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Felemás mozgások a pénzpiacon
Teret nyert a román deviza az 
államfőválasztásokat követő napon 
az egységes európai fi zetőeszköz-
höz mérten: a Román Nemzeti 
Bank (BNR) tegnapi referencia-ár-
folyama 4,7722 lej volt, ami 0,07 
banival elmarad a pénteki 4,7729-
es és a történelmi csúcsnak számító 
csütörtöki 4,7808-as szinthez ké-
pest. Mint ismeretes, az elmúlt két 
hétben felgyorsult a lej szeptem-
berben elkezdődött lejtmenete az 
euróhoz képest, a trend viszont az 
elmúlt hét végén megállt. Eközben 
az amerikai dollár tegnapi referen-
cia-árfolyama 4,3325 lej volt, ami 
viszont enyhe növekedést jelent a 
pénteki 4,3160-as szinthez mérten. 
A font sterling is erősödött a lejhez 
képest, a hivatalos árfolyam 5,5805 
lej/font sterling a pénteki 5,5580-as 
szinthez képest.
 
Tiltakoznak a sztrádaépítők
Tiltakozásba kezdtek tegnap a 
Szászsebes–Torda-autópálya 
második szakaszának építői, mert 
november 18-a óta nem kapnak 
anyagot a földmunkák elvégzé-
séhez. „Egy hete az Aktor cég 
semmilyen anyagot nem szállított 
nekünk a földmunkák befejezésé-
hez, bár én két-három héttel ezelőtt 
jeleztem, hogy elfogy az anyag ott, 
ahonnan 18-áig szállítottuk” – nyi-
latkozta Mircea Rotar, a Marceotim 
Impex alvállalkozó telepvezetője, 
hozzátéve: 4,5 millió lejre rúgnak a 
görög cég által ki nem egyenlített 
számláik. Júniusban, amikor az 
építési munkák 50 százalék körül 
voltak, és a görög társaságnak ösz-
szesen 35 millió eurónyi tartozása 
volt a román alvállalkozókkal és a 
beszállítókkal szemben, az akkori 
közlekedési miniszter, Răzvan Cuc 
szerződésbontással fenyegette meg 
az Aktort. Erre azonban nem került 
sor, a vállalkozó megígérte, hogy 
a második szakaszt az év végére 
átadja a forgalomnak.
 
Együtt az észak–déli tengelyért
Magyarország és Románia straté-
gia érdeke az észak–déli tengely 
erősítése, a határ menti autópályák 
kiépítése, a vasúti összeköttetések 
biztosítása, valamint annak támo-
gatása, hogy magyar–román közös 
vállalatok ki tudjanak jutni harma-
dik országok piacaira is – jelentette 
ki Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) magyar–ro-
mán tagozata megalakulásának 20. 
évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen, tegnap Békéscsabán. 
Hangsúlyozta: kulcsfontosságú a 
Békéscsaba–Arad–Temesvár, vala-
mint a Debrecen–Nagyvárad közti 
autópálya megépítése. Hozzátette: 
az Európai Unióban autópályán 
már el lehet jutni Záhonytól 
Gibraltárig, legalább ilyen fontos 
lenne a Balti- és a Fekete-tengert 
összekötő észak-déli tengely is.

 1 euró       4,7722
1 dollár      4,3325
 1 svájci frank 4,3441
1 font sterling 5,5805
100 forint 1,4259
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Az állam torzítja az ingatlanpiacot

Egekben a lakásárak. Csíkszereda központjában 1000 eurót is elkérnek négyzetméterenként

Az első félévben tapasztalt 
mérsékelt növekedés után a 
harmadik negyedévben ismét 
jelentősen megugrottak a lakás-
árak Romániában. Országos 
szinten Csíkszeredában jegyez-
ték a legnagyobb árnövekedést 
július és szeptember között, 
ehhez pedig a lapcsládunknak 
nyilatkozó szakember szerint 
nagymértékben hozzájárultak a 
rendőrök és katonák lakhatási 
támogatásának tavaly év végén 
bevezetett módosításai.
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K orai volt az öröm, mégsem tor-
pant meg a lakásárak évek óta 
tartó növekedése Romániá-

ban – derül ki az AnalizeImobiliare.
ro ingatlanpiaci szakportál legfris-
sebb, az év harmadik negyedévére 
vonatkozó felméréséből. A portál az 
első két negyedév adatait feldolgo-
zó összeállításában még arról szá-
molt be, hogy mérséklődött az árak 
emelkedése, mivel január és március 
között mindössze 0,8 százalékos nö-
vekedést jegyeztek, április és június 
között pedig még ennél is kevesebb, 
0,3 százalékosat. A kedvező tenden-
cia azonban nem tartott sokáig: a 
harmadik negyedévben ismét jelen-
tős, 3,2 százalékos árnövekedés volt 
tapasztalható országos szinten.

A kutatásban arra is rámutattak, 
hogy a harmadik negyedévben az 
adásvételek száma is növekedett: 141 
413 ingatlant értékesítettek hivatalo-
san az országban, ami 13 százalékos 
növekedést jelent a korábbi negyed-
évben jegyzett 125 474-hez képest, 
illetve 11 százalékos növekedést a ta-
valyi év hasonló időszakához képest. 
Az adatok a szakemberek szerint azt 
mutatják, hogy ismét nőtt a kereslet, 
a kínálat viszont csökkent, hiszen az 
idei év harmadik negyedévében öt 
százalékkal kevesebb ajánlat jelent 
meg a régebbi építésű ingatlanok 
piacán, mint tavaly. Mivel egyre kié-
lezettebbé válik a verseny ezek meg-
vásárlásáért, szakemberek szerint az 
árak továbbra is növekedni fognak.

 Hét város 1000 euró felett
Mint a kutatásban rámutattak: hét 
olyan nagyváros található az ország-
ban, ahol egy négyzetméter hasz-
nos felületért több mint 1000 eurót 
kérnek. Továbbra is Kolozsváron a 
legdrágábbak az ingatlanok, ahol a 
harmadik negyedévben 2,7 százalé-
kos áremelkedést jegyeztek, így je-
lenleg átlagosan 1610 euróba kerül 
egy négyzetméter. Ezt követi a fővá-
ros (1380 euró), Temesvár (1230 euró) 
Konstanca (1160 euró), Brassó (1130 
euró) Craiova (1090 euró) és Jászvá-
sár (1010 euró).

Csíkszereda viszi a prímet
Ezekben a nagyvárosokban azonban 
alacsonyabb növekedést jegyeztek, 
mint az országos szinten első helyen 
szereplő Csíkszeredában. A kevesebb 

mint 40 ezer fős hargitai megyeszék-
helyen 6,3 százalékkal nőttek az árak 
július és szeptember között a korábbi 
negyedévhez képest, így pedig már 
950 euróba kerül egy négyzetméter 
hasznos felület. Az első negyedév-
ben egyébként még „csak” 900 eurót 
kértek egy négyzetméterért, így ha 
ilyen ütemben drágulnak továbbra is 
a lakások, lassan Csíkszereda is eléri 
az 1000 eurós küszöböt. Összehason-
lításképpen érdemes megemlíteni a 
lista ellentétes oldalán szereplő vá-
rosokat is, amelyek a népességszám 
tekintetében mind meghaladják 
Csíkszeredát, az árak szempontjá-
ból viszont jóval kedvezőbb hely-
zetben vannak. Zilahon mindössze 
690 eurót kérnek egy négyzetméter 
hasznos felületért, majd Târgoviște 
(670 euró), Alexandria (590 euró), 
Gyurgyevó (540 euró) és Resicabánya 
(500 euró) következnek a sorban.

A probléma forrása: 
rendőrök, katonák
A kereslet növekedése Csíkszere-
dában is évek óta érezhető, ezzel 
párhuzamosan pedig a kínálat 
csökkenése és az árak folyamatos 
emelkedése is – húzta alá megke-
resésünkre Szabó Lehel, a több szé-
kelyföldi városban is jelen lévő Well 
ingatlanügynökség vezetője. Mint 
mondta, a kutatásban szereplő 950 
eurós érték egyáltalán nem túlzás, 
mi több, Csíkszereda központjában 
valójában máris 1000 euróba kerül 
egy négyzetméter hasznos felület. 
Példaként hozzátette: a központban 
a garzonlakások átlagosan 25–30 
ezer euróba kerülnek, a kétszobások 
pedig 50–60 ezer euróba. Az árak 
tavalyhoz képest is sokat nőttek, 
ehhez pedig a szakember szerint 
nagymértékben hozzájárultak a ren-
dőrök és katonák lakhatási támoga-
tásának tavaly év végén bevezetett 
módosításai. A 2018-ból származó 
288-as számú törvény értelmében 
ugyanis már nemcsak a bérleti dí-
jat fi zeti számukra az állam, hanem 
a havi törlesztőrészleteket is. Ma-
gyarán ha egy rendőr banki hitelt 
vesz fel lakásvásárlásra, a havi 
részleteket az állami kasszából 
törlesztik számára a korábbi lakás-

bér kifi zetése helyett. A támoga-
tás odaítélésének mindössze két 
fontos feltétele van: a kedvezmé-
nyezettnek vagy házastársának 
nincs saját lakás a tulajdonában, 
illetve nem tudnak a család szá-
mára szolgálati lakást biztosítani. 
A Ziare.com hírportál az új szabá-
lyozás bevezetésekor egyébként 
arról számolt be, hogy 2018 végén 
a belügyminisztérium mintegy 
22 ezer alkalmazottja részesült la-
kásbérleti támogatásban, amely-
nek összege meghaladta a havi 9 
millió lejt. Csíkszereda pedig Har-
gita megye más városaival szem-
ben sokkal jobban megérzi az 
állami támogatás okozta nehéz-
ségeket, hiszen számos rendőr és 
katona teljesít szolgálatot a me-
gyeszékhelyen. Ezért van az, hogy 
noha az árak Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson is ma-
gasak, ott legalább van választék, 
Csíkszeredában viszont szinte tel-
jesen elfogytak az eladó lakások.

„A helyzet egyre aggasztóbbá vá-
lik, főként annak fényében, hogy 
az árak elérték a brassói ingatla-
nok szintjét, pedig a két várost nem 
lehet összehasonlítani sem gazda-
sági, sem semmilyen egyéb szem-
pontból. Mi több, Brassóban új 
lakásokat lehet ugyanazon az áron 
vásárolni, míg Csíkszeredában régi 
építésűeket. Továbbá Brassóban 
van választék, a vásárlók igényeik 
alapján több lakásból tudják ki-
választani a számukra legmegfe-
lelőbbet, Csíkszeredában viszont 
nincs választási lehetőség. Csak 
kompromisszumos megoldások-
ban tudnak gondolkodni a helyiek: 
már annak is örülnek, ha találnak 
egy lakást, bármilyen legyen is az. 
Ha pedig valaki nem elégszik meg 
egy gyenge minőségű, drága lakás-
sal, hanem a minőségre is ad, több 
hónapot kénytelen várni, amíg 
talál egy ingatlant” – magyarázta 
Szabó. Zárásként arra is kitért: ha 
a külföldön dolgozók itthon ha-
gyott, üresen álló lakásaikat lega-
lább bérbe adnák, már enyhülne 
a jelenlegi „természetellenes” ál-
lapot, emellett pedig sürgősen új 
lakásokra lenne szükség.

 » Az adatok 
szakemberek 
szerint azt 
mutatják, hogy 
ismét megnőtt a 
kereslet, a kíná-
lat viszont csök-
kent, hiszen az 
idei év harmadik 
negyedévében 
öt százalékkal 
kevesebb ajánlat 
jelent meg a 
régebbi építésű 
ingatlanok pia-
cán, mint tavaly. 
Mivel egyre kié-
lezettebbé válik 
a verseny ezek 
megvásárlásáért, 
a szakemberek 
szerint az árak 
továbbra is növe-
kedni fognak.
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