
hírfolyam

>  4 lej fölött a svájci frank. Bekövetke-
zett, amitől a romániai svájcifrank-kölcsönt 
törlesztők tartottak. A svájci jegybank pénz-
nyomtató intervenciója sem képes csillapíta-
ni a befektetők menekülési-stratégiát követő 
frank-vásárlását, ennek hatására az alpesi va-
luta tegnap újra erősödött a kulcsvalutákkal 
szemben. Különösen rossz hír a hazai sváj-
cifrank-hiteleseknek, hogy az erősödés alól 
Románia sem vonhatta ki magát, így a Ro-
mán Nemzeti Bank ma délig érvényes árfo-

lyama alapján a svájci frank lejjel szembeni 
árfolyama immár túllépte a lélektaninak tar-
tott 4 lejes árfolyamküszöböt. A jegybank 
az alpesi valutát így egy nap alatt közel 3 
banit felértékelve már 4,0221 lejes árfolya-
mon jegyzi. Az amerikai dollár a jegybank 
hivatalos árfolyam alapján kevesebb mint 3 
lejt, míg egy euró szintén két banit erősöd-
ve, 4,2670 lejt ér. Mugur Isărescu, a Román 
Nemzeti Bank elnöke hétfői sajtótájékozta-
tóján újságírói kérdésre válaszolva leszögez-
te, a román jegybank nem készül a magyar-
országihoz hasonló intézkedéseket hozni a 

svájci frankban felvett hitelek esetében, a ki-
fizetési engedményeket így minden esetben 
bankról bankra külön-külön kell megvizs-
gálni. Szerinte a svájci frank árfolyamának 
alakulása mind a bankok, mind az ügyfelek 
számára kockázatot jelent, de ezek sokkal el-
fogadhatóbbak a magyarországi helyzethez 
képest. „Két-három bank esetében nagyobb 
a kockázat, és sugalltam, hogy csökkentsék 
ezt, ők pedig meghallgatták, elfogadták a ta-
nácsot” – tette hozzá Isărescu, anélkül, hogy 
megnevezte volna a svájcifrank-hiteleknek 
legkitettebb hazai pénzintézeteket.
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A fizetésképtelenséget megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága meg-
hívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szakszemé-
lyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási 
Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget meg-
állapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlata-
ikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 2011. 
agusztus 29-én 13 óráig:

◆ GALA COMTRADE Kft. (16314581) – Borszék; 
◆ TIMECA TULGHEŞANA  Kft. (508956) – 
   Gyer gyótölgyes; 
◆ MIRMAR Kft. (6625157) – Gyergyótölgyes;
◆ MK - TRANSPORT  Kft. (15796172) – Borszék;
◆ MARIAN COMPANY Kft. (17379937) – 
   Gyergyótölgyes.

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos Adó-
igazgatási Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyének 4. 
bekezdése, 14. és 16. cikkelye alapján kell összeállítani és a 
következőket kell tartalmaznia:
l Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, 

hogy kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minő-
ségbe;
l A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 

követelt havi díj, honorárium;
l A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 

követelt sikerdíj;
l Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatko-

zóan, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi 
vagy érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki 
lesz nevezve;
l Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-

számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetésképte-
lenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A nyi-
latkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid bemutatást 
mindegyik személyről, és bizonyítékot arra vonatkozóan, 
hogy van érvényes munkaszerződésük (alkalmazottak 
esetében a Területi Munkafelügyelőség által kibocsátott 
igazolás), érvényes együttműködési megállapodásuk 
vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel;
l Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott 

időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják az 
adóhatóságok.

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimu-
tatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, 
amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány száza-
lékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, hogy 
amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének 
el, a 2007/1009-es számú Országos Adóigazgatási Ügy-
nökség elnöki rendelete 15. cikkelyének  2. bekezdése 
alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell benyúj-
tani, amelyen fel kell tüntetni a következőket: „Oferta 
pentru selectarea unui practician în ceea ce priveşte   
……………….., a nu se deschide până la data de 29.08.2011, 
numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social al 
practicianului în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy 
az ajánlatot minden oldalával lepecsételve, aláírva és sor-
számozva adják le.

Az elmúlt héten kiigazításra 
került az idei állami társada-
lombiztosítási költségvetés is – az 
erre vonatkozó 2011/11-es kor-
mányrendelet a Hivatalos Köz-
löny augusztus 5-i számában 
jelent meg. Ennek értelmében a 
szóban forgó költségvetés bevéte-
li oldalánál előirányoztak több 
mint 643,5 millió lejes megeme-
lést, de ezt oly módon, hogy a fo-
lyó bevételeket 364,3 millió lejjel 
csökkentették, s ezzel egyidejűleg 
az állami költségvetési szubven-
cióra „rápótoltak” több mint 1 
milliárd lejt. A munkáltatók 
által befizetett társadalombizto-
sítási hozzájárulások esetében a 
csökkentés értéke közel 348 mil-
lió lej, a munkavállalók esetében 
pedig több mint 57 millió lej.

Ezek szerint a kormányzat 
visszaesésre számít a hozzájá-
rulások tekintetében, s ennek 
okán meg kell emelni az állami 
szubvenciót, ugyanakkor a ki-
adási oldalt is meg kellett emelni 
a nyugdíjjogosultsági kifizetések 
megemelkedése okán. Ez a mos-
tani kiigazítás arra enged követ-
keztetni, hogy gondok vannak a 
társadalombiztosítási költség-
vetés bevételi oldalán. Ilyen kö-
rülmények között pedig egyelőre 
szóba sem jöhet a nyugdíjpont 
értékének esetleges megemelése 
az idén.

Ez a probléma nemrégiben 
napirendre került, de onnan ha-
marosan le is került. Nincs pénz-

forrás – állítják az illetékesek, 
hozzáfűzve azt is, hogy jelenleg 
a nyugdíjasok száma közel 1 
millióval haladja meg az alkal-
mazottakét. Aki el akar igazodni 
ebben a kérdéscsoportban, köny-
nyen eltévedhet a számadatok 
sűrűjében.

Kezdeném azzal, hogy az al-
kalmazottak száma és a hozzá-
járulást fizetők száma közé nem 
lehet egyenlőség jelet tenni. Tehát 
téves az az érv, miszerint a szó-
ban forgó számbeli különbség 
lenne a bevételek és a kiadások 
közti egyensúly megbomlásának 
az oka. Az Országos Statisztikai 
Intézet tanulmánya szerint az 
elmúlt esztendő végén a hozzá-
járulást fizetők száma nagyobb 
volt, mint a nyugdíjasoké, hisz 
az alkalmazottakon kívül más 
személyzeti kategóriák – úgy 
mint az engedélyezett magánsze-
mélyek, vagy épp a szabadfoglal-
kozásúak – is kötelezettek hozzá-
járulás-fizetésre. Ugyanakkor az 
utóbbi évek során csökkenő ten-
denciát mutatott a nyugdíjasok 
száma. Arra is emlékeztetnénk, 
hogy a kormányfő és a munka-
ügyi miniszter az utóbbi időben 
gyakran kérkedett azzal, hogy 
jelentős mértékben gyarapodott 
a megkötött egyéni munkaszer-
ződések száma, nevezetesen a 
munkatörvénykönyvet módosító 

jogszabály május 1-jei hatályba 
lépését követően közel 740 ezer-
rel. Ez azt is jelenti, hogy ugyan-
ennyivel többen váltak társada-
lombiztosítási járulék-fizetővé. 
Az is igaz viszont, hogy ebből a 
740 ezer szerződésből máris fel-
bontottak közel 130 ezret.

Továbbá a statisztikai jelen-
tések szerint az év elejétől eltelt 
időszakban, ha nem is sokkal, 
de nőtt az átlagos bruttó bér 
is. Ha mindez igaz, akkor a 
társadalombiztosítási költség-
vetés bevételeinek is gyarapod-
nia kellett volna. Lehet azon-
ban egy negatív előjelű tényező 
is. Nevezetesen a foglalkoztatott 
személyek számának a csökke-
nése. Erre vonatkozóan léteznek 
ugyan adatok, de azok nagyon 
ellentmondásosak, ugyanakkor 
a munkanélküliségi statisztika 
sem alakult kedvezőtlenül. De 
akkor mégis honnan a hiány, il-
letve mivel magyarázható, hogy 
a kormány rákényszerült a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulá-
sokból származó bevételek kvan-
tumának a csökkentésére? Nos, 
erre a kérdésre nemigen találni 
magyarázatot. Azaz talán egyet 
igen: amikor összeállították az 
idei állami társadalombiztosí-
tási költségvetést, valószínűleg 
elszámították magukat, azaz a 
valósnál nagyobb átlagos brutt 
bérre, valamint a foglalkoztatá-
si arányszám jelentősebb mérvű 
növekedésére számítottak. Ha ez 
így igaz, akkor az esztendő első 
6 hónapjában nem igazolódtak 
be a kormánynak a munkaerő-
foglalkoztatás kedvezőbb alaku-
lására vonatkozó számításai. A 
magam részéről ezt valószínűsí-
teném, hozzáfűzve azt is, hogy 
nem az első eset, amikor alapta-
lannak bizonyul a kormány op-
timizmusa.

Ami pedig a nyugdíjasokat ille-
ti: minden jel arra mutat, hogy az 
idén szóba sem jöhet a nyugdíjpont 
értékének emelése, mint ahogy az 
sem biztos, hogy gyakorlatba ülte-
tik a kompenzálására szánt szoli-
daritási kosarat.

Számok zűrzavara

                                                jegyzet n Hecser Zoltán

Ami a nyugdíjakat il
leti: minden jel arra 
mutat, hogy az idén 
szóba sem jöhet a 
nyugdíjpont értéké
nek emelése, mint 
ahogy az sem biztos, 
hogy gyakorlatba ül
tetik a kompenzálá
sára szánt szolidari
tási kosarat.

Amikor összeállítot
ták az idei évi állami 
társadalombiztosítá
si költségvetést, va
lószínűleg elszámí
tották magukat, azaz 
a valósnál nagyobb 
átlagos bruttó bérre, 
valamint a foglalkoz
tatási arányszám je
lentősebb mérvű nö
vekedésére számítot
tak. De nem ez volt 
az első alkalom...


