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Gazdaság

> Nem tart ebédszünetet az alkal-
mazottak 11 százaléka. Egy felmérés 
szerint a romániai alkalmazottak több 
mint 45 százaléka használta fel ebéd-
szünetét állandó jelleggel, 23 százalékuk 
kevésbé, 18 százalékuk munkahelyükön 
táplálkozott, hogy ne hagyják abba a 
munkájukat, 13 százalékuk pedig nem 
törődött ezzel a jogával. Nemrég 849 
személytől begyűjtött adatok alapján 
tudható, hogy az alkalmazottak 46 szá-
zaléka fogyaszt meleg ebédet, 22 száza-
lékuk futva bekap néhány szendvicset, 
17 százalékuk az irodájában „csipeget”, 
11 százalékuk nem veszi igénybe az 

ebédszünetet, és 4 százalékuk egyáltalán 
nem foglalkozik táplálkozással. Tehát ja-
vult a közfelfogás, az emberek nagyobb 
figyelmet fordítanak az egészséges táp-
lálkozásra, miközben ez javítja a munka-
termelékenységet és az elvégzett munka 
minőségét is.

> Magánszemélyekként adózhat-
nak az öt szobát bérbe adók. Azok az 
ingatlantulajdonosok, akik turisztikai 
célra 1–5 szobát adnak ki bérbe, beje-
lenthetik jövedelmüket az adóhatóság-
nál anélkül, hogy vállalkozói engedélyt 
váltanának ki, az adót pedig a megyei 

szinten meghatározott jövedelmi nor-
mák alapján fizethetik be. A 2012-es 
költségvetési tervezethez csatolt jelen-
tés azokra a jövedelmekre vonatkozik, 
amelyek az ingatlantulajdonos által 
turisztikai célokra kiadott szobák bér-
beadásából származnak, ha az ingat-
lan 1–5 szobával rendelkezik. „Az évi 
nettó jövedelmet a jövedelmi normák 
alapján határozzák meg vagy valós 
rendszerben, az adófizetők választása 
szerint. Az adó 16%-os” – áll az idézett 
dokumentumban. A pénzügyminiszté-
rium képviselői szerint az előírást be-
lefoglalják egy sürgősségi rendeletbe, 

amely a 2012. január elsejétől életbe 
lépő Adótörvénykönyvet módosítja. 
Mohammad Murad, a Romániai Tu-
risztikai Munkáltatók Szövetségének 
elnöke szerint a turisztikai idényben 
a tengerparti üdülőtelepeken naponta 
kb. 5000 személyt szállásolnak el olyan 
tulajdonosoknál, akik nem fizetnek 
adót. Szerinte a leghatékonyabb adózási 
mód egy évi, rögzített adó lenne, amit 
a tulajdonosok befizetnének. Országos 
szinten a turisták mintegy 5%-ának 
biztosítanak helyet magánszállásokon, 
a romániai feketeturizmus aránya pedig 
nem haladja meg a piac 15%-át.hí
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Csak több lábon lehet megélni
félhivatalos adatok szerint október folyamán országos 
viszonylatban 7800 új személygépkocsit értékesítet-
tek, 5 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző esz-
tendő azonos időszakában. Tíz hónap viszonylatában az 
eladott új személygépkocsik száma 63 700 volt. A csík-
szeredai székhelyű Mida Kft.-nél az eladott gépkocsik 
hatvan százaléka roncsprogramos.

H. Z.

Az év elején az importőrök, a gyártók még abban 
reménykedtek, hogy az idén 100-110 ezer új 
személygépkocsi eladása lesz lehetséges. Utólag 

már megelégedtek volna 95-96 ezerrel is, de a legfris-
sebb számadatok tükrében ez is nehezen képzelhető el. 
A becslések szerint az eddig eladott új személygépko-
csiknak mintegy 80 százalékát a roncsprogram kereté-
ben vásárolták meg, s az elkövetkező hetekben is az le-
het a „hajtóerő”, ugyanis a becslések szerint több mint 
10 000 értékjegy még nem testesült meg új járműben. 
A piacvezető továbbra is a Dacia maradt, úgy az eladott 
gépkocsik száma, mint a piaci részesedés tekintetében, 
de márka esetében is jóval kevesebb gépkocsi került el-
adásra, mint 2010-ben. 

A fentebb vázolt jelenségeket, trendeket érzékelteti a 
csíkszeredai székhelyű Mida Kft. idei üzleti forgalma is. 
Ez a cég Hargita és Kovászna megyében fejti ki tevékeny-
ségét, a Dacia, a Renault és a Nissan márkakereskedője-
ként. Crăciun Daniel mérnöktől, a cég ügyvezetőjétől 
megtudtuk, hogy a két megyében eladott új személygép-
kocsiknak mintegy 60 százalékát tették ki a roncsprogram 
keretében megvásároltak. Legtöbbet a különböző típusú 
Daciákból sikerült eladni a roncsprogram keretében, 
szám szerint 181-et. Ilyenképpen a Dacia részesedése a 
roncsprogram keretében eladott gépkocsik tekintetében 
81,5 százalékot képviselt. A Dacia személygépkocsikból 
eladottak 13 százaléka Duster volt. Érződött a Duster 
iránt megnövekedett érdeklődés: abból 15 százalékkal 
többet adtak el az esztendő első 10 tíz hónapjában, mint 
2010 azonos időszakában. Renault és Dacia haszongépjár-
művekből 27 százalékkal adtak el többet, mint 2010-ben. 
Magukénak tudhatnak egy országos premiert is: nemrégi-
ben adta el az országban elsőként a Mida Kft. a megújult 
Nissan Micra személygépkocsit. 

nem a márka számít a szerviznél

A Mida két éve márkafüggetlenné tette szervizét. Ma 
már a különböző javítások, beleértve a karosszériamun-
kálatokat is, az ide érkező gépkocsik 35 százalékának ese-
tében eltérő márkájú. A potenciális ügyfeleik megnyerése 
érdekében vonzó ajánlatokkal is kirukkoltak. Így például 
casco-biztosításos karosszériajavítások esetében, ameny-
nyiben annak értéke meghaladja a 4000 lejt, a tulajdonos 
400 lejes értékjegyben részesül, amely ellenében jogosult 
lesz másabb munkálatokra, szolgáltatásokra, illetve kü-
lönböző alkatrészek vagy autóskellékek megvásárlására. 
Egy monitoring-rendszer bevezetése érdekében mód-
jukban áll ügyfeleiket figyelmeztetni az esedékes műsza-
ki felülvizsgálat (ITP) határidejére, kötelező biztosítási 
kötvényének a megújítása esedékességére vagy különbö-
ző biztosítási ügyletekkel kapcsolatos teendőire. Ennek 
érdekében külön ügyintéző áll a gépkocsi-tulajdonosok 
rendelkezésére, s együttműködési kapcsolata van a jelen-
tősebb biztosító társaságokkal is. 

legtöbb lelőhellyel, ásványi erő-
forrással. Ez nem biztos, hogy így 
van, mert a kibocsátott licencek 
száma még nem jelenti azt, hogy 
csak annyi lelőhely van, lenne.

Hargita megyei
kitermelési helyzetkép
Az Országos Ásványvagyon 

Ügynökség (ANRM) adatai 
szerint Hargita megyében 22 ki-
termelési licenc van érvényben, 
s azokat jobbára megyénkbeli 
cégek számára bocsátották ki. 

Mi is szerepel a névjegyzéken? 
Ásványvíz, mészkő, dolomit, só, 
andezit, terapeutikus hatású ás-
ványvíz, szén-dioxid. A kiterme-
lési periméterek a megye számos 
pontján, Tusnádtól Borszékig, 
Parajdtól Homoródalmásig he-
lyezkednek el. Az ásványvizeink 
közismertek, Borszék, Hargita 
Gyöngye, Tusnád, Spring Hargita, 
újabban pedig a Bélbor. A Bélbor 
vizet palackozó fővárosi székhelyű 
Bilbor Mineral Water Kft. újabb 
lelőhelyre szerzett feltárási licen-

cet, ez esetben sima vízről van szó. 
És ha már itt tartunk, utalhatunk 
arra is, hogy a jóváhagyási eljárás 
alatt lévő aktív licencek között 
másabb ásványvíz-lelőhelyek is 
szerepelnek, a csíkszentkirályi 
Hargita Gyöngye Rt. rendelke-
zik ilyen licencekkel két lelő-
helyre is, az Országos Ásványvíz 
Kereskedelmi Társaság (SNAM) 
pedig négy lelőhelyre, továbbá 
a Tusnád Rt. két terapeutikus 
ásványvíz-periméterre és ugyan-
csak két periméterre szén-dioxid 
feltárására.

A különböző építőanyagok 
esetében 14 kitermelési engedély 
hatályos, kavics-, homok- és an de-
zitkitermelésről van szó. Ka vicsot 
és homokot termel ki többek kö-
zött Lázárfalván az újtusnádi Dakó 
Impex Kft., Kü küllőkeményfalván 
a fenyédi Tip Autoimpex Kft., 
Lengyelvalván a székelyudvarhelyi 
Viaduct Kft., andezitet pedig 
Szelterszen a lövétei Transland Kft. 
Idetartozik az is, hogy az idei terüle-
ti felügyelőség, a megye területén 18 
építőanyag-kitermelési engedélyt 
bocsátott ki. Örvendetes, hogy a 
kitermelési licencek, illetve engedé-
lyek birtoklói jobbára megyénkbeli 
cégek, amiből arra lehet következ-
tetni, hogy a megyénkbeli vállal-
kozók is üzletet látnak az ásványi 
erőforrások kitermelésében.

Ásványvizeink közismertek. Palackozzák Hargita megye legismertebb árucikkét fotó: mihály lászló / archív


