
• Akár 2500 lejes 
bírságot is kaphatnak 
augusztustól azok az 
ingatlantulajdonosok, 
akik eladási vagy bér-
beadási hirdetéseik-
ben nem tüntetik fel a 
szóban forgó ingatlan 
energiafogyasztásával 
kapcsolatos informá-
ciókat. Az információk 
közlésére vonatkozó 
kötelezettség nem új 
keletű, a mulasztás 
miatt kiszabható bír-
ság viszont az.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A ugusztus elejétől jelentős 
bírságra számíthatnak azok 
az ingatlantulajdonosok, 

akik a lakás, ház vagy irodahelyiség 
eladására, illetve bérbeadására vo-
natkozó hirdetésekben nem tüntetik 
fel az ingatlan energetikai adatait. 
Az ingatlan energiafogyasztásával 
kapcsolatos adatokat már jó ideje 
kötelező lenne feltüntetni a hirde-
tésekben, erről már a 2005/372-es 

számú, az ingatlanok energetikai 
teljesítményére vonatkozó törvény 
rendelkezett. Eszerint az ingatlanok 
tulajdonosai vagy gondnokai, illet-
ve az ingatlanberuházók kötelesek 
az eladási vagy bérbeadási hirdeté-
sekben az energetikai bizonylatban 
szereplő adatokról tájékoztatni a po-
tenciális vásárlókat, illetve bérlőket. 

A kötelezettség elmulasztása ese-
tén kiszabható bírságokat ugyanak-

kor az idén elfogadott 2020/101-es 
számú, a korábbi jogszabályt mó-
dosító és kiegészítő törvény szabá-
lyozza. Ennek alapján a vonatkozó 
szankciókat augusztus 3-ától lehet 
kiróni, ezek értéke pedig 1250 lejről 
indul, és akár a 2500 lejt is elérheti. 
A jogszabály szerint a bírság ingat-
lanügynökségekre, illetve -ügynö-
kökre is kiszabható, amennyiben 
hiányos hirdetést közölnek.

A hirdetésekben fel kell tüntetni, 
hogy az ingatlan melyik energetikai 
osztályba tartozik, mekkora az energia-

fogyasztása és a szén-dioxid-kibocsátá-
sa, valamint hogy mekkora a megújuló 
energiaforrásokból származó fogyasz-
tása. A 2005/372-es törvény meghatáro-
zása szerint az ingatlan energiaigénye 
azt mutatja, hogy mekkora energia-
mennyiség szükséges annak kifűtésé-
hez, illetve hűtéséhez, a szükséges me-
leg víz előállításához, a lakás, ház vagy 
irodahelyiség megvilágításához és 
egyéb berendezések működtetéséhez.
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E gybevág az Európai Bizottság 
legújabb jelentése a kormány ál-

tal májusban közölt előrejelzésekkel: 
a szakértők mindkét esetben úgy be-
csülték, hogy Romániában 2020-ban 
mintegy 6 százalékos lesz a gazda-
sági visszaesés, 2021-re pedig 4 szá-
zalékos növekedést vetítettek előre. 
A pénzügyminiszter azt állítja, nem 
kívánnak a Nemzetközi Valutaalap-
tól hitelt felvenni.

Jelentős gazdasági visszaesést jósol 
Románia esetében nemrég közzétett 
jelentésében az Európai Bizottság, 
amely azzal számol, hogy az ország-
ban 2020-ban 6 százalékos lesz a zsu-
gorodás, és az ismételt növekedés csak 
2021-ben indulhat be. Ez nagyjából 
egyezik a kormány által májusban kö-
zölt előrejelzésekkel, amelyek szerint a 
kabinet szintén csak 2021-re jósolt gaz-
dasági növekedést Romániában.

Közleményében az Európai Bizott-
ság úgy fogalmazott: az Unió gazda-

sága komoly visszaeséssel küzd a 
koronavírus-jávány okozta válság 
miatt annak ellenére, hogy EU-s és 

globális szinten is viszonylag gyor-
san érkezett a krízisre adott politikai 
reakció. A polgárok szabad mozgását 

korlátozó megszorítások feloldása 
nyomán azonban a vártnál lassab-
ban indulnak be az utazások, az 

EU-n belüli mozgások, így a korláto-
zások gazdaságra gyakorolt negatív 
hatása vélhetően nagyobb lesz, mint 
azt tavasszal jósolták a szakemberek. 
A bizottság így legújabb jelentésében 
arra számít, hogy Romániában 2020-
ban 6 százalékos lesz a gazdasági 
visszaesés, 2021-ben pedig 4 százalé-
kos emelkedést jósolnak.

Florin Cîţu pénzügyminiszter 
egyébként múlt héten arról nyilat-
kozott, hogy Románia a lehangoló 
kilátások ellenére nem szándékszik 
hitelt felvenni a Nemzetközi Valuta-
alaptól (IMF), az ország ehelyett a 
nemzetközi pénzpiacokról, magán-
hitelezőktől igényel kölcsönt. „Az 
egyetlen olyan uniós, de az eurózó-
nán kívül eső ország vagyunk, ahol 
a gazdasági visszaesés megközelíti a 
7 százalékot, még sincs szükségünk 
olyan hitelre, ami pénzintézetektől 
igényelhető, mint amilyen a Nem-
zetközi Valutaalap is. A szükséges 
összeget a pénzpiacról szerezzük be. 
A magánhitelezők bíznak bennünk” 
– fogalmazott a pénzügyi tárca ve-
zetője. Cîţu ugyanakkor rendkívül 
sikeresnek értékelte a válság alatti 
kötvénykibocsátást.

Sz. I.

Az Európai Bizottság komoly gazdasági visszaesést jósol

A járványügyi megszorítások feloldása után 
a vártnál lassabban indul újra a gazdaság, 
ez 6%-os visszaesést hozhat Romániában
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Szigorítás  az ingatlanpiacon
Eddig is kötelező volt, hamarosan viszont bírság is jár a hiányos lakáshirdetésekért

A szankciók értéke 1250 
lejről indul, és akár a 
2500 lejt is elérheti.




