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Gazdaság

Reggeli Torma és last Resort

Alapképzés szekcióban a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemet képviselő Reggeli Torma csa-
pata örülhetett a végső győzelemnek. A csapat tagjai: 
Szilágyi Dávid, Erdős Tamás, Vadkerti Árpád, Molnár 
Csaba. Mesterképzési szekcióban a vándorserleg a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemről érkező Last Resort nevű 
csapat tulajdonába került. A csapat tagjai: Nagy Tamás, 
Nőtigh Dániel, Andruska Andrea, Juhász Csaba. A ver-
senyzők úgy vélekednek, hasznos tapasztalatokkal gaz-
dagodva távoztak a Sapientia egyetemről. A vállalatve-
zetők és akadémiai szereplők alkotta zsűritől értékes és 
tanulságos visszajelzéseket kaptak a hallgatók, amelyek 
segítik további szakmai tevékenységüket. 

hírfolyam

> Isărescu: Bulgária után Romániában 
drágult leginkább az élelmiszer. Mugur 
Isărescu, a jegybank elnöke szerint hét volt 
kommunista ország közül Bulgáriában drá-
gulnak a leginkább az élelmiszerek, a listán 
azonban Románia a második. Isărescu hang-
súlyozta, hogy Romániában alacsonyabb az 
élelmiszeripari termelés, mint a fogyasztás, 
ezért is drágulnak folyamatosan az élelmi-
szerek. A jegybank elnöke szerint elsősor-
ban a hazai élelmiszerdrágulás okozta az 

első negyedévi inflációnövekedést, amiért a 
jegybanknak módosítania kellett az éves inf-
lációs előrejelzését is.

> Megdrágítaná a valutaalapú hiteleket 
a BNR. Egyensúlyra van szükség a valutában 
és lejben felvett hitelek aránya között, ezért a 
jegybank óvatossági intézkedéseket fog hozni a 
fogyasztói valutahitelek drágítása érdekében – 
közölte Cristian Popa, a jegybank alelnöke. Ki-
emelte: a nagyobb kockázathoz magasabb árat 
is kell szabni. A BNR szeretné elérni, hogy csak 
jelzáloghiteleket lehessen valutában felvenni.

> Szűk körű euróövezeti pénzügyminisz-
teri találkozót tartottak péntek este Luxem-
burgban, a megbeszélésen nem esett szó arról, 
hogy Görögország kiválna az eurót használó 
államok köréből – jelentette be Jean-Claude 
Juncker, az euróövezeti országok pénzügy-
miniszteri csoportjának elnöke, luxemburgi 
kormányfő. Athéni bejelentés szerint a találko-
zón jelen volt Jeórjiosz Papakonsztantinu gö-
rög pénzügyminiszter is. A tárca közleménye 
szerint sem ott, sem azelőtt nem vetődött fel 
Görögország eurótagságának megváltozása. 
A nemzetközi pénzügyi piacokon péntek este 

zavart okozott a Der Spiegel című német he-
tilap azon értesülése, hogy Görögország kilé-
pését fontolgatja az euróövezetből, és ennek 
megvitatására hívtak össze titkos találkozót a 
nagyhercegségben. A luxemburgi házigazda 
megerősítette, hogy – egyebek között a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) és a G20-partnerek 
kérésére – Görögország gazdasági helyzeté-
ről is tárgyaltak, de botor ötletnek és puszta 
pletykának minősítette azt az értesülést, hogy 
Athén ismét saját pénzzel váltaná fel az eurót. 
Hangoztatta, hogy még a görög adósság átüte-
mezéséről sem volt szó.

Határidő Tárgy Jogalap

Május 16-ig

Azok a magánszemélyek, akik jövedelmet realizálnak, javak bérbeadásából (földterületek 
haszonbérbe adása kivételével), mezőgazdasági tevékenységekből (valós rendszerben 
kiszámítva), illetve nyereségek az értékpapírok tulajdonjogának az átruházásából, valamint 
valutaügyletekből, benyújtják a 2010-es esztendőre vonatkozóan a 200-as űrlapot (a real-
izált jövedelemre vonatkozó nyilatkozat minden egyes kategóriára és jövedelmi forrásra).

Az Adótörvénykönyv 83-as 
szakaszának (1)-es bekezdése 
és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/233-as 
rendelete.

Azok az adófizetők, akik külföldön realizáltak jövedelmet szabad foglalkozásból, kereskedelmi 
tevékenységből, szellemi tulajdonjogból, javak bérbeadásából, osztalékból, kamatokból, 
prémiumokból és szerencsejátékokból, értékcímletek átruházásából, befektetésekből, 
nyugdíjból, valamint más forrásokból, benyújtják 2010-re vonatkozóan a 201-es űrlapot (a 
külföldi jövedelmekre vonatkozó nyilatkozat). Ezt a nyilatkozatot azoknak a magánszemélyeknek 
is be kell nyújtaniuk, akik teljesítik a lakhelyre vonatkozó feltételeket az Adótörvénykönyv 7-es 
szakasza, (1)-es bekezdése, 23. pontja b) vagy c) betűinek megfelelően egymást követő három 
éven belül. 

Az Adótörvénykönyv 90-es 
szakasza (3)-as bekezdése 
és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/233-as 
rendelete.

Azok a magánszemélyek, akik bérjellegű jövedelmet realizáltak, benyújtják az éves 
jövedelemadó 2 százalékos felajánlására vonatkozó 230-as űrlapot.  

Az Adótörvénykönyv 57. 
szakasza (4)-es bekezdése 
és a pénzügyminiszter 
2007/2373-as rendelete. 

Azok az adófizető magánszemélyek, akik a megelőző esztendőben veszteséget 
könyveltek el és azok, akik kisebb időszakra realizáltak jövedelmet, mint a fiskális 
esztendő, valamint azok, akik objektív okokból kifolyólag úgy számítják, hogy a 
megelőző fiskális évhez viszonyítva 20 százalékos különbözetű jövedelmet fognak 
elérni, benyújtják a folyó évre vonatkozóan a 220-as űrlapot (felbecsült jövedelemre 
vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 81. 
szakasza (3)-as bekezdése 
és a pénzügyminiszter 
2007/2371-es rendelete.

Azok az adófizető magánszemélyek, akik a megelőző esztendőben veszteséget 
könyveltek el és azok, akik kisebb időszakra realizáltak jövedelmet, mint a fiskális 
esztendő, valamint azok, akik objektív okokból kifolyólag úgy számítják, hogy a megelőző 
fiskális évhez viszonyítva 20 százalékos különbözetű jövedelmet fognak elérni, benyújtják 
a folyó évre vonatkozóan a 223-as űrlapot (a magánszemélyek között létrehozott jogi 
személyiség nélküli társulások felbecsült jövedelmeire vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 81. 
szakasza (3)-as bekezdése 
és a pénzügyminiszter 
2007/2371-es rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza értelmében áfafizetőként bejegyzett 
személyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 390 VIES űrlapot (az európai 
közösségen belüli javak szállítására vagy megvásárlására és a szolgáltatásokra vonat-
kozó összegző nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es 
szakasza és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/76-os rendelete. 

Május 25-ig

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett tevékenységükért külföldről részesül-
nek bérben, illetve Romániában akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek és konzulátu-
soknak az alkalmazottjai, benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot 
(magánszemélyeknek Romániában kifejtett tevékenységéért, de külföldről folyósított 
bérjellegű jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat.

Az Adótörvénykönyv 60. 
szakaszának 2-es bekezdése 
és a 2007/2371-es pénzü-
gyminiszteri rendelet. 

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként bejegyzett adófizető 
személyek benyújtják elektronikus formátumban a megelőző hónapra vonatkozó 300-as 
űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es 
szakaszának (1)-es bekezdése 
és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/183-as 
rendelete. 

Azok a személyek, akik nincsenek bejegyeztetve és az Adótörvénykönyv 153-as 
szakasza értelmében nem is kell bejegyeztessék magukat, benyújtják elektronikus formá-
tumban a megelőző hónapra vonatkozóan a 301-es űrlapot (különleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1563-as 
szakaszának (2)-es bekezdése 
és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/30-as 
rendelete.

Azok az adófizetők, akik mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet realizálnak 
megfelelően az Adótörvénykönyv 71-es szakaszának, benyújtják a folyó évre vonat-
kozóan a 221-es űrlapot (mezőgazdasági tevékenységekből származó jövedelmekre 
vonatkozó nyilatkozat – jövedelmi normákra kivetett adó).

Az Adótörvénykönyv 74-es 
szakasza (2)-es bekezdése 
és a 2007/2371-es pénzügy-
miniszteri rendelet. 

Adófizető magánszemélyek és jogi személyek elektronikus formátumban benyújtják a 
havonkénti 100-as űrlapot (az állami költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségekre 
vonatkozó nyilatkozat).

A 2008/101-es pénzügy-
miniszteri rendelet 8-as számú 
melléklete. 

Május 30-ig
A kereskedelmi társaságok, országos érdekeltségű kereskedelmi társaságok, kutató-fe-
jlesztési intézetek benyújtják a megelőző esztendőre vonatkozóan a pénzügyi kimutatá-
saikat (formular bilanţ).

Az 1991/82-es törvény 
36. szakaszának (1)-es és 
(2)-es bekezdése és a pénz-
ügyminiszter 2010/2870-es 
rendelete. 

A Hargita Népe napilap és a 
Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság közös 

együttműködésével beindított szol-
gáltatás keretében közöljük a május 
hónapban esedékes különböző adó-
bevallások és nyilatkozatok benyújtá-
si határidejét. E táblázatszerű közlés 
kellő eligazítást ad, idejében figyel-
meztetheti az érintetteket fizetési kö-

telezettségeikre. Szükségesnek tartjuk 
újólag megemlíteni, hogy ajánlatos a 
határidő lejárta előtt eleget tenni ezen 
kötelezettségeknek, mert így elkerül-
hető a torlódás, s idejében tisztázhatók 
az esetleges félreértések, tévedések.

Május hónap kapcsán külön ki 
kell emelnünk, hogy 15-én jár le a jö-
vedelemadó 2 százalékának felaján-

lására vonatkozó határidő. A köz 
érdeke, hogy a személyi jövedelmet 
realizáló adófizetők éljenek ezzel a 
lehetőséggel. Az adóhatóságoktól 
származó értesülések arról tanús-
kodnak, hogy e téren távolról sem 
merültek ki a lehetőségek, sok olyan 
személy van még, aki nem nyújtott 
be felajánlásra vonatkozó nyilatko-
zatot. Még nem késő!

Jubileumi veRseny 

Esettanulmányi 
vetélkedő  

egyetemistáknak, 
mesterizőknek

magyarországi és romániai egyetemek fiataljai – ösz-
szesen 18 csapat – mérték össze tudásukat hétvé-
gén a sapientián a Csíkszeredai nyílt esettanulmányi 
verseny keretében. az idei esettanulmány a csíksze-
redai Hotel salvator vendéglátóegység és a Jakab 
Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ fejlesz-
tési lehetőségeiről szólt.

HN-információ

Május 6–8-án tizedik alkalommal szervezte meg a 
Sapientia – EMTE Gazdaság- és Humántudomá-
nyok Kara, illetve a karon működő Bölöni Farkas 

Sándor Szakkollégium a Csíkszeredai Nyílt Esettanulmány 
Versenyt. Az esettanulmány egy konkrét vállalatról szóló le-
írás, rejtett vagy nyitott megoldásra váró kérdésekkel, prob-
lémákkal, amelyekre a válaszokat az esettanulmány-megol-
dások kell tartalmazzák. Az esettanulmány-megoldásokat 
négyfős csapatok dolgozzák ki, amelyeket három-négy fős 
bizottságok értékelnek. A jubileumi rendezvényen 9 gaz-
dasági felsőfokú képzést nyújtó intézményből (Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Szent 
István Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pécsi Tudomány-
egyetem, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskolája) 18 csapat mérte össze szaktudását. A ver-
seny két szekcióban zajlott, alap- és mesterképzésben tanuló 
hallgatók mutatták be megoldásaikat. 

Az idei esettanulmány a csíkszeredai Hotel Salvator 
vendéglátóegység és a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőtt-
képzési Központ fejlesztési lehetőségeiről szólt, Szakács Fe-
renc Sándor igazgató örömmel osztott meg minden infor-
mációt az általa vezetett intézményről, hogy a diákok valós 
gazdasági helyzettel állva szemben növelhessék gyakorlati 
tudásukat. A versenyzők számos olyan fejlesztési stratégiát 
dolgoztak ki, amelyek a valósághoz igen közel állnak és a 
jövőben segíthetik az intézmény előrehaladását.


