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> 4-ről 6 százalékra növelnék a bányajára-
dékot. Az eddig meghatározott 4 százalékról 
6 százalékra növelné a Pénzügyminisztérium 
az országban kitermelt aranyért, platináért és 
ezüstért fizetendő járadék szintjét – derült ki a 
szaktárca által kidolgozott, adótörvénykönyvet 
módosító tervezetből. Az arany, ezüst és plati-
na mellett 6 százalékos részesedést alkalmazná-
nak a szén, a fémes és nemfémes ásványok, az 
alumínium, a radioaktív fémek, illetve a ritka, 
drága és féldrágakövek esetében is. A 2003-as 

bányatörvény ugyanakkor a termelés volume-
ne után még 2 százalékos járadék fizetésére 
kötelezte a kitermelőket, ám 2009-ben ezt 4 
százalékra emelték. A Pénzügyminisztérium 
becslése szerint a 6 százalékos szint mellett idén 
117 millió lejjel nőnének a költségvetés bevéte-
lei, míg a következő négy év alatt az állam 1,1 
milliárd lejjel többet inkasszálhatna. Megfi-
gyelők szerint a tervezet a verespataki arany-
bányanyitással hozható összefüggésbe, ahol is a 
Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) 
a becslések szerint 300 tonna aranyat és 1600 
tonna ezüstöt termelhet ki.

> Romániában dolgoznak a legtöbbet. 
Az Európai Unió tagállamai közül Romániá-
ban dolgoznak a legtöbbet az alkalmazottak: 
a Policy Solutions a tavalyi évre 1864 órára 
becsüli a ledolgozott órák számát. A sorban a 
második Lengyelország 1856 órával, majd kö-
vetkezik Bulgária, Észtország, Magyarország és 
Szlovénia évi 1848 ledolgozott munkaórával.  
A Lettországban és Litvániában dolgozók 1832 
órát töltenek munkával, Görögország 1816 órá-
val következik. Portugáliában átlag 1734 órát 
dolgoztak le tavaly, Nagy-Britanniában 1705-
öt, Olaszországban pedig 1694-et. Az utolsó 

három tagállam Németország (1658), Dánia 
(1628) és Franciaország (1601).

> Az euró ellen beszélt Trichet. Megáll-
hat az euróövezeti kamatemelési ciklus – ezt 
olvasták ki elemzők Jean-Claude Trichet,  
az EKB elnökének szavaiból. Az euró gyengült 
a dollárral szemben arra a várakozásra, hogy  
az euróövezetben véget ér a kamatemelési cik-
lus, mert a régió szuverén adósságválsága féke-
zi a gazdasági növekedést – írja a Bloomberg.  
Az euróövezetben 0,2 százalékkal növekedett  
a gazdaság a második negyedévben.
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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 11.30 órakor 
Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám alatt árverés 
útján eladásra kerül az adós ZOENPAZSA Kft. (fis-
kális lakhelye: Fenyéd 180/A. szám, Hargita megye, 
fiskális azonosítószáma 18013208) tulajdonát képe-
ző következő ingóság:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1.  OPEL FRONTERA személygépkocsi, 
HR-10-UUU, gyártási év 1992 8700 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 megvá-
sárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező 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 for-
málnának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az ár-
verést 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 kormányren-
delet 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.

Gazdaság
Között Kötött Közel 800 munKaszerződÉs mögött

veszik el a foglalkoztatási lényeg

Foglalkoztatási kilátások: a szerződések bővülése nem jelent önmagában új munkahelyeket is

és biztosítási szektorban, 900-zal a 
tanügyben, 110-zel a közigazgatásban, 
5200-zal az egészségügyben és a szoci-
ális gondozásban.

Félmillió fős különbség.
de miből?
A megkötött munkaszerződések 

és az új munkahelyek száma között 
így viszont igen nagy, és megmagya-
rázhatatlan, több mint 500 ezer fős 
különbség mutatkozott. Azt ugyan 
megpróbálták megmagyarázni, töb-
bek között arra hivatkozva, hogy egy 
alkalmazottnak több munkaszerző-
dése is lehet, illetve, hogy a hivatalos 
statisztikák nem terjednek ki az ötnél 
kevesebb alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozásokra. Hallani lehetett arról 
is, hogy a megkötött munkaszerző-
dések számának emelkedésében az is 
közrejátszott, hogy polgárjogi szerző-
déseket írtak át munkaszerződésekké. 
Badarság ilyent állítani, mert amennyi-
ben ez valóban bekövetkezik, annak 
óhatatlanul velejárója az alkalmazot-
tak számának növekedése is. A dolgok 
ilyenszerű alakulása okán Sebastian 
Lăzăroiu munkaügyi miniszter is pon-
tosításra kényszerült, elismerve, hogy 
nemcsak „bejöttek”, hanem ki is men-
tek munkaszerződések. Nevezetesen 
a május–júniusi időszakban 349 953 
munkaszerződés vesztette hatályát. 
Tehát a munkaerőpiac tekintetében 
ténylegesen 200 ezer körüli újonnan 
alkalmazott személyről lehet beszélni. 
Ettől függetlenül még így is nagy a kü-
lönbség a hivatalos statisztikában sze-
replő számbeli gyarapodás és a munka-
szerződések alapján nyilvántartottak 

között, amit azzal magyaráznak, hogy 
egy alkalmazottnak több szerződése 
is lehet, valamint hogy a statisztikai 
jelentések nem ölelik fel az ötnél keve-
sebb fővel tevékenykedő vállalkozások 
alkalmazotti állományát.

Mindebből egyetlen következte-
tés vonható le: a munkaszerződések 
számának alakulásával nem kell kér-
kedni, az nem tükrözheti az alkalma-
zotti állomány valós helyzetét és nem 
helyettesítheti a hivatalos statisztikai 
nyilvántartásokat. Egyébként szakér-
tők emlékeztetnek: a nemzetközi hi-
vatalos statisztikákban mutatószám-
ként nem is szerepel a szerződések 
száma, s kizárólag azokat a számada-
tokat használják, amelyeket az adott 
ország statisztikai intézetei közölnek.

Hargita megyei helyzetkép
Hargita megyei helyzetkép kap-

csán már említettük, hogy megyénk-
ben is pozitív irányba rugaszkodott el 
az újonnan megkötött munkaszerző-
dések száma, ám az országos tenden-
ciától eltérően, ehhez nem társult az 
alkalmazottak számának gyarapodá-
sa. A hivatalos statisztikai jelentések 
szerint május és június folyamán a 
Hargita megyei alkalmazottak száma 
722 fővel gyarapodott, amiből 300 főt 
az építkezési szektor foglalkoztatott. 
Megjegyeznénk, a kedvező tenden-
cia nem a törvény hatályba lépésétől 

kezdődően indult be, hanem már feb-
ruártól, a megelőző hónapok során. 
Június végén megyénkben 62 055 
alkalmazottat tartottak nyilván, 1194-
gyel többet, mint január végén, de 
még mindig kevesebbet, mint 2010 
júniusának végén, amikor is az al-
kalmazotti állomány 63 284 főt tett 
ki. Az elmúlt esztendőben hónapról 
hónapra csökkent az alkalmazottak 
száma, s ezen belül a második félév 
során több mint 2160 fővel kevesebb 
kenyérkeresőt jegyeztek. Amúgy az 
elmúlt öt esztendőre visszatekintve, 
az időszak két szakaszra osztható: 
2006–2008 között folyamatosan 
növekedett az alkalmazottak szá-
ma, 2008 végére közel 5 ezer fővel 
gyarapodva elérte a 70 443-mat. 
Ezt követően azonban negatív 
tendencia következett be, s 2009 
folyamán közel 2500-zal csökkent 
az alkalmazottak száma, míg 2010 
folyamán mintegy 3700-zal. A leg-
nagyobb apadást a feldolgozóipar, 
az építkezési szektor és a közigazga-
tás jegyezte, de némileg növekedett 
az alkalmazottak száma a mezőgaz-
dasági szektorban, a szolgáltatások-
ban és a művelődési szektorban is. 
Érdekesen alakult az alkalmazottak 
száma az egészségügyi szektorban: 
azzal egyidejűleg, hogy csökkent az 
összalkalmazottak száma, növeke-
dett a férfialkalmazottaké.


