
hírfolyam

> Ötpontos „országvédelmi akció-
tervet” jelentett be tegnap Orbán Viktor 
magyarországi miniszterelnök, írja a hvg.
hu. Eszerint bevezetik a fix árfolyamos – 
frankonként 180 forintos – végtörlesztési 
lehetőséget, nem lehet 30%-os THM fe-
lett hitelt adni, központi ára lesz a szemét-
szállításnak és bevezetik a luxustermékek 
adóját. Emellett a kormányfő javasolja, 
hogy az állam fizesse vissza az IMF-hitelt. 
„A kormány megvizsgálta a fix árfolyamos 

végtörlesztés lehetőségét, figyelembe véve, 
hogy nem ingatja-e meg a pénzügyi rend-
szert. Arra jutottak, hogy a külföldiek mö-
gött ott állnak anyabankjaik, az OTP és az 
FHB mögött pedig ott áll a magyar állam” 
– fogalmazott Orbán. Azt találták, hogy a 
mostani lépéstől függetlenül folyamatosan 
csökkentik kitettségüket egyes bankok, sőt, 
egyes bankoknál a vezetők jutalmazásának 
feltétele a hitelezés csökkentése – mondta 
Orbán. „A magyar jog lehetőséget teremt 
arra, hogy az állam törvénnyel módosítsa 
a már megkötött jelzálogszerződéseket” – 

mondta a miniszterelnök. „Várható azon-
ban, hogy a nemzetközi szervezeteknél 
emiatt megtámadják a magyar államot, 
kedvezőtlen intézkedések esetén azon-
ban megfelelő válaszindézkedésekkel 
reagál a kormány” – közölte. Lehetővé 
teszik ezért a csökkentett árfolyamon 
történő végtörlesztést, de nem lesz 
előírva kötelező forinthitelre nyújtás, 
ez ugyanis megindul állami kényszer 
nélkül is – mondta Orbán. Azt is java-
solják, hogy változtassanak a bankok 
hitelezési gyakorlatán. Jogszabályban 

mondanák ki, hogy a devizahitellel kap-
csolatos forintban felmerült költségeket 
csak forintban terhelhessék rá ügyfele-
ikre, továbbá javasolják, hogy vezessék 
be a devizahitelek átlátható, referencia-
hozamhoz kötött kamatozását. Felszó-
lítják a bankokat pozitív adóslisták lét-
rehozására is – mondta Orbán. Emellett 
fordított áfafizetést vezetnének be a me-
zőgazdasági termékek esetében, továbbá 
a kormány Brüsszel jóváhagyását fogja 
kérni arra, hogy egy új, 35%-os luxus-
adót vezessenek be.

hargitanépe2011. szeptember 13., kedd | 9. oldal 

 hirdetés

Gazdaság
Cselekvési tervet kérnek a fiatalok az itthon maradás biztosítására

Karrierlehetőségek 
a Székelyföldön

kinek van a legnagyobb fizetése
hargita megyében?

„Dobogós” bérek
A bérek tekintetében listavezető egy udvarhelyi személy, 
aki tavaly nettó közel félmillió lejt vasalt fel. Hargita megyé-
ben hatan kerestek több mint háromszázezer lejt nettóban. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az Országos Adóügynökségnek az adóbevallásokon ala-
puló adatai szerint az elmúlt esztendőben egy fővárosi 
pénzintézetnél tevékenykedő személy került a „bérdo-

bogó” első helyére 5,66 millió lejes éves nettó keresetével. Az első 
tíz helyből egyébként hetet fővárosiak foglalnak el. A foglalko-
zások tekintetében igen változatos a kép: ingatlanügylet, táv-
közlés, tanácsadó, kereskedelem, reklám stb. A Hargita megyei 
legmagasabb nettó bérek „fényévtávolságra” vannak az országos 
10-es toplistán szereplők szintjeitől. „Milliomosok” nincsenek, 
a listavezető egy székelyudvarhelyi személy, akinek 2010-es esz-
tendei éves nettó keresete „csak” 433 491 lej volt, de így is a me-
gyei átlagos nettó bérnek havonta több mint harminchatszoro-
sát kereste meg. Második helyre egy csíkszeredai adófizető került 
évi 343 808 lejes nettó keresetével, őt igen közelről egy gyergyói 
követi évi 331 556 lejjel. Egyébként megyénkben 2010-ben évi 
300 000 lejt meghaladó nettó keresetet hat személy realizált, évi 
200 000 lejt meghaladót pedig tizenegy. És ha már a jelentős 
bérekről esett szó: egy nemrégiben készült tanulmány szerint 
országos viszonylatban 94 ezer olyan alkalmazottat tartanak 
nyilván, akik havi átlagos bruttó bére meghaladja a 4600 lejt,  s az 
összalkalmazottak 2,6 százaléka ért el 2010 októberében 5000 
lejnél nagyobb jövedelmet. Ugyanakkor 69,5 százalékuknak a 
havi bruttó bére az 1500 lejt sem érte el... Készült egy másabb 
statisztika is: az Országos Adóügynökségtől származó adatok 
alapján a megyénként realizált legnagyobb éves személyi nettó 
jövedelem, s azt milyen szektorban realizálták. Ennek kapcsán 
hangsúlyozandó, hogy arról a jövedelemről van szó, amely felölel 
minden jövedelmi forrást (bér, bér jellegű juttatás, illetmények, 
szerzői jogdíj, szabadfoglalkozásból, bérbeadásból, értékpapír-
átruházásból, találmányból, vállalkozásból stb. származó szemé-
lyi bevétel). A rangsort egy Szeben megyei adófizető vezeti, aki 
2010-ben 4,68 millió eurós nettó jövedelemre tett szert, amely 
értékpapírok átruházásából (eladásából) származott. Máso-
dik helyre egy bukaresti ügyvéd került évi 2,80 millió euróval. 
Amúgy 2 millió eurós évi nettó jövedelmet négy megyében értek 
el, az ötödik helyet pedig 1,76 millió euróval egy megyénkbeli 
adófizető foglalta el, ugyancsak értékpapír-átruházásból szárma-
zó jövedelemmel. Millió eurós jövedelmeket realizáló adófizető 
magánszemélyt csak 12 megyében (beleértve a főváros szekto-
rait is) tartottak nyilván. A 47 régió (megyék és fővárosi szekto-
rok) közül kilenc esetében a listavezető közjegyző (559 000 és 85 
000 euró közti éves nettó jövedelemmel), nyolc esetében pedig 
ügyvéd (967 ezer és 224 ezer eurós évi jövedelemmel). Ha elte-
kintünk az értékpapír-átruházásokból származó jövedelmektől 
(amelyeknek rendszerint alkalmi, egyedi jellegük van), akkor 
egyértelmű, hogy 2010-ben is a „legpénzesebb” foglalkozás e két 
kategória volt. Megyénkben egymillió lejes bruttó jövedelmet is 
meghaladó érték szerepel négy személy adónyilvántartásában, 
köztük van vállalkozó, kereskedő, de idomár is. Háromszázezer 
lejt meghaladó több mint 60 volt, köztük orvosok, közjegyzők, 
ügyvédek, s természetesen különböző szektorban tevékenykedő 
vállalkozók. Az ilyen jellegű jövedelmek alakulása, illetve hely-
ségenkénti rangsorolása mintegy tükrözi az egyik vagy a másik 
mikrorégió gazdasági potenciálját, fejlettségi szintjét: a csíki zó-
nában az éves 350 ezer lejes jövedelmet meghaladó adófizetők 
száma 15 volt, a székelyudvarhelyi zónában 12, a gyergyói zóná-
ban pedig 5, míg a baláni zónában ilyen nem is volt.  

Gazdasági lehetőségek a Szé-
kelyföldön, valamint Gyakor-
nokság az Európai Parlament-
ben – ezzel a két előadással zá-
rult vasárnap a IV. Székelyföldi 
Konferencia szakmai program-
ja. A háromnapos rendezvény 
témája a karrier és ifjúság, 
valamint karrierlehetőségek 
Székelyföldön voltak.

HN-információ

Egy olyan regionális szin-
tű cselekvési terv kidol-
gozását szorgalmazzák a 

Székelyföldi Ifjúsági Egyeztető 
Fórum tagjai, amely hosszú tá-
von biztosítja a székely fiatalok 
itthon maradását, szülőföldön 
való boldogulását – hangzott 
el a hétvégén, Csíksomlyón 
tartott IV. Székelyföldi Konfe-
rencián. A szombaton tartott 
Székelyföldi Ifjúsági Egyeztető 
Fórum gyűlésén elhangzott, a 
jövő évi választásokra vonatko-
zóan a négy székelyföldi régió, 
Csíkszék, Háromszék, Gyergyó 
és Udvarhely képviselői egysé-
gesen kívánnak részt vállalni a 
közéleti tevékenységekben. En-
nek érdekében egyeztetéseket 
kezdeményeznek a székelyföldi 
megyék és települések veze-
tőivel. Kitűzött céljuk, hogy 
minden önkormányzatban je-
len legyenek a fiatalok is, akik 
hitelesen és hatékonyan tudják 

megjeleníteni a fiatalok elkép-
zeléseit a döntéshozatalban. 

A háromnapos rendezvény-
nek, amelyet idén Csík Terület 
Ifjúsági Tanácsa szervezett, a 
Jakab Antal Felnőttképző Köz-
pont adott otthont. A rendez-
vény témája a karrier és ifjúság, 
valamint karrierlehetőségek a 
Székelyföldön. Közélet és karri-
er címmel estig tartó moderált 
beszélgetés nyitotta meg a kon-
ferenciát, előadók Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke, Korodi Attila parlamenti 
képviselő, Tischler Ferenc, a há-

romszéki területi RMDSZ ügy-
vezető elnöke és Ráduly Róbert-
Kálmán, Csíkszereda polgármes-
tere voltak. 

Szombaton Antal Bartalis 
Imola, a Veco-Rom Kft. munka-
társa beszélt általánosan a karri-
erről mint jelenségről, majd ezt 
követően az önéletrajz helyes 
megírásáról, illetve a motivációs 
levélről volt szó. Nők, család, kar-
rier címmel értekezett Lőrincz 
Csilla, a Környezetvédelmi Alap 
igazgatóságának alelnöke, Fülöp 
Kinga, Szentimre község alpol-
gármestere és Csedő Zsófia, a 
Megyei  Ifjúsági és Sporthatóság 
igazgatónője. A meghívottak azt 
boncolgatták személyes élmé-
nyeikre alapozva, hogy egy nő 
hogyan tud helytállni a munká-
ban és a családban egyaránt. Ok-
tatás és karrier címmel György 
Emőke, a Johannes Kájoni Ke-
reskedelmi Iskolaközpont igaz-
gatónője beszélt a meglátásairól, 
tapasztalatairól. 

A rendezvény harmadik 
napján Gyerkó László szenátor 
beszélt a különféle gazdasági le-
hetőségekről. Az utolsó előadás 
keretében pedig Sógor Csaba, 
európai parlamenti képviselő is-
mertette az általa meghirdetett 
gyakornoksági programot, mely-
nek jelentkezési határideje  szep-
tember végén zárul.

A siker titkait próbálták megtudni a fiatalok a politikusoktól fotó: darvas beáta


