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Romániában még mindig sokkal kevesebben él-

nek bérelt lakásban, mint tőlünk nyugatabbra, 

ahol több a lakáskereső, mint az ingatlan. A tu-

lajdonosok válogatnak is rendesen az albérletet 

keresők közül, így a gyerekes családoknak ne-

hezebb lakást találniuk. Marosvásárhelyen fő-

ként az egyetemisták keresnek albérletet, keve-

sebb az olyan család, amely albérletben él, de 

így is akadnak olyan tulajdonosok, akik nem né-

zik jó szemmel a gyerekkel érkezőket, sőt már 

az ingatlanközvetítőnél is úgy keresnek albérlőt, 

hogy gyerek, kutya vagy dohányzók kizárva. A 

törvény viszont mindenkire ugyanúgy érvényes.

Jelenleg „csend” van a maros-
vásárhelyi ingatlanpiacon, 
ugyanis nyár végén, ősszel 

kezdenek lakást keresni főként 
a fiatalok, egyetemisták. Raj-
tuk kívül azonban vannak olyan 
családok is, amelyek a munka-
helyük miatt költöztek ide, ezért 
bérelnek itt lakást, köztük töb-
ben gyerekkel érkeznek. A köz-
tudatban az él, hogy a gyerekes 
albérlőket nehezebb jogi úton ki-
rakni, ha fizetésképtelenek lesz-
nek, illetve, hogy hangosabbak, 
zajosabbak, jobban „lelakják” a 
lakást. Tóth Júlia marosvásár-
helyi ingatlanközvetítő saját ta-
pasztalatából vonta le a követ-
keztetést: nem nehezebb itthon 
a gyerekes családoknak albérle-
tet találniuk, főként azért, mert 
kevesebben vannak, ugyanis a 
legtöbb család Romániában még 
mindig saját lakásban él. Vi-
szont keresték már meg őt in-
gatlantulajdonosok azzal a ké-
réssel, hogy gyerekeseknek, do-
hányzóknak vagy állattulajdo-
nosoknak nem szívesen adnák 
ki a lakásukat.

„Törvényes szerződés szük-
séges az albérletek kiadásához, 
amelyet le kell jelenteni a pénz-
ügynél, hiszen adózni kell a tu-
lajdonosnak a bevétel után. A fe-
lek szerződésbe foglalt megál-
lapodása értelmében történik 
majd a kiköltözés is, általában 
30-60 nappal a lakás elhagyá-

sa előtt értesíteni kell a tulajdo-
nost, vagy a tulajdonosnak kell 
szólnia az albérlőnek, minden 
attól függ, hogy miben egyeztek 
meg a felek” – mondta el az in-
gatlanközvetítő. Természetesen 
ma is vannak olyanok, akik szer-
ződés nélkül adják ki, de egyre 
többen választják a biztonságo-
sabb utat.

A kilakoltatási eljárás

Joggal merülhet fel azonban 
a kérdés, miért ne rongálhat-
ná meg ugyanúgy a lakást egy 
egyetemista, aki néha bulikat is 
szervez, vagy éjjel is hangosabb 
esetleg, mint egy gyerek, aki jó 
esetben este tízkor már ágyban 
van. A kaució pedig pontosan 
azért van, hogy a „lelakott” la-
kások felújítását fedezze. A ki-
lakoltatástól is fél sok tulajdo-
nos, ugyanis nem szívesen „rak 
utcára” egy vagy több gyereket, 
ha nem fizet a család. A kila-
koltatási eljárás jogi folyamatá-
ról egy marosvásárhelyi jogászt 
kérdeztünk. „Ha lakástulajdo-
nos vagy, és van egy bérlőd, aki 
nem fizet, nincs írott szerződés, 
és nem akar kiköltözni, akkor 
kénytelen vagy beperelni, és ki-
lakoltatási eljárást indítani elle-
ne. Ennek során csak annyit kell 
bizonyítanod, hogy a bérlő hasz-
nálja a lakásodat, ezt egy-két 
tanúval meg lehet oldani, utá-

na a bizonyítási kényszer az al-
bérlőé, neki kellene bizonyítani, 
hogy jogosan használja a lakást, 
természetesen nem tudja. A ki-
lakoltatási eljárások az új per-
rendtartási törvénykönyv mó-
dosításai után már elég gyorsan 
mennek” – világított rá a szak-
ember. Abban az esetben, ha a 
pénzügynél lejelentett szerző-
dés is van a bérlésre, és úgy sem 
akar kiköltözni az illető, aki nem 
fizet, akkor a tulajdonos bepe-
relheti a bérlőt, és a szerződés-
sel bizonyítja, hogy bérbe van 
adva. A fizetés bizonyításának 
terhe az albérlőt sújtja, azaz ne-
ki kell számlákkal, nyugtával bi-
zonyítania, hogy fizetett, ellen-
kező esetben, kimondják a ha-
tározatot, és kötelezik, hogy fi-
zessen – mondta el a jogász. „Ha 
van közjegyző által hitelesített, 
a pénzügynél regisztrált bérleti 
szerződésed, akkor a bérleti díj 
ügyében nem kell pereskedni, 
egyből mehet a tulajdonos vég-
rehajtóhoz, aki intézkedik, tehát 
elkerül egy csomó hercehurcát” 
– tette hozzá.

Inkább megbízható legyen

A jelenlegi hazai törvények 
nem különböztetik meg a gye-
rekes családokat az egyedülálló 
albérlőktől, a polgári perrend-
tartás 896-os cikkelyének el-
ső bekezdése mindenkire egy-
formán érvényes. Eszerint de-
cember elseje és a következő év 
március elseje között nem la-
koltathatnak ki senkit egy la-
kóháznak minősülő ingatlan-
ból, kivéve, ha a tulajdonos bi-
zonyítja, hogy neki és család-
jának nincs lehetősége máshol 
laknia, vagy az albérlőnek len-
ne ahova költöznie.

Két lakástulajdonost is meg-
kérdeztünk a témával kap-
csolatban. Orsolya kiadta há-
romszobás marosvásárhelyi 
tömbházlakását, de mint mond-
ta, szívesen kiadta volna gyere-
kes családnak is, állattulajdo-
nosnak viszont már nem annyi-
ra szívesen higiéniai okok mi-
att. István éppen arra készül, 
hogy kiadja ingatlanját, nála 
sem szempont az, hogy gyerek-

kel vagy anélkül érkezik valaki, 
inkább azt szeretné, hogy meg-
bízható legyen az albérlő, mint 
mondta.
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A gyerekes családokat sem nehezebb kilakoltatni, ha fizetésképtelenné válnak

Kevesebben bérelnek lakást gyerekkel

Nem jellemző, de akad olyan lakástulajdonos, aki kizáró jelleggel gyerek nélküli albérlőt keres
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Ökohozzáállásra nevelnek
Eco Atitudine, azaz Öko-

hozzá állás név alatt indult kör-
nyezetvédelmi nevelési prog-
ram a Maros megyei iskolák-
ban, amelynek során a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságá-
ra és szükségességére hívják fel 
a diákok és szüleik figyelmét.

Májustól októberig tart az 
országos nevelési kampány, 
amelynek vezérelve, hogy a di-
ákok az általuk elsajátított kör-
nyezetvédelmi ismereteket to-
vábbadják azokon a települése-
ken élő lakosságnak, ahol tanul-
nak, így az adott közösség he-
lyes és követendő információk-
hoz jut a csomagolóanyagokból 
származó hulladék szelektív 
gyűjtésére vonatkozóan – tájé-

koztatta a Vásárhelyi Hírlapot a 
program Maros megyei koordi-
nálását végző Ecolect közösségi 
fejlesztési egyesület igazgatója, 
Tóth Andrea. A kampány május 
17-én kezdődött Marosvécsen 
és Bátoson,  összesen pe-
dig 11 Maros megyei telepü-
lés – Szováta, Erdőszentgyörgy, 
Nyárádszereda, Bátos, Kerelő-
szentpál, Marosvécs, Déda, 
Görgényhodák, Libán falva, 
Csíkfalva és Görgény szentimre 
– iskolásai vesznek részt, 
amelynek során szemeteszsá-
kokat osztanak szét a háztar-
tásoknak, a legjobban teljesí-
tő diákok iskoláját pedig dí-
jazzák, tehát verseny is egy-
ben. A projekttel arra kíván-

ják buzdítani a vidéken élőket, 
hogy „együtt építsük újra a vilá-
got”, a kezdeményezők ugyan-
is úgy vélik, mindannyian meg-
érdemeljük, hogy tiszta környe-
zetben éljünk, és örvendjünk 
a minket körülvevő természet 
szépségének.

Romániában 2010-től szerve-
zik meg az Ökohozzállás orszá-
gos környezetvédelmi nevelé-
si kampányt, idén Maros megye 
mellett további 14 megye diákjai 
vesznek részt, így összesen 190 
település, 375 iskola, több mint 
340 ezer háztartás érintett, és 
várhatóan több mint 900 ezer 
személyhez jut el az üzenet.
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Kerékpártúra a kastélyhoz
A marosvásárhelyi Pro Biciclo 

Urbo civil szervezet vasárnap 
tartja hagyományossá vált ke-
rékpártúráját a marosugrai 
Haller-kastélyhoz.

Az érdeklődőket május 21-
én, vasárnap reggel 8 óra-
kor várják a Bolyai-szobor-
nál, ahonnan Mezőbergenye, 
Mezőbánd, Mezőuraly, Mezőpe-
te, Oláhdellő útvonalon érik el 
Marosugrát, majd Magyardellő, 
Sóspatak, Malomfalva, Názna 
érintésével érkeznek vissza 
Marosvásárhelyre. A közepes 
nehézségű túra össztávolsága 
71 kilométer, amiből 40 kilomé-
ter köves út, a kumulált szint-
különbség pedig megközelítő-
leg 560 méter. A terv szerint a 

résztvevők a Haller-kastélyban 
ebédelnek. Szükséges felsze-
relés: jó műszaki állapotban 
lévő kerékpár, megfelelő öltö-
zet, élelem, pénz igény sze-
rint, tartalék gumibelső, a ke-
rékpárhoz szükséges szerszá-
mok (abban az esetben, ha pél-
dául a kerék levétele kulcsot 
igényel). Az előrejelzés szerint 
eső is lehetséges vasárnap. A 
túrázási feltételek megtalálha-
tók a http://probiciclourbo.ro/
node/20 internetes elérhető-
ségen, az útvonal térképe pe-
dig a http://www.bikemap.net/
route/1080150 linken. Továb-
bi információk Kulcsár Bélánál 
igényelhetők a 0731-417 215-ös 
telefonszámon.

A helyi ingatlanpiac 
árai
 A legkeresettebb ma Marosvá-
sárhelyen az egyszobás lakás, 
amelyet hozzávetőleg 150–180 
euróért lehet találni, lakóne-
gyedtől függően. Az egyete-
mek környékén, főleg a Kornisa 
negyedben, a Főtér környékén 
és a November 7 lakónegyed-
ben a legkeresettebbek a kiadó 
ingatlanok, ahol legkevesebb 
200–250 eurót is elkérhetnek 
egy kétszobás tömbház bér-
léséért. A Tudor lakótelepen is 
ugyanilyen árak között mozog-
nak az albérletek, nyilván függ 
a lakás állapotától is, egy felújí-
tás nélküli, régi bútorokkal ellá-
tott kétszobás már 150 euróért 
is bérelhető – mutatott rá Tóth 
Júlia ingatlanközvetítő.




