzselő konzorciumnak.

Csak Magyarország véleménye fog hiányozni abból a felméréséből, amit az Európai Bizottság

megbízásából egy 11 tagú nemzetközi csapat végzett és ami a pénzosztást is befolyásolja majd

– írja a vs.hu. Pusztán csak azért, mert az Altus csinálta a munkát, az államigazgatás

pedig nem áll szóba Gyurcsány feleségének cégével.

A felmérés keretében arra volt (lett volna) kíváncsi az EB, hogy miként folyik az uniós

pénzosztási folyamat, és min kellene változtatni, hogy a tagállamoknak még jobb legyen?

Magyarán mindez úgy hangzik, hogy az uniós kohéziós politikáról, az európai strukturális és

befektetési alapok fejlesztéséről készítettek átfogó összegzést és értékelést. A projekt tehát nem

a magyar kormány munkájáról, még csak nem is a tagállamokról szól. Dobrev Klára, az Altus

vezére szerint arra kíváncsiak Brüsszelben, kell-e változtatni az úgynevezett kohéziós politikán,

ebben a ciklusban ugyanis már hatékonyság a fő szempont.

Az Altus vezette FWC konzorcium az operatív programok tervezésével kapcsolatos kérdőívekre

és online interjúkérésekre várt választ a programok vezetőitől. Az illetékes programvezető egy

linket kapott, ezen volt a kérdőív, amivel legfeljebb háromnegyed órát kellett tölteni. Az

összegzés elkészítésében csak a magyar kormány nem működött közre. Magyar részről nem

kaptak választ a kérdőívekre, és nem jöttek létre az interjúk sem. Az Altus annyit tud, hogy a

kérdőívet tartalmazó személyes linket, amit egy adatbázis generált, mindegyik magyar vezető

megnyitotta, de csak egyikük töltötte ki és küldte el.
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A kormány az Altusszal nem kommunikált, nem válaszoltak egyik levelükre se. Dobrev szerint

nekik semmilyen kárt nem okozott ezzel a magyar kormány, csak önmagának.
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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...

• Válasz •

Zsuzsanna Heltai •  2 órája

Kicsinyes, rövidlátó, bosszúálló,korlátolt ám beképzelt hatalom. Ennyi.

  7  

• Válasz •

Csipkebokor •  egy órája

Milyen szép is volt, amikor ellenzékben az összes majom kivonult, amikor
Gyurcsány szót kapott..Na ezek az emberek vezetik most ezt az országot.

  4  

• Válasz •

Pixy •  38 perce

Hát eléggé ki lesz velünk megint b@szva, hála Pártunknak és Kormányunknak.

  1  

• Válasz •

sas70 •  egy órája

Mert a NER-ben nem az számít, hogy valami mennyire hasznos, hanem az, hogy
kinek fizetnek érte!

  1  

• Válasz •

RBMBL •  19 perce

Szerintem Gyurcsány egy szarházi hulladék.
De a fideszesekhez képest egy ÚRIEMBER.

  

• Válasz •

ModeralPontHu  •  egy perce> RBMBL

Kedves RBMBL!
Ön nyilván azt szerette volna mondani, hogy Gyurcsány Ferencet nem
szereti, ám a Fiszeseket sem.

  

• Válasz •

return •  36 perce

Nem csak hogy nem akarták, nem is tudták, csak ezzel takaróztak. Van itt az
országban még mérvadó szakember akinek számít a véleménye?
Elmongolosodott az ország.

  

• Válasz •

Mongol Janos •  egy órája

....nos...a kérdőívek kitöltése 45 percet vesz igénybe....ÉS EZÉRT KAP a ripacs
gyurscány kb.2 milliárd forintot???....akkor mégis csak igaza van a fidesznek
hogy a szoci eu.támogatja őket??
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• Válasz •

darázsfészek  •  egy órája> Mongol Janos

A kérdőív kitöltése a 45 perc. De ezt nem is az Altus tölti ki, hanem akinek
célzottan a kérdőívet összeállították. Ti komolyan annyira ostobák
vagytok, hogy az már fájdalmas.
A kérdőív a fán termett, csak úgy lett a semmiből, és összesítve sem lesz,
tanulmány sem készül belőle, hatékonyabb pénzfelhasználási javaslat
kidolgozása sem az EU-nak, hanem csak úgy, a dimenziók közötti térből
termett kérdőíveket majd odabassza a gondviselés az EU lába elé,
csináljanak vele, amit akarnak. Ezért tényleg sok még két cent is.
Mennyire igazatok van! Éljen a szövegértés! Az baj, hogy ti vagytok A
Szavazók, mert egy hülye csak hülyét választ kormányra, mivel az
okosabbak céljait nem érti.
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• Válasz •

Mongol Janos  •  27 perce> darázsfészek

....azért nagy szerencséd volt hogy "ezek a hülyék" nyertek 3x2/3-
al....mert ha nem,te nem tüntetnél az utcán hanem
sepernél....habár ennyi ésszel talán ma is ezt csinálod hogy valami
hasznos dolgot tegyél...

  

• Válasz •

sas70  •  egy órája> darázsfészek

Te ezt azért nem érted, mert valós tanulmányról beszélsz! 
Amit a 'százvégű csinál, ahhoz tényleg csak a kasszába kellenek a
milliárdok, nem a munkára.

  

• Válasz •

Mongol Janos  •  21 perce> sas70

....pontosan ezt csinálja a ripacs és a szocik de eu-s
szinten...erről van szó,és ezért tiltakozik a fidesz...az eu
ezzel beavatkozik a belügyekbe...

  

• Válasz •

agador  •  egy órája> Mongol Janos

Merkel meg Juncker mint szocik? Észnél van jóember?
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• Válasz •

return  •  40 perce> agador

Sose volt.

  

• Válasz •

Mária  •  28 perce> Mongol Janos

Szoci EU? Az Európai Parlament legnagyobb
képviselőcsoportja,Néppárti, csak szólok.

  

• Válasz •

Mongol Janos  •  23 perce> Mária

....ez igaz...de ott is vannak lobbik...és az a szakállas érettségizett
zsidó schulz szoci...és nem tűnt fel,hogy a pályázat "megnyerése"
után ez a patkány ide jött és külön a ripaccsal tárgyalt??

  

• Válasz •

Lacus  •  egy órája> Mongol Janos

mindenki szoci aki nem fideszes, igaz? butaság!! a fideszes az igazi szoci,
sőt kommunista, csak össze kell hasonlítani a mai fideszes politikát az
átkos rendszerével. nagy a hasonlóság: aki nincs velem az ellenem van.

  

• Válasz •

disqus_ofrKNGeCc8 •  2 órája

Betartani Gyurcsánynak??? De hisz megalázza ő saját magát kérés nélkül.

  

• Válasz •

darázsfészek  •  2 órája> disqus_ofrKNGeCc8

Most éppen arról szól a hír, hogy gyerekesen viselkedő kormányunk
minket aláz. Miattuk megint mi, "magyarok" leszünk azok, akik
egyedüliként nem tudnak együttműködni az EU-val. Kár, hogy ti
gyengeelméjűek ezt nem értitek.
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• Válasz •

Cseh László  •  egy órája> darázsfészek

"Ne vitatkozz idiótákkal, mert lehúznak a saját szintjükre, aztán
legyőznek a rutinjukkal." - Woody Allen
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• Válasz •

disqus_ofrKNGeCc8  •  egy perce> darázsfészek

Nyugika van. Nem kell simogatni egyik férget sem. Se a fidiótát, se
a ballibet, se a széljobbert. Aki változtatni akar, az a saját kezébe
veszi a sorsát és nem az EU vagy Putyin seggét nyalja. Jól látszik
milyen sekélyes a közélet ma Magyarországon, mindenhol csak a
mosdatás megy. Kár, hogy TE gyengeelméjű ezt nem érted.
Ébredj fel.
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HVG HIRDETÉSFELHŐ

Adminisztráció / Asszisztencia
Bank / Biztosítás
Egészségügy / Gyógyszeripar
Egyéb
Építőipar / Épületüzemeltetés
Értékesítés / Kereskedelem
Gyártás / Termelés / Műszaki terület
Humán Erőforrások / Munkaügy
IT / Telekommunikáció
Jog / közigazgatás
Karbantartás / Szerviz
Kutatás / Fejlesztés

Logisztika / Szállítmányozás / Beszerzés /
Raktározás
Marketing / PR / Média
Menedzsment / Felsővezetés
Mezőgazdaság / Környezetvédelem
Minőségbiztosítás
Oktatás / Képzés
Pénzügy / Számvitel / Adótanácsadás
SSC (Shared Service Center)
Szakmunka / Fizikai munka
Újságírás / Szerkesztőség
Ügyfélszolgálat / Call center
Vendéglátóipar / Idegenforgalom

K&H rajt betét
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