
A magas diszpécser-szolgáltatá-
si díjat megelégelve Siculum Taxi 
néven saját társaságot alakított 23 
csíkszeredai taxis. Mivel a város-
ban kibocsátott taxisengedélyek 
száma 130 főben korlátozott, a ko-
rábbi munkáltatójuktól függetlene-
dett taxisok máris a csíkszeredai 
taxispiac 15 százalékát birtokolják.
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Csíkszeredai független taxisok 
szerveződéseként határozza 
meg magát a megyeszékhely 

legújabb taxitársasága, a Siculum Taxi. 
A társasághoz tartozó 19 felmatricá-
zott gépkocsi ugyancsak pár napja, 
péntek óta rója az utakat, a csíki ta-
xispiacon máris feltűnést keltettek, 
de nemcsak a sofőrkollégák, hanem 
az utazóközönség soraiban is. A város 
utcáin közlekedő taxiktól megkülön-
böztető, a székely színvilágot vissza-
adó világoskék-sárga színű logó és tu-
rulmadár-embléma miatt a szeredaiak 
máris csak „sasos taxinak” nevezik a 
társaság gépkocsijait.

Mint tegnap érdeklődésünkre 
Petres Győző, a Siculum Taxi munka-
közösségének nevében elmondta, a 19 

járművön dolgozó 23 gépkocsivezető 
– korábbi munkáltatójától megválva 
– az igen magas diszpécserdíjak miatt 
döntött a váltás mellett. Az egyéni en-
gedéllyel és gépkocsival rendelkező csí-
ki taxisok így jelenleg – a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatal taxisszabályza-
tának megfelelően – saját diszpécser-
szolgálat kialakításán dolgoznak. A 
saját kézbe vett – nonprofit orientált-
ságú – diszpécserszolgálaton megta-
karított összegeket ígéretük szerint 
utasaiknak a jobb kiszolgálás mellett a 
minőségibbre cserélt gépkocsipark ré-
vén is igyekeznek érezhetővé tenni. A 
fuvardíjaikat viszont – az üzemanyag-
árak miatt – egyelőre a város többi 
taxitársaságának kilométer-díjszintjé-
hez kénytelenek igazítani. „Jelenleg 
19 gépkocsival dolgozunk, amit idő-
vel természetesen szeretnénk tovább 
bővíteni. Állománynövelés terén 
még két-három autó jöhetne szóba, 
de így is van már olyan gépkocsink, 
amin váltásban két sofőr dolgozik. 
Az autók persze a taxiskollégák tu-
lajdonában vannak” – magyarázta 
Petres. Elmondta, jelenleg a diszpé-
cserirodának kiszemelt lakás belső 
rendbetételén dolgoznak, ami pár 
napot vesz igénybe. Az iroda felsze-

relésére és a rendszabálynak megfele-
lően, a polgármesteri hivatalhoz való 
bejegyeztetésére pedig pár héten be-
lül kerül sor. Addig is az utashívással 
és gépkocsiirányítással kapcsolatos 
teendőket két, éjjel-nappal hívható 
mobiltelefonszám révén a társaság 
munkatársai egymást váltva oldják 
meg. „Nappal két, szintén taxiso-
főrként működő hölgy kolléganőm 
fogadja a hívásokat, éjjel pedig egy 
kolléga veszi magához az egyelőre át-
meneti diszpécserkedést segítő tele-
fonkészülékeket” – sorolta lapunk-
nak az ugyancsak taxivezetőként 
dolgozó Petres Győző. Bár nem 
tagadja, az indulás első hónapja 
minden kollégája számára embert, 
türelmet, de főként költséget pró-
báló lesz, nem bánják a váltást. Mint 
fogalmaz, ezt erősítik az utasaiktól 
kapott visszajelzések is. A diszpé-
cserhálózat kiépüléséig az utasok-
nak osztogatott névjegykártyákkal 
népszerűsítik magukat, illetve a gép-
kocsik rendelésére használható két 
mobiltelefonszámot. Úgy számolják, 
a saját diszpécserszolgálatuk kiépíté-
sére áldozott összeg gépkocsinként 
napi 10 hívásnál már meghonorálja 
a befektetést.
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> Húsz feketemunkás akadt fenn az 
ellenőrzéseken. Április hónap folyamán 
húsz főt ért illegális munkavállaláson el-
lenőrzései során a Hargita Megyei Területi 
Munkaügyi Felügyelőség (ITM) – mondta 
el tegnapi sajtótájékoztatóján Dorin Male, 
az intézmény igazgatója. A múlt hónapi 
kampány során az ITM szakemberei 96 
ellenőrzést végeztek, döntően a feketefog-
lalkoztatással kapcsolatos visszaéléseket 
keresve. Az ITM szűrőjén utóbbi kapcsán 

16 cég akadt fenn, de további 57 esetben 
nem találtak mindent rendben az alkal-
mazotti viszonyt jelző dokumentumokban 
sem. Az ellenőrzések nyomán összesen 72 
ezer lej értékben 81 büntetést szabtak ki, 
ebből az említett 16 esetben 60 ezer lejt 
a munkaerő illegális foglalkoztatása miatt. 
A Hargita megyei munkaügyi felügyelő-
ség vezetője szerint megyénkben az idei 
év első négy hónapja alatt összesen 76 sze-
mélyt értek fekete-munkavállaláson, ami 
több mint duplája a tavalyi január–áprilisi 
időszakban felfedezett 35-ös létszámnak. 

Az ellenőrzéseket ugyanakkor a munka-
törvénykönyv május elsején életbe lépett 
új, szigorúbb rendelkezései nyomán im-
már a pénzügyőrség a rendőrséggel és a 
csendőrséggel közösen fogja végezni. 
Mint arról lapunkban már bemutattuk, 
egy munkaadó, ha öt vagy ennél több sze-
mélyt dolgoztat feketemunkásként, ak-
kor az személyenként 10 ezertől 20 ezer 
lejes pénzbírsággal sújtható, aki pedig 
érvényes egyéni munkaszerződés nélkül 
dolgozik, az 500–1000 lejes büntetést fi-
zethet be. 1500–3000 lejbe kerül minden 

érvényes orvosi igazolás nélkül felvett al-
kalmazott, ugyanilyen mértékű bírságra 
számíthat az a főnök, aki „elfelejti” beje-
lenteni, hogy alkalmazottja felmondott. 
A pénzbírság mellett viszont egytől két 
évig terjedő börtönbüntetést is kockáztat 
az, aki ötnél több alkalmazottat foglal-
koztat egyéni munkaszerződés nélkül, de 
hat hónap „kényszerpihenővel” jutalmaz-
ható azt a munkaadó is, aki akadályozza a 
munkafelügyelők ellenőrzéseit vagy nem 
bocsátja rendelkezésükre a kért doku-
mentumokat.

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyv-
re vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 162. szakasza (2) bekezdésének elő-
írásaival, közli, hogy 2011. május 26-án 11.30 
órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám 
alatt, árverés útján eladásra kerül az adós TA-
MÁS INDUSTRIE Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Kadicsfalva utca 78. szám, Har-
gita megye, fiskális azonosítószáma: 525000) tu-
lajdonát képező következő ingóság:

 2004-es évjáratú Toyota Avensis 
   személygépkocsi – HR 02 TOM – 45 900 lej
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 
20. szám) a következő dokumentumokat: a meg-
vásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstár-
nál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen je-
len kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot 
formálnának a szóban forgó ingóságra, hogy ar-
ról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó 
szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírá-
sainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre 
kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 

2011. május 3-án kifüggesztették.
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Függetlenedő taxisokból alakult meg a siculum

Új szereplővel bővült 
a szeredai taxispiac

Gazdaság

A hétvége óta19 gépkocsival és 23 munkatárssal villámrajtot vett Csíkszereda új taxitársasága, a Siculum fotó: domján levente


