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Elkészült a Hargita Megyei 
Vámhivatal 2017-es jelenté-
se, amely a megyei import-

export tevékenységet, valamint az 
intézmény által elvégzett ellenőr-
zéseket összegzi. Hargita megye 
leggyakrabban exportált árucik-
ke továbbra is az ásványvíz, de 
a fontosabb kiviteli áruk listáján 
szerepel a sör is, illetve tovább-
ra is exportálnak a megyei cégek 
fabútorzatot, fűrészárut, rönkfát, 
különféle textilipari cérnákat és 
fonalakat, valamint acélállvány-
zat-alapanyagot és építkezési alu-
mínium-alkatrészeket. 

Az importáruk listáját a Fe-
héroroszországból behozott  
élelmiszeripari műanyag csoma-
golóanyagok vezetik, de jelentős 
mennyiségben étrendkiegészítő 

is érkezik a megyébe Kínából 
és az Amerikai Egyesült Álla-
mokból. Cérnát nemcsak expor-
tál, hanem importál is a megye, 
emellett viszonylag nagy meny-
nyiségben vécépapírt és más pa-
pírárut is Ukrajnából, Szerbiából 
és a Moldovai Köztársaságból, 
továbbá műanyag termékeket, 
hűtőpultokat és ezekhez való al-
katrészeket is Kínából és Török-
országból. 

A múlt évi vámtevékenysé-
geknek valamivel több mint fe-
lét az importműveletek teszik 
ki, ezek összértéke meghaladja 
a 192 millió lejt, miközben az ex-

porttevékenységeké mindössze 
128,5 millió lej. Ez lényeges vál-
tozás a két évvel korábbi helyzet-
hez képest, 2015-ben ugyanis az 
árukivitelnél kétszer több árube-
hozatalt regisztrált a vámhivatal, 
és ezek összértékében is hason-
lóan jelentős különbség volt.

Csökkent a visszaélések értéke

Az ebből származó bevételt 
tekintve jelentős változás mu-
tatkozik a vámhivatali ellen-
őrzések nyomán megállapított 
visszaélések és szabálytalan-
ságok esetében is. A 2015-ös év-

ben összesített értékhez képest 
majdnem tizedére csökkent a 
visszaélések 2017-es értéke, pe-
dig  az ellenőrzések száma nagy-
jából azonos volt. 2015-ben ez az 
összeg meghaladta az 555 ezer 
lejt – noha ebből csak valamivel 
több mint 126 ezer lejes bevétele 
származott a megyei vámhivatal-
nak –, 2017-ben viszont kevesebb 
mint 62 ezer lej volt a visszaélé-
sek összértéke, és ezt be is haj-
totta a hivatal. Az összegnek 
valamivel több mint felét a bír-
ságok alkotják, a másik része az 
áruk vámilletékéből származik, 
a tévesen vagy hamisan bejelen-

tett, illetve a valós érték közötti 
különbözet miatt.

A Hargita Megyei Vámhivatal 
számos tematikus ellenőrzést 
is végzett az elmúlt év folya-
mán, ezeket egyebek közt a til-
tott szerekkel, műkincsekkel, 
drogokkal és illegális gyógyszer-
kereskedelemmel kapcsolatos 
tevékenységek felderítése érde-
kében hajtották végre, ám egyik 
akció során sem találtak tiltott 
árut az ellenőrzött küldemények-
ben – derül ki a vámhivatal éves 
jelentéséből.

A fa helyét átvette az ásványvíz

Az exporttevékenységeket és 
importműveleteket tekintve nem 
történt jelentős változás az el-
múlt években, annyi a különbség, 
hogy csökkent a fa- és fűrész-
áru exportja, és nőtt az ásványví-
zé – mondta el megkeresésünkre 
Ambrus István, a Hargita Megyei 
Vámhivatal igazgatója. „Amit ér-
zékeltünk még az utóbbi évek-
ben, hogy az internetes rendelések 
száma nőtt” – fogalmazott, de kér-
désünkre hozzáfűzte, nem érke-
zik még olyan sok csomag, hogy 
a vámhivatal csíkszeredai, szé-
kelyudvarhelyi és gyergyószent-
miklósi munkaprogramját meg 
kelljen hosszabbítani. Az EU-n kí-
vülről érkező csomagok vámolását 
egyébként heti három alkalommal 
(kedden, szerdán és csütörtökön) 
végzik Csíkszeredában és Szé-
kelyudvarhelyen, illetve két alka-
lommal (kedden és csütörtökön) 
Gyergyószentmiklóson – tájékoz-
tatott az igazgató.

SZÉCHELY ISTVÁN

Egyre több interneten rendelt áru érkezik Hargita megyébe

Csökkent az exporttevékenység

Csomagátvétel a postán. Egyre többen rendelnek árut EU-n kívüli országokból

Csökkent az EU-n kívüli 

országokba irányuló 

Hargita megyei ex-

port az elmúlt évben, 

az importműveletek 

számban és értékben is 

meghaladják az áruki-

vitel összértékét. Folya-

matosan nő ugyanakkor 

az interneten rendelt 

áruk forgalma is a me-

gyében.

ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS

Ha egy olyan társaságban kerül szóba a külföldi 
munka, amelyben még senki nem dolgozott külföl-
dön, legtöbbször az egész napos robot, a kimerült-
ség, a kritikán aluli körülmények és a lelketlen mun-
kaadók lesznek a fő téma, és nem a sikersztorik. 
Pedig ez utóbbiból is akad bőven.
Legyen szó akár iskolából kilépő, életüket kezdő fi-
atalokról, akár tapasztalt emberekről, mindenkinek 
szüksége lehet arra, hogy rövid idő alatt nagyobb 
megtakarításra tegyen szert. 

Noémi és Zoltán több mint két éve dolgozik a 
Clearservice-nél, és örömmel mesélnek róla,
hogyan sikerül itthon megteremteni otthonukat:

„Azért választottuk ezt a céget, mert itt megvolt a 
lehetőség párban kimenni, és mivel itthon gyenge 
volt a megélhetés, úgy döntöttünk, elmegyünk és 
szerencsét próbálunk.
Mivel itthon albérletben laktunk, azzal a céllal men-
tünk ki, hogy tudjunk venni egy saját lakást, és ezt 
meg is tudtuk valósítani a kinti keresetünkből.
Azért szeretem kint, mert van munka, jó a munka-
beosztás és a fizetés, amit két részletben kapunk 
meg. Jól lehet keresni, csak a hozzáálláson múlik az 
egész. Nagyon jó környezetben vagyunk, nagyszerű 
a társaság, remek a csapatmunka, és persze kiváló 
a szálloda. Azt is nagyon szeretem, hogy a Balti-ten-
ger partja alig 5-6 km-re van a lakásunktól. (Noémi) 

Én itthon erdőben dolgoztam, illetve építkezéseken, 
kint a hidegben, Németországban viszont nem kell 
fagyoskodnom, akár egy szál pólóban is dolgozha-
tok. (Zoltán)
A cég lehetővé tette, hogy checker lehessek, majd 
a következő projektben csoportvezető, azaz van 
lehetőség a fejlődésre. Ami még jó, hogy azelőtt 
itthon, az iskolában nem tanultunk németet, de a 
tréningen már tanították a nyelvet, és kint is tovább 
tanulhattuk, ami nagy dolog. A cég sok mindenben 
segített, például ha a kislányunk miatt szabadságra 
kellett jönnünk, mindig hazaengedtek.
Sikerült, amit elterveztünk, ugyanis vettünk lakást, 
amit fel is újítottunk, most pedig a bővítését tervez-
zük.
Úgy gondoljuk, hogy sokat bizonyítottunk ma-
gunknak, hogy mire is vagyunk képesek. Hálásak 
vagyunk a cégnek, hogy a közös jövőnket el tudtuk 
így indítani.” 

(X)

FIZETETT HIRDETÉS

Sikersztori – a tiéd mikor kezdődik el?
Fotósunk kedden Homoród-

szent pálon kapott lencsevég-
re egy fehér gólyát. A madár a 
szántóföldön, a tartós eső és hó-
olvadás miatt keletkezett tócsák-
ban lépkedett. Székelyföldön, a 
Kovászna megyei Zabolán márci-
us 7-én jelent meg az első haza-
tért fehér gólya. Udvarhelyszéken 
múlt hét végén látták az első 
egyedet, Homoródszentpál kör-
nyékén, ahol évente mintegy har-
minc gólyapár fészkel – közölte 
lapunkkal Szabó József székely-
udvarhelyi ornitológus.

Ősszel a fehér gólyáknál ké-
sőbb indulnak útnak, majd ta-
vasszal náluk korábban térnek 
vissza a fekete gólyák. Egyet feb-
ruár végén vett észre és fotózott 
le Székelyudvarhely bejáratá-
nál, a Nagy-Küküllő közelében 
id. Szabó József ornitológus, a 
homoródszentpáli madártani 
rezervátum őre. Feltételezése 
szerint ugyanarról a példány-
ról van szó, amelyet tavaly feb-
ruár 26-án pillantott meg először 
a homoródszentpáli rezervátum 
területén. Id. Szabó József tudo-
mása szerint Hargita megyében, 

Homoródszentpál közelében leg-
alább öt feketególya-pár fészkel. 
A fekete gólyák csendes erdők-
ben, magas fenyőfákon raknak 
fészket, és hegyi patakokban 
élő halakkal táplálkoznak. Rit-
ka esetben nyáron is megpillant-
hatók, de csak csendes, békés 
helyeken. Ősszel rajokba csopor-
tosulnak, és gyakran a lecsapolt 
halastavak medrében figyelhe-
tők meg. 

DÓSA ILDIKÓ

Visszatértek a gólyák

Békászó fehér gólya Szentpálon




