
A hazai ingatlanpiac további ár-
esésére számítva sorra halaszt-
gatják lakásvásárlásaikat a po-
tenciális befektetők. A külföldi 
befektetők egyelőre kerülik a ro-
mán ingatlanpiacot, a lakosság 
pedig inkább bankbetétbe gyűj-
tögeti a majdani lakásravalót. 
Az építőipar sorsát ugyanakkor 
az Első Lakás program és az 
ANL-lakások építése sem köny-
nyíti meg.
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Amikor 2009-ben az Első La-
kás programot a kormány 
elindította, azzal szá moltak, 

hogy az állami garanciavállalás 
melletti lakáshitel jelentős mér-
tékben járulhat hozzá a gazdasági-
pénzügyi válság által talán legjob-
ban megtépázott két szektor, az 
építkezési, valamint az építőanyag-
ipar fellendítéséhez. Az Első Lakás 
program azonban az ingatlanpia-
con csak részben váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket: ugyan ser-
kentette az ingatlaneladásokat, de 
kevésbé az építkezéseket. A prog-
ram keretében eladott lakások kö-
zül ugyanis csupán nyolcvan volt 
új, illetve újonnan épített.

A kormány egy másik vonula-
ton is megpróbált lépni: meghir-
dette a Lakásépítési Ügynökség 
(ANL) által felépített lakások 
értékesítését is, az ebből befolyt 
pénzösszegeket pedig újabb la-
kásépítésekre kívánta fordítani. 

Az elmúlt esztendőben az ere-
deti elképzelések szerint 22 ezer 
ANL-s lakás eladására került 
volna sor, ám az esztendő vé-
géig országos szinten is csupán 
alig százat sikerült értékesíteni. 
Ilyenképpen pedig sem az Első 
Lakás program, sem pedig az 
ANL-s lakások eladása nem já-
rult hozzá az építkezési szektor, 
valamint az építőanyag-ipar fel-
lendítéséhez.

Elemzői vélemények szerint az 
elmúlt esztendő folyamán az épí-
tőipar a kereslet és a vásárlóerő 
csökkenésével, pénzalapok hiá-
nyában a megkezdett beruházási 
munkálatok leállításával, mind-
ezek együttes okán pedig egyes 
szektorbeli cégek fizetésképtelen-

né válásával szembesült. Ez utób-
bi kapcsán sokatmondó, hogy 
2010-ben országos viszonylatban 
3172 építőipari cég vált fizetés-
képtelenné, így a kereskedelem 
után a negatív ranglistán a má-
sodik helyet foglalja el az építke-
zési szektor. Az ingatlaniparban 
érdekelt fizetésképtelen, illetve 
csődbe ment vállalkozások száma 
így tavaly 30 százalékkal volt na-
gyobb, mint 2009-ben. Minden-
nek velejárója volt az ingatlanpi-
aci árak zuhanása is, ami számos 
esetben az 50 százalékot is elérte. 
A kereslet és a kínálat azonban a 
masszív árcsökkenés ellenére sem 
találkozott: a piac letisztulását, 
illetve további áresést várva szá-
mos potenciális megrendelő ha-
lasztja tovább ingatlanbefektetési 
döntéseit. E folyamat alól nem je-
lentenek kivételt a külföldi ingat-
lanpiaci befektetők sem, sőt egyes 
nagy külföldi érdekeltségű cégek 
is a csőd szélére jutottak. A lakos-
sági ingatlan- és lakásvásárlási ki-
várás ugyanakkor – egyfajta pul-
zusként – a banki hitelállomány 
és megtakarítások alakulásán is 
lemérhető. A vizsgálat pedig azt 
mutatja, a lakosság banki letét-
állománya nemhogy csökkent 
volna, hanem az elmúlt esztendő 
folyamán mintegy kétmilliárd 
euróval növekedett. Piaci elem-
zők szerint a banki letétállomány 
gyarapodása az ingatlanfejlesztők 
szempontjából a közeljövőben je-
lentős potenciális vevőkörre utal, 
ám a vásárlási döntés meghozata-
lát egyelőre csak latolgatják.

hírfolyam

> Eladásnál is fizessen a szennyező? Teg-
napi ülésén elfogadta a kormány a regisztráci-
ós díj kiterjesztését a 2007 előtt beíratott gép-
járművekre, a fizetés azok eladásánál fog meg-
történni – nyilatkozta tegnap Borbély László 
környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, 
hogy a díj csökkentésének mértékéről holnap 
a minisztériumközi bizottság fog dönteni. 
A legutóbbi kormányülésen Borbély 20-30 
százalékos díjcsökkentést, illetve a 2007 előtt 
behozott járművekre történő kiterjesztést 

vetített előre. A szennyezési adót két év alatt 
hétszer módosították, és bár az Európai Bí-
róság csak az első változat esetében állapított 
meg diszkriminációt, a jogászok szerint idő 
kérdése, hogy az Európai Unió a szennyezési 
adó többi változatánál is ugyanezt állapítsa 
meg, hisz a kormány azóta sem törölt el min-
den diszkriminatív szabályozást a törvényből. 
Éppen ezért az igazságügyi minisztérium jo-
gászai azt javasolják a környezetvédelmi mi-
nisztériumnak, hogy – a tárca szándékával 
szöges ellentétesen – fizesse vissza az eddig 
begyűjtött gépkocsi-regisztrációs adót.

> Válságturizmus: növekvő külföldi, 
csökkenő belföldi kereslet. Továbbra is 
válságban a romániai turizmus, miután az 
első negyedévben, 2010 hasonló időszaká-
hoz viszonyítva, 20 százalékkal csökkent 
a szállodai vendégek száma. Radu Enache, a 
Ro mániai Szállodaipari Szövetség (FIHR) 
újdonsült elnöke, a romániai Continental 
szállodalánc tulajdonosa úgy véli, idén to-
vább mélyül a 2009-ben kezdődött turisz-
tikai recesszió, igaz, a zuhanás már valami-
vel kisebb, mint egy évvel korábban. En-
nek fő okait a túladóztatás miatt elmaradt 

fejlesztésekben látja, de bírálta a szaktár-
cát is, amiért csak látszatintézkedésekkel 
népszerűsíti a más országokban komoly 
bevételi forrást jelentő ágazatot. Hasonló-
an borúlátóan látja a helyzetet az Utazási 
Irodák Országos Szövetségének (ANAT) 
elnöknője, Corina Martin is, aki figyel-
meztet, hogy 2011 első négy hónapjában 
20 százalékkal növekedett az érdeklődés 
a külföldi nyaralások iránt, s ugyanennyi-
vel esett a hazai vakációkat igénylők száma, 
aminek két oka van: a fejletlen infrastruktú-
ra és a reklámozás hiánya.

Gazdaság
 hirdetés

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: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. június 16-án 11 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt árverés útján eladja az adós 
LAZ PROD IMPEX Kft. (fiskális lakhelye: Fenyéd, 
Küküllőkeményfalva 117/B, Hargita megye, fiskális 
azonosítószáma: 7029845) tulajdonát képező követ-
kező ingóságokat:

Megnevezés Érték

 COSTA EURO 226D típusú  6 fejes gyalugép 21 000 lej

 D400 körfűrész 3 600 lej

 Vízszintes szalagfűrész 8 400 lej

 Vastagságoló gyalu- és marógép 3 900 lej

 Dupla függőleges csapvágó gép 4 500 lej

 Generátor 1 500 lej

 2006-os Ford Mondeo személygépkocsi 20 550 lej

ÖSSZESEN 63 450 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Köz-
pénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi 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, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 92/2003-as kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 92/2003-as 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 telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. május 31-én kifüggesztették.
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INgAtLANpIAcI hELyzEtkép

Kivárásra játszanak a vevők

Június második felében indulhat újra az Első Lakás program

Nemrégiben írtunk arról, hogy ködbe borult az Első Lakás program 
folytatása. A 2009/60-as sürgősségi kormányrendelet idei újbóli 
módosítása okán a banki normákat is változtatni kellene, ami nem 
is olyan egyszerű és problémamentes ügy. Most úgy tűnik, felszál-
lóban a köd: május 26-án megjelent a program gyakorlatba ülte-
tésére vonatkozó egyezmény, valamint a garanciaegyezményre vo-
natkozó 2009/2225/994-es közös miniszteri rendeletet módosító 
2011/2024/370-es közös miniszteri rendelet. A jó másfél hónapos 
késéssel megjelent rendelet szintén a program elindulásának egyik 
akadályát jelentette. Ugyanakkor egyes kereskedelmi bankoknak is 
sikerült megfelelőképpen átdolgozniuk belső normáikat, s most már 
csak a jegybanki rábólintásra várnak, így június második felében akár 
már ténylegesen sor kerülhet a program folytatására. A közel három 
hónapos csúszás azonban szakértők szerint a kevesebb eladott lakás-
ban és a visszafogott építkezési kedvben is érezhető lesz.

Családi ház építése. A vásárlók inkább a bankban spórolnak fotó: mihály lászló


