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A Székelyföldön az országos átlagnál is kevesebb lakás biztosított

Nem vevők a kötelezőre

A lakosság nem veszi komo-
lyan a kötelező lakásbizto-
sítások megkötését, holott 

ez nagyon fontos lenne – kongat-
ta meg a vészharangot Raed Ara-
fat, a Sürgősségi Esetek Országos 
Felügyelőségének (DSU) vezető-
je egy sürgősségi esetekben ér-
dekelt szakértők konferenciáján. 
Elmondta, egyre szélsőségesebb 
az időjárás Romániában: a korábbi 
évtizedekhez képest sokkal gyak-
rabban tapasztalható mindent el-
pusztító szárazság, amelyet erős 
széllökések és árvizek váltanak fel.

„Korábban tíz évente egyszer volt 
szárazság, most majdnem minden 
második évben ilyen jelenségnek 
lehetünk a tanúi. Gyakran van-
nak földcsuszamlások is. Az átlag-
hőmérséklet 1901 és 2015 között 
1,96 Celsius-fokkal nőtt. 2002-ben 
Făcăieni faluban egy kétperces vi-
har nyomán elhunyt 3 személy, 14 
megsérült, 33 ház eltűnt a föld fel-
színéről, és újabb 395 részlegesen 
megrongálódott. 2016-ban a Maros 
megye egy részén is végigsöprő, 
amúgy csak tíz percet tartó viha-
ros szélben több ház és középület 
is megrongálódott. 2017-ben Te-
mesváron volt erős vihar, amelynek 
során 8 ember életet vesztette, és 
67 orvosi segítségre szorult. Ezek 
a szélsőséges időjárási jelenségek 
szokatlanok számunkra, de fel kell 
készülnünk rájuk” – sorolta az ag-
gasztó tényeket Arafat, aki szerint 
fontos, hogy az emberek tudják, egy 
természeti katasztrófa esetén há-
zak, javak nélkül maradhatnak, ha 
nincsenek bebiztosítva.

A székelyek még kevésbé érdekeltek

A kötelező lakásbiztosítást felü-
gyelő országos felügyelőség (PAID) 
nyilvántartása szerint idén az év 
első felében 1 690 193 lakásbiztosí-
tást kötöttek az országban, valami-
vel többet, mint egy évvel korábban, 
amikor a félévi szám 1 672 974 volt. 

Országos szinten 7 238 974 lak-
hatásra használható ingatlannak 
nincs kötelező biztosítása.

Egy nemzetközi biztosítótársaság-
nál dolgozó, általunk megkérdezett 
szakember szerint viszont a Szé-
kelyföldön még az országos átlagnál 
is kevesebb kötelező lakásbiztosí-
tást kötnek az érintettek. Ez tapasz-
talatai szerint részben azért van, 
mert az évi 20 eurós kötelező biztosí-
tás csak a nevében kötelező, jelenleg 
senki nem ellenőrzi, hogy ez valóban 
megvan-e. Másrészt ez a kötvény ár-
vizek, földrengés és földcsuszamlás 
esetén használható fel, s a Székely-
földön ezek a jelenségek  ritkák. 
„Kovászna megyében, ahol viszony-
lag gyakran vannak kisebb földren-
gések, elég sok kötelező biztosítást 
kötnek az emberek, de Hargita és 
Maros megyében, amikor ezt ajánl-
juk nekik, akkor gyakran azt mond-
ják, hogy ezen a vidéken földrengés, 
árvíz és földcsuszamlás szinte nincs 
is, így inkább nem kérnek az adónak 
nevezett biztosításból. Azt is figye-
lembe kell venni, hogy voltak olyan 
nagyobb méretű természeti kataszt-
rófák, amelyek után az állam kivé-
tel nélkül mindenkinek segélyt utalt 
ki. Ezzel a gesztussal pedig arra bá-
torította az embereket, hogy a jövő-
re nézve ne biztosítsák be javaikat” 
– mondta a szakértő.

Keveset térítenek meg

A szakértő emlékeztetett ugyanak-
kor, hogy a kötelező biztosítás ese-
tében a megtéríthető kár értéke 
maximum 20 ezer euró, s ezt a köt-
vényt nem a biztosítótársaságok, 
hanem a PAID országos hatóság in-
tézi, hozzájuk megy be a befizetett 
összeg, s ők fizetik a kártérítést is. 
(A PAID 2016-ban 543 esetben, 2017-
ben 559 esetben fizetett kártérítést). 
Megkérdeztük, hogy például Ma-
ros és Hargita megyében az elmúlt 
évben tudomása szerint milyen 
esetekben volt ilyen kifizetés. A biz-

tosítási szakértő elmondta, hogy 
Borszék és Tölgyes környékén föld-
csuszamlások, pár másik helyen 
pedig árvíz miatt keletkezett károk 
esetében fizetett a PAID. Kiemelte, 
árvíznek számít az is, ha egy fel-
hőszakadás nyomán a dombokról 
lezúduló esővíz bemegy az ingatla-
nokba, udvarra, s ott kárt okoz. 

A fakultatív biztosítás mellé is kötelező

A törvény értelmében egyébként fa-
kultatív lakásbiztosítást is csak a 
kötelező mellett lehet megkötni. Ezt 
a legtöbb biztosítótársaság betartja. 
A fakultatív biztosítás összege függ 
attól, hogy mekkora összegre köt-
nek biztosítást az érintettek, s mi-
re vonatkozik a biztosítás. Legtöbb 
esetben a tűzesetek, betörések, 
tömbházak esetében az áztatások 
esetében nyújt védelmet a fakulta-
tív biztosítás.

A Székelyföldön a biztosítótársa-
ságok rövidzárlat miatt keletkezett 
tűz, szomszédok áztatása, csőrepe-
dés miatti rongálás nyomán fizettek 
a lakástulajdonosoknak. De viharos 
szél által kifedett házak tulajdono-
sainak is fizettek a biztosítók.

Szélesebb körű védettség kellene

Raed Arafat szavaira reagálva, az 
általunk megkérdezett szakértő azt 
mondta, hogy véleménye szerint az-
zal lehetne a lakástulajdonosokat a 
kötelező lakásbiztosítás megköté-
sére buzdítani, ha kiterjesztenék 
a kötvényben szereplő károk jegy-
zékét, vagyis a kötvény nemcsak 
földrengés, árvíz és földcsuszam-
lás esetén „véddné” az érintetteket. 
Ez azonban nem tetszene a biztosí-
tótársaságoknak, akiknek  a „tor-
tájából” az állam már levágott egy 
szeletet azzal, hogy elvette a 20 eu-
ró értékű kötelező biztosítást, s át-
utalta ezt a PAID-nak.

SIMON VIRÁG

Némi nyugalom után újra drágulnak a lakások

Drágultak szeptemberben az új építésű lakások a nagyobb erdélyi városok-
ban és Bukarestben egyaránt, miután a nyarat viszonylagos csend uralta – 
derül ki az Imobiliare.ro ingatlanközvetítő portál által csütörtökön nyilvá-
nosságra hozott elemzésből. A portál adatai szerint országos viszonylatban 
1,9 százalékkal lettek drágábbak a lakások, egy hasznos négyzetméter 
ára az augusztus végi 1197 euróról 1220 euróra emelkedett. A drágulási 
toplistát ezúttal Bukarest vezeti: a román fővárosban szeptemberben 1,3 
százalékkal 1319 lejre nőtt az új építésű lakások hasznosnégyzetméter-ára 
az augusztus végi 1302 euróról. A régi lakások eközben 0,7 százalékkal ol-
csóbbak lettek, egy hasznos négyzetméterért a korábbi 1231 euró helyett 
1222 eurót kértek el a tulajdonosok. Brassóban – függetlenül attól, hogy 
mikor épültek – enyhén drágultak az idei év kilencedik hónapjában a laká-
sok, az átlagár 0,3 százalékkal négyzetméterenkénti 1062 euróról 1065 eu-
róra nőtt. Az új lakások esetében a drágulás üteme elérte a 0,9 százalékot 
– 1085 euróról 1095 euróra, a régieknél elenyésző, 0,1 százalékos volt az 
áremelkedés –, 1053 euróról 1054 euróra. Kolozsváron a teljes lakáspiacot 
vizsgálva a drágulás 0,4 százalékos, négyzetméterenként 1525 euróról 1531 
euróra. Miközben régi tömbházlakások ára enyhén, 0,3 százalékkal 1566 
euró/négyzetméterről 1561 euróra csökkent, az új építésűeké épp ellenke-
zőleg, 1,2 százalékkal 1483 euróról 1501 euróra gyarapodott. Temesváron is 
minden lakás drágult, viszont eltérő mértékben. A régi lakások ára 0,4 szá-
zalékkal, négyzetméterenkénti 1203 euróról 1208 euróra nőtt, az új építésű 
lakásoké viszont 1 százalékkal, 1206 euróról 1218 euróra emelkedett.

Óránként 160 kilométeres sebességgel 
haladhatnak a vonatok Segesvár és Piski között
Megnyitnak decemberben egy 141 kilométeres vasúti szakaszt a Segesvár–
Piski útvonalon, ahol a személyvonatok 160 kilométer/órával, a tehervo-
natok pedig 120 kilométer/órával közlekedhetnek – jelentette be szerda 
este Gavrilă Ion, a Román Vasúttársaság (CFR) vezérigazgatója. Amint arról 
korábban írtunk, a Piski és Segesvár közötti, összesen 174 kilométeres 
vasútvonalat öt szakaszra osztották fel, a korszerűsítési munkálatok pedig 
mostanáig 94 százalékban valósultak meg. A CFR igazgatója megjegyezte, 
a közlekedési infrastruktúrát érintő munkálatok azért késlekednek, mivel a 
vasúttársaságnak az ellenőrző bizottságában helyet kapó alkalmazottaknak 
nincsenek meg a szükséges kompetenciáik. Ezt különben a munkálatokat 
végző cégek képviselői is kifogásolták a képvisleőház közlekedési bizottsá-
gának szerdai ülésén, ahol azt is felrótták, hogy gondjuk akad a kisajátítá-
sokkal, az engedélyeztetéssel, a versenytárgyalások árával is.

Szombatra virradóra nem lehet használni
a BCR bankkártyáit
Péntekről szombatra virradóra leállítja a bankkártyákat működtető informa-
tikai rendszerét a Román Kereskedelmi Bank (BCR). A pénzintézet tájékoz-
tatása szerint az október 12-éről 13-ára virradó éjszaka, éjféltől hajnali 4 
óráig nem lehet majd használni a BCR által kibocsátott bankkártyákat sem 
a bank hálózatában, sem másutt. Az említett időszakban nem működnek 
az automata pénztárablakok (ATM), a multifunkcionális gépek (MFM) és a 
POS-terminálok sem. 

Tovább mélyült a külkereskedelmi mérleg hiánya

Mintegy 14 százalékkal, 1,1 milliárd euróval nőtt a román külkereskedel-
mi mérleg hiánya az első nyolc hónapban a tavalyi év azonos időszakához 
képest, az idei hiány augusztus végéig elérte a 8,978 milliárd eurót – közölt 
az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az export az első nyolc hónapban 45 
milliárd eurót tett ki, míg a behozatal megközelítette az 54 milliárd eurót. 
Az egy évvel korábbihoz képest ez 9,7 százalékos export- és 10,4 százalékos 
importbővülést jelent. 

Szeptemberben 5 százalékos volt az éves infláció 

Szeptemberben 5 százalékra lassult az éves infláció Romániában az előző 
havi 5,1 százalékról – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS). A múlt 
hónapban 6,55 százalékkal nőtt a nem élelmiszerek fogyasztói ára, az élel-
miszereké 4,44 százalékkal emelkedett, a szolgáltatások ára 2,54 száza-
lékkal nőtt az egy évvel korábbi átlagos árszinthez képest. Idén év eleje óta 
16,61 százalékkal drágult a földgáz, 6,76 százalékkal az üzemanyag Romá-
niában. Mint ismert, több mint fél éve rendre Romániában a legmagasabb 
az infláció az európai uniós országok közül. A legmagasabb értéket, 5,4 
százalékot májusban regisztrálták: ez több mint ötéves csúcsot jelentett,   
legutóbb 2013 februárjában volt magasabb az éves infláció.

REKLÁM

Országos szinten csupán minden ötödik lakás van bebiztosítva, ami nagyon kevés annak 

fényében, hogy Romániában egyre szélsőségesebb az időjárás. A Székelyföldön még az 

átlagosnál is kevesebb kötelező lakásbiztosítást kötöttek az elmúlt évben. Szakértővel 

beszélgettünk ennek okairól, és arról, tulajdonképpen mit is fed a 20 eurós biztosítás. 

Nagy az érdektelenség. Országos viszonylatban több mint 7 millió lakás nem rendelkezik kötelező biztosítással
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