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Hírzárlat mellett zajlik a

Ócskavas áron
tejhiány miatt már csak hetente-
kéthetente egy-egy napra indítja 
be termelését a remetei tejpor-
gyár. a komoly anyagi nehézsé-
gekkel küszködő, átszervezés, de 
lényegében csőd szélén álló üze-
met – mint megtudtuk – 1,5–1,7 
millió euróért árulja a felszámoló 
cég, ám a gyár talpra állításához 
valójában az összeg többszöröse 
kellene. A település elöljárója sze-
rint viszont a felszámoló minden-
től elzárkózva, potenciális vevők 
keresése helyett inkább a gyár 
eszközeinek ócskavas áron törté-
nő értékesítésével foglalkozik.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Zárt kapuk mögött, min-
denkitől elzárkózva zajlik a 
gyergyóremetei tejporgyár 

felszámolása – panaszolja lapunk 
érdeklődésére Laczkó Albert-Ele-
mér, a település polgármestere, 
felróva a bukaresti felszámoló cég-
nek, hogy a csődhelyzetben levő 
tejfeldolgozó sorsa kapcsán sem 
a helyi önkormányzatnak, sem az 
alkalmazottaknak nem hajlandók 
semmilyen érdemi információval 
szolgálni. „Minden kommuniká-
ciót megszüntettek a község felé. 
A felszámoló semmit sem haj-
landó közölni. A község vezetése 
teljesen értetlenül áll a tejporgyár 
körül zajló titkolózással. Csak az 
látszik, hogy a gyárat bontják, ami 
csak mozdítható, ócskavas áron 
pénzzé teszik. Eladták például a 
tejporgyár mozdonyát, összevág-

ták és eladták a régi gyár összes 
értékes inox, szigetelt tartályát és 
vezetékét. Folyik a gyár nyúzása” 
– magyarázta az elöljáró.

tetszhalott-termelés
A remetei tejüzem körüli át-

szervezés kapcsán amúgy több al-
kalommal is megkerestük a tejpor-
gyár irányítását – Sándor Vilmos 
korábbi igazgató eltávolítása óta 
–, a felszámoló cég részéről átvevő 
Mihai Valentin Pârvut, aki azon-
ban – egy bukaresti ügyvédi iro-
dához irányítva – sem szóban, sem 
utólag írásban kért kérdéseinkre 
nem volt hajlandó válaszolni.

A tejporgyár azonban Laczkó 
információi szerint mára szinte a 
nullára csökkentette a tevékeny-
ségét, a termelés így a kapott tej 
függvényében hetente – de az is 
előfordul, hogy csak kéthetente 
– egy-egy napra szorítkozik. A 
remetei üzem környékbeli telepü-
léseken levő tejbegyűjtő csarnok-
hálózatát pedig a felszámolótól a 
szovátai Hochland tejfeldolgozó 
vette bérbe. A gyárkapun belülről 
érkező megszorító intézkedések 
sora ugyanakkor mára az üzem-
mel szemközt levő, szolgálati la-
kásokban lakó helyieket is elérte: 
esetükben a lakbért srófolták je-
lentősen feljebb.

Per lett a szennyvíztisztító
beruházásból
Nem titkolja, a helyi önkor-

mányzat és a tejüzem mostani me-
nedzsmentje között amúgy sem 

felhőtlen a kapcsolat. „Jelenleg 
perben állunk egymással. Az üzem 
új vezetése ugyanis úgy gondolja, 
hogy a közösen épített szennyvíz-
tisztító állomásra korábban sem 
volt, és ezután sem lesz szükségese 
a gyárnak, ezért pereli a községet, 
hogy fizessük vissza a gyár szenny-
víztisztító állomás építésébe befek-
tetett összegét” – sorolta Laczkó. 
Hozzáteszi, a közös beruházás 
elindításakor az akkor még Sán-
dor Vilmos irányítása alatt álló 
tejporgyár is kényszerpályán moz-
gott, mivel a gyárat a működéshez 
szükséges környezetvédelmi enge-
dély megújítása, és vízhasználata 
is víztisztító berendezés felszerelé-
sére kötelezte. A beruházás révén 
viszont a tejporgyár is megkapta 
az új létesítményre való rácsatlako-
zási lehetőséget. Ez Laczkó szerint 
akkor mindkét félnek egyaránt 
előnyös volt. „A perrel kapcsolat-
ban érdekes az, hogy a tejporgyár 
– amilyen időszakos intenzitással 
működik – jelenleg is használja a 
szennyvíztisztító szolgáltatásait. 
Persze fizetni ezért sem akar, de 
attól még használja a rendszert és a 
pereli a községet, hogy adjuk vissza 
a pénzt. Ez olyan minősíthetetlen 
magatartás, amilyennel eddig még 
nem találkoztunk” – teszi hozzá a 
remetei polgármester. 

Lemondhatnak pénzükről
a gazdák?
Laczkónak az se tetszik, hogy a 

felszámoló az elöljáró nevével vissza-
élve – egyes alkalmazottakon keresz-
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> Kamatot vágott a jegybank. 25 bázis-
ponttal, 6,25 százalékról 6 százalékra csök-
kentette tegnapi kamathatározó gyűlésén az 
irányadó kamat szintjét a Román Nemzeti 
Bank igazgatótanácsa. A jegybank irányító 
testülete másfél év után nyúlt a monetáris 
kamatszinthez, elemzők szerint így adva 
jelzést a hitelezés serkentésére és a gazdasági 
növekedés támogatására. A jegybank közle-
ménye szerint a kamatcsökkentést az inflá-
ció kedvező alakulása is lehetővé tette: a fo-
gyasztói árak negyedik hónapja sorozatosan 
csökkentek az élelmiszerek olcsóbbá válása 
miatt. Az éves infláció 3,45 százalék alá esett, 
ez 1990 óta a legalacsonyabb arány, jól illesz-

kedve egyúttal a nemzeti bank idei évre kitű-
zött inflációs célkeretébe. A jegybank vezető 
testülete a kereskedelmi bankok kötelező lej 
és valuta-tartalékrátáját ugyanakkor ez alka-
lommal is változatlanul hagyta.

> Jövőre áll fel a magánnyugdíj-garan-
ciaalap. Az alapkezelők és a nyugdíjszolgál-
tatók kezdeti hozzájárulásából a 2012-es év 
első felében kezd működni a magánnyugdíj-
rendszerbeli jogok garanciaalapja. A kötele-
ző magánnyugdíjak területén (II. pillér) egy 
alapkezelő engedélyezéséhez legalább 4 mil-
lió eurós törzstőke szükséges. A fakultatív 
nyugdíjaknál (III. pillér) az alap kezelőjének 

pedig legalább 1,5 millió eurós tőkével kell 
rendelkeznie. A magánnyugdíjak szolgáltatói 
számára még nem szabták meg az alsó határt, 
a törvénytervezet elfogadása folyamatban 
van. „A Hivatalos Közlöny 766-os számá-
ban megjelent a magánnyugdíjak garancia-
alapjának létrehozásáról szóló, 2011/187. sz. 
törvény. A működési engedéllyel rendelkező 
alapkezelők és a nyugdíjszolgáltatók e tör-
vény hatályba lépésétől számított 6 hónapon 
belül kötelesek befizetni az első hozzájárulást 
az alaphoz. Következésképpen az alap tény-
legesen 2012 első felében kezd működni” 
– mutat rá a Magánnyugdíj-rendszert Fel-
ügyelő Bizottság (CSSPP). A garanciaalap 

az egyik legfontosabb alkotóeleme a ma-
gánnyugdíj-rendszer garanciarendszerének. 
Az alap szerepe szavatolni a magánnyugdíj-
rendszer résztvevőinek és kedvezményezett-
jeinek jogait, valamint mind a hozzájárulá-
sok felhalmozási szakaszában, mind pedig 
a nyugdíjjogosultság megkezdése után kom-
penzálni ezek esetleges veszteségeit, amelye-
ket az alapkezelők vagy a nyugdíjszolgálta-
tók fizetésképtelensége okozhat. A romániai 
kötelező magánnyugdíj-pénztáraknak mára 
közel 5,7 millió ügyfele van, míg a tagok által 
felhalmozott vagyonállomány immár meg-
haladja a 6 milliárd lejt.
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Olcsóbb percdíjakkal számOlHatunk

30 százalékkal  
csökkennek  

a kapcsolási díjak
Jövő év elejétől 30 százalékkal, percenkénti 4 
eurócentre, majd hat hónapra rá további 24 százalék-
kal, 3 eurócentre kell csökkenteniük kapcsolási díjai-
kat a hazai mobiltelefon-szolgáltatóknak – döntött az 
Országos Hírközlő Hatóság. A vezetékes telefonháló-
zatok kapcsolási díja januártól 15 százalékkal, majd 
júliustól további 18 százalékkal fog csökkenni.

Mediafax

2012. január 1-jétől 30 százalékkal 0,0405 euró/percre, 
majd szeptember 1-jétől 0,0307 euró/percre csökken-
ti a mobiltelefonok hálózati átkapcsolási díját az Or-

szágos Hírközlési Hatóság (ANCOM) – derül ki az intézet 
közleményéből. A hálózati átkapcsolási, illetve a beszélgetés 
befejezési díját a más hálózatban történő beszélgetésekért 
fizetik a szolgáltatók. A hálózati átkapcsolási díjat legutóbb 
2009. január 1-jétől csökkentette a két legnagyobb hazai 
mobiltársaság, a Vodafone és az Orange Románia, míg a 
Cosmote, az RDS&RCS és a Telemobil másfél évvel ké-
sőbb, 2010. július 1-jétől vette át az új kapcsolási díjakat. 
„Így 2012. január 1-jétől a mobilhálózati telefonbeszélge-
tések befejezésének díjszabása nem lehet több, mint 4,05 
eurócent percenként. A díjszabások csökkentésének máso-
dik szakaszára 2012. szeptember 1-jén kerül sor, akkor 3,07 
eurócentre csökkentik a percdíjat” – szögezi le a Hírközlési 
Hatóság közleménye.

A hatóság adatai szerint a csökkenés első szakaszban 
19-30 százalék közötti lesz, míg a második szakaszban 24 
százalékos. Az új csökkentett díjszabások minden szolgál-
tatóra egyaránt érvényesek lesznek. A vonalas telefonháló-
zatok esetében az átkapcsolási díj ugyanaz maradt, amit az 
ANCOM augusztus első felében javasolt. Így a fixtelefon-
hálózatoknál a romániai piacon jelen levő 52 szolgáltatónál 
a kapcsolási díj január 1-jétől 15 százalékkal csökken, azaz a 
jelenleg 0,97 eurócent/percről 0,82 eurócentre, majd a jövő 
év közepétől további 18 százalékkal 0,67 eurócent/percre. 
A közlemény azt is leszögezi, hogy a díjszabásokat nem le-
het különböző értékűként megállapítani az idősávok függ-
vényében. Az Országos Hírközlési Hatóság szerint 2010-
ben 6,6 százalékkal 3,6 milliárd euróra – 15,3 milliárd lejre 
– csökkent a távközlési piac.
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