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A kincses város éves költségvetésének kétszeresét is meghaladják a tavalyi tranzakciók

Szárnyal a kolozsvári ingatlanpiac

Kolozsvár számított a máso-
dik legdrágább ingatlanpiac-
nak Bukarest 1. kerülete után 

a négyzetméterenkénti átlagár te-
kintetében a tavalyi évben. A négy-
zetméterenkénti átlagár 2017-ben 
1211 euróra rúgott a kincses város-
ban, ehhez képest 2016-ban még 
csak 1000 eurót kellett kifizetni egy 
négyzetméter lakófelületért. Töb-
bek között erre világít rá a 2017-ben 
lebonyolított ingatlanpiaci tranzak-
ciókról szóló, frissen közzétett ki-
mutatás, amelyet a Veridio tanács-
adó cég készített el a kolozsvári pol-
gármesteri hivatal adóügyi igazga-
tóságának adatai alapján. Ezek az 
adatok többek között tartalmazzák 
a tavaly a kincses városban gazdát 
cserélt ingatlanok számát, azok tí-
pusát (ház, tömbházlakás, telek, 
egyebek), a vásárláskor kifizetett 
négyzetméterenkénti átlagárat a 
teljes város vonatkozásában, illetve 
lakónegyedekre lebontva.

A 320 ezer lakosú, közel 180 négy-
zetkilométeren elterülő Kolozsvár 
ingatlanpiacának 2017-es alaku-
lásáról szóló felmérés értelmében 
2016-hoz képest tavaly 30 százalék-
kal növekedett a szektor, elérve a 
közel 600 millió eurós szintet. Ez az 
összeg több mint kétszerese a város 
teljes éves költségvetésének, amely 
jelenleg 257 millió eurót tesz ki. Egy 
másik hasonlat: becslések szerint 
ennyibe kerülne a kolozsvári metró 
megépítése. Országos összevetés-
ben Kolozsvár számított a második 
legdrágább ingatlanpiacnak a négy-

zetméterenkénti átlagár tekinteté-
ben; az első helyen Bukarest 1. ke-
rülete állt. Tavaly a négyzetméteren-
kénti átlagár 1211 euró volt Kolozs-
váron, ehhez képest 2016-ban 1000 
eurót kellett fizetni egy négyzetmé-
ter lakófelületért.

Kolozsvár 2017-ben is számos, 
más megyéből érkező vásárlót von-
zott, akiknek közel egyharmada 
nem Kolozs megyei (a vevők 69 szá-
zaléka Kolozs megyei) illetőségű. 

A legtöbben a környező megyék-
ből érkeztek: Beszterce-Naszódból, 
Máramarosból, Szilágyból, Fehér-
ből, Marosból és Szatmárból. A fel-
mérésből kiderül, hogy a megvásá-
rolt ingatlanok 31 százalékát banki 
kölcsönnel fizették ki, ez az arány 
jelentősen megnőtt a korábbi évek-
hez képest. 2016-ban ez az arány 
még 17, 2015-ben 26, 2014-ben pe-
dig 16 százalékos volt. Miközben 
a kincses városi ingatlanpiac érté-
ke tavaly 594 millió euróra rúgott, 
ehhez képest 2014-ben 284 millió, 
2013-ban pedig 200 millió euró volt. 
A megvásárolt ingatlanok 63 száza-
léka tömbházlakás.

Érdekes, hogy a legforgalmasabb 
hónapnak 2017-ben a december bi-
zonyult, ekkor bonyolították le a 
legtöbb tranzakciót (mintegy 79,1 
millió euró értékben). A leggyako-

ribb adás-vételi szerződések 500 és 
1000 négyzetméter közötti telkek-
re vonatkoztak, ugyanakkor legin-
kább a 35 és 55 négyzetméter közöt-
ti tömbházlakások cseréltek gaz-
dát. Az árak tekintetében a Monos-
tori úton adták el a legnagyobb ösz-
szegért (összesen 24 millió euró ér-
tékben), valamint a legtöbb ingat-
lant (összesen 327-et), miközben 
a Békás negyedben voltak a legol-
csóbbak a lakások, és itt is kelt el 
belőlük a legkevesebb. A legdrágább 
ingatlan 600 ezer euróba került, a 
lakóház a város központi részében, 
a Mócok útján található. Kitér a ku-
tatás arra is, hogy 1,1 millió euró 
volt a legmagasabb összeg, amelyet 
egy telekért fizettek, a terület a Bor-
háncs negyedben található. 

ROSTÁS SZABOLCS

Harminc százalékos bővülést produkált tavaly az in-

gatlanpiac Kolozsváron, ahol mintegy 600 millió euró 

értékben cseréltek gazdát a telkek és a lakások. Egy 

friss kutatás szerint a kincses városban ingatlanba 

fektetők harmada más megyéből származik.

Egyre nagyobb gondnak tartják Né-
metországban a családi pótlék meg-
szerzését célzó migrációt: csütör-
tökön megjelent kormányzati ada-
tok szerint már több mint 260 ezer 
olyan gyermek után fizetnek csalá-
di pótlékot a német adófizetők pén-
zéből, aki nem Németországban 
nevelkedik. A szövetségi pénzügy-
minisztérium adatai szerint júni-
usban Németország 268 336 olyan 
gyermek után fizetett családi pótlé-
kot, aki az Európai Unió (EU) vagy 
az Európai Gazdasági Térség va-
lamely másik tagállamában él. Ez 
10,4 százalékos emelkedés a tavaly 
év végi 243 234-hez képest. A csalá-
di pótlék Németországban 18 éves 
korig jár, vagy legfeljebb 25 éves ko-
rig, ha a gyerek tanul. Összege idén 
az első és a második gyerek után 
havi 194 euró, a harmadik gyerek 
után 200 euró, a negyedik és az ösz-
szes többi gyerek után 225 euró. 
A nem Németországban élő gyer-
mekek után kifizetett családi pótlék 
így havi szinten nagyjából 50 millió 
eurós költséget jelent. A német csa-
ládi pótlékban részesített lengyel 
állampolgárságú gyermekek szá-
ma 2017 óta 15 ezerrel emelkedett, 
a cseh állampolgárságúaké pedig 
ötezerrel, a románoké kétezerrel – 
emelte ki összeállításában az ntv 
hírtelevízió hírportálja.

Önkormányzati vezetők szerint a 
növekedés sok esetben a szociális 
rendszer juttatásainak megszerzé-
sét célzó tömeges visszaéléseknek, 
kelet-európai bűnöző csoportok te-
vékenységének tulajdonítható. Sören 
Link duisburgi polgármester elmond-
ta, a városban élő romániai és bulgá-
riai szintik és romák száma 2012 óta 
hatezerről 19 ezerre emelkedett. Em-
bercsempészek juttatják el őket az 
olcsó lakbérek miatt vonzó városba, 
hogy legyen bejelentett németországi 
lakóhelyük, és így jogosultságot sze-
rezzenek a családi pótlékra. „Gyak-
ran azt sem tudni, hogy a bejelentett 
gyermekek egyáltalán léteznek-e” 
– idézte az MTI a szociáldemokra-
ta politikust, aki szerint csalók visz-
szaélnek a mozgás és a letelepedés 
EU-s szabadságával. A városi önkor-
mányzatok szövetsége (Deutscher 
Städtetag) szerint be kell vezetni az 
úgynevezett indexálást, vagyis a tá-
mogatás összegét hozzá kell igazíta-
ni a gyermek tényleges lakóhelyén je-
lentkező létfenntartási költségekhez. 
„Nem embertelenség, ha a romániai 
szintnek megfelelő családi pótlékot 
kap valaki, aki Németországban dol-
gozik, de a gyermekei Romániában 
élnek” – emelte ki Helmut Dedy, az 
érdekképviselet ügyvezetője.
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Erősödik a magyar gazdaság, az 
utóbbi négy évben az ipari növeke-
dés terén élen járt a visegrádi or-
szágok között, azonban nem a növe-
kedés önmagában a cél, hanem az, 
hogy a közösen megtermelt haszon 
Magyarország és a magyar csalá-
dok számára kézzelfogható előnyö-
ket jelentsen – hangsúlyozta az in-
novációs és technológiai minisz-
térium (ITM) gazdaságstratégiá-
ért felelős államtitkára csütörtökön 
Jászberényben, a szombatig tartó 
V. Kárpát-Haza Magyar Konferen-
cia és Üzletemberfórum megnyitó-
ján. György László a Csángó Feszti-
vál keretében rendezett eseményen 
közölte, a technológia egyre roha-
mosabb fejlődése kihívás elé állít-
ja a magyar vállalkozókat, ezekre 
pedig a magyarok kreativitása és 
az innováció a válasz. „Az innová-
ció nemcsak új dolog létrehozását, 
feltalálását jelenti, hanem valami 
meglévő dolog megtanulását, meg-
felelő alkalmazását is” – idézte az 
MTI az államtitkárt.

Fekete Péter, az emberi erőfor-
rások minisztériumának (Emmi) 
kultúráért felelős államtitkára a 
konferenciát megnyitó beszédében 
elmondta: Magyarország elmúlt 
években tanúsított sikeres gazda-
ságpolitikája, eredményes társa-
dalompolitikája, határozott külpo-

litikája és „meg nem alkuvó” nem-
zetpolitikája révén egy hosszú tá-
vú, a nemzet jövőjét emberöltőkre 
meghatározó, nemzetépítő és nem-
zetegyesítő korszakot nyitott meg. 
„Magyarország a felemelkedés út-
jára lépett” – jelentette ki. Szerinte 
az elmélyülő válságoktól szenvedő 
Európa szívében Magyarország sa-
ját, sikeres utat választott, amely-
nek legfőbb célja, hogy a Kárpát-me-
dencei magyarság ismét egységes, 
erős nemzetté váljon. Fekete Pé-
ter úgy fogalmazott, a magyar nem-
zet újraegyesítésének megtestesítő-
je a magyar anyanyelv és a nemze-
ti kultúra, amely nemzedékek kö-
zött és nemzedékről nemzedékre 
is élő, erős, lelki, szellemi, gazda-
sági sorsközösséget képes teremte-
ni. „Az élet tisztelete, az ember sze-
retete, a családi közösség védelme, 
az erős nemzetgazdasági és nem-
zeti kultúra váljon újra a nemze-
ti sors alapjává” – mondta, hozzá-
téve: hisz abban, hogy ezen múlik 
a Kárpát-medencei magyar közös-
ség megmaradása. Szabó Tamás, 
Jászberény polgármestere (Fidesz–
KDNP) méltatta a Jászság gazdasá-
gi teljesítményét, amely szavai sze-
rint akár európai uniós, nemzetkö-
zi mércével mérve is példaértékű.
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Pótlékmigráció románokkal Fókuszban a magyar családok

Kamatláb: enyhített 
a jegybank
Három bázisponttal csökkent, 
évi 3,30 százalékra mérséklő-
dött csütörtökön a lejalapú hite-
lek törlesztőrészletét befolyásoló 
három hónapos bankközi hitelka-
matláb (ROBOR) – közölte a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR). A bank-
közi hitelkamatláb 2018 elején 
még évi 2,05 százalékos, egy évvel 
ezelőtt, 2017. augusztus 9-én pe-
dig évi 0,87 százalékos volt. A jel-
záloghitelesek esetében alkalma-
zott hat hónapos bankközi hitel-
kamatláb a szerdán jegyzett évi 
3,45 százalékról 3,44 százalékra 
csökkent, míg a kereskedelmi ban-
kok egymás közötti hitelezésekor 
használt kilenc hónapos ROBOR 
évi 3,49 százalékon stagnál. Az 
éves ROBOR egy bázisponttal, évi 
3,57 százalékra emelkedett.

Bírság a Bancpostnak

A fogyasztóvédelmi hatóság csü-
törtökön 150 ezer lejre büntet-
te a Bancpostot, amelyet egyút-
tal arra kötelezett, hogy fizesse 
vissza a kamatköltségeket ama 
ügyfelei számára, akiknek hite-
leit korábban egy holland válla-
latnak adta tovább a pénzinté-
zet. A döntés 2008 és 2018 kö-
zötti hiteleket érint, a fogyasztó-
védelem rendelete a kamatokra 
és a büntetőkamatokra is vonat-
kozik. A Transindex portál szerint 
a hatóság azzal indokolta a dön-
tést, hogy a hiteleket átvevő hol-
land ERB New Europe Funding 
sem Romániában, sem Hollandi-
ában nem rendelkezik olyan en-
gedéllyel, amely alapján hitel-
intézetként tevékenykedhetne. 
A döntéssel kapcsolatban a Ziarul 
Financiar gazdasági napilap meg-
jegyzi, hogy az ilyen ügyletek jo-
gi vonatkozásai már régóta meg-
kérdőjelezhetőek. Egyelőre nem 
közöltek azzal kapcsolatos infor-
mációkat, hogy a döntés hány fo-
gyasztót érint.

Kárt okoz az aszály 
Ausztráliában
Bár Ausztráliában most tél van, 
ott is extrém az időjárás: 1902 
óta nem esett olyan kevés eső 
egy évben, mint most. Emiatt 
már az állattartó gazdák is ko-
moly gondokkal küzdenek. A hely-
zet annyira kritikus, hogy a he-
lyi kormányzat szárazság sújtot-
ta térségnek nyilvánította Auszt-
rália legnépesebb szövetségi ál-
lama, Új-Dél-Wales egész terüle-
tét. „A mostani tél kifejezetten ke-
mény, 1965 óta nem volt ilyenre 
példa. És a legtöbb gazda még az 
előző szárazságot sem heverte ki. 
Mindegyik gazdaságot támogat-
ni fogjuk, hogy ezen az időszakon 
túltegyük magunkat” – mondta 
Niall Blair, a kiemelt iparágakért 
felelős miniszter. A hatóságok 
szerint a szárazság miatt az or-
szág gazdaságának alapját jelen-
tő állattartás kerülhet válságba a 
szövetségi államban, mivel a va-
don élő kenguruk nagy csoport-
jai fellegelik és le is tarolják a me-
zőket a haszonállatok elől. Ezért 
a helyi kormány engedélyezte, 
a gazdáknak, hogy annyi kengu-
rut lőjenek ki, amennyire szükség 
van. A kengurufeldolgozók szö-
vetsége bírálta a döntést, mert 
szerintük az ellenőrzés nélküli va-
dászat nem jelent jó megoldást. 
Bár a hét elején volt némi csapa-
dék, az előrejelzések a következe-
ző három hónapra is az átlagos-
nál szárazabb időt jósolnak.

A kincses város meredeken bővülő ingatlanpiaca a második legnagyobb az országban a bukaresti után
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