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A csíkszeredai szakembert 
annak nyomán kerestük, 
hogy az Economica.net 

gazdasági hírportál beszámo-
lója szerint az ASF hamarosan 
véglegesíti, és a parlament elé 
terjeszti a kötelező lakásbizto-
sítási rendszer módosítását cél-
zó törvénytervezetet. Az egyik 
legfontosabb változás, hogy a 
jelenleg három természeti ka-
tasztrófát – földrengés, árvíz és 
földcsuszamlás – lefedő kötele-
ző kötvénybe a megadott plusz-
pénz ellenében bele lehetne 
foglalni a tűz és a vihar okozta 
károk megtérítését is.

Tűz mint természeti katasztrófa?

Biró Albin lapcsaládunk-
nak elmondta: az intézkedés 
ugyan növelheti a biztosított 
ingatlanok számát – jelenleg 
ugyanis ezeknek a lakások-
nak az aránya alulról súrol-
ja a 20 százalékot –, viszont 
a biztosítótársaságokat lehe-

tetlen helyzetbe hozzák. Ha 
ugyanis kötelezővé teszik a 
tűz- és viharkárokra vonat-
kozó kötvényeket, akkor ezek 
kikerülnek a szabadpiacról, 
rontva ezzel az általános pia-
ci helyzetet. Biró szerint az is 
vitatható, hogy a tűz kataszt-
rófának minősül-e, ilyesmiről 
ugyanis abban az esetben be-
szélhetünk, ha egy régiót vagy 
egy települést sújt egy jelen-
ség, a tüzet pedig általában 
időben sikerül megfékezni. A 
felügyelet tagja úgy véli: nem 
Bukarestben kellene megszab-
ni, és kötelezővé tenni a tűz- 
és viharkárok elleni biztosítás 
megkötését, erről a tulajdono-
sok is dönthetnek egyénileg.

„Az állam úgyis felvállalja”

A szakember arra is kitért: 
noha a lakásbiztosítási kötvény 
megkötése kötelező jellegű, 
mégis az országban nyilvántar-
tott 8,8 millió ingatlanból mind-
össze 1,7 milliót biztosítottak 
be, sőt ezek száma az utóbbi hó-
napokban is csökkent. Szerinte 
ez elsősorban azzal magyaráz-
ható, hogy nehéz elfogadtatni az 
emberekkel, hogy olyan kocká-
zatokért fizessenek, amelyek 
őket belátható időn belül nem 
fenyegetik, például olyan vidé-
ken élnek, ahol nem jellemző 
a földrengés- vagy az árvízve-
szély. A három természeti ka-
tasztrófa ellen védelmet nyújtó 
kötvényt is jellemzően olyan tér-
ségekben kötik meg, ahol ilyes-
mi előfordult vagy előfordulhat, 
például Bukarestben vagy az ár-
vizek sújtotta Galacon. „A szo-
lidaritásra lehet hivatkozni, ám 
akkor itt is a kölcsönösség elvé-
nek kellene érvényesülnie, mert 
például Csíkszeredában sok-
kal nagyobbak a fűtésköltségek, 
mint az ország más részeiben, 
ám velük e tekintetben senki 
sem szolidarizál” – fogalmazott 
Biró Albin. Rámutatott: Spanyol-
országban vagy Csehországban 
80–90 százalékos a lakásbiz-
tosítások aránya, holott ennek 
megkötésére senki nem kötelezi 
a tulajdonosokat, az arány pedig 

Magyarországon is elérte a 60–
70 százalékot. A román állam 
azzal számolt, hogy ha kötele-
zővé teszik, nálunk a 100 szá-
zalékos lefedettséget is el lehet 
érni, de a gyakorlatban a rend-
szer nem működik. Biró szerint 
az sem szerencsés, hogy ami-
kor megtörténik a baj, az állam 
mindig felvállalja a kár megté-
rítését, „a politikusok megmu-
tatják, mennyire humánusak”, 
helyi vagy központi költség-
vetésből, a katasztrófaalapból 
fizetnek, ám ezzel egyálta-
lán nem ösztönzik a biztosítás 
megkötésére a tulajdonosokat.

„Anyagilag nem állnak jól”

Biró Albin ugyanakkor el-
mondta: ha a biztosítási kul-
túrával nem is lenne baj, a 
polgárok anyagi helyzete akkor 
sem kedvez kifejezetten a rend-
szer hatékony működésének. 
„Aki egyik hónapról a másik-
ra nehezen tudja kigazdálkod-
ni a közköltséget vagy a villany 
árát, nem fogja megkötni a kö-
telező lakásbiztosítást. Nem 
mondhatják meg azok, akik Bu-
karestben az átlagnál nagyobb 
fizetésből élnek, hogy az évi 90 
lej nem sok, hiszen abból a 90 
lejből egy család rengeteg alap-
élelmiszert vásárolhat meg” 
– magyarázta a Pénzügyi Fel-
ügyelet tagja.

A törvény értelmében a pol-
gármesteri hivataloknak kellene 
ellenőrizniük a kötelező kötvé-
nyek meglétét, ezek hiányában 
100–500 lej közötti bírságot 
kellene kiróniuk. Azonban az 
elmúlt 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 tör-
vény semmilyen szankciót nem 
ír elő, ha az önkormányzatok 
nem intézkednek. Ebben a for-
mában viszont a kötelező biz-
tosítás nem éri el a célját, a 20 
százalékos lefedettségből nem 
folyik be annyi pénz, hogy egy 
katasztrófa, például földrengés 
esetén megtéríthessék a káro-
kat, így szintén az állami költ-
ségvetésből kell majd megtenni. 
Biró Albin számításai szerint az 
adminisztrációs költségek ki-
fizetése után a jelenleg befize-
tett összegekből tulajdonképpen 
nem marad semmi. Szerinte az 
lehetne a megoldás, ha a vonzóvá 
tett, szabadpiacon eladott fakul-
tatív biztosításokból befolyt ösz-
szeg egy részét, 3–5 százalékát 
automatikusan áttennék egy ka-
tasztrófaalapba.
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A szakember szerint nem föltétlenül szerencsés a tűz- és viharkárok elleni kötvény kötelezővé tétele

Bizonytalan biztosítási kilátások

Nem működik a rendszer. Az országban nyilvántartott ingatlanok mindössze ötöde van biztosítva

Összetett kérdés a 

kötelező lakásbiztosí-

tás ügye, de az biztos, 

hogy a rendszer jelen-

legi formájában nem 

működik, ennek elsőd-

leges oka, hogy senki 

nem érdekelt ebben – 

vélekedett Biró Albin, 

a biztosítási piacért is 

felelős Pénzügyi Fel-

ügyelet (ASF) tagja.

Aktuálissá vált kérdés

A biztosítási rendszer módosítása a szeptember 17-én Erdély több 
városára lecsapott ítéletidő nyomán vált aktuálissá és sürgetővé. 
A vihar rengeteg lakóingatlant megrongált, mivel azonban a köte-
lező lakásbiztosítás nem fedezi ezeket a károkat, a tulajdonosok 
egy részének saját zsebből kellett állniuk a javításokat, ugyanak-
kor az állami költségvetésből is jelentős összeget különítettek el 
a károk helyrehozására – az érintett tíz megyének összesen 36 
millió lejt utaltak ki a beavatkozási alapból. Jelenleg egy 10 ezer 
eurós kötelező biztosításért egy évre 10 eurót kell fizetni, míg 
egy fakultatív kötvény, amely például azt is fedezi, ha a szomszé-
dos ingatlanban kár keletkezik, 35–45 euróba kerül. A Pénzügyi 
Felügyelet és a PAID egyébként a héten tájékoztató kampányt 
szervez, amelynek során arra próbálják ráirányítani a lakosság 
figyelmét, mennyire fontos a lakások kötelező biztosítása. 

Kifogásolják az országos diák- és hall-
gatói szervezetek, hogy a kormány a 
2017/2018-as tanévtől nem biztosítja az 
ingyenes vonatozás lehetőségét a 26 év-
nél idősebb egyetemisták számára, ho-
lott az előző évben a kedvezmény kortól 
függetlenül minden diákra vonatkozott. 
Az egyetemistákat képviselő szervezet 
(UNSR) nyílt levelet küldött Mihai Tudose 
kormányfőnek és Liviu Pop oktatási 
miniszternek, amelyben rámutatnak: az 
intézkedés ellenkezik az esélyegyenlőség 
elvével. Szerintük az ingyenes vonatuta-
zás kortól, nemtől, nemzetiségtől vagy 

más kritériumtól függetlenül mindegyik 
hallgatónak joga kellene hogy legyen. 
„Minden csoda három napig tart, az ér-
tékes dolgok egy életen át tartanak, egy 
populista ígéret pedig egy évig tart ki” 
– fogalmaznak a szervezet vezetői, akik 
úgy vélik, a romániai oktatási rendszer 
visszafele tett egy lépést. Az egyetemis-
ták magyarázatot kérnek a tanügymi-
nisztertől az intézkedésre, ugyanakkor 
ennek költségvetésre gyakorolt hatá-
sáról is kimutatást szeretnének. Nyílt 
levelükben rámutatnak: a szaktárca hon-
lapján megtalálható statisztikák szerint 

2009 és 2015 között az egyetemisták 
alig 5 százaléka volt 25 és 29 év közötti, 
így gazdasági szempontból semmikép-
pen nem tartják indokoltnak az intézke-
dést. Hasonló állásponton van az ország 
diákszervezeteit tömörítő szövetség 
(ANOSR), amelynek vezetői közlemé-
nyükben úgy fogalmaznak: csalódottak 
amiatt, hogy a hatályos törvények „egyes 
értelmezései alapján” a kormány többé 
nem teszi lehetővé, hogy a 26 év fölöt-
tiek is ingyen utazhassanak a belföldi 
vonatjáratokon. Mint rámutatnak: az 
oktatási minisztérium jogi igazgatósága 

által nemrég megfogalmazott álláspont 
nyomán számos felsőoktatási intéz-
ményben leállították a 26 évnél idősebb 
hallgatók számára az utazási igazolvány 
kibocsátását. Az ANOSR képviselői több 
ízben tárgyaltak az oktatási minisztéri-
um jogi igazgatóságának szakértőivel, de 
a találkozók „nem végződtek pozitívan”. 
A szaktárca szerint az oktatási törvény 
módosítására lenne szükség a problé-
ma megoldásához, így a diákszervezetek 
felszólították a kabinetet, hogy erre mie-
lőbb kerítsen sort.
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Nem vonatkozik mindenkire az ingyenes vonatozás lehetősége
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