
Ellentmondásba keveredve úgy 
tűnik, erősen túlbecsülte a kor
mány a május elseje után kö
tött új munkaszerződések fog
lalkoztatásbővítés terén be töltött 
szerepét – derül ki a munkaügyi 
tárca és az Országos Statisztikai 
Intézet adatainak összevetésé
ből. Ráadásul az új munkaszer
ződésekről festett képet csak 
rontja, hogy a több százezerből 
közel 350 ezret időközben már 
fel is bontottak. Joggal adódik a 
kérdés: mennyivel is javult tehát 
a foglalkoztatás?

Hecser Zoltán
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A május elsejétől életbe lé-
pett, a Munkatörvényköny-
vet módosító és kiegészítő 

2011/40-es törvény várható jótéte-
ményei közt előszeretettel emlegette 
Emil Boc kormányfő az alkalmazot-
tak számának növekedését, illetve a 
feketemunka visszaszorítását. A tör-
vény hatályba lépését követően amo-
lyan fegyvertényként hangoztatták a 

megkötött egyéni munkaszerződé-
sek számának ugrásszerű megnöve-
kedését. Maga a kormányfő is – aki 
adott időszak alatt ideiglenesen a 
munkaügyi miniszteri feladatkört is 
ellátta – többször is elégedettséggel 
nyilatkozott a munkaügyi felügye-
lőségeknél napról napra bejegyzett 
egyéni munkaszerződések gyarapo-
dásáról. Szinte hetente jelentek meg 
erre vonatkozóan közlemények. 
Sebastian Lăzăroiu jelenlegi tárcave-
zető június–július folyamán ugyan-
csak többször ecsetelte a tendenciát. 
A minisztérium adatai szerint május 
1. és június 30. között országos vi-
szonylatban a munkafelügyelősé-
geknél 587 609 újonnan megkötött 
egyéni munkaszerződést jegyeztek 
be, majd július folyamán újabb kö-
zel 200 ezret. Hargita megyében 
csupán májusban több mint 3 ezer 
ilyen munkaszerződést iktattak. A 
kormányzati illetékesek ilyen jellegű 
megnyilatkozásai azt is sugalmazták, 
hogy felerősödni látszik a munka-
helyteremtés, illetve azt, hogy gyara-
podik az alkalmazottak száma.

Kérészéletű szerződések
A néhány hónapja kötött új mun-

kaszerződésekből azonban július 25-ig 
128 800 időközben meg is szűnt, ami 
szakemberek szerint meghatározott 
időre szóló munkaszerződéseket ta-
kart. A bőség zavarában azonban egy 
dologról megfeledkeztek, nevezetesen 
arról, hogy mit is mutat a munkaszer-
ződések egyenlege egy adott időpont-
ban, azaz a munka mezejére nemcsak 
„belépnek”,  hanem „ki is lépnek”. 
Következésképpen azt is közölniük 
kellett volna: hány munkaszerződés 
volt aktív egy adott hónap végén, és 
hány szűnt meg abban a hónapban. A 
kellemetlen meglepetést így viszont az 
Országos Statisztikai Intézet hivatalos 
adatai szolgáltatták, melyek szerint 
május 1. és június 30. között – azaz a 
jogszabály hatályba lépését követően 
– országos viszonylatban az alkalma-
zottak száma mindössze 54 300 fővel 
gyarapodott. Az építkezési szektorban  
15 700-zal nőtt az alkalmazottak 
száma, az iparban 10 100-zal, a ke-
reskedelmi szektorban 9900-zal, de 
ugyanakkor 500-zal csökkent a bank- 

hírfolyam

> Strauss-Kahn visszatért az IMF-
hez. Vastaps fogadta hétfőn Dominique 
Strauss-Kahnt, az IMF volt vezetőjét, aki 
látogatást tett korábbi munkahelyén. A 
Nemzetközi Valutaalapot korábban, le-
tartóztatásáig három és fél évig irányító 
szakember hivatalában találkozott utó-
dával, Christine Lagarde-dal. Így májusi 
letartóztatása óta először visszatért volt 
munkahelyére, ahol a munkatársak lelke-
sen, vastapssal üdvözölték, sokan, köztük 

nők is, kezet ráztak vele és közös fényké-
peket készíttettek – derül ki a Bloomberg 
tudósításából. A New York-i ügyészség 
egy héttel ezelőtt ejtette a szexuális bűn-
cselekmény elkövetésének vádját ellene.

Strauss-Kahn nevéhez fűzik a Valutaalap 
megtépázott tekintélyének helyreállítását, 
a szervezet feladatának újraértelmezését, és 
az sem mellékes, hogy a pénzintézet alapí-
tói a válságkezelésben játszott szerepének 
erősítése érdekében megtriplázták az IMF 
anyagi forrásait. Strauss-Kahn tízperces be-
szédet tartott volt kollégái előtt, amelyben 

bocsánatot kért a szervezet tekintélyét és a 
munkatársak hangulatát is romboló botrá-
nyáért. Mint mondta, szakmai karrierjének 
legeredményesebb szakaszát töltötte az IMF 
élén. Felsorakozott utóda mellé, aki vasár-
napi beszédében az európai bankok sürgős, 
és ha kell, kötelező feltőkésítését követelte, 
mert e nélkül rajtuk keresztül tovaterjedhet 
az eurózóna déli államainak adósságválsága. 
Lagarde követelését azonban mind a német, 
mind a spanyol pénzügyminisztérium visz-
szautasította, de nem tetszik az ötlet az Eu-
rópai Bizottságnak sem.
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre 
vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2011. szeptember 13-án 11 órakor 
Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám alatt, ár-
verés útján eladásra kerül az adós CHELBEZAN 
CORNEL (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Épí-
tők útja 1., Hargita megye, CNP 1561005192466) 
tulajdonát képező következő ingóság:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1.
 VOLKSWAGEN GOLF személygépkocsi, 

1,9 SDI, HR-04-TYW, gyártási év 2002
18 810 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 
20. szám) a következő dokumentumokat: a meg-
vásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot.  
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os  
folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitű-
zött időpontban és a megnevezett helyen személye-
sen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot 
formálnának a szóban forgó ingóságra, hogy ar-
ról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó 
szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2011. augusztus 26-án kifüggesztették.

CSuPÁN 200 eZeR úJ MuNKAHelY HúZÓDIK A MÁJuS–JúlIuS 

Munkaszerződések bőségében

Az új munkahelyek terén továbbra is az építőipar vezeti a prímet fotók: domján levente

elbocsátás esetén előbb küldték el a férfiakat, mint a nőket

Érdekes Hargita megyei jelenség, hogy az elmúlt években a létszámcsök-
kenés 9,1 százalékkal nagyobb arányú volt a férfiak esetében, míg a nők 
esetében a foglalkoztatás-leépítés 6,8 százalékos volt. Ennek okán a férfi 
alkalmazottak részaránya a 2008-as évi 51,2 százalékról 50,6 százalékra 
csökkent. Országos viszonylatban viszont a férfiak részaránya 54 száza-
lék körül van. Ugyanakkor országos viszonylatban az összlakosság 51,3 
százalékát teszik ki a férfiak, Hargita megye esetében ez 50,5 százalék. 
A fenti számadatok összevetéséből az következtethető ki, hogy Hargita 
megye esetében az országosnál jobb a női foglalkoztatás részaránya.


