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> 8-9 százalékos üzemanyagár-csökkenést 
várnak. A kőolaj nemzetközi árcsökkenése mi-
att a romániai üzemanyagáraknak is legalább 8-9 
százalékkal kellene csökkenniük – állítja Victor 
Safta, az X-Trade Brokers romániai brókercég 
vezetője. A szakember azonban hozzá is tette, 
a nyersolaj piaci tendenciáját mutató pár hetes 
fáziskéséssel jelentkező árcsökkentést a romániai 
üzemanyag-forgalmazók minimalizálni fogják, 
elsősorban a lej kiszámíthatatlan árfolyamvál-
tozására és a dollárral szembeni értékvesztésére 

hivatkozva. Tegnap egyébként a nemzetközi kő-
olajpiacon az északi-tengeri Brent típus hordójá-
ért 104,8 dollárt, míg az amerikai WTI könnyű 
nyersolaj hordójáért 90,3 dollárt kértek.

> Soros figyelmeztet. Európának szüksége 
van egy B tervre – vélekedett Soros György. A 
magyar származású amerikai milliárdos szerint 
elképzelhető, hogy valamelyik uniós ország 
kiválik az euróövezetből. „Az euró létrehozása-
kor nem számoltak korrekciókkal. Nem voltak 
rendelkezések arra nézve, hogy valamely ország 
elhagyja az euróövezetet, pedig ez a jelenlegi kö-

rülmények között valószínűleg elkerülhetetlen” 
– mondta Soros, habár konkrét országot nem 
említett. Az euró fennmaradása mindenkinek 
létfontosságú érdeke, de „jelenleg nincs B terv. 
Ezért ragaszkodnak a kormányzatok a fennálló 
helyzethez, ezért iparkodnak fenntartani a meg-
lévő elrendezést, ahelyett, hogy elismernék: van-
nak alapvető hibák, amelyeket orvosolni kell. 
Nézzünk szembe azzal, hogy gazdasági össze-
omlás szélén vagyunk, amely mondjuk Görög-
országban kezdődik, de könnyen továbbterjed-
het. A pénzügyi rendszer továbbra is rendkívül 
sérülékeny” – vélekedett Soros Görgy.

> Görögország vezeti a TOP–10-es 
csődlistát. Görögország államcsődjének 84, 
míg a Hugo Chavez által vezetett Venezue-
la fizetésképtelenségének csak 55 százalékos 
esélyt adnak a pénzügyi befektetők – a fize-
tésképtelenségi kockázat kapcsán összeállított 
legfrissebb 2011-es rangsorban. A két évvel 
ezelőtti állapothoz képest külön érdekesség, 
hogy a befektetők megítélése szerint hitelezés 
szempontjából a világ tíz legkockázatosabb 
országa közé Görögországgal együtt immár 
négy eurózóna-tagállam – Portugália, Íror-
szág és Spanyolország – is felkerült.
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Inasképzés hat hónapos Időtartammal

Rövidített tanulási idő
az eddig egyéves időszakról hat 
hónapra csökkentette az inas
képzés kötelező időszakát a kor
mány, ám a májustól életbe lépett 
munkatörvénykönyv új előírásai
val összhangban e pár hónapra 
is kötelezik a munkaszerződések 
megkötését. a munkáltatónak nem 
kötelessége viszont a más tele
pülésekről érkező inasok elszál
lásolása és étkeztetése.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A munkahelyi inasképzésre 
vonatkozóan közel hat 
éve született meg a 279-es 

törvény, amit utólag többször is 
módosítottak és kiegészítettek. 
A 2011/106-os törvény révén 
június 20-án egy újabb ilyen jel-
legű jogszabály jelent meg. Igen 

terjedelmes módosításokról van 
szó, olyanokról, amelyeket job-
bára a munkatörvénykönyv új 
előírásai tettek szükségessé. Így 
például az inaskodás időtartam-
ára az inassal egyéni munkaszer-
ződést kell kötni, aminek tartal-
maznia kell a törvény által előírt 
elemeket, továbbá azt is, hogy 
milyen szakképesítésben fog ré-
szesülni az inas, a szakmai képzés 
helyét, az elméleti és a gyakorlati 
felkészítés időtartamát, valamint 
az inastevékenység irányítójának 
nevét. Csökkentették viszont az 
inaskodási szerződés időtartamát 
is: ez eddig nem lehetett keve-
sebb tizenkét hónapnál, és nem 
lehetett több három évnél. Az új 
törvény szerint a minimális idő-
tartam nem lehet kevesebb, mint 
hat hónap. Kikerült a törvény 

szövegéből viszont az az előírás, 
miszerint a munkáltató köteles 
a más településekről gyakorlásra 
érkező inasok számára szállást 
és napi háromszori étkeztetést 
biztosítani. A szállás és étkezés 
biztosítása így a továbbiakban 
a munkáltatóra nézve nem lesz 
kötelező. Ám módosult a mun-
káltató által a munkanélküli biz-
tosítási alapból igénybe vehető 
támogatásra vonatkozó előírás is, 
így kérés alapján a jövőben az ed-
diginél nagyobb támogatásban ré-
szesülhetnek a munkáltatók. Erre 
vonatkozóan egyébként módszer-
tani normákat kell kidolgoznia 
a szaktárcának, s azokat július 
20-ig kell közölni a Hivatalos 
Közlönyben, ekkortól lépnek 
hatályba a napokban megjelent 
törvény előírásai is.

99,63 euró állatonként

Utalják 
a tehéntámogatást

a túljelentkezés miatt az eredeti jószágonkénti 
250 euró helyett valamivel kevesebb mint 100 euró 
vissza nem térítendő támogatást kapnak a hegy
vidéki hátrányos övezetben gazdálkodó szarvas
marhatartók. hargita megyéből a támogatást több 
mint 19 ezer tehén után 5266 gazda igényelte.

HN-információ

Több mint 94 millió lejt utal át várhatóan már 
a mai naptól közel 70 ezer hátrányos helyzetű 
övezetben gazdálkodó tej- és tejtermékterme-

lő számára a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökség (APIA) – tudatta Tánczos Barna, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára. Elmondta, a 2010 augusztusa és októbere 
között, illetve az idei év februárjában leadott támoga-
tási kérésekre, a tejkvótával és legalább 2–15 közötti 
állatállománnyal rendelkező gazdák állatonként 99,63 
eurót kapnak. Azon termelők számára, akik ennél 
több jószággal rendelkeznek, szintén a 15 fejőstehén-
re számított érték lesz biztosítva. „A megadott időin-
tervallumban az ügynökség megyei kirendeltségeihez 
a vártnál jóval nagyobb számú kérés érkezett be, or-
szágos szinten a tejtermelő gazdák több mint 221 ezer 
fejőstehén után igényeltek támogatást. A túljelentke-
zés kapcsán mindenképp pozitívumként említhető 
meg, hogy több gazda fog a támogatásban részesülni 
– amelynek következtében, a hátrányos helyzetű öve-
zetek állatállománya minden bizonnyal gyarapodni 
fog –, negatívum viszont, hogy a szubvenció, amely-
nek maximális értéke 250 euró volt, alacsonyabb lett” 
– magyarázta Tánczos.

A támogatásra jogosult állatlétszám, illetve a kifi-
zetési összegek tekintetében Hargita megyét – ahol 
5266 termelő, 19 077 állatra kap támogatást – or-
szágos szinten csupán Suceava megye előzi meg. Itt 
7438 gazda 21 464 állatra kap szubvenciót. „Szintén 
pozitívumként könyvelhető el, hogy a hátrányos hely-
zetű övezetekben, a gazdaságonkénti átlagos állatlét-
szám több erdélyi megyében is – így például Szeben, 
Kovászna, Brassó, Hargita megyében – jóval az orszá-
gos átlagon felüli, ami arra utal, hogy egyre több er-
délyi gazda dönt az egy-két tehenes farmja fejlesztése 
mellett, ami a kis és közepes családi gazdaságok gyara-
podásához vezethet” – fejtette ki az államtitkár.

Az őszi ellenőrzések során egyébként az ügynök-
ség alkalmazottjai kivétel nélkül minden megyében 
szembesültek a jogosultsági feltételek megszegésével, 
aminek következtében egyes igénylők támogatása le-
csökkent, de olyanok is voltak – szám szerint 1065 
gazda –, akik a támogatási összeg teljes elvesztésével 
kellett számoljanak. A szankciókat elsősorban a hiá-
nyos dokumentációk, a helyszíni ellenőrzések során 
tapasztalt fülszámok és állatok hiánya, illetve az állat-
állományoknak nem a lejelentett helyszínen történő 
tartása eredményezte.

A tervek szerint az APIA a támogatásra idén, júli-
us 15. és augusztus 30. között ír ki újabb kérésleadási 
periódust, viszont ehhez a pótlólagos támogatást biz-
tosító 2010/755-es kormányhatározat módosítására 
lesz szükség.


