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A KAP jövőjéről
tanácskoznak
Budapesten

Az európai Unió 2014–2020 közötti közös Agrárpolitiká-
járól (kAp) cseréli ki véleményét több újonnan csatlako-
zott uniós tagország agrárkamarai vezetője Budapesten a 
Visegrádi Országok (V4) – Cseh-, Lengyel- és Magyaror-
szág, valamint Szlovákia – 43. agrárkamarai találkozóján. 
A kétnapos fórumon jelen vannak a balti államok, továb-
bá Románia és Horvátország agrárkamarai delegációi is. 
Közben itthon a Hargita megyei szakemberek és szakhiva-
talok kiegészítéseket javasolnak a KAP-hoz. 

Hírösszefoglaló

Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) ag-
rárgazdaságért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek 
elmondta: az agrárkamarai tanácskozás sokat segíthet ab-

ban, hogy a reformot követően se legyen bonyolult a KAP rend-
szere, a forrásokhoz könnyen hozzáférhessenek a gazdálkodók, 
a KAP továbbra is biztonságot nyújtson számukra. A helyettes 
államtitkár hozzátette: Magyarország a közvetlen támogatások 
szintjét szeretné megőrizni. Erre Feldman Zsolt szerint van esély, 
ezt tükrözi az EU Bizottságának javaslata a tárgyban. 

Wiktor Szmulewicz, a COPA, az európai gazda-
szervezet lengyel alelnöke az MTI-nek jelezte: a KAP 
reformjával kapcsolatban nehéz és hosszú tárgyalásokra 
számít. Úgy vélekedett, fontos az európai belső piac vé-
delme, a fogyasztók megnyerése az európai áruk vásárlá-
sára, továbbá a befektetések ösztönzése az agráriumban. 
Mindennek érdekében továbbra is biztosítani kell a 
KAP működtetéséhez szükséges forrásokat, valamint 
csökkenteni kell a régi és az új tagállamok közötti támo-
gatási különbségeket.
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A személyzeti

Ellentmondásos

A 2014–2020 közötti közös Agrárpolitika
tíz kulcselemének kiegészítése

Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztés és Programok 
Igazgatósága, együttműködve a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatósággal, vala-
mint a Hargita Megyei Agrárkamarával, kiegészítő 
javaslatokkal bővítené a 2014–2020 közötti Közös 
Agrárpolitika tíz kulcselemét. Az illetékes igazgatósá-
gok szerint a tíz kulcselemből több minden hiányzik, 
ami támogatná a mezőgazdaságban dolgozók munká-
latait, mint például:

– a raktározási, válogatási, csomagolási, piacra ju-
tást elősegítő támogatások előnyben részesítése;

– a termelői és ágazati szervezetek nagyobb mértékű 
támogatása;     

– a helyi hagyományos és biotermékek reklámozá-
sának speciális támogatása;

– munkahelyteremtő vidéki vállalkozások ösztönzése.
A lakosság megtartása, illetve az elnéptelenedés 

megakadályozása céljából ezért a szakemberek java-
solják a kedvezőtlen természeti adottságú térségek 
(hegyvidék) további 100 euró körüli hektáronkénti 
támogatását. 

Az alkalmazottak, azon belül a köz-
szférai alkalmazottak számára vo-
natkozóan az elmúlt időszakokban 
különböző számadatok láttak/lát-
nak napvilágot. Olyanok, amelyek 
valóságos dilemmát jelentenek, 
ugyanis az egyik minisztérium 
vagy hatóság nyilvántartásában 
adott létszám szerepel, egy másik 
minisztérium vagy hatóság sta-
tisztikájában pedig teljesen más 
számadat. A közszférában október 
31-én 1 220 000 foglalkoztatott 
személyt tartottak nyilván, ám a 
pénzügyi minisztérium statisztiká-
jában más számadatot lelhetünk 
fel, nevezetesen 1 360 000-et.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Hosszú ideje már, hogy az 
alkalmazottak számára 
vonatkozó különböző 

hatóságok által közölt adatok nem 
passzolnak, s ebből sok félreértés 
származott, vitát szült az, hogy 
melyik számadat is valós. A mun-
kaügyi felügyelőség adatai szerint 
2011 októberében az aktív alkal-
mazottak száma 5 258 668 volt, 
míg 2010 azonos időszakában 
5 084 341, azaz javult a foglalkoz-
tatási arányszám. Ugyanakkor az 
aktív munkaszerződések szá-
ma 6 276 448 volt. A felügyelőség 
illetékesei a két szám közti eltérést 
azzal magyarázták meg, hogy 
azért több a munkaszerződések 
száma, mert a hatályos jogsza-
bályok értelmében egy személy-
nek akár két vagy három, illetve 
annál több munkaszerződése is 
lehet. Maradjunk a több mint 5,2 
millió alkalmazotti számnál: ha 
ez így igaz, akkor megdőlni lát-
szik az az állítás, miszerint Romá-
niában egy alkalmazottnak több 
nyugdíjast is „el kell tartania”, ami 
nem nevezhető normálisnak. De 
ha már itt tartunk, utalnunk kell 
arra is, hogy társadalombiztosí-
tási hozzájárulást nem csupán az 
alkalmazottak fizetnek, hanem 
másabb személyzeti kategóriák 
(engedélyezett magánszemélyek, 
családi vállalkozások stb.) is fizet-
nek, s ezek száma a félhivatalos 
statisztikák szerint jóval megha-
ladja a 100 000-et. Ugyanakkor 
a nyugdíjasok száma országos vi-
szonylatban 4,9 millió körül van 
jelenleg. De térjünk vissza az al-
kalmazottak számához. 

Egymilliós különbség
Az Országos Statisztikai Inté-

zet (INSE) szeptember hónapra 
vonatkozó hivatalos közleménye 
szerint országos viszonylatban az 
alkalmazottak száma 4 200 050 
volt, a megelőző esztendő azonos 
hónapjában jegyzett 4 194 100-zal 
szemben. 

Nos, a felügyelőség és a sta-
tisztikai intézet által közölt 
adatok közt a különbség több 
mint egymillió fő. Igaz, meg 
kell jegyeznünk, hogy a statisz-
tikai intézet nyilvántartásában 
nem szerepelnek azok a cégek, 
vállalkozások, amelyek öt al-
kalmazottnál kevesebbet fog-
lalkoztatnak. De ha tekintettel 
vagyunk erre a tényállásra, még 
akkor is meggondolkoztató a 
különbség. 

Szinte hihetetlen
Menjünk tovább: az Országos 

Nyugdíjpénztárnál 2011 júniusában 
4 849 828 olyan alkalmazottat tar-
tottak nyilván, akik társadalombiz-
tosítási hozzájárulást fizettek, illetve 
munkaszerződéses viszonyban áll-
tak, míg számuk 2010 júniusában 
4 854 000 volt. Ezek szerint nem 
hogy nőtt volna a munkaszerző-
déses alkalmazottak száma, hanem 
csökkent. Igaz, a három intézmény 
adatai nem ugyanazon hónapra vo-
natkoznak, de így is szembeötlők, 
megmagyarázhatatlanok a különb-
ségek. Kezünkbe került az Országos 
Prognosztikai Bizottság tanulmánya 
is, amelyben az szerepel, hogy 2011 
szeptemberében az ország ban 
6 179 000 alkalmazott volt, a megelő-
ző esztendei 6 061 500-zal szemben. 
Hát ez szinte hihetetlen. A bizottság 

> A „mag-Európa” terven dolgoznak 
Európa nagyhatalmai? Hivatalosan tagad-
ják, de német sajtóértesülések szerint már 
készül a B-terv arra az esetre, ha Németor-
szág és Franciaország nem tudná megvaló-
sítani az EU-szerződés módosítását. Az állí-
tólagos titkos terv alapján az euróövezetről 
leválna a hat legstabilabb ország, amely egy-
fajta elitklubot alkotna. Ennek elkerülése 
érdekében a Merkel–Sarkozy páros harma-
diknak bevonná az új olasz miniszterelnö-
köt. Ha helytállóak a Welt című német lap 
értesülései, hetek óta bizalmas tárgyalások 
zajlanak az Európai Unió néhány tagállama 
közt egy új elitklub, az úgynevezett „Mag-

Európa” megalakításáról. Bár a szövetségi 
pénzügyminisztérium hétfőn közlemény-
ben tagadta, hogy úgynevezett elit-kötvé-
nyek kibocsátásáról egyeztetne, a német 
sajtóban folyamatosan jelennek  meg az új, 
vészhelyzet esetére kidolgozott eurómentő 
terv állítólag kormánykörökből kiszivár-
gott részletei. A Welt értesülései szerint 
a – hitelminősítők legjobb besorolására 
utalva – „AAA-országoknak” vagy „berlini 
klubnak” nevezett csoport tagjai – Német-
ország, Franciaország, Finnország, Luxem-
burg, Hollandia és Ausztria – már hetek óta 
intenzíven tárgyalnak egy új tervezetről, a 
legutóbbi találkozó állítólag múlt pénteken 

volt Berlinben. A lap informátorai szerint 
a nem eurót használó, de szintén AAA 
minősítésű Nagy-Britannia is „intenzíven 
részt vesz” a tárgyalásokban. Bár a német 
pénzügyminiszter szóvivője tagadta, hogy 
tárgyalnának az elitkötvényekről, Rainer 
Brüderle, a kisebbik kormánypárt, az FDP 
frakcióvezetője nem zárta ki egyértelműen, 
hogy létrejöhet az elitklub. Bár Brüderle 
sem mondta ki, hogy folynak a Welt által 
említett tárgyalások, feltételes módban úgy 
fogalmazott: nem rossz ötlet az elitkötvény, 
hiszen ezek kibocsátásában csak olyan or-
szágok vennének részt, amelyeknek azonos 
besorolása van a hitelminősítőknél.hí
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Rejtőzködnek? A munkavállalók számát eltérően ítélik meg az illetékes hivatalok


