
A pénzügyminisztériumban zaj
ló átszervezés révén napokon 
belül hat Hargita megyei adó
hivatal ajtajára kerül lakat – 
tud tuk meg. A bezárásra ítélt 
korondi, szentegyházi, szé kely
keresztúri, balánbányai, szár
hegyi és borszéki adóhivatal 71 
alkalmazottja így az elbocsátás 
vagy a megmaradó csíkszere dai, 
székelyudvarhelyi és gyergyó
szent miklósi adóhivatalokban 
fel kínált állások közül választ
hat. A részletekről Kedves Imré
től, a Hargita megyei adóhivatal 
ve zetőjétől érdeklődtünk.

– Igazgató úr, mit is jelent ez az 
átszervezés megyénk esetében?

– Hargita megyében hat adóhi-
vatal szűnik meg: a székelykeresztúri, 
korondi és szentegyházi hatás-
körét a székelyudvarhelyi adó-
hivatal veszi át, a balánbányai 
a csíkszeredai adóhivatalba ol-
vad be, a gyergyószárhegyi a 
gyergyószentmiklósi adóhivatal-
hoz kerül át, a borszékit pedig a 
maroshévízi fogja bekebelezni. En-
nek a hat adóhivatalnak a kereté-
ben 71 személyt foglalkoztattunk. 
Egyelőre nincs szó tényleges leépí-
tésről, ugyanis az érintett munka-
társainknak a többi adóhivatalnál 
felkínálhatunk a végzettségüknek 

és tapasztalatuknak megfelelő állá-
sokat, azaz lehetőségük lesz tovább-
ra is az intézményünk keretében 
tevékenykedniük, már amennyiben 
ezt ők is akarják. Aki nem vállalja 
az áthelyezését, attól kénytelenek 
leszünk megválni. Ha egy betölt-
hető állásra többen jelentkeznek, 
akkor versenyvizsgát kell szervez-
nünk. Hogy lesz-e szükség egyálta-
lán versenyvizsgára, az a hét végéig 
eldől. A bérük előreláthatólag nem 
lesz kevesebb, mint eddig. Azon-
ban mivel a vezérigazgatóság kere-
tében megszűnő állások java nem is 
volt betöltve, én nagyon remélem, 
hogy a megszűnő hat adóhivatal el-
lenére nemigen kell elbocsátásokra 
számítani.

– A megyénkbeli adófizetők 
egy része viszont szó szerint is el-
távolodik az adóhivataloktól, s ez 
a távolság akár 40-45 km is lehet. 
Nem fog ez gondot, elégedetlensé-
get okozni?

– Eleinte, az első hetekben, hó-
napokban lehet, hogy igen, mint 
ahogy az is tény, hogy megyei vi-
szonylatban az átszervezés több 
ezer adófizetőt érint. Ennek elle-
nére én is indokoltnak érzem ezt 
az átszervezést, annál is inkább, 
mert egyes megszűnő adóhivatal-
ok mellett nem működött kincs-

tár. A második félévtől viszont a 
leggyakrabban használatos adó-
nyilatkozatot, a közismert 112-es 
űrlapot már csak elektronikus for-
mában lehet benyújtani, azaz ilyen 
tekintetben, annak hogy hol van 
az adóhivatal, egyre kisebb jelen-
tősége lesz. Az elektronikus adó-
bevallás kapcsán megjegyezném 
még, az érintett adófizetők hóna-
pok óta tudják, hogy át kell térni-
ük erre az új rendszerre, de közü-
lük sokan továbbra is késlekednek 
a megfelelő infrastruktúra biztosí-
tásával. Az elektronikus adatközlés 
kiterjesztése a jövőben megkíméli 
az adófizetőket a fölösleges utaz-
gatásoktól, merem remélni, hogy 
a mostani intézményátszervezés 
az adófizetők szempontjából sem 
bizonyul hátrányosnak.

– Mi lesz a megszűnő adóhiva-
talok épületeivel? Hisz az utóbbi 
években ezeken több nagyberuházást 
is végrehajtottak…

– Erre vonatkozóan nem 
rendelkezek pontos és konkrét 
információkkal. Félhivatalos ér-
tesüléseim szerint átkerülnek az 
állami protokollvagyon ügyke-
zelésébe (RA-APPS). De az sem 
kizárt, hogy egyes épületeket 
az adóhatóság levéltárként fog 
hasznosítani.

hírfolyam

> Éves szinten 1,7 százalékkal nőtt a ro-
mán gazdaság. 0,7 százalékkal emelkedett az 
idei első negyedévben a tavalyi utolsóhoz képest 
Románia bruttó hazai terméke, ám a gazdaság 
idei első háromhavi növekedése a tavalyi első ne-
gyedévhez képest már magabiztosabb, 1,7 szá-
zalékos bővülést mutat – derült ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) tegnap közzétett ada-
taiból. A növekedés főként az export gerjesztette 
ipari termelésnek tudható be: ez a tavalyi utolsó 
negyedévhez képest 3, az elsőhöz képest 10,1 

százalékkal emelkedett. Az INS adatai szerint 
az export 23,6 százalékkal nőtt 2010 hasonló 
időszakához képest, és 10,6 százalékkal az előző 
negyedévhez képest. Az ipart – az ágazatok kö-
zül – a kereskedelem, az autógyártás, a vendéglá-
tás, a szállítás és a távközlés követi a növekedési 
listán. A szolgáltatási szektorban viszont 6,1 szá-
zalékkal csökkent az aktivitás, a pénzügyi, ingat-
lanüzleti szektoré 3,2 százalékkal, az építőiparé 
2,4 százalékkal zuhant.

> Akadémián képzik a köztisztviselőket. 
A köztisztviselők továbbképzését elősegítő 

eAkadémia programot mutatták be kedden 
Bukarestben, a Távközlési és Információs Tár-
sadalom Minisztériumában. Moldován József 
távközlési államtitkár az esemény kapcsán 
elmondta, a projekt célja távoktatási módsze-
rekkel hatékonyabbá tenni a központi közigaz-
gatásban dolgozó köztisztviselők képzését. Az 
eAkadémia program az eLearning platformon 
keresztül évi mintegy 66 ezer köztisztviselő 
számára biztosít távoktatási rendszerű, inter-
aktív továbbképzést. Az összesen 6,1 millió lej 
értékű projektből a Regionális Fejlesztési Euró-
pai Alap 4 millió lejt finanszíroz.

> Cukorként viszik a törökök a Daciát. 
71 százalékkal több Daciát adott el a Re-
nault törökországi forgalmazója az év első öt 
hónapjában, mint a tavalyi év hasonló idő-
szakában – közölte a Renault Mais igazgató-
ja, İbrahim Aybar. Ez a Mioveni-ben készült 
típusokból 8625 darab gépkocsi eladását je-
lenti. Tavaly 19 168 darab Dacia kelt el Tö-
rökországban, amiből 13 230 személyautó és 
5938 könnyű áruszállító volt. A Dacia piaci 
részesedése ezekben a szegmensekben 2,36, 
illetve 2,4 százalékra emelkedett, idén pedig 
a 3 százalékos piaci részesedés elérése a cél.
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Csak a csíkszeredai, udvarhelyi és gyergyói adóhivatal marad meg. Kedves Imre szerint elkerülhetők az elbocsátások  fotó: mihály lászló

Mivel megyénk területén 
az időjárási viszonyok 
adottak a burgonyavész 

– Phytophthora infestans – megje-
lenésére, a csíkszeredai Növényegész-
ségi Hivatal máris a megelőző jellegű 
kezelések lehetőségeiről értesíti a 
burgonyatermelőket. A növényvé-
dőszer-forgalmazók bő választékkal 
állnak a vásárlók rendelkezésére, 
ezek közül ajánlják a következőket: 
Consento 450 SC – 2 l/ha dózisban, 
Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha dózis-
ban, Electis 75 WG 1,5 – 1,8 kg/ha 
dózisban, Ridomil Gold Plus 42,5 
WP – 3,0 kg/ha dózisban, Acrobat 
MZ 90/600 WP – 2,0 kg/ha dózis-
ban, Equation Pro – 0,4 kg/ha dózis-
ban, Melody Compact 49 WG – 2 
kg/ha dózisban, Armetil M – 2,5 kg/
ha dózisban, Armetil Cobre – 2,5 
kg/ha dózisban, Fanion WG –2,5 kg/
ha dózisban, Polyram DF – 1,8 kg/

ha dózisban, Kocide 2000 – 1,5 kg/
ha dózisban, Revus 250 SC – 0,5-0,6 
l/ha dózisban, Shirlan 500 SC – 0,3-
0,4 l/ha dózisban, Antracol 70 WP 
– 1,5-2,5 kg/ha dózisban, Champ 77 
WG – 3 kg/ha dózisban és a Dithane 
M-45 – 2,0-2,5 kg/ha dózisban.

A kezelést az időjárási viszonyok, 
illetve a használt gombaölő szer fajtá-
jának függvényében 7-10 naponként 
kell megismételni. Ugyanakkor a 
gazdák figyelmébe a burgonyabogár 
lárvái ellen is ajánlanak permetező 
rovarirtó szereket: Calypso 480 SC – 
0,08 l/ha dózisban, Proteus OD 110 
– 0,4 l/ha dózisban, Actara 25 WG – 
0,08 kg/ha dózisban, Warrant 200 SL 
– 0,4 l/ha dózisban vagy pedig Decis 
Mega 50 EW – 0,15 l/ha dózisban. A 
szakemberek szerint a megfelelő hatás 
akkor érhető el, ha a gazdák a kezelést 
a lárvák megjelenése után 4-5 napra 
végzik.
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