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Megkérdeztük olvasóinkat

Hamarosan számíthatunk egy újabb 
törvénykezési unikumra: habár a lakos-
ságnak csak egy nagyon kis töredékét 
fogja érinteni, mégis előreláthatólag na-
gyobb port kavar majd, mintha az egész 
ország aprajára-nagyjára vonatkozna. 
Lehet, máris javában agyalnak rajta a 
magukat szakértőknek mondók, vagy 
tán kivárják az őszi törvényhozási ciklust 
és a hosszú, forró nyár idején tökélete-
sítik a most csak pillanatnyi ötleteiket. 
A megoldandó alaphelyzet önmagában 
nem ismeretlen, sőt az eltelt huszon-
nyolc évnek az ehhez hasonló esemé-
nyek voltak a pikánsnak is mondható 
fűszerszámai: sziámi ikrekként összetar-
tozók léptek hirtelen két irányba, mind-
két csonk magát hirdette igazi demok-
ratának és az új világ letéteményesének. 
Aztán kiderült, mennyire fölösleges a 
jobbra-balra át jelszavát emlegetni, hisz 
teljesen egyformán tesznek mindent, 

visszacsúsztak hát egymás közelébe, és 
a hátra arc lett a jelszavuk, majd enged-
tek a látszólag legnagyobb ellenségük 
csábításának és karjaiba hulltak. Előre, 
csakis előre – ordítozták, s ha valaki vá-
ratlanul rájuk kérdez, merre is van a me-
netirány, nem tudtak volna mit válaszol-
ni. Talán ha azt nem, hogy arra, amerre 
mi megyünk. Mikor, most vagy ezelőtt 
egy perccel? Mindegy, úgyis mindig mi 
szabjuk meg az irányt. De ilyen nagy 
felbuzdulás, ilyen szökőárhoz hasonló 
nekiindulás még nem volt: szinte min-
denki elindult valamerre, láthatóan nem 
tudva a pontos célt. Egyik pártszobából 
a másikba, de ha az csak előszoba, akkor 
gyorsan át a harmadikba. Közben pedig 
keresni ismerős arcokat, akik mellé állni 
lehet, bízni, hogy ismerik az irányt. Ám 
egyre csak már néhányszor leköpdösött 
képek tűnnek fel, megrugdosott alfelek, 
betört koponyák. Most már jó lesz, most 

már tudjuk – kurjongat egyik-másik és 
talán el is hiszi magának. De a legtöbb 
csak kóvályog, hagyja, rángassák erre-
arra. Nem tud, nem mer hinni senkiben. 
Ezért kellene sürgősen egy parlamenti 
közlekedési törvény, ami aprólékosan 
elmondaná, melyik padsorból merre 
érdemes a leginkább menni, s ha nem 
arra akar, akkor merre kell kerülni. Jelző-
táblák helyett önjelölt vezetők képei von-
zanák-taszítanák a tanácstalanokat. Kell 
ez a törvény, siessenek vele a magukat 
szakértőknek kikiáltók. Mert ez a káosz 
szörnyű és a legrosszabb, hogy lecsitult 
az útszéli szóváltások áradata: nem tud-
ni, holnap nem kényszerülnek-e szerel-
metes összeborulásra a ma leszidottal. 
Reménykedjünk, minden zsák megtalálja 
a maga foltját és ősszel kivirulva láthat-
nak neki a jól megszokott egymás gyalá-
zásnak. Jól telik vele az idő, aztán majd 
csak lesz valahogy!

Menetirány

Válaszadóink általában fon-
tosnak tartják, hogy biz-
tosítva legyenek ők vagy 

ingatlanjuk, viszont vegyes a ta-
pasztalat azok részéről, akik már 
kötöttek valamilyen típusú bizto-
sítást, és adott esetben igényelték 
is az ezzel járó anyagi segítsé-
get. Vannak, akik úgy gondolkod-
nak, eddig is maguk oldották meg 
problémáikat, ezután sincs szük-
ségük a biztosító segítségére.

Pénz kérdése

„Voltak az életemben problé-
mák, de biztosítás nélkül is meg-
oldottam”; „Pénzkidobás. Amikor 
baj van, hiába a sok évig fizetett 
részlet, mert nem fizeti vissza 
a biztosító”; „Fizettem egy ideig, 
de úgy gondolom, ez is csak úri 
hóbort” – olvasható a válaszok 
között. Vannak, akik arról szá-
molnak be, hogy bár fontosnak 
tartják biztosítást kötni, mégsem 
élnek ezzel a lehetőséggel. „Nem 
hülyeség a biztosítás, de amíg 
annyi pénzt keresünk, amiből 
éppen csak megélünk, nem futja 
biztosításokra is”; „A baleset-biz-
tosítás hasznos lehet, főleg egy 
utazás esetén, de általában nem 
kötök biztosítást”; „Még nem kö-
töttem semmilyen biztosítást, de 
jónak tartom”; „Még nincs biztosí-
tásom, de valószínű, hogy kötök”; 
„Évekig fizettem életbiztosítást, 
de amikor munka és pénz nél-
kül maradtam, sajnos, nem tud-
tam tovább fizetni. Egyébként úgy 
gondolom, hogy nagyon fontos, 
mert az ember nem tudja, hogy 
mit ér meg” – írják.

Csalódtak, már nem fizetik

„Ingatlan- és életbiztosításom 
is csak volt” – olvasható az egyik 
szelvényen. Akik magyarázat-
tal is szolgálnak, hogy miért 
szakították meg biztosítási szer-
ződésüket ezt írják: „Igen, éltem 
a lehetőséggel, és egy pár évig fi-

zettem is. Gond lett a tömbhá-
zunk tetőzetén, és segítséget 
kértünk a biztosítótól, de nem 
kaptunk. Mivel visszautasítot-
tak, többet nem fizettem”; „Én 
már nem tartom fontosnak, mi-
vel vagy négy évig fizettük a biz-
tosítást, és már két éve semmit 
sem tudunk arról, hogy mi lett 
a pénzünkkel”; „Ingatlanra volt 
biztosításom, de amikor egy ron-
gálásos betörés után a biztosí-
tó visszautasította a kérésünket, 
arra hivatkozva, hogy nem elég-
gé nagy a kár, eldöntöttük, hogy 
tovább nem fizetjük”; „A kötele-
ző lakásbiztosítást fizettem egy 
ideig, de már nem. Mifelénk nem 
valószínű, hogy éppen az árvíz 
rongálja meg a házakat. Főleg 
nem a negyedik emeleti lakásun-
kat”; „A biztosítás nem rossz, de 

a szerződés apró betűs részeiben 
bizony olyasmik vannak, amik 
sok esetben kizárják a kártérí-
tést. Megjártam, tudom.”

„A pénz is fontos, 
de a biztonság is az”

Jó tapasztalataikat osztják meg 
azok, akiktől a következő vála-
szok érkeztek: „Nagyon fontos-
nak tartom a biztosítást. Hála 
Istennek, még nem kellett rászo-
rulni”; „Fontosnak tartom, mert 
ha valami baj történik, akkor bár 
tudja az ember, hogy mire és kire 
számíthat. Ha külföldre utazunk, 
biztosítás nélkül nem megyünk 
el”; „A banki hitelem mellett kö-
telezően kellett kössek élet- és 
baleset-biztosítást. Hasznát is 
vettem, mert amikor eltörött a ke-

zem, bizony nem voltam rest, utá-
najártam, és elég szép összeget 
kaptam”; „A férjemnek van bal-
eset-biztosítása, és igen, hasz-
nát is vette. A biztosító kifizette 
a műtétje költségeit”; „Fontosnak 
találom, és minden évben meg 
is kötöm”; „Fontosnak tartom, és 
van is a családnak. A pénz is fon-
tos, de a biztonság is az”; „Olyan 
a munkám, hogy állandóan ve-
szélynek vagyok kitéve, ezért bal-
eset- és életbiztosításom is van”; 
„17 éves koromban álltam mun-
kába, azóta van életbiztosításom, 
és most, 63 évesen is kötöttem 
az utolsó időkre is. Nagyon fon-
tos, mindenkinek kellene legyen”; 
„Életbiztosításom van. Bár így 
gondoljak a gyermekem jövőjére, 
ha másképp nem tudom segíteni 
anyagilag.”

Amíg kevés a bevétel, nem futja biztosításra – olvasható a válaszok között

FOTÓ: GECSE NOÉMI

Mennyire tartja fontosnak, hogy élet-, baleset- vagy ingatlanbiztosítást kössön? 
Élt már ezzel a lehetőséggel?




