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A Nagyküküllő Mezőgazdasági Szövetkezet
közgyűlést tart 2021. április 30-án 14 órakor

a székelykeresztúri Orbán Balázs u. 5. sz. alatti 
székhelyén.

Napirendi pontok:

1. A vezető tanács elnökének évértékelő beszámolója;
2. Az operatív vezetőség évértékelő beszámolója;
3. A vizsgálóbizottság évértékelő beszámolója;
4. A 2020-as év könyvelési mérlegének elfogadása;
5. A 2021-es év üzleti tervének ismertetése és elfogadása;
6. A banki működési hitelkeret szükségességének ismertetése, 
megvitatása és felvételének, növelésének, meghosszabbításá-
nak jóváhagyása;
7. A 2020-ban kezdődött és most is tartó világjárvány okozta pénz-
ügyi nehézségek miatt felgyülemlett adótartozások restrukturálá-
sa, szükségességének ismertetése, megvitatása és jóváhagyása;
8. Különfélék.
Amennyiben a résztvevők száma nem éri el a szövetkezeti tagság 

kétharmadát, a közgyűlés 2 órás halasztással lesz megtartva.

H I R D E T É S

 » RÖVIDEN

Csökkent a román export
Az idei első két hónapban 3,7 
százalékkal, 11,192 milliárd 
euróra csökkent Románia 
exportja a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – közölte 
pénteken az országos statiszti-
kai intézet (INS). A behozatal 
ugyanakkor 0,2 százalékkal, 
14,262 milliárd euróra emelke-
dett a vizsgált időszakban. A 
román külkereskedelmi mérleg 
hiánya így 3,070 milliárd lej volt 
az idei első két hónapban, 455,9 
millió euróval több, mint 2020 
azonos időszakában. Február-
ban a kivitel 2,5 százalékkal, 
5,786 milliárd euróra csökkent, 
ugyanakkor a behozatal 6,1 szá-
zalékkal gyorsult, 7,675 milliárd 
euróra. Így a második hónap-
ban a külkereskedelmi mérleg 
hiánya 1,889 milliárd euró 
volt. Románia külkereskedelmi 
mérlegének defi citje tavaly 
egész évben elérte a 18,387 mil-
liárd eurót, ami 1,088 milliárd 
euróval haladta meg a 2019-es 
adatot. A kivitel 2020-ban 9,9 
százalékkal, 62,175 milliárd 
euróra csökkent, a behozatal 
6,6 százalékkal, 80,562 milliárd 
euróra mérséklődött.

Horvátország félig fi zetné
a teszteket a turistáknak
A horvát idegenforgalmi 
minisztérium részben fedezné 
a koronavírustesztek árát azon 
turisták esetében, akiknek 
hazatéréskor negatív tesztet 
kell felmutatniuk a határon – 
közölte tegnap Nikolina Brnjac 
tárcavezető. Erre egyelőre 
húszmillió kunát (1 kuna 0,64 
lej) különített el a tárca. Hor-
vátországban nemrég hatósági 
árat szabtak a PCR-teszteknek 
és az antigéngyorsteszteknek, 
előbbi 500, utóbbi 200 kunába 
kerül. Hogy pontosan mennyi-
vel járulnának hozzá a tesztek 
költséghez, erről még egyeztet-
nek a horvát közegészségügyi 
intézettel. Brnjac nyomatéko-
sította, az olcsóbb tesztek csak 
a turisták számára lesznek 
elérhetőek. Horvátországban 
a turizmusból származó be-
vételek az össztermék (GDP) 
közel 20 százalékát teszik ki, 
ezért Zágráb mindenképpen 
meg szeretné menteni az ide-
genforgalmi idényt.

A ROMÁN–MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOROSABBRA FŰZÉSÉBEN ÁLLAPODOTT MEG SZĲ JÁRTÓ ÉS NĂSUI

Kihasználnák az egymásra utaltságot
Számos megállapodást, 
köztük a Mátészalka–Szat-
márnémeti gyorsforgalmi 
út létesítéséről, valamint a 
két ország kereskedelmi és 
iparkamaráinak együttmű-
ködéséről szóló dokumen-
tumot írt alá Budapesten 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter, valamint 
Claudiu Năsui román gazda-
sági tárcavezető. Mindketten 
hangsúlyozták a szomszédos 
államok közötti közvetlen 
együttműködések erősítésé-
nek fontosságát.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A magyar–román gazdasági 
együttműködés közös siker-
történetek sorával erősítette 

a két ország kapcsolatát – jelentet-
te ki Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter pénteken Buda-
pesten, miután hivatalában fogadta 
Claudiu Năsui román gazdasági, 
vállalkozási és idegenforgalmi mi-
nisztert. A magyar tárcavezető sze-
rint a két állam viszonyát a szoros 
egymásra utaltság határozza meg. 
Magyarország számára ez abban 
nyilvánul meg, hogy Románia 
a 4. legfontosabb exportpiaca, 
a magyar tőke számára pedig 
a 6. legfontosabb célország. A 
kereskedelmi forgalom értéke 
tavaly elérte a 8 milliárd eurót.

Szijjártó Péter az MTI tudósí-
tása szerint a magyar vállalati 
eredmények közül kiemelte, 
hogy a Mol újabb 14 benzin-
kutat és 40 elektromos töltőál-
lomást építhet ki a román au-
tópályák mentén, a romániai 
OTP pedig 50 millió eurós tő-
keemelést jelentett be, és már 
a 97. bankfiókját nyitotta meg. 
Az MVM lakossági szolgálta-
tásokat indított a szomszédos 
országban, a Richter pedig 
magyar kormánytámogatás-
sal fejleszti marosvásárhelyi 

üzemét. Magyar cégek 22 mil-
liárd forint (1 lej 73 forint) tá-
mogatást nyertek, 45 milliárd 
forint romániai befektetéshez 
– hangsúlyozta a külgazda-
sági és külügyminiszter. A 
sajtótájékoztatón aláírták a 
Mátészalka–Szatmárnémeti 
gyorsforgalmi út létesítéséről 
szóló megállapodást, amely a 
3. autópálya-összeköttetés lesz 
a két ország között. Az új sza-
kasz 2024-ben nyílik meg. Szij-
jártó Péter bejelentette, hogy 
az időszakosan működő 10 ha-
tárátkelőhely közül az eleki, 
valamint a dombegyházi ál-
landó átkelést fog biztosítani. 
Még az idén megjelenik a ki-
írás a Budapest–Bukarest-vas-
útvonal utolsó magyarországi 
szakaszán a második vágány 
kiépítésére. „Lezárult az a ten-
der is, amely lehetővé teszi a 
Fekete-tenger alól kitermelt 
gáz eljuttatását Magyaror-
szágra” – sorolta a tárcaveze-
tő. A rendezvényen aláírták 
azt a szándéknyilatkozatot is, 
amelyet a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint a 
Román Kereskedelmi és Ipar-

kamara fogalmazott meg a ro-
mán–magyar vegyes kamara 
létrehozásáról.

Claudiu Năsui szerint a most 
kötött megállapodások biz-
tosítani fogják a gazdasági 
kapcsolatok bővítését, amely 
mindkét fél számára tartogat 
kihasználható lehetőségeket. 
A román kormány gazdasági, 
vállalkozási és idegenforgalmi 
minisztere üdvözölte a magyar 
beruházásokat, és hozzátette, 
hogy a román cégek magyar-
országi beruházásai is jelentős 
bővülés előtt állnak. „A kap-
csolatok fejlesztését indokolja 
az is, hogy a járvány felérté-
kelte a minél rövidebb ellátási 
láncokat, ami megköveteli a 
közvetlen együttműködések 
erősítését a szomszédos álla-
mok között” – hangsúlyozta 
Budapesten Năsui.

A kétoldalú megbeszélések 
keretében magyar–román üz-
leti fórumot is rendeztek a ma-
gyar fővárosban. Az esemény 
megnyitóján Szijjártó Péter 
elmondta, Magyarország az 
egyik legfontosabb gazdasági 
partnerének tekinti Romániát, 

és abban érdekelt, hogy a két 
ország együttműködése erősöd-
jön. A miniszter hangsúlyozta, 
hogy a magyar gazdaságpoli-
tika az alacsony adókulcsokra 
épít, a társasági adó ott a legki-
sebb Európában, és befektetői 
szempontból a személyi jöve-
delemadó is versenyképesnek 
számít. Ismertetése szerint a 
magyar állami támogatásokból 
1434 vállalat részesült, cserébe 
összesen 1676 milliárd forint 
beruházást és 270 ezer mun-
kahely megmentését vállalták. 
A kedvezményezettek között 4 
román tulajdonú cég is kapott 
2,7 millió euró állami hozzájáru-
lást a miniszter szerint. Szijjártó 
közölte, a budapesti kormány 
a magyar vállalatok romániai 
tőkekihelyezéseit is ösztönzi, 
az Eximbank pedig 440 millió 
eurós hitelkerettel segíti a ma-
gyar–román vállalati együtt-
működéseket. „A visszajelzé-
sek alapján a belföldi cégek az 
egyik legígéretesebb befektetési 
célpontnak Romániát tekintik” 
– tette hozzá a miniszter a fóru-
mon, amelyen 80 magyar és 66 
román cég képviseltette magát.

Kölcsönös érdekek. Szĳ jártó Péter (jobbra) és Claudiu Năsui fellendítené a kétoldalú kapcsolatokat
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 » KRÓNIKA

Románia Magyarország máso-
dik legfontosabb agrár-külke-

reskedelmi partnerországa, agrár- 
és környezetügyi partnereinkkel 
élénk és jó az együttműködés, 
ezért is fontos számunkra a jó 
kapcsolatok elmélyítése – fogal-
mazott a román–magyar gazda-
sági együttműködési kormány-
közi vegyes bizottság budapesti 
plenáris ülésén Farkas Sándor. Az 
Agrárminisztérium parlamenti 
államtitkára felszólalásában meg-
említette, hogy az elmúlt időszak-
ban Magyarország több esetben is 
örömmel tett eleget a román kollé-

gák tudástranszferre irányuló ké-
réseinek – közölte a tárca MTI-vel 
pénteken. Közleményük szerint 
az akvakultúra területén Magyar-
ország támogatja a további közös 
együttműködést romániai intéz-
ményekkel és vállalkozásokkal, 
ezért különösen az édesvízi ak-
vakultúra és halgazdálkodás fej-
lesztése, új projektek kialakítása, 
valamint kutatás, tudástranszfer 
és tudáscsere tekintetében kész 
felajánlani az Agrárminisztérium 
és háttérintézményeinek közre-
működését.

Farkas Sándor megköszönte 
a román fél határon átterjedő 
szennyezésekkel kapcsolatos 

tájékoztatását, és kérte ennek 
a gyakorlatnak a fenntartását. 
Hangsúlyozta, hogy a Szamos 
nehézfémszennyezése végső so-
ron Románia természeti értékét, 
a Duna-delta élővilágát is veszé-
lyezteti, ezért közös érdek ennek 
megszüntetése. A parlamenti 
államtitkár hangsúlyozta a ro-
mán–magyar környezetvédelmi 
vegyes bizottság összehívásának 
fontosságát. Mint kifejtette, en-
nek a bizottságnak a keretében 
zajló tárgyalások teszik lehetővé 
a legjobb gyakorlatok megosztá-
sát, valamint az utóbbi években 
felmerült környezetvédelmi kér-
dések megvitatását.

Új lehetőségek az akvakultúra területén




