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Agrárgazdaság

> Újrakalkulálták az UDE-pontokat. 
Újraszámította a mezőgazdasági minisztérium 
a farmméret meghatározására használt UDE-
pontokat. Mint lapunk kérdésére Tánczos 
Barna, a tárca államtitkára elmondta, immár 
minden, napokon belül induló pályázatra az új 
pontozási rendszert alkalmazzák. „A lényege 
az, hogy az elmúlt három évben a statisztikai 
adatok is lehetővé tették, hogy felértékeljük az 
állatállományt, és a kultúrnövények esetében 
is több pontot adjunk. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy az egy hektár burgonya vagy az egy 
hektár búza nagyobb jövedelmet hoz az illető 
gazda számára 2011-ben, mint amilyen ho-
zott például 2007-ben. Főleg a juhoknák volt 

nagyon visszás helyzet, mivel a juhtenyésztők 
nagy része – főleg a nagy állatlétszámmal gaz-
dálkodók – rendre eltitkolta, s nem vallotta 
be a valós bevételeiket, ezért a statisztikákból 
olyan aberráns értékek jöttek ki, ami nagyon 
indokolttá tette az UDE-pontok újraszámo-
lását is” – magyarázta lapunk érdeklődésére 
Tánczos.  A változás nyomán például az ed-
dig egy hektár pityókaültetvényre számított 
1,174 UDE-pont 1,536 pontra nőtt, míg a 
haszonállatokra számított pontérték gyakor-
latilag megduplázódott. A mezőgazdasági 
minisztérium államtitkára szerint azonban a 
módosítás a fiatal gazdák számára is előnyös 
lett. „Ez egyben azt is jelenti, hogy kevesebb 

állattal, kisebb területtel is lehet a 112-es kö-
vetkező, november 28-án induló kiírására 
pályázni, ahhoz hogy összegyűljön a pályá-
zat során minimálisan megkövetelt 6 UDE-s 
pontérték – tette hozzá Tánczos.
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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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. november 16-án 11.30-kor Maroshévíz, Nicolae 
Bălcescu utca  59. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
MARBIT GROUP Kft. (fiskális lakhelye: Maroshévíz, 
Avram Iancu utca 77. szám,  Hargita megye, fiskális 
azonosítószáma 16944960) tulajdonát képező követ-
kező ingatlant:

13 900 m2 külterület, Tölgyes, Hagota,
felhasználási terület ERDŐ – 26 775 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Köz-
pénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi 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 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 ingatlanra, hogy arról az árverést 
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 telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. október 31-én 
kifüggesztették.

Új jOGSZAbÁlYT iSMeRTeTTeK AZ uDVARHelYi MÉHÉSZeKKel

Azonosítóval látják el
a méhkaptárakat

A méhcsaládok, méhészetek, 
valamint a méztermelés átlát-
hatóságának érdekében azono-
sítóval fogják ellátni a romániai 
méhkaptárakat. Az intézkedés 
szakemberek véleménye sze-
rint sokban meg fogja könnyí-
teni azoknak a méhészeknek a 
dolgát, akik rendszeresen pá-
lyáznak uniós pénzekre.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Október 28-án Székely ud-
varhelyen gyűltek ös sze 
egy megbeszélés erejéig a 

környékbeli méhészek, amelyen a 
jövő hétvégi Mézes Napokat, va-
lamint a kaptárak azonosításáról 
szóló törvénykezést beszélték meg. 
Ádám József, az udvarhelyszéki 
Örösi Méhészegylet elnöke arról 
tájékoztatott, hogy a kaptár olda-
lára felszerelt 15 x 5 centiméteres 
kis tábla rozsdamentes anyagból 
fog készülni. A Hivatalos Köz-
lönyben megjelent adatok szerint 
úgy kell felszerelje minden méhész 
a táblát a kaptárra, hogy ne lehessen 
azt könnyedén eltávolítani, valamint 
letörölni róla a rajta található számo-
kat. „Ez egy szükséges nyilvántartás. 
A tábla méretét, ha nem változtatják 
meg, akkor valószínűleg zsúfolt lesz 
az írástól. Fel kell tüntetni rajta a me-
gyét, az illető szervezethez, egyesü-
lethez való tartozás kódját, valamint 
az illető kaptár számát. Jövőtől már 

szépen fog működni ez a rendszer. 
Sokat fog segíteni azokon a méhé-
szeken, akik gyakran részt vesznek 
nemzetközi pályázatokon” – fo-
galmazott Ádám József, az Örösi 
Méhészegylet elnöke. A kaptárak 
azonosítása azonban más téren is se-
gítséget jelenthet.

Hegy Géza, a Hargita Megyei 
Méhészegyesület alelnöke például 
úgy gondolja, hogy az azonosítás 
a csalókat is ki fogja szűrni. Mint 
mondja, sokszor megtörtént, hogy 
néhány gazda támogatást kért, vi-
szont a területén „legelő” méhek 
nem is az övék voltak.

Az udvarhelyszéki méhészek 
ugyanakkor a november 4–6. kö-

zött megrendezésre kerülő méhész-
napok programját is átbeszéltek. A 
Székelyudvarhely központjában, a 
Márton Áron téren megrendezés-
re kerülő Mézes Napok kapcsán 
Ádám József legfontosabb célként 
igazi termelő által előállított mé-
zek bemutatását és megismerteté-
sét emelte ki. Mint kifejtette, erre 
annál is nagyobb szükség van, mi-
vel a legtöbb fogyasztó a bolti, ipari 
glukózzal dúsított mézet vásárolja. 
Az érdeklődőknek a hétvégén sor-
ra kerülő háromnapos rendezvény 
során lehetőségük nyílik megis-
merkedni a méhészek mindennap-
jaival, valamint megkóstolni az 
összes kaptárterméket.

Azonosítók kerülnek a kaptárakra. Szükséges nyilvántartás fotó: mti


