
Két-három év múlva a székelyföl-
di erdők helyén nemhogy faház-
gyártásra, de még fogpiszkáló-
nak való fa sem marad – állítja 
lapunknak – számos Hargita 
megyei fafeldolgozásban érde-
kelt vállalkozó véleményét oszt-
va – Pál Gábor, a csíkszépvízi 
Palprodex faházgyártó cég tu-
lajdonosa. A belföld mellett ex-
portra is termelő cég vezetője 
szerint a Hargita megyei faipar 
problémáját két osztrák cégnek 
hívják.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Három éve foglalkoznak 
faházépítéssel, és mint 
Pál Gábor, a csíkszépvízi 

Palprodex Kft. tulajdonosa állít-
ja, az erdőkitermelői és az építő-
ipari, bútoripari cégek számára 
fűrészárut gyártó tevékenység 
rönkháztervezéssel és -gyártással 
való kibővítése lényegében a műkö-
dés optimalizálása volt. „Tíz szék-
gyártással foglalkozó cég mellett a 
tizenegyedik már nehezen él meg. 
Valami olyant kellett termeljünk, 
amiről ugyan nem mondhatjuk, 
hogy hiánycikk – hisz a megyében 

vannak még ügyes rönkházépítők 
–, de úgy gondoljuk, el tudunk fér-
ni egymás mellett. A cégen belül is 
olyan technológiát fejlesztünk ki, 
amivel a piacot, ha nem is uralni, de 
a működésünket, megmaradásun-
kat a termékeink ára és minősége 
révén mindenképp erősíteni tud-
juk” – magyarázta a vállalkozó.

„Minden darab fát 
meg kell becsülni”
Pál Gábor ugyanakkor leszöge-

zi, a faházépítés területén viszony-
lag fiatal cégként nem bízzák el ma-
gukat. „A piacon az ár és a minőség 
dominál. Engem jobban érdekel 
a minőség, a ház formája, alakja, 
használhatósága, hőszigetelő képes-
sége, mint esetleg az ára, főleg mivel 
a piacon viszonylag új szereplőnek 
számítunk, nem vagyunk még any-
nyira ismertek” – teszi hozzá. A 
szépvízi vállalkozás berkein belül 
ugyanakkor az árverseny tartható-
sága érdekében minden a költség-
racionalizálásról szól: a piacról csak 
több ezer euróért elérhető célgépe-
ket például saját műhelyükben ter-
vezik és gyártják, de a vállalkozó az 
értelmes hasznosíthatóságot keresi 
minden darab rönkben, hulladék-

ként kezelt gerendaméterben is. 
Példaként saját családi lakóházát 
említi, mely gyakorlatilag teljes 
mértékben a hulladékként vissza-
maradt rönkökből állt össze.

Sportoló-lak 
szépvízi fenyőből
Az ötven alkalmazottnak mun-

kát biztosító szépvízi rönkházgyár 
ugyanakkor az utóbbi időszakban 
is egyre több és nagyobb megbí-
zást kap, ügyfeleik pedig a bel-
földi megrendelők mellett egyre 
nagyobb számban külföldiek is. 
„Magyarországról, Szerbiából és 
Szlovákiából is kaptunk már meg-
rendelést, a leggyakrabban egyedi 
igények szerinti munkákról van 
szó. A legjobb reklám amúgy maga 
az ügyfélnek átadott ház. Ez alap-
ján egyik megrendelés hozza a má-
sikat” – magyarázza tapasztalatait 
Pál Gábor. A szépvízi vállalkozás 
szakemberei egyébként tegnapi 
ottjártamkor is épp egy ismert 
magyarországi birkózóbajnok ál-
tal rendelt, közel 350 négyzetmé-
teres nagyságú rönkház gyártásán 
és ellenőrző jellegű összeszerelésén 
dolgoztak, de nem okozott eddig 
problémát a tisztán fából épült 

hírfolyam

> Szenátus: legtöbb kilenc személyt 
foglalkoztathat egy PFA. A jogi személyiség 
nélküli magánvállalkozónak legtöbb kilenc 
szerződéses alkalmazottja lehet – döntött teg-
nap a felsőház. A szenátorok módosításokkal 
fogadták el az engedélyezett magánszemélyek 
(PFA), a magánvállalkozások (II) és csalá-
di vállalkozások (IF) működését szabályozó 
2008/44-es kormányrendelet 17-es cikkelyét 
módosító 2011/46-os sürgősségi kormányren-
deletet jóváhagyó törvénytervezetet. A módo-

sítást a jogi bizottság tagjai javasolták és elfo-
gadta a gazdasági bizottság is, majd a szenátus 
plénuma. A törvénytervezetet tegnap 57 igen 
szavazattal fogadták el egy tartózkodás és 35 
nem ellenében. A döntő ház azonban a képvi-
selőház lesz. A kormány által javasolt rendelet 
eredetileg nem korlátozta, hogy hány személyt 
alkalmazhatnak egyéni munkaszerződéssel a 
jogi személyiség nélküli magánvállalkozók.

> Tegnap indult a Gyertek a fürdőre prog-
ram. Az ANAT és a Gyógyfürdők Turisztikai 
Cégeinek Szervezetei immár második alka-

lommal indították útjára a romániai Gyertek a 
fürdőre nevet viselő programot. A június 15-e 
és szeptember 15-e között meghirdetett prog-
ram keretében a turisták a gyógyfürdőkben 
eltöltött vakációk esetében különböző kedvez-
ményekben részesülnek. A program célja ered-
ményesebben értékesíteni a szállás- és kezelési 
lehetőségeket. A Gyertek a fürdőre program 
keretében lényegében turisztikai csomagokat 
lehet megvásárolni, amelyek két- és háromcsil-
lagos szállodákban kínálnak szállást, étkezést 
és kezelést – de az árban szerepel a turisztikai 
ügynökségek közvetítői díja is. Egy hatnapos 

csomag teljes panziós ellátással és legalább öt-
napos – napi két kúrát tartalmazó – kezeléssel, 
az érkezésnél orvosi vizsgálattal, kétcsillagos 
szállodában személyenként 575 lejbe kerül, 
míg egy háromcsillagos szállodában ugyan-
ezen szolgáltatásért 690 lej kell fizetni. „Mivel 
a napokban kezdődik a nyári iskolai vakáció 
is, a program célja a gyermekes családokat arra 
bátorítani, hogy a romániai gyógyfürdőkben 
gondoskodjanak egészségük helyreállításáról. 
Így a 12 évesnél kisebb gyermekek szállása in-
gyenes a szüleik szobájában” – derül ki a két 
szervezet közleményéből.
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A PénzÜGyMiniSztériUM, 
az országos Adóigazgatási 

Ügynökség,
Hargita Megye közpénzügyi Hivatala

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 
tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2011. június 30-
án 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám 
alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós TIBGO 
PROD Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyócsomafalva 552. 
szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 10059129) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés érték lejben
1. MK típusú kompresszor 900 lej
2. Univerzális famegmunkáló gép 500 lej
3. Gyalugép 800 lej
4. Univerzális famegmunkáló gép 5100 lej
5. Fujitsu Siemens laptop 1500 lej
6. IDILIO márkájú motorgépjármű 1600 lej

7. 2002-es évjáratú OPEL ZAFIRA 2.2 DTI 
személygépkocsi (HR 05 DPG) 20 500 lej

Összesen 30 700 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák 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 megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem 
pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat 
vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának 
a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően 
értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek 
az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvé-
teltől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak elő-
írásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. június 15-én kifüggesztették.


