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> Füstölögnek a dohánygyártók. A 
tavaszi kedvező, csökkenő tendencia után 
júliusra újra érezhető mértékben nőtt a ro-
mániai illegális dohányforgalom. A Novel 
kutatóintézet adatai szerint a cigaretta-fe-
ketepiac a májusi 11,8 százalékhoz képest 
júliusban a teljes hazai dohánypiac 15,7 
százalékára nőtt. Ezt a cég értékelése sze-
rint azt jelenti, hogy a tavaly és az idei év 
első felében jegyzett folyamatos csökkenés 
után most jegyezték az első jelentősebb 

növekedést. A cigarettacsempészet amúgy 
a cég szerint történelmi maximumát 2010 
januárjában érte el: a jövedéki adó tetemes 
növelésének hatására elérte a 36,2 százalé-
kos súlyt is. Idén januárban a feketepiac a 
teljes dohányeladások 22,5 százalékát tet-
te ki. A cigarettacsempészés csökkenése a 
dohánygyártók szerint a hatóságok erőfe-
szítéseinek, valamint a törvények módosí-
tásának köszönhető. „A feketepiac egyelőre 
a normális határokon belüli, az arány így is 
más európai országokéhoz hasonló, annak 
ellenére, hogy két hónap alatt közel 4 száza-

lékpontot emelkedett. Az okok többrétűek 
lehetnek: a szezon, az illetékekkel kapcso-
latos várakozó álláspont, a feketepiaci árak 
csökkenése a törvényes árak növekedésével 
párhuzamosan, és miért ne, a törvény vég-
rehajtására hivatott közeg érdektelensége, 
a bérek csökkenése és a leépítések az Or-
szágos Adóhivatalnál, az Országos Vám-
hivatalnál meg a Belügyminisztériumnál” 
– nyilatkozta közleményében Gilda Lazăr, 
a JTI Romania vezetőségének tagja.

Adrian Popa, a British American To-
bacco Romania igazgatósági tagja szerint 

a törvényes piac által a feketepiactól visz-
szanyert egyetlen százalékpont az állam-
kassza számára 30 millió eurós többletbe-
vételt jelent. A dohánygyártó vállalatok 
képviselői úgy vélik, egységes és egysze-
rűsített jogszabályok szükségesek a csem-
pészet és az adócsalás ellen, Magyarország 
és Bulgária felé a belső határnál, ahol 
nincs már vámellenőrzés, tisztázni kell a 
helyzetet, és emellett a helyi rendőrséget 
megbízni a piacokon történő törvénytelen 
árusítás elleni fellépéssel – szorgalmazzák 
a dohánygyártók.
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Nagyobb büNtetéstételekkel óvNák a vásárlókat

Hathatósabb fogyasztóvédelem

az eddigieknél is nagyobb bünteté-
sekkel tartatnák be a fogyasztóvé-
dők a termelőkkel a termékek cím-
kézésére és a fogyasztók informá-
lására vonatkozó jogszabályokat. a 
hatóság egy másik rendeletterve-
zete viszont már az élelmiszerután-
zatok ellen lépne fel erélyesebben.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A fogyasztók, illetve a vásárlók 
jogvédelmének hathatósabb 
érvényesítése, valamint a visz-

szaélések szigorúbb büntetése érde-
kében született meg a 2011/796-os 
kormányhatározat, mely a Hivatalos 
Közlöny augusztus 11-i számában 
megjelenve már hatályba is lépett. A 
kormányhatározat tulajdonképpen 
egyes, már hatályos jogszabályok elő-
írásainak megszegése esetén kiróható 
szabálysértési bírságokra vonatkozik, 
pontosabban megemeli a büntetésté-
teleket. Az élelmiszerek címkézésére 
vonatkozó 2002/106-os kormány-
határozat egyes előírásainak áthágása 
esetén az ezentúl kiróható bírság ezer 
és 10 ezer lej között mozog. Ugyan-
ilyen nagyságú bírság róható ki a 
textilipari termékek rostanyag-össze-
tétel megjelölésére és címkézésére 
vonatkozó 2007/527-es kormányha-
tározat egyes előírásainak megszegé-
se esetén is. Módosult a termékárak 
megjelölésére vonatkozó 2000/947-
es kormányhatározat egyes előírása-
inak megszegése esetében kiróható 
bírságtétel is. Lényegében arról van 
szó, hogy az eladásra kínált termék 
árának megjelölésével egyidejűleg fel 
kell tüntetni jól látható és könnyen 

megjegyezhető módon a mérték-
egységre (kilogrammra, darabra vagy 
méterre) jutó árat is. Ennek s kötele-
zettségnek a megszegése esetén az ed-
dig kiróható bírság 50 lejtől 100 lejig 
terjedt, ezentúl viszont a bírság 500 
lejtől 2500 lejig terjedhet.

A címkézés, illetve a termék ösz-
szetevő elemeinek feltüntetése kap-
csán a fogyasztóvédők szerint gya-
korta megmutatkozott a gyártók, 
illetve a forgalmazók részéről egy 
adott fajta „nagyvonalúság”, ami vi-

szont leginkább „szűkszavúságot” 
jelentett, ám szintén rendre vissza-
térő probléma, hogy a különböző 
idegen nyelvekről történő fordítás 
sokszor pontatlan és félreérthető 
volt. Mindez eddig is büntethető 
volt, de a jelek szerint az illetékesek 
e téren is a nagyobb büntetéseket 
érzik célravezetőnek. Így reményeik 
szerint a megemelt büntetéstételek 
rá fogják bírni a gyártókat és a for-
galmazókat törvényes kötelezettsé-
geik maradéktalan betartására.

bekeményítenek az élelmiszerutánzatok terén is

Az élelmiszerutánzatok gyártásáért, forgalmazásáért, árusításáért, impor-
tálásáért és exportálásáért kiróható eddig 70 és 100 lej közötti büntetések 
jelentősebb emeléséről szóló rendelettervezetet dolgozott ki az Országos 
Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ha a jogszabály-szigorítást elfogadják, akkor 
a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, élelmiszerutánzatok gyártásáért és 
forgalmazásáért kiróható büntetés nagysága ezer lejről indulva akár a 3 ezer 
lejt is elérheti. A szigorítást kezdeményező hatóság szerint, noha az olyan 
termékek árusítását, importálását, gyártását és exportálását, amelyek élelmi-
szertermékek utánzatai, illetve kockázatot jelentenek a fogyasztók egészsé-
gére vagy biztonságára, immár tizenegy éve tiltják, a maximálisan kiszabható 
alacsony pénzbüntetéseknek nem volt visszatartó ereje. „A jogszabály által 
rögzített gyenge szankciók eddig éppenséggel ösztönözték a jogszabály elő-
írásainak megszegését, mintsem elrettentők lennének, tekintve hogy a bír-
ság értéke 70 és 100 lej közötti” – hangsúlyozta a rendelettervezet kapcsán 
Constantin Cerbulescu, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 
elnöke. Mint hozzátette, éppen ezért javasolják, hogy a minimális kiróható 
bírság 70 lejről ezerre, az eddig maximális kiróható 100 lejes bírság pedig 3 
ezer lejre növekedjék. Pontosítása szerint élelmiszerutánzatnak minősülnek 
azok a termékek, amelyek nem élelmiszerek, de formájuk, illatuk, színük, 
csomagolásuk, méretük alapján összetéveszthetők azokkal, és vonzóak a fo-
gyasztók, különösen a gyermekek számára, emiatt pedig szájba vételük vagy 
lenyelésük esetén sérülést, mérgezést okozhatnak. Az ANPC elnöke ilyen 
termékek közé sorolja például a gyümölcsre hasonlító díszgyertyákat vagy a 
gyümölcszselével összetéveszthető illóolajokat.

Az augusztus 10-i kormányülésen meglepetésre terítékre 
került a 2012–2014-es időszak fiskális-költségvetési stratégi-
ája is, amelyet a kormány el is fogadott, és továbbított is a 
parlamenthez sürgősségi eljárás keretében való jóváhagyás-
ra. Előzőleg viszont a stratégia megvitatása nem is szerepelt 
napirenden, így ez egyes kormánytagokat is meglepetésszerű-
en ért. Lakatos Péter parlamenti képviselő szerint a fiskális 
stratégia napirendre kerüléséről az RMDSZ-es kormányta-
gok sem tudtak. A kormányülést követően a pénzügyminisz-
ter tömören ismertette a stratégia néhány célkitűzését: ezek 
szerint 4 százalékos gazdasági növekedésre számítanak, 
2012-ben a költségvetési hiányt 3 százalékra mérsékelik, ám 
a hiányt 2013-ban már csak a GDP 2,5, 2014-ben pedig 
2,2 százalékára várják. A kiadások tekintetében a hang-
súly a beruházásokra helyeződik át: utóbbira 2012-ben 43 
milliárd lejt, 2013-ban 49,5 milliárd lejt, 2014-ben pedig 
55,7 milliárd lejt szánna az állam. A közszférai személyzeti 
kiadásokat azonban tovább akarják faragni: 2012-ben 7,2 
milliárd lejre „méretezik”, 2013-ban 7,08 milliárdra, míg 
2014-ben már csak 6,79 milliárd lejre. A megüresedő állá-
sok befagyasztására vonatkozó jogszabály persze továbbra is 
érvényben marad, annak ellenére, hogy a kormányfő szerint 
a személyzeti bérköltségek szempontjából nagyobb elbocsátá-
sok helyett elégséges lesz a várható természetes apadásra – fel-
mondásra, nyugdíjazásra, elhalálozásra – alapozni.

Aztán a múlt heti kormányülést követően kiszivá-
rogtak a stratégia további elemei is, olyanok is, amelyek-
ről a miniszter érdekes módon, megfeledkezett beszélni. 
A stratégiában ugyanis az is szerepel, hogy 2014-ig a 
közszférában továbbra sem lesz lehetőség az étkezési, az 
ajándék- és a vakációs jegyek biztosítására, semminemű 
prémium folyósítására, a túlórázást pedig ezentúl is sza-
badnapokkal fogják „honorálni”. Az étel- és ajándékje-
gyek juttatásának felfüggesztéséből a kormány 2012-ben 
9,1 milliárd lejes megtakarításra számít, amit 2013-ban 
újabb 9,6 milliárd lejes spórolási tétel követhet. A meg-
üresedő állások betöltetlensége nyomán jövőre 1,72 mil-
liárd lej, azután pedig 1,99 milliárd lej az előirányzott 
megtakarítás. Ugyanakkor a költségvetési szektorban a 
bérrács hierarchizálási együtthatója a jövő esztendőben 
befagyasztódik a 600 lejes értékszinten. Ez azt jelenti, 
továbbra is 600 lej marad a minimálbér. Az elkövetkező 
2012–13-as esztendő során, a közintézmények tovább-
ra sem vásárolhatnak személygépkocsikat, bútorzatot és 
irodai felszereléseket. Egyes nyugdíjaskategóriák esetében 
ugyancsak rossz hírt „közöl” a stratégia: a 2001 után 
nyugdíjazott egykor I-es és II-es munkacsoportba tartozó 
személyek nyugdíját 2014-ig nem fogják újraszámíta-
ni. Amennyiben a stratégiát gyakorlatba is ültetik, több 
mint 400 ezer nyugdíjas marad a jelenlegi hátrányos 
helyzetben. Bár tételesen erre nincs utalás, megtörténhet, 
hogy a nyugdíjtörvényben szereplő 2012-ben esedékes 
nyugdíjpontérték-emelésre sem kerül(het) sor. A straté-
giában szereplő számadatok alapján egyes elemzők azt 
is kiszámították, hogy a személyzeti költségek csökkené-
se óhatatlanul további elbocsátásokat von maga után: 
számításaik szerint mintegy 120 ezer közalkalmazott 
kerülhet utcára. Ez viszont sehogy sem stimmel a kor-
mányfő 2012-től elégséges természetes apadásra alapozó 
meglátásával.

A megszorítás 
stratégiája

                jegyzet n Hecser Zoltán
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