
Nőtt a betöltetleN állások száma  

éves összehasoNlításbaN

Több mint 27 ezer üres 
állás van országszerte

a harmadik negyedévben a betöltetlen állások száma 
27 700 volt, a változás elenyésző volt az előző negyed-
évhez képest, de kb. 70 000-rel kevesebb, mint 2008 
azonos időszakában, derül ki az országos statisztikai 
Intézet (INs) adataiból. 2010 harmadik negyedévéhez 
viszonyítva a betöltetlen állások száma 4400-zal nőtt. 

Hírösszefoglaló

A harmadik negyedévben a szabad állások aránya 0,68 
százalék, ugyanannyi, mint az előző negyedévben, és 
0,11 százalékkal több, mint 2010 harmadik negyed-

évében. A harmadik negyedévben a betöltetlen állások legna-
gyobb aránya 1,05% a közigazgatásban, az egészségügyben és 
a szociális gondozóknál volt, az ellenkező véglet: a villamos- és 
hőenergia-, a gáz-, melegvíz-ágazatban (0,07%), illetve az ipari 
kitermelésben (0,08%) volt. Akárcsak 2011 első negyedévei-
ben, a feldolgozóiparba koncentrálódott a szabad állások egy-
harmada (9900 betöltetlen állás). Ebben az ágazatban az arány 
0,99 százalék, kicsit nagyobb, mint az előző két negyedévben.

Az egészségügyben és a szociális gondozóknál (3000 üres 
hely) a betöltetlen állások 11 százaléka volt található, a 10 szá-
zalék pedig a közigazgatásban (2700 állás). A tanüggyel együtt 
(1100 állás) az állami szféra összesíti a szabad állások egynegye-
dét. A legkisebb kereslet a kitermelő iparban, illetve a villamos- és 
hőenergia-, a gáz-, távhőágazatban van (50-50 hely mindegyik-
nél). Az előző negyedévhez képest a betöltetlen állások aránya 
legnagyobb mértékben a tanügyben emelkedett (+0,18 száza-
lékponttal). A legjelentősebb csökkenés a szálloda- és vendég-
látóiparban volt (–0,33 százalékpont), illetve a tájékoztatásban, 
távközlésben (–0,31 százalékpont).

A legtöbb gazdasági tevékenységnél csökkent a betöltet-
len állások száma az előző negyedévhez képest. A legjelentő-
sebb csökkenés a kereskedelemben van (–400 munkahely), a 
közigazgatásban, a tájékoztatásban, távközlésben, a szálloda- 
és vendéglátóiparban (–300 munkahely). Legnagyobb növe-
kedés a feldolgozóiparban volt (+900 hely), illetve a tanügy-
ben (+600 üres állás). A tavalyi év harmadik negyedévéhez 
képest a legtöbb gazdasági tevékenységnél nőtt a szabad ál-
lások aránya. Legnagyobb mértékben a közigazgatásban és 
a szolgáltatásoknál (+0,44 százalékpont), a vízszolgáltatás-
nál, szemétszállításnál (+0,34 százalékpont). A leglátványo-
sabb csökkenés a szakmai, tudományos technikai állások terén 
történt (–0,49 százalékpont), illetve a pénzügyi közvetítéseknél, 
biztosításoknál (–0,34 százalékpont).
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tusNádfürdőN még kísérletIleg sem termelhetIk kI
a fürdőNek száNt termálvIzet

Hosszú az út a feltárástól
a kitermelésig

Gazdaság

> 40 ezer eurós támogatásban ré-
szesülhetnek a vidéken vállalkozni 
vágyók. Akár 40 ezer eurós uniós támo-
gatást is kaphatnak azok a személyek, 
akik vidékre költöznének, és ott egy me-
zőgazdasággal kapcsolatos vállalkozást 
indítanak be. Támogatást 18 és 40 év 
közötti személyek kérhetnek, az üzleti 
tervet a jövő év közepéig nyújthatják be. 
Az elnyerhető vissza nem térítendő ösz-
szegek minimum 12 ezer euróra rúgnak, 
ám nem haladhatják meg a 40 ezer eurót. 
Az Országos Vidékfejlesztési Program-
ból származó alapokat a Vidékfejlesztési 
és Halászati Kifizetési Ügynökség keze-

li. A dossziékat legkésőbb január 13-ig 
kell benyújtani.

> Stagnálást vár jövőre Közép-Euró-
pában a bécsi gazdaságkutató. Lassul Kö-
zép- és Kelet-Európa gazdasági bővülése jö-
vőre, és növekednek a térség konjunktúráját 
érintő kockázatok – írta tegnap közzétett 
új előrejelzésében a Bécsi Összehasonlító 
Gazdaságkutató Intézet. Az intézet aktuális 
prognózisa szerint a tíz új európai uniós tag-
ország 2012-ben összességében a GDP 2,4 
százalékával növekszik majd az idei három 
százalék után. Az intézet ezzel lefelé korrigál-
ta várakozásait, idén júliusban még 3,7 szá-

zalékos növekedést valószínűsített ugyanis. 
A legnagyobb veszélyt az euróövezeti válság 
„fertőzése” jelentheti szerintük. Export ol-
dalon középtávon nem várható nagyobb 
impulzus, csak a belföldi kereslet és a be-
fektetések lehetnek a növekedés forrásai. 
A feltételeket rontja, hogy a kormányok 
mozgástere szűk marad a konszolidáci-
ós intézkedések szükségessége miatt, és a 
hitelpiac is beszűkül. Recesszióval ennek 
ellenére nem számol a gazdaságkutató. Az 
elemzők hangsúlyozták, hogy – Magyar-
ország kivételével – a térségbeli országok 
államadóssága a GDP hatvan százaléka 
alatt van, jobb helyzetben vannak, mint 

az euróövezet országai. Hozzátették: a 
pénzügyi piacok ugyanakkor „nemcsak a 
tényekre reagálnak, hanem más tényezők-
re is”. Az elemzés „pillanatfelvétel” alapján 
készült, és nagy az esélye annak, hogy ké-
sőbb ismét lefelé kell korrigálnia prognózi-
sát az intézetnek. Az új tagállamok közül a 
legnagyobb növekedést Lengyelországban 
(3,3 százalék) és Romániában (2,1) vár az 
intézet. Magyarországon jövőre „pozitív 
stagnálást”, (0,3 százalékos GDP-növeke-
dést), és a továbbiakban is, 2015-ig, stag-
nálást valószínűsítenek. Júliusban még 3 
százalékos gazdasági növekedést jelzett Ma-
gyarországon az intézet.hí
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Parajd helyi tanácsa, illetve tus-
nádfürdő helyi tanácsa feltárá-
si licencet birtokol terapeutikus 
ás ványvíz, illetve geotermális 
víz fel tárására. mindkét esetben 
für dő, illetve wellnessközpontok 
hasz nosítanák az ásványvízfor-
rásokat.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Parajd Helyi Tanácsa, illet ve 
Tus nádfürdő Helyi Ta ná-
csa feltárási licencet bir-

to kol terapeutikus ásványvíz, il-
let ve geotermális víz feltárására. 
Mindkét esetben fürdő, illetve 
well nessközpontok hasznosíta-
nák az ásványvízforrásokat. A 
közelgő működésbe helyezésről 
Topor Emil geológus, az Orszá-
gos Ásványi-erőforrás Ügynökség 
területi főfelügyelője lapunk kér-
désére elmondta, hogy a kiterme-
lési licencek megadása időigényes 
folyamat. „A törvényes előírások 
betartása időigényes, s egyelőre 
még a kitermelési licencre várni 
kell, Tusnádfürdő esetében példá-
ul egyelőre az úgynevezett kísér-
leti kitermelésről sem lehet szó, 
csak majd 2012 márciusát köve-
tően. A feltárás tulajdonképpen 
nem fejeződött be, legalábbis az 
ügyintézés szempontjából nem. 
Homologálni kell a tartalékokat, 
a hozamokat stb. Vannak bizo-
nyos közbeeső határidők, ame-
lyektől nem lehet eltekinteni, s a 
vonatkozó törvényes előírásokat 
maradéktalanul be kell tartani. 
Ilyen körülmények között pedig 
nehezen képzelhető el, hogy a 
medencékben az idén betáplálják 
a termálvizet.

A főfelügyelő véleménye szerint 
a Szentegyháza környékén feltárási 
fázisban lévő termálvizek majdani 
hasznosítása is ígéretesnek bizo-
nyulhat. Ezek közül az egyik igen 
magas sókoncentrátuma folytán 
kiváló terapeutikus hatású lehet. 
Azt a befektető gyógykezelési köz-
pont keretében szeretné a jövőben 
értékesíteni. A másik lelőhely ese-
tében termálvizes strand létesítését 
tervezi a feltárási licenccel rendel-
kező cég. 

„szóba sem jöhet
az egykori bányák
újraindítása”
A kormány által elfogadott 

és az Európai Bizottsághoz is be-
nyújtott energetikai stratégiában 
többek között utalás van arra, 
hogy esetenként egyes lelőhelyek 
feltárása, valamint a majdani ki-
termelés tekintetében gondot 
jelent az is, hogy a magánterü-
letek kisajátítása sokszor igen 
körülményesnek és vontatott-
nak bizonyul, valamint az, hogy 
esetenként a helyi közösségek 
ellenszenvvel viszonyulnak a bá-
nyanyitásokhoz.  Megyénkben is 
előfordultak ilyen esetek. Topor 
Emil geológus szerint az ilyensze-
rű aggodalmak az esetek többsé-
gében megalapozatlanok, és arra 
vezethetőek vissza, hogy a felvilá-
gosítás, az eligazítás, a tájékozta-
tás nem mindig eléggé szakszerű, 
érzelmi alapon fogalmazódnak 
meg bizonyos kifogások, mellőz-
ve a racionális ismérveket. Hang-
súlyozta, hogy mind a feltárási, 
mind pedig a kitermelési licen-
cek kibocsátását körültekintő, a 
környezetvédelmi elvárásokkal is 
számoló vizsgálódás előzi meg, 
vaskos dokumentációt kell ösz-
szeállítani és szigorúan be kell 
tartani a vonatkozó, egyébként 
is aprólékos és részletes törvé-

nyes előírásokat. Ilyen össze-
függésben utalt arra is, hogy a 
periméterek körülhatárolása 
is olyképpen történik, hogy 
az azok területén folytatandó 
tevékenység semmiképpen se 
veszélyeztesse vagy befolyásol-
ja a kívül eső cégek érdekeit, a 
mezőgazdasági tevékenységet, 
vagy a környezetben élő lakók 
életvitelét. Az esetleges kifogá-
sokat pedig az illetékes szervek 
mindig alaposan megvizsgálják.

A Hargita megyei bányák új-
raindítása kapcsán elmondta: vé-
leménye szerint szóba sem jöhet 
ezek újranyitása. Azt nem tennék 
indokolttá sem a tartalékok, sem 
pedig a kitermelés újraindításá-
nak a költségei. 

„Nem veszélyes
a hargitafürdői feltárás”
Hasonlóképpen nyilatkozott 

ar ra vonatkozóan is, miszerint 
a har gitafürdői terapeutikus ás-
ványvizek, valamint szén-dioxid 
feltárásával kapcsolatosan bizo-
nyos aggályok fogalmazódtak 
meg: szerinte olyan feltételezé-
sekről van szó, amelyek megalapo-
zatlanok, s a szóban forgó feltárási 
munkálatok olyan periméterben 
folynak, amelyek nem jelent-
hetnek semminemű károsodási 
veszélyt.

 hirdetés


