
Elismerte azt is, hogy jelenleg a gáz-
olaj iránt nagyobb a kereslet, s ezért is 
haladta meg annak kiskereskedelmi 
ára a benzinét. Elemzéseik szerint, 
főleg az építőiparban mutatkozott 
az utóbbi hónapok során fokozódó 
kereslet, a magánautósok esetében 
pedig úgy értékeli, hogy csökkent 
a fogyasztás. A már említett 2%-os 
mennyiségi visszaesés is jobbára a 
benzin rovására írható. A világpi-
aci árak kapcsán rosszallóan utalt 
arra, hogy a sajtó, a piaci elemzők, a 
nyersolaj tőzsdei ára alakulását tart-
ják szem előtt, de megfeledkeznek a 
kőolajipari termékek tőzsdei áráról. 
Szerinte a romániai kiskereskedelmi 
árak növekedési üteme elmaradt a 
szóban forgó termékek százalékban 
kifejezett dinamikájától.

Nyertesek és vesztesek
Ilyen vagy olyan tényezők, egy 

dolog biztos: az üzemanyagok ára-
inak emelkedését majd mindenik 
szektor megszenvedi, s végső so-
ron a lakosság. A mezőgazdaság 
évi üzemanyag-fogyasztása például 
6500-7000 tonna körül van, annak 
„ára” pedig óhatatlanul begyűrű-
zik költségeikbe, illetve a termékek 
áraiba; vannak olyan szektorok, 
amelyek esetében a szállítási költ-
ségek az összkiadások 10-20%-át 
képezik; az idén egyes élelmisze-
rek kiskereskedelmi árai 1-2%-os 
megemelkedése kizárólag az üzem-
anyagok jelentette költségeknek tu-
lajdonítható (a malom- és sütőipari 
termékek esetében). 

Van tehát néhány (nagy)nyertes, 
a kőolajipari cégek, a forgalmazók, 
és a másik oldalon a vesztesek töme-
ge, a cégek, a lakosság. És hogy hol 
van az állam? Nem túlzás azt állítani, 
hogy a nyertesek sorában. Mondjuk 
például annak okán, hogy a kiske-
reskedelmi árakba beépült illetékek 
és adók azoknak 50%-át teszik ki. 
És még nem szóltunk arról, hogy 
egyedül a Petrom nyereségadójából 
az elmúlt kilenc hónap során kétszer 
akkora összeg folyt be az államkasz-
szába, mint tavaly, nevezetesen 600 
millió lej. És arról sem lehet megfe-
ledkezni, hogy részesül(het) a cég 
nyereségosztalékából is, hisz annak 
részvényei 20%-át birtokolja...

Autó és üzemanyag
Az üzemanyagok árainak min-

dig is megvolt a maga szerepe az 
adott gépkocsitípus megválasztásá-
ban. Hosszú éveken át annak okán, 
hogy a gázolaj olcsóbb volt, mint a 

benzin, valamint azért mert azok 
fogyasztása rendszerint kisebb, 
igen sokan előnyben részesítették 
a gázolaj üzemelésű gépjárműve-
ket, olyan körülmények közepette, 
hogy azok durván számolva 12-
13%-kal drágábbak. Országunk-
ban a 2008-ban megvásárolt gép-
kocsik 38,1%-a volt gázolajüzemű, 
azok aránya 2009–2010-ben mint-
egy 35%-ra csökkent, az esztendő 
első kilenc hónapjában viszont ér-
dekes módon ismét „megugrott”, 
39,8%-ot tett ki. Ez jobbára azzal 
magyarázható, hogy a cégek to-
vábbra is szívesebben vásárolnak 
gázolajüzemű járműveket. Másrészt 
pedig azzal, hogy a nagy teljesítmé-
nyű luxusautók rendszerint gázolaj 
üzemelésűek, s e kategória tekinte-
tében kevésbé mutatkozott meg a 
piaci visszaesés.

Érdemes-e gázolajüzemű jármű-
vet vásárolni? Erre a kérdésre nehéz 
lenne egyértelmű választ adni, de 
ma már indokoltabb megfontolni 

a döntést. 2008-ban az akkori árak-
kal számolva a gázolaj üzemelésű és 
a benzin üzemelésű gépkocsik közti 
árkülönbség 4 esztendő után térült 
meg (évi átlagban 15000 km meg-
tételével számolva). A mai árakon 
(5,49lej/liter benzin és 5,57lej/liter 
gázolaj) a szóban forgó megtérülési 
időtartam 10 évre nyúlhat ki, tekin-
tettel másabb pluszköltségekre (mű-
szaki felülvizsgálat stb.) akár 11 évet 
is elérhet. Ez csökkenthető ameny-
nyiben az évi kilométerszám jóval 
több mint 15 000 km, de ez esetben, 
a fenntartási költségek emelkednek. 
Egyébként is: a négyéves autó egy 
dolog, és más a 10-11 éves...

De addig is: 2012. január 1-jétől 
a gázolaj kiskereskedelmi árába be-
épülő jövedéki adó kvantuma meg-
emelkedik; e héten kezdődnek meg 
a viták az Európai Parlamentben az 
Európai Bizottság ama direktívater-
vezetéről, amely értelmében 2013. 
január 1-jétől uniós szinten emelnék 
a gázolaj jövedéki adóját.
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> Drágulhat jövőre a kötelező gép
járműbiztosítás. Drágulhat jövőre a kö-
telező gépjármű-biztosítás, amennyiben 
a Biztosítási Felügyelet arra kötelezi az 
ágazatot, hogy megnövelje a kártérítés fel-
ső határát. A Capital.ro szerint jövőre az 
anyagi károknál 750 ezer euróról egymil-
lióra kell növelni a felső határt, a személyi 
károknál pedig 3,5 millióról 5 millió eu-
róra. Ha ezt a módosítást bevezetik, a kö-
telező biztosítási díjat kétszeresére kellene 
növelni. A brókerek szerint egy ilyen drá-
gítás miatt megbénulna a piac, így valószí-
nűleg ennél jóval alacsonyabb mértékben 
fogják emelni a biztosítás díját.

> 2012ben is folytatódni fog az 
Első Lakás program. Emil Boc kor-
mányfő bejelentette, hogy az Első La-
kás program jövőre is folytatódni fog, 
hasonlóan a kis- és középvállalkozá-
sok minimisz támogatásához, amely 
a garanciaalapon és a Kogălniceanu-
programon keresztül fog megvalósulni. 
„Ezek az európai pénzalapok lehívásá-
val jövőre is sok munkahelyet fognak 
megmenteni. Az Eximbank és a mező-
gazdasági garanciaalap továbbra is segí-
teni fogja a hitelezést, így biztosítva a 
gazdaság növekedését. Mert lesz növe-
kedés” – fejtette ki Boc. hí
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A CBA is Beszáll A tejfeldolgozóBA

Év végéig újraindul 
a keresztúri vajgyár

November végéig összeáll a székelykeresztúri vajgyár meg-
vásárlásához szükséges 450 ezer euró, illetve a tejbegyűjtő, 
feldolgozó és csomagoló géppark modernizálásához szük-
séges 200 ezer euró is – mondta el lapunk érdeklődésére 
Varga Nagy lászló, a vajgyár gazdatulajdonba kerülése 
érdekében létrejött szövetkezet vezetője. Hozzátette, a tej-
üzem újraindulására az év végére lehet számítani.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

November végén az adásvételi szerződés aláírására, míg 
év végére már a székelykeresztúri tejfeldolgozó tényle-
ges termeléselindítására is reális esélyek vannak – nyi-

latkozta lapunknak Varga Nagy László, a keresztúri vajgyár fel-
vásárlására és működtetésére létrehozott Küküllő Mezőgazda-
sági Szövetkezet igazgatótanácsának elnöke. A szakember nem 
titkolta, a gazdák állatállomány-arányos befizetései nyomán 
felgyülemlett pénzösszeg nem volt elegendő a vajgyár 450 ezer 
eurós vételárához, így a tejfeldolgozó gazdatulajdonba vételéhez 
és korszerűsítéséhez szükséges összeget a Transilvania Banktól 
kért kölcsönből pótolják ki. A banki külső forrásigényt azonban 
több módon is csökkenteni tudták, így Hargita Megye Tanácsa 
40 ezer euróval, míg stratégiai partnerként a magyarországi és 
romániai CBA-üzletlánc 25 millió forintnyi tőkével járul hozzá 
a vajgyár megvásárlásához. Varga Nagy László fontos elemnek 
nevezte, hogy a keresztúri feldolgozó majdani termékeinek érté-
kesítése is a CBA kiterjedt bolthálózatán keresztül lesz megold-
va. Leszögezte viszont, hogy a stratégiabefektetők súlya a vajgyár 
tulajdonosi körében nem haladja meg a 20 százalékot, míg a tej-
feldolgozónak tejet termelő szarvasmarhatartó gazdák tulajdon-
hányadát legkevesebb 51 százalékban határozták meg.

Elmondta, a termelés terén – a gyorsabb bevételtermelés, 
pénzáramlás érdekében – elsősorban a friss termékekre (fo-
gyasztási tejre, tejfölre, kefirre, joghurtra és szánára) helyeznék 
a hangsúlyt, de természetesen nem fognak hiányozni az üzem 
termékportfoliójából a különböző friss, illetve érlelt sajtféleségek 
sem. A termékek alapanyagául mindenekelőtt a tehén- és juhtej 
szolgálna, de a költséghatékony termeléshez szükséges minimá-
lis napi tejmennyiség biztosítása esetén szó van a kecsketej fel-
dolgozásáról is. Indulásként a székelykeresztúri vajgyár működ-
tetéséhez szükséges alapanyagot – a résztulajdonosként beszálló 
gazdák vállalása alapján – összesen 1200 tehén és közel 2700 
darabot számláló juhnyáj fogja szolgáltatni, ami a legszerényebb 
számítások szerint is napi 13 ezer literes tejtermelési kapacitást 
jelent. Hozzátette, ezzel első perctől bőven képesek lesznek biz-
tosítani az üzem gazdaságos működtetéséhez legkevesebb szük-
séges napi 8 ezer literes tejmennyiséget.

A termelés év végi újraindulásának azonban számos előfelté-
tele van még: a működéshez szükséges engedélyeztetési eljáráso-
kat, valamint gépfelújítási munkálatokat csak az üzem jelenlegi 
tulajdonosával – a csíkszeredai Lactate Harghitát is birtokló – 
Sigma Blazer befektetési társasággal aláírt adásvételi szerződés 
után tudják elindítani. Elmondta, bár a vajgyár épülete nagyon 
jó állapotban van, a tejfeldolgozás újraindulásához feltétlenül 
szükség lesz még a jelenlegi pasztörizáló berendezés és a nagy 
földgázfogyasztású kazánház cseréjére, illetve a harmincéves 
román gyártmányú kamionok helyett a tejbegyűjtést  olcsóbbá 
tevő haszongépjármű-flotta beszerzésére. Utóbbit – használt 
járművek formájában – máris egy németországi szakcéggel 
egyeztetve oldanák meg. Az üzem irányítására a vajgyár régi-új 
igazgatóját, Ferbász Károlyt kérték fel.


