
Kilenc hónapig, azaz 2012 márci-
usáig nem nyúl a jelenlegi lakos-
sági földgázárakhoz a kormány, 
ám az ipari fogyasztóknak elő-
reláthatóan 30 százalékkal kell 
majd többet fizetniük, ebből az 
első 10 százalékos áremelés már 
a jövő hónapban jelentkezhet. A 
lakosság így a változatlan téli fű-
tésszámlákban felé nyújtott kor-
mányzati gesztus árát rövidesen 
az alapélelmiszerek és ipari ter-
mékek áremelkedésében fogja 
megfizetni.
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Az előttünk álló fűtésszezon 
ideje alatt sem változik a 
lakossági földgáz ára, így 

gázáremelkedésre jövő év márciusá-
ig sem a háztartási földgázzal, sem 
a távhővel fűtött lakásokban nem 
kell számolni – döntötte el csütör-
töki ülésén a kormány. A jelenlegi 
lakossági földgázdíjszabások válto-
zatlanságát július 1-jétől kezdődő-
en kilenc hónapon át, azaz 2012 
márciusáig szavatoló 2011/53-as 
sürgősségi kormányrendelet már 
a Hivatalos Közlöny pénteki szá-
mában megjelent. A kilenc hó-
napos ármoratórium vonatkozik 
a lakossági hőenergiát előállító 
hőközpontok fogyasztására is. A 
kivételes jogszabályozási eljárásra 
egyrészt a 2004/351-es törvény 

98-as és 100-as szakasza miatt volt 
szükség, mely eddig tiltotta olyan 
differenciált árrendszer alkalma-
zását, amely egyes fogyasztók köz-
vetlen vagy közvetett szubvencio-
nálását eredményezte volna, más-
részt pedig azért, mert a kormány a 
Nemzetközi Valutaalappal megkö-
tött egyezményében vállalta, hogy 
2013 végéig megszünteti a földgáz 
hatóságilag szabályozott árát a nem 
lakossági felhasználók esetében.

Drágul az ipari gáz
Szakértők szerint azonban 

a lakosságnak így sincs oka túl-
zott optimizmusra. A távfűtésű 
tömbházak esetében ugyanis míg 
a hőenergia-termelőknek „az árak 
előre nem látható drágulása okán” 
ezentúl állami szubvenciót folyósí-
tanak – ahogy ezt az eddigi jogsza-
bályozás is lehetővé tette –, addig 
az ipari földgázfogyasztóknak akár 
30 százalékos díjszabásemelésre 
is számítaniuk kell. Ebből, az első 
lépcsős – várhatóan 10 százalékos – 
földgázárdrágulásra már a jövő hó-
napban sor kerül. Elemzők figyel-
meztetnek: bár a háztartási földgáz 
ára változatlan marad, az ipari gáz 
jelentős áremelkedése így is drá-
gulási láncreakciót fog elindítani, 
az előállítási költségekbe beépülve 
szinte azonnal maga után vonva 
számos termék – többek között a 
kenyér és a húskészítmények – ár-

emelkedését is. Más félelmek sze-
rint a gázárdrágítás a hazai gyakor-
latban eleve jó ürügynek bizonyult 
más termékek nagyobb arányú ár-
emelésének megindokolására is.

Ami késik, nem múlik
A román kormány Nemzetközi 

Valutaalappal szembeni vállalásai ér-
telmében amúgy négy év múlva – 
a nagyfogyasztókhoz hasonlóan – a 
la kosság is piaci áron kapja a földgázt 
és a villamos energiát is, így míg a vál-
lalatok és a nagyipari fogyasztók szá-
mára a kormánynak 2013-ig kell az 
árliberalizálási feladatokról gondos-
kodnia, addig a háztartási fogyasz-
tók esetében 2015 az árfelszabadítás 
határideje. „A döntés szerint idővel 
módosítani kell az árakat, első lépés-
ben a vállalatokra, később a lakossági 
fogyasztókra vonatkozóan is. A vál-
lalatok esetében 2013-ig, a lakosság 
számára pedig 2015-ig fokozatosan 
emelkednek az árak” – hangsúlyozta 
május eleji bukaresti sajtótájékozta-
tóján Jeffrey Franks, a Nemzetközi 
Valutaalap romániai tárgyalókül-
döttségének vezetője. Egy hónappal 
ezelőtt ugyanakkor a gázár-liberali-
zációval párhuzamosan a fűtéstámo-
gatási jogosultságok megnyirbálása 
is napirendre kerül. Franks szerint a 
kormány év végéig olyan differenciált 
támogatási rendszert vezet be, amely-
nek központi elve szerint támogatás-
ra csak a társadalom legszegényebb 
tagjai lesznek jogosultak. Becslések 
szerint az új távhő-támogatási szűrőn 
a jelenlegi kedvezményezettek közel 
80 százaléka nem fog átjutni.
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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: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szaka-
sza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. júli-
us 6-án 11 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám 
alatt árverés útján eladja az adós LAZ PROD IMPEX 
Kft. (fiskális lakhelye: Fenyéd, Küküllőkeményfalva 
117/B, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
7029845) tulajdonát képező következő ingóságokat:

Megnevezés érték

 COstA eUrO 226d típusú 6 fejes gyalugép 14 000 lej

 D400 körfűrész 2 400 lej

 Vízszintes szalagfűrész 5 600 lej

 Vastagságoló gyalu- és marógép 2 600 lej

 Dupla függőleges csapvágó gép 3 000 lej

 Generátor 1 000 lej

 2006-os Ford Mondeo személygépkocsi 13 700 lej

Összesen 42 300 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumen-
tumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá 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, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen 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 árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással él-
hetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tu-
domásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban 
az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as 
szakaszainak előírásaival.

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 telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2011. június 20-án kifüggesztették.

8. oldal |  2011. június 20., hétfőhargitanépe

Gazdaság

Befűtenek a nagyipari fogyasztóknak. A háztartások kilenc hónapos haladékot kapnak

hírfolyam

> Innováció: Románia utolsó az EU-n 
belül. Az innováció tekintetében az Európai 
Unió alaposan lemaradt fő nemzetközi vetély-
társaival, az Egyesült Államokkal és Japánnal 
szemben – fejtette ki Antal István udvarhelyi 
parlamenti képviselő az Európai Bizottság az 
Innovatív Európa 2011. évi versenyképességi 
jelentése alapján. Az SZMVSZ meghívására 
tartott előadásában Antal az Innovatív Unió 
elnevezésű kezdeményezés új eredménytáb-
láját ismertette, melynek célja támpontot 

nyújtani a tagállamoknak erősségeik és gyen-
geségeik felismerésében, és ösztönözni az in-
novációs teljesítményeket. Elmondta, az uniós 
tagállamok fejlődése nem elég gyors, noha az 
EU továbbra is egyértelműen megelőzi India 
és Oroszország feltörekvő gazdaságát. Kínára 
a gyors felzárkózás, Brazíliára pedig a kitartó 
fejlődés a jellemző. „Az EU-n belül egyéb-
ként Svédország teljesítménye a legfigyelem-
reméltóbb, a háromkoronás országot Dánia, 
Finnország és Németország követi a sorban” 
– mondta a képviselő. A következő csoportot 
sorrendben az Egyesült Királyság, Belgium, 

Ausztria, Írország, Luxemburg, Franciaország, 
Ciprus, Szlovénia és Észtország alkotják. „Az 
eredménytábla világosan rámutat: nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni, ha be akarjuk hozni 
fő vetélytársainkkal szembeni lemaradásunkat 
és visszaálljunk az erőteljes és fenntartható fej-
lődés útjára” – mondta Antal, hangsúlyozva az 
európai innováció égető szükségességét, hiszen 
„az innováció a modern gazdaság lételeme, a 
munkahelyteremtés egyik legfőbb eszköze”. 
Elmondta, a jelentés szerint Európa kutatási és 
innovációs elmaradása főként a magánszektort 
érinti. Különösen nagy és gyorsan növekvő az 

elmaradás az engedélyekből és szabadalmak-
ból eredő, külföldről származó jövedelmek 
terén, s az EU kevesebb nagy horderejű sza-
badalmi engedélyt bocsát ki, mint az Egye-
sült Államok vagy Japán. Az Európai Unió-
ban tavaly a GDP 2,01 százalékát fordították 
kutatási-fejlesztési célokra. Az eredménytábla 
egyébként Magyarországot az utolsó előtti 
csoportba, a mérsékelt innovátorok kategó-
riájába sorolja, Romániát pedig az utolsóba, 
Bulgáriával együtt a lemaradó innovátorok 
közé, teljesítményük nem éri el az EU átlagá-
nak 50 százalékát. (Jakab Árpád)
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