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Megtorpant  a lakáspiac
Árcsökkenést jósolnak az év második felére az ingatlanpiaci szakértők
• A világjárvány 
gazdasági hatásai 
ellenére Romániában 
több lakást vásárol-
tak 2020-ban, mint az 
azt megelőző évben. 
Székelyföldön azon-
ban óvatosabbak a 
vevők, mint az ország 
más részein élők: akik 
vásárolni szeretné-
nek, megvizsgálják, 
hogy mennyire biztos 
a megélhetési lehető-
ségük, és arra is na-
gyobb figyelmet for-
dítanak, hogy milyen 
feltételekkel kapnak 
banki hitelt.

A N T A L  E R I K A

Óvatosabbak lettek a poten-
ciális vásárlók Székelyud-
varhelyen – válaszolta ér-

deklődésünkre Sarkadi Zoltán, egy 
székelyföldi hálózattal rendelkező 
ingatlanügynökség tulajdonosa, 
aki szerint a korábbi évekhez ké-
pest körültekintőbbek voltak a 
vevők tavaly. „Nem csökkent az 
ingatlaneladások száma, de nem 
is növekedett” – tette hozzá Sar-
kadi, majd arra is kitért, hogy a 
kertes házak iránti érdeklődés 
növekedett az elmúlt évben. Akár 
Székelyudvarhelyen, akár a köze-
li településeken főleg kisgyerekes 
családok igyekeztek házat vásá-
rolni, a világjárvány miatt ugyanis 
sokan átértékelték a saját udvar, a 
friss levegő jelentőségét.

A fiatalok óvatosabban 
vesznek fel hitelt

Idénre növekvő tendencia várható 
a lakáseladások piacán, ezt már ja-
nuárban megtapasztalták az ingat-
lanügynökségek. Sarkadi szerint 
most azok vannak jobb helyzetben, 
akiknek eladásra szánt lakásuk, há-
zuk van. Úgy véli azonban, hogy az 
év második felétől az árak csökkené-
sére lehet számítani, hiszen a gaz-
dasági recesszió ide is begyűrűzik, 
és akiknek kevesebb jövedelemből 
kell megélniük, hamarabb túladnak 
majd nélkülözhető ingatlanjaikon.

Az ingatlanpiaci helyzet ala-
kulását ugyanakkor az is befolyá-

solja majd, hogy a bankok milyen 
feltételekkel adnak hitelt a vásár-
lóknak. A fi atalok zöme tavaly már 
ódzkodott a bankkölcsöntől – szá-
molt be tapasztalatairól Trella-Vár-
helyi Tamás, egy marosvásárhelyi 
lakásügynökség tulajdonosa. Ma-
gyarázatként hozzáfűzte, ameny-
nyiben bizonytalanná válnak a 
munkahelyek, jobban meggondol-
ják a lakásvásárlást tervezők, hogy 
hosszú évtizedekre vállalják-e egy 
kölcsönfelvétel terhét. A világjár-
vány által megpecsételt 2020-as 
évben Marosvásárhelyen sem nőtt 
a lakásvásárlási kedv, inkább sta-
bilitás jellemezte – magyarázta 
a Székelyhonnak Trella-Várhelyi 

Tamás, aki szerint eljött az a pil-
lanat, amikor megtorpantak az 
árak, mert a vásárlók már nem 
voltak hajlandók többet adni egy 
lakásért, és ez fogja meghatá-
rozni a 2021-es évet is. A járvány 
egyébként tavaly abban is fékezte 
az ingatlanpiacot, hogy az eladók 
nemigen fogadták a potenciális ve-
vőket otthonukban, de a vásárlók 
sem akartak házról házra járva ke-
resgélni a megfelelő lakást.

Csíkszeredában a korábbi évek-
hez képest tavaly némi eltérést ta-
pasztaltak az ingatlanügynökségek 
a lakásvásárlás terén. „Érdekes 
módon az emberek bátrabbnak bi-
zonyultak, pozitívabban léptek, és 

több lakást vásároltak” – mondta 
Sarkadi Zoltán. De ugyanez már 
nem mondható el Gyergyószent-
miklósról, ahol ugyanolyan maradt 
a kereslet 2020-ban is, mint koráb-
ban. Segesváron és Szászrégenben 
viszont – Csíkszeredához hasonló-
an – szintén felpezsdült az ingat-
lanpiac tavaly.

Árcsökkenésre számítanak

A gazdasági válság, ha nem is süly-
lyed a 2008-as szintre, azért na-
gyon megérezteti hatását Székely-
földön is, ezért várható a lakásárak 
csökkenése az év vége felé – véli 
Trella-Várhelyi Tamás, aki szerint 
a 2020-as világjárvány következ-
ményei idén mutatkoznak meg a 
térség ingatlanpiacán. Elsősorban 
az olcsó lakásokat fogják áruba 
bocsátani a tulajdonosok. Várha-
tó egy jelentősebb árcsökkenés is 
a válság miatt, ugyanis a magas 
árakat amúgy sem lehet a csillagos 
égik emelni, a vásárlók is megelé-
gelik a túl nagy árakat, és nem 
lesznek hajlandók azokat kifi zetni 
egy-egy ingatlanért.

Ami a jelenlegi lakásárakat il-
leti, ezek nagyjából megegyeznek 
Székelyudvarhelyen és Csíkszere-
dában, ahol egy átlagos kétszobás 
tömbházlakás a felszereltségétől 
függően 45–60 ezer euróba ke-
rül, míg Gyergyószentmiklóson 
25–30 százalékkal olcsóbbak a 
lakások, ott egy kétszobás 30–45 
ezerbe kerül. Sepsiszentgyörgyön 
is olcsóbbak a lakások, mint Szé-
kelyudvarhelyen és Csíkszeredá-
ban, de drágábbak, mint Gyergyó-
szentmiklóson. Marosvásárhelyen 
egy kétszobás, 55 négyzetméteres 
lakás ára, annak függvényében, 
hogy a város melyik részén talál-
ható és milyen a felszereltsége, je-
lenleg 57 ezer eurónál kezdődik és 
felmegy egészen 71 ezerre – tud-
tuk meg egy ingatlanügynöktől, 
aki elmondta, van olyan kétszo-
bás lakás is, amelyért 81 ezer eu-
rót kér a tulajdonosa.

Egy helyett százat! – ez a mozga-
lom mottója. Azaz az EMSZ 100 

székely zászlót adományoz gyergyó-
remetei magánszemélyeknek azért, 
hogy azokat házaik homlokzatára 
helyezzék ki. A községháza elől el-
távolított helyett 100 lobogjon a falu-
ban – ismertette a kezdeményezést 
Mezei János, a pártszövetség társel-
nöke (fényképünkön). A zászlókat a 
helyi kezdeményezők anyagi támo-

gatásával szerezték be, zászlórúddal 
együtt adják át az igénylőknek, és 
ha szükséges, zászlótartót is be lehet 
szerezni az EMSZ-nél. A zászlót átve-
vő magánszemélynek vállalnia kell, 
hogy ki fogja tűzni az ingatlanjára, 
és legalább két évig ez így is marad. 
„Folyamatosan érik támadások a 
magyarságot, ezzel mi, politikusok 
nap mint nap szembesülünk: egyre 
nehezebb helytállnunk. Úgy gondo-

lom, nem elég, ha a közösség csak 
a politikusokra hagyja a munkát, 
a harcot a magyarság jogai, meg-
maradása érdekében. Másoknak is 
hozzá kell járulniuk ehhez. A táma-
dások elleni tiltakozás ez a kezde-
ményezés” – fogalmazott Mezei. A 
pártelnök közölte, az első 100 zászló 
Gyergyóremetére kerül, és remetei-
eket várnak, hogy csatlakozzanak 
a kezdeményezéshez, jelezzék az 
igénylésüket, szándékukat a zászló 
kitűzésére, de innentől kezdve min-
denhol, ahol újabb bírósági ítéletek 
miatt le kell venni az önkormányzati 
épületekre kitűzött székely lobo-
gót, hasonló mozgalmat szervez-

nek, minden ilyen településnek 100 
zászlót ajándékoznak. Ugyancsak 
ezt szeretnék elérni azon a 14 tele-
pülésen is, ahol már korábban meg-
történt a zászló levétele. A 
zászlókat a 0756-976520-
as telefonszámon lehet 
igényelni. Mint ismert, a 
bukaresti ítélőtábla végle-
ges és visszavonhatatlan 
ítélete nemrég kimondta, 
hogy a Gyergyóremete főte-
rén a községháza megépülése óta ott 
lobogó öt zászló közül hármat el kell 
távolítani. Dan Tanasă akkor még 
blogger másfél évvel ezelőtt indított 
pert ellenük. (Gergely Imre)

Mozgalom a székely zászlókért: egy helyett százat
• Ha egy székely zászlót valahol le kell venni, százat kell 
kitűzni helyette – röviden erről szól az a közösségi kezde-
ményezés, amelyet felkarolt az Erdélyi Magyar Szövetség. A 
lényeg: zászlót adományoznak annak, aki igényli.
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