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A szakember szerint nem föltétlenül szerencsés a tűz- és viharkárok elleni kötvény kötelezővé tétele

Bizonytalan biztosítási kilátások

Összetett kérdés a kötelező 
lakásbiztosítás ügye, de az 
biztos, hogy a rendszer je-

lenlegi formájában nem műkö-
dik, ennek elsődleges oka, hogy 
senki nem érdekelt ebben – vé-
lekedett Biró Albin, a biztosítá-
si piacért is felelős Pénzügyi Fel-
ügyelet (ASF) tagja. A szakem-
bert annak nyomán kerestük, 
hogy az Economica.net gazda-
sági hírportál beszámolója sze-
rint az ASF hamarosan véglege-
síti, és a parlament elé terjeszti 
a kötelező lakásbiztosítási rend-
szer módosítását célzó törvény-
tervezetet. Az egyik legfontosabb 
változás, hogy a jelenleg három 
természeti katasztrófát – föld-
rengés, árvíz és földcsuszam-
lás – lefedő kötelező kötvénybe 
a megadott pluszpénz ellenében 
bele lehetne foglalni a tűz és a vi-
har okozta károk megtérítését is. 
Biró Albin a Krónikának elmond-
ta: az intézkedés ugyan növelheti 
a biztosított ingatlanok számát – 
jelenleg ugyanis ezeknek a laká-
soknak az aránya alulról súrolja 
a 20 százalékot –, viszont a bizto-
sítótársaságokat lehetetlen hely-
zetbe hozzák. Ha ugyanis kvázi 
kötelezővé teszik a tűz- és vihar-
károkra vonatkozó kötvényeket, 
akkor ezek kikerülnek a szabad-
piacról, rontva ezzel az általános 
piaci helyzetet. Biró szerint az is 
vitatható, hogy a tűz katasztrófá-
nak minősül-e, ilyesmiről ugyan-
is abban az esetben beszélhe-
tünk, ha egy régiót vagy egy te-
lepülést sújt egy jelenség, a tü-
zet pedig általában időben sike-
rül megfékezni. A felügyelet tagja 
úgy véli: nem Bukarestben kelle-
ne megszabni és kötelezővé ten-
ni a tűz- és viharkárok elleni biz-
tosítás megkötését, erről a tulaj-
donosok is dönthetnek egyénileg.

„Az állam úgyis felvállalja”

A szakember arra is kitért: noha 
a lakásbiztosítási kötvény meg-
kötése kötelező jellegű, mégis 

az országban nyilvántartott 8,8 
millió ingatlanból mindössze 1,7 
milliót biztosítottak be, sőt ezek 
száma az utóbbi hónapokban is 
csökkent. Szerinte ez elsősorban 
azzal magyarázható, hogy nehéz 
elfogadtatni az emberekkel, hogy 
olyan kockázatokért fizessenek, 
amelyek őket belátható időn belül 
nem fenyegetik, például olyan vi-
déken élnek, ahol nem jellemző a 
földrengés- vagy az árvízveszély. 
A három természeti katasztró-
fa ellen védelmet nyújtó kötvényt 
is jellemzően olyan térségekben 
kötik meg, ahol ilyesmi előfordult 
vagy előfordulhat, például Buka-
restben vagy az árvizek sújtot-
ta Galacon. „A szolidaritásra le-
het hivatkozni, ám akkor itt is a 
kölcsönösség elvének kellene ér-
vényesülnie, mert például Csík-
szeredában sokkal nagyobbak 
a fűtésköltségek, mint az ország 
más részeiben, ám velük e tekin-
tetben senki sem szolidarizál” 
– fogalmazott Biró Albin. Rámu-
tatott: Spanyolországban vagy 
Csehországban 80-90 százalé-
kos a lakásbiztosítások aránya, 
holott ennek megkötésére sen-
ki nem kötelezi a tulajdonoso-
kat, az arány pedig Magyaror-
szágon is elérte a 60-70 száza-
lékot. A román állam azzal szá-

molt, hogy ha kötelezővé teszik, 
nálunk a 100 százalékos lefedett-
séget is el lehet érni, de a gyakor-
latban a rendszer nem működik. 
Biró szerint az sem szerencsés, 
hogy amikor megtörténik a baj, 
az állam mindig felvállalja a kár 
megtérítését, „a politikusok meg-
mutatják, mennyire humánu-
sak”, helyi vagy központi költség-
vetésből, a katasztrófaalapból fi-
zetnek, ám ezzel egyáltalán nem 
ösztönzik a biztosítás megköté-
sére a tulajdonosokat.

„Anyagilag nem állnak jól”

Biró Albin ugyanakkor elmondta: 
ha a biztosítási kultúrával nem is 
lenne baj, a polgárok anyagi hely-
zete akkor sem kedvez kifejezet-
ten a rendszer hatékony műkö-
désének. „Aki egyik hónapról a 
másikra nehezen tudja kigazdál-
kodni a közköltséget vagy a vil-
lany árát, nem fogja megkötni a 
kötelező lakásbiztosítást. Nem 
mondhatják meg azok, akik Bu-
karestben az átlagnál nagyobb 
fizetésből élnek, hogy az évi 90 
lej nem sok, hiszen abból a 90 lej-
ből egy család rengeteg alapélel-
miszert vásárolhat meg” – ma-
gyarázta a Pénzügyi Felügyelet 
tagja. Egy évekkel ezelőtt készí-

tett összesítésből is kiderül, hogy 
a fakultatív biztosítások aránya 
egyenes arányú a lakók gazda-
sági helyzetével – legyen szó élet-
biztosításról vagy a mindenre ki-
terjedő fakultatív gépjármű-biz-
tosításról (CASCO). Ezek aránya 
akkor 7-8 százalék körül moz-
gott, mostanra sikerült feltor-
nászni 15-20 százalékra. Szin-
tén néhány évvel ezelőtt, amikor 
a Katasztrófák Elleni Biztosítási 
Csoport (PAID) még nem sajátí-
totta ki a kötelező lakásbiztosítás 
forgalmazásának jogát, a társa-
ságok csomagban árulták a köt-
vényeket. Akkor is évi 20 euróba 
került a biztosítás, a csomag pe-
dig tartalmazta a tűz-, a vihar- és 
az áztatási károk megtérítését is. 
Az értékesítés akkor jóval ered-
ményesebb volt, a jelenlegi 1,8 
millióhoz képest mintegy 5 millió 
ingatlant biztosítottak. Biró sze-
rint ma már a brókerek sem érde-
keltek, hogy meggyőzzék az ügy-
feleket, hiszen a kötelező kötvé-
nyek eladása után a PAID 20 szá-
zalékos jutalékot fizet, a 20 eu-
ró után így kevesebb mint 20 lejt 
kapnak, miközben rengeteg pa-
pírmunkával jár az ügyintézés.

Nem érdeke az önkormányzatnak, 
hogy ellenőrizzen

A törvény értelmében a polgár-
mesteri hivataloknak kellene el-
lenőrizniük a kötelező kötvé-
nyek meglétét, ezek hiányában 
100-500 lej közötti bírságot kel-

lene kiróniuk. Azonban az el-
múlt hét évben, amióta érvény-
ben van a kötelező lakásbiztosí-
tásra vonatkozó jogszabály, még 
egyetlen önkormányzat sem el-
lenőrzött és bírságolt, nem is fű-
ződik érdekük ehhez, hiszen a 
behajtott pénz nem marad hely-
ben, a központi költségvetésbe 
kell utalniuk. Másrészt a törvény 
semmilyen szankciót nem ír elő, 
ha az önkormányzatok nem in-
tézkednek. Ebben a formában vi-
szont a kötelező biztosítás nem 
éri el a célját, a 20 százalékos le-
fedettségből nem folyik be annyi 
pénz, hogy egy katasztrófa, pél-
dául földrengés esetén megtérít-
hessék a károkat, így szintén az 
állami költségvetésből kell majd 
megtenni. Biró Albin számításai 
szerint az adminisztrációs költ-
ségek kifizetése után a jelenleg 
befizetett összegekből tulajdon-
képpen nem marad semmi. Sze-
rinte az lehetne a megoldás, ha 
a vonzóvá tett, szabadpiacon el-
adott fakultatív biztosításokból 
befolyt összeg egy részét, 3-5 
százalékát automatikusan átten-
nék egy katasztrófaalapba.

A biztosítási rendszer módosí-
tása a szeptember 17-én Erdély 
több városára lecsapott ítéletidő 
nyomán vált aktuálissá és sürge-
tővé. A vihar rengeteg lakóingat-
lant megrongált, mivel azonban 
a kötelező biztosítás nem fedezi 
ezeket a károkat, a tulajdonosok 
egy részének saját zsebből kel-
lett állnia a javításokat, ugyanak-
kor az állami költségvetésből is 
jelentős összeget különítettek el a 
károk helyrehozására – az érin-
tett tíz megyének összesen 36 
millió lejt utaltak ki a beavatko-
zási alapból. Jelenleg egy 10 ezer 
eurós kötelező biztosításért egy 
évre 10 eurót kell fizetni, míg egy 
fakultatív kötvény, amely példá-
ul azt is fedezi, ha a szomszédos 
ingatlanban kár keletkezik, 35–
45 euróba kerül. A Pénzügyi Fel-
ügyelet és a PAID egyébként a hé-
ten tájékoztató kampányt szer-
vez, amelynek során arra próbál-
ják ráirányítani a lakosság figyel-
mét, mennyire fontos a lakások 
kötelező biztosítása.

BÍRÓ BLANKA

A kockázatviselés kultúrájának hiánya, de a lakosság rossz anyagi helyzete 

miatt sem működik jól a kötelező lakásbiztosítási rendszer – nyilatkozta Biró 

Albin annak kapcsán, hogy a Pénzügyi Felügyelet átszervezésre készül.
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Nagyot fordult szűk két év alatt a fut-
ballvilág a magyar szurkolókkal: miköz-
ben 2015 novemberében milliók ünne-
pelték válogatott kedvenceikkel együtt 
az ősidők óta várt Európa-bajnoki szerep-
lés kiharcolását, a drukkerek most a játé-
kosok kifütyülésével vettek búcsút a ku-
darcos világbajnoki selejtezősorozattól. 
Nemcsak a címeres mezt kedd este ma-
gukra húzó labdarúgók, illetve az őket 
felkészítő szakmai stáb számára vissz-
hangzik még most is fájón az utolsó el-
lenfél, Feröer passzjátékát kísérő buda-
pesti ollézás vagy a német szövetségi ka-
pitánynak címzett Auf Wiedersehen! rig-
mus: a „B közép” kíméletlen magatar-
tása annak a szomorú közhangulatnak 
egyfajta megnyilvánulási formája, amely 
szinte minden piros-fehér-zöld szurkoló-
ra rátelepedett az elmúlt időszakban.

A labdarúgás eleve kegyetlen műfaj, 
annak pedig, aki főállásban részese en-
nek, tudnia kell, hogy a siker múlandó, és 
ha a kovácsműhelyben kialszik a láng, hi-

ába szolgált jól a mester, tovább kell áll-
nia. Bernd Storck diadalmenetben vezet-
te ki a magyar fociválogatottat a tavalyi 
kontinensviadalra, ahol csapata csodákat 
tett – a csoportelsőként nyolcaddöntőbe 
jutott nemzeti tizenegy franciaorszá-
gi szereplésére már nem lehetett ráfog-
ni, hogy véletlen volt, így joggal várhatták 
el a szurkolók a hasonló folytatást. Azon-
ban nem hiába mondják, hogy a csúcson 
maradni sokkal nehezebb, mint elérni azt. 
A visszavonulások, sérülések, eltiltások 
miatt szétesett, a szerencsétlen kísér-
letezgetések és makacs ragaszkodások 
nyomán még jobban összezavarodott vá-
logatott nemhogy versenyben lett vol-
na a vb-szereplésért: tízéves mélypont-
ra zuhant azzal, hogy csupán 13 pontot 
szerzett 10 mérkőzés alatt, és miközben 
egyetlen pontot sem lopott az első két 
helyezettől, jókorákat égett gyengébb-
ként jegyzett ellenfeleivel szemben is.

Bár a papírforma révén megelőlege-
zett csoportharmadik hely összejött, 

a  visszalépés szinte minden más téren ki-
mutatható, ígyhát nem csoda, hogy az el-
múlt években kedvenceik mellett jóban-
rosszban kitartó drukkereknek elegük 
lett. Egyértelmű, hogy a jelenlegi szakmai 
stáb nem tudott újítani, a Feröer elleni 
kínkeserves győzelem pedig csak ráerő-
sített arra, hogy a Storck-féle út nem ke-
csegtet sok jóval. Pedig a 2018-as orosz-
országi vb-t követő újabb megmérettetés 
ismét tág kaput nyit: az Európa-bajnok-
ság 2020-as ünnepi kiadására már nem-
csak a szokványos selejtezőkből, hanem 
az újonnan létrehozott, jövő ősszel rajto-
ló Nemzetek Ligájából is ki lehet jutni. Az 
esélyek nőnek, de mit sem érnek, ha nem 
egy hittől és reménytől duzzadó, küzde-
ni akaró és tudó válogatott próbál élni ve-
lük. Ezek az adottságok pedig nem egy 
leépülőfélben lévő csapat ismérvei. Úgy-
hogy lassan újult erővel neki kellene fogni 
építkezni, abban bízva, hogy ha egyszer, 
nem is olyan régen Dárdai Pálnak sike-
rült, akkor másnak is összejöhet.VE
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Csapatépítő tréningHétezer éves leletre 
bukkantak Váradon
Jelentős, mintegy 7000 éves 
régészeti leletre bukkan-
tak Nagyvárad szélén, ahol új 
tömbháznegyed építésére ké-
szülnek. A szakemberek Krisz-
tus előtt 4800-ra tehető lakó-
építmények és élelmiszer táro-
lására alkalmas kamra nyomait 
találták. Az archeológusok sze-
rint a környék gazdagon ellátta 
vízzel, termőfölddel és fával az 
ott élőket. A 4,5 hektáros terü-
leten, amelyen ásatást folytat-
tak, több mint 500 nyomot, az-
az lakóhely, sír vagy raktárként 
szolgált helyiség nyomait tud-
ták beazonosítani. A régészek 
kerámiából, csontból és kőből 
készült eszközök darabjait is 
megtalálták a helyszínen, eze-
ket helyreállításuk után a nagy-
váradi Körösvidéki Művészeti 
Múzeumban mutatják be.

Füstbe ment terv? Biró Albin szerint a módosítás lehetetlen helyzetbe fogja hozni a biztosítási piacot
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