
Az országos, de a Hargita megyei 
turizmus kapcsán is megdöbbentő 
adattal rukkolt elő az Országos Sta-
tisztikai Intézet. Megyénk kapcsán 
a 2008-ban jegyzett 415-höz ké-
pest 281-re apadt a nyilvántartott 
turisztikai fogadóegységek száma. 
A legnagyobb visszaesést az agrár-
panziók terén mérték, ahol is egy 
év alatt számuk gyakorlatilag meg-
feleződött. A valóságban viszont 
szinte senki sem zárt be, csak épp 
számla nélküli, rokon-fogadó turiz-
musra váltott.
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Igencsak elgondolkodtató adato-
kat tett közzé a Hargita megyei 
turisták száma és az engedélyt 

kiváltó vendégfogadó-egységek el-
múlt pár évi alakulása kapcsán az 
Országos Statisztikai Intézet. Így pél-
dául hivatalosan évről évre csökken 
a Hargita megyébe látogató turisták 
száma, de igen gyors iramban fogy a 
működési engedélyt kiváltó panzi-
óké is. 2007-ben megyénkben 397 
turisztikai fogadóegységet tartottak 
nyilván, számuk 2008-ban 415-re 
emelkedett, ám ezt követően jelen-
tősen visszaesve 2009-ben 316, míg 
tavaly már csak 281 működési enge-

déllyel rendelkező egységet tartottak 
nyilván. A legnagyobb fogyatkozást 
az agrárpanziók körében mérték, 
ahol is a 2009-ben kiváltott 316 en-
gedély 2010-re – azaz mindössze egy 
leforgása alatt megfeleződve – 156 
panzióra apadt, közel hétszáz ággyal, 
2492-ről 1762-re vetve vissza ezáltal 
a Hargita megyében működő panzi-
ók vendégágyainak össz-számát is.

A szigorúbb előírások 
vették el a kedvüket
A Hargita megyei vendégfogadó-

kapacitások hivatalos szűkülése persze 
a szakembereket sem érte váratlanul. 
Mint tegnap lapunknak nyilatkozva 
Mátéffy Győző, a Turisztikai Minisz-
térium Hargita megyei képviselője, 
illetve a Hargita Megyei Turisztikai 
Egyesület elnöke elmondta, a folyamat 
már régóta tart, de látványosan csak 
2008–2009-től, a vendégfogadáshoz 
szükséges engedélyek szigorítása után 
gyorsult fel. „Itt több dologról van szó. 
Az egyik a működéshez megkövetelt 
engedélyek szigorítása volt, ami során 
a két vendégágyas falusi panziónak is 
a tűzvédelemtől kezdve számos téren 
ugyanazt a dokumentációt kell össze-
állítania, mint a százszobás szállodá-
nak. Bár az utóbbi évben ez kicsit eny-
hítődött, de addigra az embereknek 
már elment a kedve a vendégfogadás-
tól, ugyanis tudni kell, e téren házzal 

rendelkező magánszemélyekről, s nem 
pedig vállalkozókról beszélünk” – ma-
gyarázta Mátéffy.

Nehéz a feketézés 
bizonyítása
Bár az engedélyt visszaadó léte-

sítmények sorsáról a statisztika „nem 
beszél”, Mátéffy megjegyzése szerint 
a legtöbb esetben nem a panzió szűnt 
meg, hanem csak az engedélye. „Ez 
pedig nagy különbség” – teszi hozzá 
a szakember, sejtetve egyúttal már, 
hogy a statisztikai adatok mögötti 
létszámcsökkenés a valóságban azért 
egész más képet mutat. „Ha jól emlék-
szem, 2008-ban Hargita megyében 
közel 800 falusi panzió működött, 
ami akkor Brassó után az országos 
megyeranglista igen előkelő helyeire 
sorolt minket” – fűzi hozzá a szaktár-
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> Újra drágul az ipari gáz. Az ipari fo-
gyasztók októbertől várhatóan 10 száza-
lékkal fognak többet fizetni a földgázért – 
tudta meg kormányzati forrásokból tegnap 
a Mediafax hírügynökség. Az ipari fogyasz-
tóknak szánt földgáz drágítását korábban 
a kormány a Nemzetközi Valutaalapnak 
elküldött szándéknyilatkozatában is vállal-
ta: abban az állt, idén két szakaszban emeli 
a gáz árát. Ebből az első áremelés júliusban 
lezajlott, amikor az ipari fogyasztók már 10 

százalékkal drágábban jutnak az energia-
hordozóhoz, míg a második ársokkot a kor-
mány az idei negyedik negyedévre ígérte. Az 
IMF nemrég azt kérte a kormánytól, hogy 
a következő igazgatótanácsi ülésig, amelyre 
szeptemberben kerül sor, készítsen elő ütem-
tervet az energetikai piac liberalizálásáról: 
2013-ig az ipari, 2015-ig pedig a lakossági fo-
gyasztók számára. A gázszolgáltatók ugyan-
akkor 27 százalékos áremelést kértek az Or-
szágos Energiaszabályozási Hatóságtól, de 
a pontos arányt tárgyalásokon döntik majd 
el. A lakossági gáz árát viszont – a kormány 

ígérete értelmében – 2012. március 31-ig 
befagyasztják. A háztartások és hőenergiát 
előállító közüzemek ez idő alatt nagyobb 
arányban kapnak hazai kitermelésű, az im-
portnál 40 százalékkal olcsóbb földgázt. 
A kilenc hónapos „kegyelmi időszak” után 
azonban a szakemberek a lakossági gázárak 
kapcsán is jelentős drágításra számítanak.

> Jövőre is marad az extra-ingatlanadó. 
2012-ben is érvényben marad a több lakóin-
gatlannal rendelkezőket sújtó extra-ingatlan-
adó – döntötte el tegnapi ülésén a kormány. 

A több lakással rendelkezőkhöz hasonlóan 
szintén érvényben marad a 2 ezer köbcentis-
nél nagyobb gépkocsit birtokló személyeket 
terhelő különadó is. Emellett arról is döntöt-
tek, hogy a 100 ezer eurónál kisebb forgalmat 
bonyolító cégek – a jelenlegi havi rendszeres-
ség helyett – csak háromhavonta kell leadják 
az egységes adóbevallásukat. A kétliteresnél 
nagyobb erőforrással szerelt gépkocsik, és 
több ingatlanra kivetett pluszadó tavaly nyá-
ron lépett életbe, ám a parlament által is elfo-
gadott intézkedés csak az idei év végéig ma-
radt volna érvényben.
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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: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre 
vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2011. szeptember 13-án 11 órakor 
Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám alatt, ár-
verés útján eladásra kerül az adós CHELBEZAN 
CORNEL (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Épí-
tők útja 1., Hargita megye, CNP 1561005192466) 
tulajdonát képező következő ingóság:

Sorsz. Megnevezés érték 
lejben

1. VOLKSWAGEN GOLF személygépkocsi, 
1,9 SDI, HR-04-TYW, gyártási év 2002

25 080 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 megvá-
sárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek 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 kitű-
zött időpontban és a megnevezett helyen személye-
sen 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 
formálnának a szóban forgó ingóságra, hogy ar-
ról az árverést 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 26-án kifüggesztették.


