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Hitelnyújtás

Megjelent

Gazdaság

Megváltoznak az ingatlanhite-
lek megszerzésére vonatkozó 
feltételek. A legfontosabb vál-
tozások között van az, hogy 
az ingatlanberuházási lejben 
folyósított hitelek esetében an-
nak értéke nem haladhatja meg 
a jelzálog-garancia értékének 
85 százalékát. Deviza alapú 
hitel esetében a szóban forgó 
hitelérték nem haladhatja meg 
a jelzálog-garancia értékének 
80 százalékát, már amennyiben 
a hitelezettnek ilyen valutában 
van jövedelme. Amennyiben 
nincsenek, akkor az euróban 
folyósított hitel értéke a jel-
zálog-garancia értékének 75 
százalékáig terjedhet, ha pe-
dig másabb valutáról van szó, 
akkor annak 60 százalékáig. 
Fogyasztási hiteleket csak leg-
több ötéves futamidőre lehet 
felvenni.

Hecser Zoltán 
hecser.zoltan@hargitanepe.rp

Nemrég számoltunk be 
arról, hogy a Román 
Nem zeti Bank ügyveze-

tő tanácsa október 28-i ülésén jó-
váhagyta magánszemélyek hitel-
folyósításának új szabályzatát. A 
Hivatalos Közlöny október 31-i 
számában jelent meg a 2011/24-
es, a magánszemélyeknek szánt 
hitelekre vonatkozó rendszabály. 
Az a jegybank eddig érvényben 
lévő hasonló jellegű, 2007/3-as 
rendszabályához képest jó néhány 
korlátozó jellegű előírást tartal-
maz. S egyidejűleg hatályon kívül 
helyezi az előbbit. 

Kilencven nap alatt kell
átalakítsák a szabályzókat
A most hatályba lépő rendsza-

bály előírásai egyaránt vonatkoz-
nak a kereskedelmi bankokra és a 
nem banki, de hitelfolyósítási jog-
gal rendelkező pénzügyi intéze-
tekre, beleértve a hitelszövetkeze-
teket is. A szabályzó 2-es szakasza 
értelmében ingatlan-beruházási 
hitel minden olyan hitel, amely 
együttesen eleget tesz a következő 
feltételeknek: jelzáloggal garan-
tált, egy terület és/vagy egy épít-
mény tulajdonjogának a megszer-
zésére vagy megőrzésére szolgál, 

olyanéra, amely már létezik vagy 
ezentúl valósul meg, illetve egy 
építmény rehabilitálását, korsze-
rűsítését, konszolidálását, kibőví-
tését szolgálja. Ebbe a kategóriába 
tartoznak azok a hitelek is, ame-
lyeket kizárólag ingatlan-beruhá-
zási hitelek visszatérítése céljából 
folyósítanak. Bármilyen más hitel 
fogyasztási hitelt jelent. Nos, ezt 
a két hitelkategóriát érinti a jegy-
bank mostani szabályzata, kivé-
telt képezve azok a hitelek, ame-
lyeket orvosi ellátás és tanulmányi 
célokból igényelnek, valamint 
elhalálozás esetén. A magánsze-
mélyek hitelezési tevékenységét a 
hitelezők saját szabályzóik alap-
ján fejtik ki, de azokat validálnia 
kell a jegybank felügyeleti igaz-
gatósága által. A jelenleg érvény-
ben lévő belső szabályzóikat 
összhangba kell hozni a jegybank 
mostani előírásaival, s erre 90 nap 
áll a rendelkezésükre. Ez nem azt 
jelenti viszont, hogy a 2001/24-es 
rendszabály csak akkor lép hatály-
ba. Nem, mert az átmeneti ren-
delkezéseket is tartalmaz, így pél-
dául legkésőbb november 30-tól, 

> Enyhén emelkedett a munka-
nélküliség októberben. A munka-
nélküliségi ráta 4,93%-ra emelkedett 
októberben a múlt havi 4,89%-ról. 
Az érték 2,15 százalékponttal alacso-
nyabb a tavaly októberi aránynál. Az 
országos munkaerő-elosztó hivatal 
(ANOFM) a munkanélküliségi rátát 
a január elsején nyilvántartott aktív 
lakossághoz viszonyítja. Ez 121,8 ezer 
személlyel csökkent 2010 januárjához 
viszonyítva. A munkanélküliek száma 
októberben az előző hónaphoz képest 
4072-vel nőtt, elérve a 444 ezret. Leg-
inkább Giurgiu, Iaşi, Brăila, Neamţ, 

Bákó és Kovászna megyében csökkent 
a munkanélküliség az elmúlt hónap-
ban, a legmagasabb rátát Mehedinţi 
(9,37%), Vaslui (9,14%), Teleorman 
(8,61%) és Dolj (8,55%) megyé-
ben tartották nyilván. Ezeket köve-
ti Kovászna (7,79%), Gorj (7,45%), 
Buzău (7,44%) Galac (7,16%) és Fe-
hér (7,03%) megye.

> Rosszul áll Románia az EU-s for-
rások lehívásával. Októberben az Eu-
rópai Bizottság a helyi közvetítő szer-
vezeteknek nem utalt ki újabb EU-s 
forrásokat, így Románia eddig a 2007 

és 2013 között elérhető összeg 3,7%-át 
hívta le. A helyi hatóságok azonban a 
végső kedvezményezettek felé 100 mil-
lió eurót utaltak az elmúlt hónapban. 
Az idei év első tíz hónapjában a ható-
ságok 1,2 milliárd eurót utaltak ki a 
pályázók számára, miközben az egész 
évre 3 milliárd euró a cél. Egyedül a 
humánerőforrás-operatív programnak 
van esélye arra, hogy teljesítse az idei 
célkitűzést, mások jobban le vannak 
maradva. A regionális operatív prog-
ram például 1,3 milliárd eurót kellene 
kiutaljon idén, de eddig csak 390 mil-
lió eurót sikerült.hí
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„Mérgezetlenül” 
a ciántechnológiáról

Hétfőn Kolozsváron újabb megmozdulásra került sor a 
verespataki bányatervet elemző zöld aktivisták részéről: 
több tucat tiltakozó fiatal hangot adva nemtetszésének 
elfoglalta az egykori new york Kávézó (Continental szál-
loda) épületét.

H. Z.

„A meglévő jogszabályozás mindenekelőtt a kiter-
melőipar hulladékai ügykezelésére vonatkozó 
(az Európai Bizottság 2006/21-es direktívája) 

szigorú és pontos elvárásokat foglal magában, azok pedig 
megfelelő biztonsági szintet kell hogy biztosítsanak” – az 
Európai Bizottság állásfoglalásából idéztünk. Azt a ciántech-
nológiával kapcsolatosan fogalmazták meg, s ilyen jellegű 
konklúziókat tartalmaz a környezetvédelmi biztos, a szlovén 
Janez Potocnik válasza az Európai Parlament alelnökének, 
Tőkés Lászlónak a verespataki aranybánya esetleges meg-
nyitását elítélő/kifogásoló, illetve annak megakadályozását/
megtiltását szorgalmazó felvetéséért. A biztos hangsúlyozta, 
hogy: az Európai Bizottság számára nem lehetséges a közbe-
lépés és arra joga sincs, azaz úgy általában nem tilthatja meg 
a cián-alapú bányászatot. Amennyiben pedig ilyen és hason-
ló jellegű esetekben két ország álláspontja között különbség 
van, mindenik a maga hatáskörének az elveit kell tisztelet-
ben tartsa. A verespataki aranybánya esetleges megnyitása 
kapcsán számos ellenvetés, kifogás, tiltakozás fogalmazódott 
meg, illetve a másik oldalon a vidék fejlődési lehetőségeiről, 
munkahelyteremtésről beszélnek. A két tábor részéről sok-
szor oktalan túlfűtöttség érződik, a tudományos, a technikai 
ismérveket pedig érzelmi alapon formálják, próbálják mi-
nimalizálni. Érvként hangzott el az is, hogy Európa egyes 
országaiban, Csehországban, Németországban és Magyaror-
szágon betiltották a ciántechnológiát. De ezek az országok 
nem rendelkeznek aranyérclelőhelyekkel. Ha pedig nincs 
lelőhely, akkor akár felesleges is betiltani a ciántechnológiát. 
Egy uniós szintű tiltás végső soron az Uniónak is ártana, ve-
szélyeztetné azon európai országok stabilitását, amelyek azt az 
aranybányászatuknak köszönhetik. Elsősorban Svédországról 
és Finnországról van szó, amelyek hosszú ideje biztonságos fel-
tételek között alkalmazzák a ciántechnológiát. Svédországban 
négy kitermelés esetében, Finnországban pedig kettő esetében. 
Egyébként jelenleg Finnország az Európai Unió legjelentősebb 
aranytermelője, évente mintegy nyolc tonnát termelnek ki. 
Helyét Románia veheti át, ugyanis a becslések szerint csupán 
a verespataki bánya évente 15 tonna aranyat jelentene. Finnor-
szág az aranykitermelés iramos fokozása révén világelső szeret-
ne lenni. 2050-ig terjedő gazdasági stratégiájában a vas-, a réz-, 
a cink-, a nikkel- és az aranytartalékok felszínre hozása az első 
helyen szerepel. Az 5,3 millió lakosú skandináv ország GDP-
je évi 239 milliárd dollár körül van, s abban a kitermelőipar 
részesedése 29 százalék, ugyanakkor az összalkalmazottak 16 
százaléka ebben a szektorban tevékenykedik. Továbbá Finn-
ország exportjában a fémek részesedése 12 százalékra tehető. 
Ami pedig a bányafeltárást és kitermelést illeti, az kiemelt tá-
mogatást élvez az állam részéről. Az aranyérc, a nemesfémek 
kitermelése iránt világszerte fokozódik az érdeklődés. Vétek 
lenne figyelmen kívül hagyni a környezetvédelmi, a műem-
lékvédelmi szempontokat. De ezzel együtt oda kell figyelni 
arra, hogy mi történik szerte a világon, melyek azok a stra-
tégiák, amelyek a gazdaság helyreállítása, illetve fellendítése 
érdekében számolnak a bányanyitásokkal. Magyarországon 
például nemrégiben jelentették be, hogy az Ózd környéki 
szénbányák újranyitása révén ezer új munkahely teremtődik 
meg, és „megvan a helye” a kibányászandó szénnek is.
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