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> Védjegyhivatali ügyintézés Udvar-
helyen is. Helyi vállalkozóknak tartottak 
előadást tegnap délután a Székelyudvarhelyi 
Mikrovállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) 
meghívására Udvarhelyen az Országos Sza-
badalmi és Védjegyhivatal (OSIM) munka-
társai. Varga Gábor, az intézmény vezérigaz-
gatója elmondta, köztudatunk mindmáig 
meglehetősen hiányos és felületes ismeretek-
kel rendelkezik a szellemi tulajdonra vonat-
kozó tudnivalók tekintetében. „A magántu-

lajdon létezése nem csupán az anyagi javak 
birtoklását feltételezi, hiszen e fogalomkör-
höz tartozik az alkotó, kreatív gondolkozás 
termékeinek, végeredményeinek birtokba-
vétele is” – hangsúlyozta Varga.

A szakember elmondta: a kilencvenes 
években Bukarestből érkezett a bejegyzések 
túlnyomó többsége, mára azonban meg-
szűnt a fővárosi hegemónia, a bejegyzési 
kérések 80 százaléka mára vidékről érkezik. 
Hozzátette, az egymillió lakosra számított 
találmányi szabadalmi igénylések számát 
tekintve Románia az utolsók között van, az 

élen Japán és az Amerikai Egyesült Államok 
található. „A formatervezési minták tekin-
tetében kicsit jobban áll országunk, de még 
mindig nagyon hátul vagyunk a rangsorban, 
a védjegybejegyzések szempontjából pedig 
Svájc és Norvégia magaslik ki a mezőnyből” 
– ismertette a vezérigazgató. Megtudtuk, a 
találmányi szabadalmi igénylések száma az 
utóbbi két évben megugrott hazánkban, 
idén például máris 580 bejelentés volt. A 
formatervezési minták esetében nem ilyen 
rózsás a helyzet: 2005-ben 745, tavaly pedig 
mindössze 458 bejegyzést iktattak. Varga 

Gábor szerint a törvénymódosításnak kö-
szönhetően immár felgyorsulnak az eljárá-
sok, így remélhetőleg megugrik az igénylé-
sek száma is. Tavaly egyébként 8753 román 
és 3280 külföldi védjegyigénylés történt az 
OSIM-nál. A védjegyigénylések rangsorá-
ban Hargita megye csupán hátulról a hete-
dik a megyék jegyzékén, itt Bukarest, Iaşi 
és Suceava vezet. A találmányi szabadalmak 
lajstromán megyénk szintén hátul kullog, 
biztató viszont, hogy a formatervezési min-
ták esetében Hargita megye országos szinten 
az ötödik. ( Jakab Árpád)
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a Hargita megyei pénzügyőrségnek

létszámcsökkentést kapnak

Gazdaság
 hirdetés

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 Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. június 30-án 12 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám alatt, árverés útján eladásra ke-
rülnek az adós STEFFI COM Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyócsomafalva 1116. szám, Hargita megye, fiská-
lis azonosítószáma: 490840) tulajdonát képező követ-
kező ingóságok:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1. szárítókamrai felszerelések 4000 lej

2. négyfejes gép 10 000 lej

3. marógép 10 000 lej

4. lambériagyártó gép 8 400 lej

Összesen 32 400 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 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továb-
bá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek 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 személye-
sen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, 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.

csak 18 személyt foglalkozta-
tunk. Ezenkívül két pénzügyőr-
nek a jogállása évek óta fel van 
függesztve. Elég visszás ez a hely-
zet, de ez van, mint ahogy a me-
gyei részlegünknél betöltetlen 
kilenc állásra sem lehet évek óta 
versenyvizsgát kiírni. A tényleges 
ellenőrzési tevékenységet kifej-
tő pénzügyőrök száma 15, ebbe 
beleértem saját magamat is. A 
pénzügyőrség Hargita megyei kis 
létszáma miatt amúgy úgy vélem, 
a mi esetünkben a szakszemély-
zet tényleges leépítésére nemigen 
kerülhet sor, de a befagyasztott 
állások felszámolására viszont 
igen. De várjuk meg július 15-ét.

– Mit mutatnak az idei ellen-
őrzések eredményei?

– Végleges számadatokkal 
csak az idei első negyedévre 
rendelkezünk. Az idő alatt a vá-
ratlan és operatív ellenőrzések 
száma 434 volt, ebből 195 eset-
ben kényszerültünk szabálysérté-
si bírság kirovására, 237 200 lej 
értékben, aminek eddig nagyjá-
ból felét – szám szerint 126 400 
lejt – fizették ki. Ugyanakkor az 
elkobzott javak értéke megköze-
líti a 27 ezer lejt. Hosszabb-rövi-
debb időre 21 cég tevékenységét 
függesztettük fel, három esetben 
pedig törvénysértést észlelve az 
ügyet az ügyészségi szerveknek 
adtuk tovább. Egyébként az el-
lenőrzéseink nyomán az állami 
költségvetéssel szemben több 
mint 5 ezer lej értékű pótlólagos 
befizetésre került sor. Különös 
figyelmet szentelünk az európai 
közösségen belüli tranzakciók 
monitorizálására. E tekintetben 
az első negyedév során 218 szál-
lítmányt ellenőriztünk, ebből 
három esetben kényszerültünk 
a tevékenység felfüggesztésére, 
az ellenőrzések nyomán befizet-
tetett áfa pedig 2200 lejre rúg. 
Akcióinkat persze a rendőrséggel 
és az állami pénzügyi ellenőrzé-
si szervekkel közösen hajtottuk 
végre. Az idei tapasztalataink azt 
mutatják, hogy csökkent az adó-
csalások száma, míg az árucsem-
pészet – noha a különböző ha-
tóságoknak sikerült ilyeneket is 
beazonosítaniuk és lefoglalniuk 
– Hargita megyére nem annyira 
jellemző, mint másutt.

– A pénzügyőrség feladata vi-
szont ezentúl az áfafizetőként be-
jegyzendő cégek ellenőrzésével is 
kibővült. Hogyan birkóztak meg 
e teendővel?

– Ez a feladatkör valóban új-
donságot jelent, amely persze 
pluszerőfeszítéseket is követel. 
Minden esetben ki kell szállnunk 
a helyszínre, elvégezni a szüksé-
ges ellenőrzést és kiállítani arról 
a jegyzőkönyvet. Megtörténik 
viszont, hogy nincs, aki ellenje-
gyezze a jegyzőkönyvet, ugyanis 
a vállalkozót nem találjuk a hely-
színen. Ez többszöri utánajárást 
igényel. De mindenképpen indo-

kolt az ilyenszerű ellenőrzés, mert 
hozzájárulhat a „fantomcégek” ki-
szűréséhez. Legutóbb például egy 
külföldi vállalkozó által bejelentett 
székhelyre szálltunk ki, ahol kide-
rült, a címet csak egy idős nénivel 
kötött bérleti szerződés alapján 
jelentették be, a lakás tulajdonosa 
többet nem is látta a „vállalkozót”. 
Mi sem, egyszerűen eltűnt. Felté-
telezhető, hogy az illető személy 
nem tudott az időközben meg-
változott jogszabályozásról, de az 
ellenőrzés nyomán a jelek szerint 
jobbnak látta felhagyni vállalko-
zásával. A következtetéseket bárki 
levonhatja...

Hecser Zoltán

saját kérésére felfüggesztették 
az Országos pénzügyőrség vezetőjét

Saját személyi kérésére egy hónapra felmentették tisztségéből az 
Országos Pénzügyőrség főfelügyelőjét, Ladányi Árpád Csabát 
(képünkön). A kormányfő erre vonatkozó 2011/67-es döntése a 
Hivatalos Közlöny június 15-i számában jelent meg. A felfüggesz-
tés időtartama alatt hatáskörét helyettese, Sorin Florea látja el. 
Ladányi Árpád Csaba szerint az egy hónapos felfüggesztést szemé-
lyi okok miatt kérte, s kérése nem hozható összefüggésbe a pénz-
ügyőrség átszervezésével. Állítása szerint a felfüggesztési kérelmét 
még május 23-án benyújtotta a kormányfőhöz, jóval a pénzügyőr-
ség átszervezésére vonatkozó kormányhatározat megjelenése előtt. 
Ennek ellenére egyesek mégis összefüggést látnak felfedezni Ladá-
nyi felfüggesztési kérelme és az általa vezetett intézet átszervezése 
között. Egyes információink szerint a pénzügyőrség vezetője nem 
értett egyet a kilátásba helyezett leépítésekkel sem. Idetartozik az 
is, hogy az Országos Adóügynökség (ANAF) elnöke, Sorin Blejnar 
a Capital gazdasági hetilapnak adott interjújában elmarasztalta a 
pénzügyőrség tevékenységét, állítva, a pénzügyőrség számos hozzá 
nem értő személyt foglalkoztat. Értesüléseink szerint a pénzügy-
őrök érdekképviselete levélben tiltakozott az ANAF elnökének 
bíráló kijelentése ellen. fotó:  domján levente


