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Börtön jár az uzsorakamatért

Borítékolható győzelmet aratott 
tegnap a szenátus elnöki tiszt-
ségéért folyó egyeztetésekben 
a szociáldemokrata jelölttel 
szemben Vasile Blaga, a PDL 
jelöltje, aki mögé felsorakozott 
a koalíció összes pártja. Az 
RMDSZ Blaga támogatásáért 
cserébe kinevezheti a kormány 
főtitkárságának vezetőjét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Titkos szavazáson válasz-
tották meg tegnap dél-
után Vasile Blagát, a De-

mokrata Liberális Párt (PDL) je-
löltjét a felsőház élére. A korábbi 
belügyminiszter 69 szavazatot 
gyűjtött be, míg ellenjelöltje, a 
szociáldemokrata (PSD) Titus 
Corlăţean szenátorra 63-an vok-
soltak. Bár hosszú tárgyalásso-
rozatok árán, de végül a tegnapi 
koalíciós üléseken történt egyez-
tetések után a PDL, az RMDSZ, 
a Románia Haladásáért Orszá-
gos Szövetség (UNPR) és a nem-
zeti kisebbségek érdekképvisele-
te egyaránt egyetértettek Vasile 
Blagának a szenátus élére való 
jelölésével, akit a délutáni sze-
nátusi ülésen meg is választottak 
az ország második legfontosabb 
közméltósági tisztségére. 

A hétfői koalíciós egyezteté-
sek nyomán az RMDSZ cserébe 
a PDL jelöltjének támogatásáért 

megkapta a kormány főtitkársá-
gának vezetését. – A délutáni tár-
gyalásokon mindenki elmondta 
a véleményét, az RMDSZ pedig 
megpróbálta a maximumot ki-
hozni a helyzetből – nyilatkozta 
lapunknak Gyerkó László Har-
gita megyei szenátor –, így az 

RMDSZ az egyeztetések után 
megkapta a kormány főtitkársá-
gának vezetői tisztségét.  

A honatya szerint, bár nem si-
került átvinni akaratukat és saját 
jelöltet állítani a szenátus élére, 
mégis egy nagyon fontos kor-
mányzati pozíciót tudtak meg-

szerezni, ugyanis a kormányfőnek 
alárendelt főtitkárság vezetője 
miniszteri rangban irányítja az in-
tézményt. – A kormány főtitkár-
sága a kormányzati tevékenység 
technikai, jogi és gazdasági mű-
ködését biztosítja, és számos fon-
tos kezdeményezés is innen indul, 

ezért nagyon fontos intézmény 
számunkra – fogalmazott Gyerkó. 
Jelenleg a főtitkárság helyettes ve-
zetője, az RMDSZ-es Gáti István 
államtitkár látja el a vezetői tiszt-
séget, aki a nemrégen menesztett 
Daniela Andreescut helyettesíti.  
– Két-három nap múlva nevesí-
tünk valakit a tisztségre, azonban 
egyelőre nem merült fel senkinek 
a neve – közölte a szenátor arra a 
kérdésünkre, hogy kit jelöl a szö-
vetség a tisztségre. Gyerkó szerint 
továbbá azért is fontosnak tartot-
ták megszerezni ezt a pozíciót, 
mert míg a többi koalíciós part-
nernek nem sikerült kiharcolni 
semmilyen tisztséget, addig a szö-
vetség így is demonstrálni tudta 
súlyát a kormányerőben.

Gyerkó közölte, a tárgyalások 
előtt az RMDSZ tárgyalópartne-
rei minden lehetőségre fel voltak 
készülve, mert akár az is megtör-
ténhetett volna, hogy a PDL nem 
akarja majd a szövetségnek adni a 
tisztséget, azonban szerinte „eb-
ben a gazdasági helyzetben senki 
sem kockáztatja meg a politikai 
krízist”.  – Az a fontos, hogy a 
koalíció ezzel a pozícióval vég-
re hatékonyan tud menni előre. 
Meg kell tárgyalnunk a jövő évi 
költségvetés kérdését, de számos 
fontos törvénytervezetet is sze-
retnénk megvitatni még a kará-
csonyi szünet előtt – összegezte a 
honatya.

Vasile Blaga a szenátus új elnöke. Azzal, hogy az RMDSZ támogatta jelölését, fontos kormánypozíciót szerzett meg a szövetség

VégüL AZ RMDSZ iS BLAgáRA tette A VokSát

Elkelt a második legfontosabb közméltósági tisztség

elharapódzni látszik egy társadal-
milag igen veszélyes és elítélen-
dő jelenség, illetve tevékenység: 
egyesek nehéz anyagi helyzetét 
kihasználva, „élelmes” szemé-
lyek hajlandónak mutatkoznak 
pénzkölcsönt nyújtani igen borsos 
áron, azaz uzsorakamattal. Aján-
lataikkal rendszerint félrevezetik 
a megszorult helyzetben lévőket, 
s utólag akár annak többszörösét 
is visszakövetelik, nemegyszer 
békésnek nem nevezhető esz-
közökkel, módszerekkel. Főleg 
kelet- és közép-európai orszá-
gokban terjed ez a tevékenység, 
Magyarországon például már 
olyan méreteket öltött, hogy a 
hatóságok, a bűnüldöző szervek 
valódi hajtóvadászatok kibonta-
koztatására kényszerültek. Ha-
zai viszonylatban is ellenlépésre 
kényszerült a törvényhozás: a 
Hivatalos közlöny november 27-i 
számában jelent meg az uzsorás 
tevékenység tiltására vonatkozó 
2011/216-os törvény.

Hecser Zoltán
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Egyre többet hallani arról, hogy 
megszorult helyzetben lévő 
embereket kifosztottak az 

uzsorások, és a pénzbehajtás tekinte-
tében nem hiányoztak az erőszakos 
cselekedetek sem. A bűnüldöző szer-
veknek nem egy ilyen esetet sikerült 

leleplezniük, de a számonkérés, a 
büntetőjogi felelősségre vonás kö-
rülményesnek bizonyult a megfelelő 
jogszabályozás hiányában. 

Öt évet kockáztat
az uzsorás
Az uzsorakölcsönök nyújtásá-

hoz rendszerint bizonyos bűncse-
lekmények is társultak, társulnak: 
csalás, zsarolás, okirat-hamisítás 
stb. A most hatályba lépett törvény 
értelmében eleve büntetendő az 
uzsorakölcsön, illetve az uzsoraka-
mat. A törvény 3-as szakasza szerint 
kamatos pénzkölcsönzés olyan sze-
mély által, aki arra nem rendelkezik 
engedéllyel, bűntényt képez, és 6 
hónaptól 5 évig terjedő börtönbün-
tetéssel sújtandó, s a bűntény révén 
nyert összeg elkobzandó. Ugyan-
ebben a szakaszban az is szerepel, 
hogy az uzsorakölcsönzés bűnténye 
akkor áll fenn, ha a kölcsönadó sze-
mély azt foglalkozásszerűen „űzi”. 
Tulajdonképpen ez a törvény át-
meneti jellegű, ugyanis az új Bün-
tetőtörvénykönyv a 2009/286-os 
törvény hatályba lépésével az érvé-
nyét veszti – annak okán, mert az új 
Büntetőtörvénykönyvben szerepel 
az uzsorakamat bűnténye.

Örvendetes, hogy megszü-
letett országunkban is egy ilyen 
tiltó rendelkezéseket tartalmazó 
jogszabály, amely eszköz lehet a 
bűnüldöző, az igazságszolgáltatási 

szervek kezében. Ám azt is meg kell 
jegyezni, hogy ennek a törvényte-
len tevékenységnek a bebizonyítása 
rendszerint igen körülményes, és 
ezután sem lesz ez másként, mert 
nem minden kölcsönadás minősül 
bűnténynek. Azaz bizonyítani kell, 
hogy az elkövető azt foglalkozássze-
rűen, üzletszerűen űzte. 

Lehet-e kamattal
kölcsönt adni?
Felvetődik a kérdés, hogy a most 

hatályba lépett törvény körülményei 
közepette egyáltalában lehetséges-e 
kölcsönadás egy magán-, esetleg jogi 
személy részéről. Igen, amennyiben 
arra nem üzletszerű gyakorlat kere-
tében kerül sor, és a kamatszintek 
jogszerűek. Utóbbira vonatkozóan 
volt és van is hatályos jogszabály, a 
jelenleg alkalmazandó a 2011/13-as 
kormányrendelet. Ez többek között 
a pénzügyi kötelezettségek esetében 
alkalmazandó törvényes javadalmi, 
valamint büntetőkamatról rendelke-
zik. Ennek értelmében a felek szaba-
don állapodnak meg arról, hogy egy 
adott pénzösszeg kölcsönzése, vissza-
térítése esetén milyen kamatráta al-
kalmazandó, valamint arról is, hogy 
esetleg milyen késedelmi kamat. A 
kormányrendelet értelmében a felek 
külön kell megállapodjanak arról, 
hogy mi értendő a javadalmi kamat 
és mi értendő a késedelmi kamat, 
illetve azok kamatrátája alatt. Ami a 

kamatrátát illeti: azt a jegybank alap-
kamatjának szintjén állapítják meg, 
oly módon, hogy a kamat a törvényes 
kamatot éves viszonylatban nem ha-
ladhatja meg többel, mint 50 szá-
zalék. A késedelmi kamat esetében 
annak rátája négy százalékkal lehet 
nagyobb, mint a jegybanki alapka-
mat rátája. Hangsúlyozandó, hogy 
alkalmi kölcsönnyújtásról van szó, 
és nem üzletszerűen folytatott tevé-
kenységről. A kormányrendelet 6-os 
szakasza értelmében a kamatot írásba 
foglalt okirat révén kell megállapíta-
ni. Amennyiben ilyen okirat nem 

létezik, akkor a hitelezett személy 
csak a törvényes kamat megfizetésé-
re kötelezhető. Viszonylag nagyobb 
összeg kölcsönzése esetén több mint 
ajánlatos írásos megegyezést kötni 
az utólagos viták, félreértések elke-
rülése végett, azt esetleg közjegyző 
által hitelesíteni, és a pénzösszeget 
közjegyző jelenlétében átvenni. Már 
csak azért is, hogy esetleg papíron ne 
szerepeljen más összeg, mint a valós. 
„Úri becsületszóra” kölcsönt adni 
utólag sokszor meglepetést okozhat 
mind a kölcsönadó, mind pedig a 
kölcsönzött személy számára...

Öt év börtönre ítélhetik a foglalkozásszerűen, kamatra pénzt kölcsönzőket  fotó: ziuaveche.ro


