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Észlelhető a haladás, de nem az igazi. Marosbogátnál hidat építenek a Maros fölé

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

NEM ÁLL HATÁSKÖRÉBEN BEAVATKOZNI A BÉRLETI DÍJAK ALAKULÁSÁBA A KINCSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Csillagászati árak a kolozsvári ingatlanpiacon
Pusztába kiáltott szavak maradnak 
a kolozsvári albérletárakkal elége-
detlen polgárok kérései, a romániai 
törvények nem teszik lehetővé sem 
a díjszabások befagyasztását, sem 
a többletadó kirovását a több lakást 
bérbe adó tulajdonosokra. A Króni-
kának nyilatkozó ingatlanközvetítő 
szerint nem is kell, mivel az árak a 
kereslet-kínálat mentén alakulnak.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

B erlini, illetve barcelonai mintára a 
kolozsvári albérletárak befagyasz-
tását, vagy a több lakást bérbe adók 

többletadóját kéri kincses városi lakosok 
egy csoportja, amelynek tagjai nemrég 
tiltakozó felvonulást is tartottak a szerin-
tük irreálisan magas díjszabások miatt. 
Egyelőre azonban egészen biztos, hogy 
minden marad a régiben, és a bukarest-
inél is magasabb árat kell lepengetniük 
azoknak, akik albérletet keresnek Kolozs-
váron. A garzonokért átlagosan 260 eurót 
kérnek el jelenleg a tulajdonosok, kétszo-
bás lakásért már 390 eurót, háromszobá-
sért átlagosan 500 eurót kell fi zetni.

Amit lehet Berlinben,
nem lehet a kincses városban
A romániai közigazgatási törvénykönyv 
szerint az önkormányzatok azokon a te-
rületeken hozhatnak döntést, amelyek 
nem tartoznak kormányzati hatáskörbe. 
„Akár azt is gondolhatnánk, hogy a tör-
vény engedékeny, viszont egy következő 
cikkelyben tételesen felsorolja az önkor-
mányzatok hatásköreit, és a lakbérek sza-
bályozása nem szerepel ezek között. Tehát 
a jelenlegi közigazgatási törvénykönyv 
nem engedi meg, hogy az önkormányza-
tok ilyen határozatokat hozzanak, csak a 
tulajdonukban lévő ingatlanok bérleti dí-
járól dönthetnek” – válaszolta a Krónika 

megkeresésére a kolozsvári polgármesteri 
hivatal. Mint rámutattak, Berlinben azért 
volt lehetőség ennek a területnek a szabá-
lyozására, mert ott a decentralizáció mér-
téke sokkal nagyobb, az önkormányzatok 
szinte minden területen rendelkeznek 
döntési jogkörrel. Kérdésünkre közölték 
egyúttal, hogy országos rendelkezések 
szabályozzák azt, hogy milyen esetekben 
lehet emelt értékű ingatlanadót, vagy a 
lakbér után befi zetendő magasabb jöve-
delemadót megszabni, ezektől a rendelke-
zésektől nem lehet eltérni.

A polgármesteri hivatal emlékeztetett, 
a rászorulóknak bérbe adható szociális 
lakások hiánya évtizedes probléma Ko-
lozsváron. Az önkormányzat évente mind-
össze 12–15 szociális lakást tud kiadni, így 
jelenleg alternatívákat keresnek. „Épül 
egy tömbház a Gyimesi utcában, kifeje-
zetten szociális lakást igénylők számára, 
ezzel párhuzamosan a szabadpiacról a már 
megvásárolt négyszobás lakás mellé nem-
sokára 10–12 további lakást vásárolunk, a 
keretünk kétmillió euró. A lakhatási gon-
dokkal küzdők emellett lakbérpótlékban 
is részesülhetnek” – áll a lapunknak adott 
hivatalos válaszban.

„A szabadpiacot
nem lehet korlátozni”
„Nem lehet az európai nagyvárosok min-
tájára befagyasztani Kolozsváron az al-
bérletárakat, hiszen az erdélyi városban 
sajátos a helyzet: ahány ingatlan, annyi 
tulajdonos” – szögezte le megkeresésünk-
re Bónis Endre, a Reform ingatlanközvetí-
tő iroda vezetője. „Az európai nagyváro-
sokban – Berlinben, Barcelonában – más 
a helyzet, ott általában néhány nagy cég 
tartja kézben az ingatlanokat, azok diktál-
ják a tempót. Kolozsváron viszont, ahány 
ingatlan, annyi tulajdonos, ezért sokkal 
bonyolultabb lenne szabályozni az ára-
kat” – véli az ingatlanközvetítő. Szerin-
te külföldön a nagy ingatlantulajdonos 
cégek esetében tetten érhető, hogy nem 
mennek egy bizonyos ár alá, de ez is felvet 

aggályokat, hiszen felmerülhet a kartelle-
zés gyanúja. Kolozsváron éppen ez kizárt 
a rengeteg tulajdonos miatt. 

Bónis Endre szerint a szabadpiacot nem 
lehet korlátozni, minden tulajdonosnak 
joga van megszabni az árait. A piac szabá-
lyozza önmagát, ha valaki havi 500 euró-
ért hirdeti meg a kiadó lakást, és talál rá 

bérlőt, akkor az azt jelenti, nem elszálltak 
az árak, hiszen valaki ezt a pénzt megad-
ta. Ha túlárazza a bérleményt, akkor egy-
szerűen nem tudja kiadni, kénytelen azt 
visszavenni. „Kolozsvárt nem lehet össze-
hasonlítani a környező városokkal, hiszen 
itt a fi zetőképesség jóval magasabb, ez 
egyértelműen befolyásolja az árak dina-
mikáját” – mondta a szakértő. Hozzátet-

te, most éppen stagnálás érzékelhető az 
ingatlanpiacon, általában novemberben, 
miután az egyetemisták kibérelték a laká-
sokat, tapasztalható egy lassulás. „Ez még 
nem azt jelenti, hogy leállt a piac, hiszen 
folyamatosan van kereslet. Az árak stag-
nálnak, és előfordul, hogy a novemberben 
meghirdetett lakásra, még nem került bér-
lő, elhúzódott a folyamat” – mutatott rá 
Bónis Endre.

Kitért egyúttal arra is, hogy a törvény va-
lójában bérlőbarát, a tulajdonos nem tehet 
ki senkit, csak abban az esetben, ha lejárt 
a bérleti szerződés, vagy a bérlő nem fi zet. 
Arra senkit nem kötelezhet a törvény, hogy 
meghatározatlan időre írjon alá szerződést, 
így annak lejárta után újratárgyalhatják a 
feltételeket, az árakat. „Az már más kér-
dés, hogy ha a kolozsvári bérlő végre talál 
egy megfelelő lakást, akkor gyakorlatilag 
bármit aláír. Aztán egyszer csak felébred, 
hogy a tulajdonos megkéri, hagyja el az 
ingatlant, mert más bérlőt talált. Akkor 
döbben rá, hogy ez a lehetőség benne van 
a szerződésben, és ő ezt aláírta” – hívta fel 
a fi gyelmet Bónis Endre.

 »  A piac szabályozza önma-
gát, ha valaki havi 500 euróért 
talál bérlőt, akkor az azt jelenti, 
nem elszálltak az árak, hiszen 
valaki ezt a pénzt megadta.

 » SIMON VIRÁG

Nem az elvárásoknak megfelelően halad-
tak idén az autópálya-építéssel Maros 

megyében. Az új közlekedési miniszter, Lu-
cian Bode egy televíziós műsorban azt nyi-
latkozta, hogy 2020-ban átadják a Radnót 
és  Aranyosgyéres közötti, 33,6 kilométernyi 
pályaszakaszt. A Pro Infrastruktúra Egyesü-
let szakemberei ezt cáfolják.

Mint ismeretes, a Nyárádtő–Aranyos-
gyéres autópálya-szakaszt három részre 
osztották, ezek közül az első, Nyárádtő–
Marosugra szakaszt 2018-ban átadták, 
és használható. A következő, Radnót és 
Maroskece közötti, csaknem 18 kilométe-
res szakasz megépítését az Astaldi és Max 
Boegl cégek nyerték el, és a munkálatok 
jól haladtak. Bár az előző miniszter, Răz-
van Cuc a helyszínen többször azt nyi-
latkozta, hogy 2019 végére meglesz ez a 
pályaszakasz és át is fogják adni, ez nem 
így történt. A jelenlegi tárcavezető szerint 
ezt a szakaszt jövőre lehet majd átadni. 
A Pro Infrastruktúra Egyesület szakembe-
rei szerint a munkálat 85 százékban van 
készen, ebből csaknem 30 százalék idén 
készült el.

Optimista számítások szerint ez a pálya-
szakasz 2020 májusában már használható 
lesz, de a kivitelezőnek van még két nehéz 
feladata: a Maros fölött átvezető két híd be-
fejezése és a radnóti felüljáró megépítése, itt 

ugyanis jelenleg a pályára fel- és lehajtóknak 
meg kell állniuk, ha vonat érkezik. A pesszi-
mistábbak szerint jövő nyár végére lesz jár-
ható ez a szakasz, ami jó előrelépés lenne, 
hiszen Radnótot és Marosludast, valamint 

több kisebb községet kikerülve lehetne köz-
lekedni Kolozsvár és Marosvásárhely között.

A harmadik szakasz, ami a miniszter sze-
rint szintén elkészül 2020-ban, sokkal rosz-
szabb helyzetben van. Itt a kivitelező Stra-
co cégcsoport jogi felszámolás alatt van, és 
emiatt nem tud teljes erőbedobással dolgoz-
tatni. Ez meg is látszott egész évben, hiszen a 
munkálatok csigalassúsággal haladtak. Bár 
az előző tárcavezető azt mondta, hogy akár 
szerződést is bontanak a kivitelezővel, erre 
egyelőre nem került sor. A Maroskece és Ara-
nyosgyéres közötti szakaszon idén csupán 
12 százalékot haladtak a munkálatokkal, és 
eddig az összes beruházás 31 százalékát vé-
gezték el. A jelenlegi minisztert megcáfoló 
szakemberek szerint legalább két évre van 
még szükség, hogy a munkálatokat befejez-
zék, és csodaszámba menne, ha 2020-ra ezt 
a szakaszt is átadnák, és végre Nyárádtőtől 
Aranyosgyéresig és onnan tovább Gyaluig 
lehetne haladni az autópályán.

Továbbra sincs ugyanakkor semmi hír 
a Nyárádtő és Marosvásárhely közötti pá-
lyaszakaszról, amelyre többször szerveztek 
versenytárgyalást, választottak ki kivitele-
zőt, de mindig megóvta valaki a döntést, így 
szerződéskötésre nem került sor.

Elmaradt az elvárásoktól az autópálya-építés Maros megyében
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Egekbe szöktek az árak. Kolozsváron 260 euróra rúg egy garzonlakás bérlése




