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> Szociális gazdaság mint működő mo-
dell. A Jó gyakorlatok a társadalmi befoga-
dás területén című projekt bemutatóját tar-
tották augusztus 2-án Székelyudvarhelyen a 
városi könyvtárban. A temesvári székhelyű 
CRIES Egyesület projektjét a Humán Erő-
forrás Fejlesztése Operatív Programon ke-
resztül az Európai Szociális Alap támogatja. 
A hároméves projekt első részének eredmé-
nyeként elkészült egy keretdokumentum, 
amely a szociális gazdaság romániai fejlesz-

tési lehetőségeit taglalja, elkészítésében 12 
külföldi és hazai szakértő vett részt. A kö-
vetkező fázis, amelybe Székelyudvarhely is 
bekapcsolódik, egy képzéssorozattal foly-
tatódik, amely 20 személy képzését jelenti 
a szociális gazdaság, az etikus és méltányos 
kereskedelem (fair trade) és a felelős fo-
gyasztás területén. A képzésben résztve-
vők Franciaországban tekinthetnek meg 
hasonló kezdeményezéseket, majd segítsé-
get kapnak, hogy egy saját, a témába vágó 
projektet valósítsanak meg. Az első talál-
kozón azon udvarhelyszéki civil szerveze-

tek képviselői vettek részt, akik szociális, 
gazdasági és turisztikai téren dolgoznak. 
Nem utolsó szempont a projekt megva-
lósításakor a helyi termelők összekapcso-
lása a fogyasztókkal, ezáltal ösztönözve a 
helyi termékek fogyasztását, ami nemcsak 
gazdasági, hanem környezeti előnyökkel 
is jár. A hálózatba civil szervezetként és 
magánszemélyként egyaránt lehet jelent-
kezni, bővebb információ kat pedig a helyi 
koordonátortól lehet igényelni (andrea.
solyom@cries.ro), illetve az egyesület hon-
lapján: www.cries.ro
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Gazdaság
Jogszabályban rögzítenék a fogyasztóvédők a kenyerek minimális súlyát

Nincs gond
a hargitai péktermékekkel

nem találtak eddigi ellenőrzéseik 
során visszaélést a Hargita megyei 
vásárlóknak kínált kenyerek és 
pékipari termékek címkén szereplő 
nettó súlya kapcsán a Hargita me-
gyei fogyasztóvédők – tudtuk meg 
kolcsár bélától, az intézet igazga-
tójától.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Nincs gond a Hargita megyé-
ben előállított kenyerekkel – 
szögezi le rögtön első monda-

taiban Kolcsár Béla, a Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelem igazgatója. A Har-
gita megyei helyzetről a szakembertől 
az Országos Fogyasztóvédelmi Ható-
ság (ANPC) azon jogszabálytervezete 
kapcsán érdeklődtünk, mely hatályba 
lépése esetén a pékségek számára csak 
200 grammnál nagyobb kenyerek áru-
sítását engedélyezné, míg a különféle 
kenyértermékek súlya kapcsán csakis 
100 grammonkénti növekedést en-
gedne meg. Eszerint a fogyasztóvé-
delmi hatóság elnöke által bejelentett 
regula például a 950 grammos kenyér 
helyett vagy 900 grammos vagy 1 
kilogrammos nettó súlyú kenyér sü-
tésére kényszerítené a pékségeket. 
Constantin Cerbulescu, az ANPC 
elnöke a szigorúbb szabályozástól a 
hazai pékiparban tapasztalt szabályta-
lanságok felszámolását reméli, de úgy 
véli, e lépéstől javulni fog a fogyasztók 
elé kerülő termékek minősége is. Mint 
kifejtette: ellenőrzéseik során több 
olyan esettel is találkoztak, amikor a 
sütödék a kenyér bolti árát ugyan nem 
változtatták, de a gabonaárak korábbi 
emelkedését mégis a kenyér – a ter-
mék címkéjén megjelölthöz képest – 
több tíz grammos súlycsökkentésével 
ellensúlyozták. Mivel ezeket a turpis-
ságokat Cerbulescu szerint a vásárlók 
általában nem veszik észre, ezért a 
fogyasztók megtévesztésére fennálló 
veszély miatt a boltokban árusított 
kenyerek szigorúbb súly-szabályozását 
kezdeményezi.

Noha a Hargita megyei fogyasztó-
védők a készülő jogszabálytervezetről 
hivatalosan még semmilyen értesítést 
sem kaptak, azonban mint Kolcsár Bé-
lától megtudtuk, tematikus ellenőrzé-
sek keretében megyénkben tavaly két-
szer, idén pedig eddig egy alkalommal 
vizsgálták a környékbeli boltokban 

forgalmazott pékipari termékek cím-
kén feltüntetetthez viszonyított nettó 
súlyát: kisebb eltérést csupán egyetlen 
esetben tapasztaltak, ami kapcsán az 
érintett sütödét írásos figyelmeztetés-
ben részesítették. „Tudni kell azért, 
hogy létezik az élelmiszertermékek 
– cukor, lisztfélék, rizs, só – esetében 
egy toleranciahatár, amit a törvény 
megenged. A 2001/530-as kormány-
határozat melléklete alapján például 

az egykilós kiszerelésű liszt súlya leg-
több 1,5 százalékkal térhet el a cím-
kén feltüntetett súlytól” – magyarázta 
Kolcsár, hozzátéve, ez vonatkozik a ke-
nyér és más pékipari termékekre is. De 
leszögezi, olyan szintű súlyvisszaélési 
problémákkal, mint amire a szigorí-
tás szükségessége kapcsán az ANPC 
elnöke hivatkozik, a Hargita megyei 
fogyasztóvédők eddig még egyetlen 
esetben sem találkoztak.

Frissen kisült cipók a gyimesfelsőloki Piposz pékségben: meg van a súlyuk fotó: domján levente

 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: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. augusztus 
23-án 11.30-kor Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám 
alatt, árverés útján eladásra kerül az adós ZOENPAZSA 
Kft. (fiskális lakhelye: Fenyéd 180/A szám, Hargita me-
gye, fiskális azonosítószáma 18013208) tulajdonát képe-
ző következő ingóság:

megnevezés          érték

 OPEL FRONTERA személygépkocsi,  
     HR-10-UUU, gyártási év 1992

11 600 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 megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; 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 szemé-
lyesen jelen 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 formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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 kormányren-
delet 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. augusztus 2-án 

kifüggesztették.

rekordbüntetést kapott a Cora

Minden eddiginél nagyobb pénzbírságot rótt ki az egyik kolozsvári szu-
permarketre a fogyasztóvédelmi hatóság – számolt be a penzcsinalok.ro 
gazdasági hírportál. A kolozsvári Cora áruházat a fogyasztóvédők félre-
vezető reklám miatt büntették meg, reklámkampányukban ugyanis azzal 
csalogatták az üzletbe a vásárlókat, hogy minden árút leszállított áron 
vásárolhatnak meg, ez viszont nem volt igaz. A fogyasztóvédelmi hatóság 
30 ezer lejes bírságot szabott meg, ám ha nem vonják vissza a kampányu-
kat, az áruháznak egy újabb 200 ezer lejes büntetést helyeztek kilátásba.
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