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A koronavírus-világjárvány sem tudott 
gátat szabni az ingatlanpiaci drágu-

lásnak: kevésbé hangsúlyosan ugyan, de 
tavaly is folytatódott a lakásárak évek óta 
tartó növekedése Romániában. Míg 2019-
ben 7,4 százalékkal emelkedtek az árak, 
tavaly 3,5 százalékos drágulást jegyeztek 
a korábbi évhez képest – derül ki az Ana-
lizeImobiliare.ro ingatlanpiaci szakportál 
legfrissebb felméréséből.

Drágább Csíkszereda, mint Nagyvárad
A legnagyobb áremelkedés – 5,6 száza-
lékos – Csíkszeredában történt tavaly ok-
tóber és december között, a székelyföldi 
megyeszékhely is csatlakozott ugyanakkor 
azoknak a városoknak a sorába, ahol meg-
haladja az 1000 eurót a négyzetméteren-
kénti ár.

Amúgy továbbra is Kolozsváron a leg-
drágábbak az ingatlanok, ahol az utolsó 
negyedévben 0,6 százalékos áremelkedést 
jegyeztek, így jelenleg már átlagosan 1810 
euróba kerül egy négyzetméter. Ezt köve-
ti a főváros (1470 euró), Temesvár (1270 
euró) Konstanca (1250 euró) és Brassó 
(1220 euró). Jászvásáron és Csíkszeredá-
ban 1080 eurót kérnek egy négyzetméter 
hasznos felületért, többet, mint Nagyvára-
don (1060 euró). A lista ellentétes oldalán 
szereplő városokban jóval alacsonyabbak 
az árak. Resicabányán például mindössze 
600 eurót kérnek egy négyzetméter hasz-
nos felületért, Alexandriában 620 eurót, 
Gyurgyevóban (Giurgiu) 650 eurót, Piatra 
Neamțon, azaz Karácsonkőn és Szatmár-
németiben pedig 760 eurót. Sepsiszent-
györgyön 870 euróba kerül egy négyzetmé-
ter hasznos felület.

Sok múlik a kínálaton
Helytállónak tartja a kutatásban szereplő 
adatokat Szabó Lehel, a több székelyföldi 
városban is jelen lévő Well ingatlanügy-

nökségek vezetője, akinek tapasztalatai 
szerint Csíkszereda központjában valóban 
mintegy 1000 euróba kerül egy négyzetmé-
ter hasznos felület. Mint kifejtette, egy 55 
négyzetméteres, kétszobás lakás a város-
központban legkevesebb 55 ezer euróba 
kerül, és az utóbbi időszakban a Kalász és 
a Tudor lakótelepeken is elkezdték hason-
ló árakon kínálni az ingatlanokat. Igaz, 
kevés sikerrel, ezekben a félreesőbb ne-
gyedekben ugyanis nem igazán kelnek el 
ilyen magas áron a lakások, a központban 
viszont minden gond nélkül elkapkodják a 
drága ingatlanokat is. Székelyudvarhelyen 
kevéssel még magasabbak az árak, ott a 
központban egy 55 négyzetméteres, kétszo-

bás lakás 57–58 ezer euróba kerül. Átlago-
san ezer–háromezer euróval magasabbak 
az értékek a városban Csíkszeredához ké-
pest, és ugyanezek az árak jellemzőek Ma-
rosvásárhelyen is. Gyergyószentmiklóson 
viszont körülbelül fele annyiba kerül egy 
lakás, mint a hargitai megyeszékhelyen. 
A szakember kiemelte: Hargita megyében 
továbbra is jellemző az a probléma, hogy a 
kínálat jóval alulmarad a kereslettel szem-
ben, Csíkszeredában például alig található 
eladó ingatlan. Amint elérhetővé válik egy 
jobb állapotú lakás, azonnal három-négy 
érdeklődő jelentkezik érte, a vásárlók „ver-
senyt futnak egymással”. Marosvásárhe-
lyen ezzel szemben folyamatosan bővül a 

kínálat, sok az új építésű ingatlan, a vásár-
lóknak van választási lehetőségük, ezért 
alacsonyabbak az árak.

Visszaesés következik
„Tartottunk tőle, hogy a járványhelyzet ha-
tására visszaesés fog történni, megtorpan 
a piac, mivel megfontoltabbá válik a lakos-
ság, de nem így történt, sőt, a tranzakciók 
számának tekintetében még emelkedés is 
történt. Az ár szempontjából stabilizáló-
dott a piac, a következő időszakban a je-
lenlegihez hasonló szinten maradnak az 
árak. Idén nem lesz számottevő változás, 
a jövő évben viszont annál inkább” – ve-
títette elő Szabó Lehel. Magyarázatként 
elmondta, az ingatlanpiac hétéves ciklu-
sokban működik: a bankszektor hatására 
hét évig áremelkedés tapasztalható, utá-
na pedig hét évig árcsökkenés. A jelenle-
gi emelkedési ciklus számításai szerint 
2022-ben fog összeomlani. „A jövő évben 
fog elkezdődni a leívelő ciklus, amelyet az 
vált ki, hogy a bankok szigorítani fognak 
a hitelek feltételein, esetleg nem is fognak 
hitelt adni. Ugyanez történt 2008-ban is. 
Fontos viszont, hogy az árak nem egyből 
esnek vissza, hanem fokozatosan. Gondol-
junk csak bele, akik megszokták, hogy 55 
ezer euróért adnak el egy lakást, nem lesz-
nek hajlandók egyik napról a másikra 30 
ezer euróért kínálni. Ahogy viszont majd 
szorul a hurok, és a vásárlóerő egyre csök-
ken, szép lassan az árak is visszaesnek” – 
hangsúlyozta az ingatlanpiaci szakember.

Ezért azt tanácsolja: aki eladó ingatlan-
nak rendelkezik, lehetőleg még idén érté-
kesítse, illetve az is lépjen, aki hitelt sze-
retne felvenni lakásvásárlás céljából, mert 
lehet, hogy jövőre már nem fog kapni, vagy 
csak sokkal kedvezőtlenebb feltételek mel-
lett. Azok viszont, akiknek már megvan a 
pénzük egy ingatlan vásárlására, inkább 
várjanak még egy keveset, mert a követke-
ző években sokkal kedvezőbb áron juthat-
nak hozzá a lakásokhoz.

Továbbra is az egekben a lakásárak, de visszaesés várható

KÖZVETLEN ELSZÁMOLÁS JÖHET A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ESETÉBEN, MÁRCIUSRA ÍGÉRIK A MÓDOSÍTÁST

Drágulhat a biztosítás, gyorsulhat az ügyintézés
Előtérbe kerülhet a minőség a köte-
lező gépjármű-felelősségbiztosításra 
vonatkozó jogszabály módosítása 
nyomán, sokan fi gyelnek majd 
ugyanis jobban arra, hogy kivel és 
milyen kötvényt kötnek meg, ha az ő 
kárukat – és nem az általuk okozot-
tat – számolja el a biztosító.

 » BÍRÓ BLANKA 

M árciusra ígéri a bukaresti kor-
mány a kötelező gépjármű-fele-
lősségbiztosítással (kgfb /RCA) 

rendelkezők számára a közvetlen elszá-
molás lehetőségét biztosító sürgősségi 
rendeletet. Ez alapján hozzáférhetőbbé 
válik, hogy a közúti balesetben az áldozat 
kárát a saját biztosítója térítse meg, nem 
pedig a balesetet okozó fél biztosítója. Az 
egyenleget utólag a két biztosítótársaság 
egymás között rendezi. A 2017/132-es tör-
vényt módosító, a Pénzügyi Felügyeleti 
Hatóság (ASF) által kezdeményezett ter-
vezetet közvitára bocsátották a pénzügy-
minisztérium honlapján.

Birtalan József, a pénzügyi felügyelet 
tagja a Krónika megkeresésére elmond-

ta, a tervezet több intézkedést módo-
sít, ám a kötelező felelősségbiztosítás 
közvetlen elszámolása érinti leginkább 
a lakosságot és a cégeket. Az ASF tag-
ja felhívta a fi gyelmet, hogy a törvény 
szerint erre eddig is volt lehetőség, át-
lag húszszázalékos felár kifi zetésével 
élhettek ezzel opcionálisan az ügyfelek, 
a tervezet viszont kötelezővé teszi min-
den biztosító számára, hogy felajánlja 
ezt a lehetőséget. A jogszabályjavaslat 
szerint öt feltételt szabnak: csak akkor 
kérhető a közvetlen elszámolás, ameny-
nyiben a közúti baleset Romániában 
történt, a balesetben érintett valameny-
nyi gépkocsit Romániában jegyezték be, 
mindegyiknek van érvényes biztosítása 
a baleset időpontjában, a baleset során 
csak gépkocsikban keletkezett kár.

Minőség drágábban
 A pénzügyi felügyelet számításai szerint 
az új rendszer bevezetése 10–12 százalékos 
drágulást eredményezhet a kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítások piacán, ám 
Birtalan József hangsúlyozta, az önszabá-
lyozási folyamat eredményeként az árak 
idővel csökkenhetnek.

A szakértő elmondta, a pénzügyi felügye-
let készített egy tanulmányt, amely szerint 

a tavaly január és november közötti idő-
szakban a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítások átlagára 5–8 százalékkal csök-
kent. A különböző gépkocsi kategóriák, a 
bonus-malus besorolási rendszer változtat-
ja a standard árakat, ezért a tanulmányban 
egy tizenkét hónapos B0 besorolású bizto-
sítást vettek alapul, amely nem torzítja az 
árat, de így is kategóriánként tavaly január-
tól novemberig pár százalékos árcsökkenés 
érhető tetten.

„A versenypiacon az árak képlékenyek, 
de a számításaink szerint a közvetlen el-
számolási rendszer bevezetése 10–12 
százalékos drágulást eredményez. Idővel 
azonban újra visszaeshetnek az árak, 
hiszen sok múlik a biztosítótársaságok 
hozzáállásán, például miként becsülik 
meg a káresemények valószínűségét” – 
hangsúlyozta a biztosítási szakértő. Sze-
rinte a módosítás azt eredményezi, hogy 
a vásárlóközönség  inkább a minőség 
felé fordul. „Ha szerződéses viszonyban 
van az ügyfél a biztosítótársággal, job-
ban megbízik annak a szolgáltatásai-
ban, szerződéskötés előtt tudatosabban 
választ, hajlandó esetleg többet fi zetni 
a kötvényért, ha tudja, hogy a kárát az 
esetleges baleset után gyorsan és ponto-
san megtérítik. A káresemények rendezé-

sére törvényes határidők vannak előírva, 
ám gondot jelent, hogy ezeket nem min-
den esetben tartják be, ezért a pénzügyi 
felügyelet kénytelen büntetni vagy meg-
rovásba részesíteni a cégeket” – mutatott 
rá Birtalan József.

A legtöbben csak az árra fi gyelnek
Jelenleg egyébként a kötelező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítás a „legfurcsább” bizto-
sítási termék, hiszen a többi biztosítással 
ellentétben ezt általában az ügyfél nem 
magának vásárolja csak azért, hogy legyen 
egy papír a gépkocsiban, amit fel lehet mu-
tatni, ha kéri a rendőr. Így a minőség senkit 
nem érdekel, a többség a legolcsóbb aján-
lat alapján dönt. A szakértő abban bízik, 
hogy a módosítás életbelépése rendezi ezt 
a helyzetet. 

Cristian Roșu, az ASF alelnöke az Eco-
nomica.net gazdasági portálnak úgy 
nyilatkozott, ha minden a tervek szerint 
alakul, március 8-án már életbe is léphet 
a módosítás. A közvitára bocsátott terve-
zethez 122 oldalnyi észrevétel futott be, 
de ezek mindössze egy százaléka érinti a 
közvetlen elszámolásra vonatkozó cikke-
lyeket. A dokumentumot a külügyminisz-
tériumnak kell láttamoznia, majd napi-
rendre kerülhet a kormányülésen.
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Viszik, mint a cukrot. A nagy kereslet miatt Csíkszereda központjában meghaladta
az 1000 eurót a lakások négyzetméterenkénti ára




