
Mindössze négy bank – a Román 
Kereskedemi Bank, a Román Fej-
lesztési Bank, a Transilvania és a 
Banc Post – jelentkezett be társfi-
nanszírozóként a kormány új felté-
telekkel kínált Első Lakás hitelprog-
ramjára. A csatlakozó pénzintéze-
tek száma azonban még tovább bő-
vülhet, hisz több bank is döntését 
a napokban közzétett módszertani 
normáktól tette függővé.
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Amint már arról beszámol-
tunk, az április 4-én megje-
lent 2011/33-as sürgősségi 

kormányrendelettel ismét módosítot-
ta a kormány az Első Lakás program 
egyes feltételeit. Legnagyobb változás 
a garanciakockázatra vonatkozik, mely 

ezentúl egyenlő arányban oszlik meg 
az állam és a kereskedelmi bankok kö-
zött, de szintén újdonság, hogy Első 
Lakás-hitelből is vásárolhatnak vagy 
építhetnek lakást a 35 évnél idősebb 
és maximálisan 50 négyzetméteres 
lakással rendelkező lakóingatlan-tulaj-
donosok is. A program folytatása az új 
feltételrendszer miatt szükségessé tette 
a módszertani normák módosítását is. 
Az erre vonatkozó kormányhatározat-
nak április 19-ig kellett volna megje-
lennie, de azt némi késéssel hozta meg 
a kormány: a 2011/404-es kormány-
határozat így csak a Hivatalos Köz-
löny április 22-i számában jelent meg. 
A jobbára technikai jellegű jogszabály 
tisztázza a garanciavállalás 50-50 szá-
zalékos arányban történő megosztásá-
val kapcsolatos sajátos jellegű kérdése-
ket. E lépéstől egyébként a kormány a 

hiteligénylők számának duplázódását 
várja. Eddig az állam több mint 38 
ezer haszonélvező számára 1,5 milli-
árd eurós garanciát nyújtott.

Az egyetlen gond csupán az, hogy 
az Első Lakás program előírásai a jelen-
legi banki normákat is sértik: az állami 
lakásvásárlási hitelprogram ugyanis 
a bankok jelenlegi 10-15 százalékos 
előlegével szemben csak 5 százalékot 
szabna meg. Az új feltételekhez igazo-
dó módosításokat a Román Nemzeti 
Banknak kellene jóváhagynia. Ha ma-
radnak a hatályos normák, akkor az ál-
lam által nem garantált 50 százalékos 
garanciahányadra a bankoknak 10 
százalékos előleget kellene kérniük. A 
minap megjelent kormányhatározat 
ugyanakkor zöld utat adna a prog-
ramban részt vevő bankoknak ahhoz 
is, hogy átvegyék egymás hitelportfó-
lióját. Az Első Lakás program új fel-
tételek melletti folytatására egyelőre 
csak négy bank jelezte részvételi szán-
dékát: a Román Kereskedelmi Bank 
(BCR), a Román Fejlesztési Bank 
(BRD), a Transilvania Bank és a Banc 
Post. Ez azonban – a jogszabály-vál-
toztatások és a protokollum-aláírások 
miatt – nem jelenti azt, hogy tényle-
gesen indulhat is a hitelezés. Ami a hi-
teligénylőket illeti, a most megjelent 
kormányhatározat értelmében a meg-
vásárolt lakás megvételétől számított 
öt éven belül – egy-két kivételes eset-
től eltekintve – nem idegeníthető el, 
építés esetén pedig nem adható át 
sem az építési jogosultság, sem pedig 
a terület. A hitelprogrammal vásárolt 
lakás esetében  kötelező a teljes körű 
biztosításkötés is: a biztosítás kedvez-
ményezettje pedig a román állam és a 
finanszírozó pénzintézet.

hírfolyam

> Két éven belül kiszáll a romániai bank-
piacról az MKB. Legkésőbb 2013-ig eladja 
romániai vállalkozását, az MKB Romexterra 
bankot a magyarországi MKB csoport – tud-
ta meg a Ziarul Financiar. A gazdasági napilap 
szerint a német Bayerische Landesbank tulaj-
donában lévő magyar pénzintézet az MKB 
Romexterra évek óta tartó veszteséges műkö-
dése miatt döntött az eladás mellett. A román 
bankot az MKB 2006-ban vásárolta meg, ám 
a pénzintézet nem hozta a számításokat: a 

banknak a 2008-as 20 millió euró után még 
2009-ben is körülbelül 9,5 millió eurós vesz-
tesége volt, a Romexterra a 2010-es esztendőt 
pedig már közel 65 millió eurós mínuszban 
zárta. A lap úgy tudja, a magyar bank romá-
niai egységéért legalább 9 millió eurót sze-
retne kapni. Az MKB romániai leánybankja 
ugyanakkor idén és jövőre is veszteségre szá-
mít, mivel jelentős rosszhitelállományt gör-
get maga előtt.

> Tovább csúszhat a román euró. A kor-
mány április végéig dönt az euró bevezetésének 

új céldátumáról – jelentette be tegnap Emil 
Boc kormányfő. Hozzátette, az euró új beveze-
tési határidejét a Román Nemzeti Bankkal és az 
államelnöki hivatallal folytatott egyeztetések 
alapján nevezik meg. A miniszterelnök szerint 
április végéig a konvergenciaprogramot is el-
fogadják, utóbbinak már elkészült a tervezete. 
A korábban elfogadott konvergenciaprogram 
alapján hivatalos fizetőeszközként 2015-ben 
váltotta volna fel az euró a lejt, ám ehhez a 3 
százalék alatti költségvetési hiány és az alacsony 
inflációs ráta mellett a lej euróval szembeni 
árfolyam-értékállóságát is bizonyítani kell. 

Szakértők szerint a csúszás a mostani esetben 
újabb egy-két évet jelenthet. A legtöbb elemző 
szerint legtöbb két évet kellene halasztani az 
euróövezethez való csatlakozást, ez idő alatt 
Románia folytathatná a strukturális reformo-
kat, mindeközben kihasználhatná a független 
monetáris politika előnyeit is. Jeffrey Franks, a 
Nemzetközi Valutaalap romániai küldöttségé-
nek vezetője az év elején azt mondta, az olyan 
országoknak, amelyek nem csatlakoztak még 
az euróövezethez, nem kell sietniük ezzel, in-
kább hasznot kellene húzniuk a független mo-
netáris politikából.
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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: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) 
bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. május 19-én 
11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám  alatt 
árverés útján eladásra kerül az adós CSATEX PROD Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Bucsin utca 16/A/15. 
szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 10001348) 
tulajdonát képező következő ingóság:

bmW X5 személygépkocsi, gyártási év 2001, 
rendszáma Hr 05 Frk – 30 150 lej
Az eladási ár nem tartalmaza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság Közepes Nagyság-
rendű Adófizetők Ügyosztályán kell benyújtani 
(Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. szám) 
a következő dokumentumokat: a megvásárlási aján-
latot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi 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 szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az ár-
verést 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 telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. április 26-án 

kifüggesztették.


