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Újra kell gondolni a kötelező lakás-
biztosítások rendszerét a Krónikának 
nyilatkozó szakemberek szerint, 
miután jelen pillanatban nem vonzó 
a kötvény, a lakások alig 20 százaléka 
van biztosítva. Számonkérés nincs.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

B ár kötelező a lakásbiztosítás, ta-
valy a romániai otthonok kevesebb 
mint 20 százaléka volt bebiztosítva 

különböző károk ellen – derül ki a romá-
niai biztosítótársaságok országos szö-
vetsége (UNSAR) megbízásából készült 
felmérésből. Az IRES által készített köz-
vélemény-kutatás eredményeit az 1578 
emberéletet követelő és 35 ezer otthont 
romba döntő vagy súlyosan károsító 1977. 
március 4-ei bukaresti földrengés évfor-
dulója apropóján ismertette csütörtökön a 
szakmai szövetség.

A felmérés során megkérdezettek 20 szá-
zaléka mondta azt, hogy lakása be van biz-
tosítva, dacára annak, hogy 2019-hez képest 
három százalékpontos növekedést mutat a 
romániai lakosságnak a lakásbiztosítások 
és más javak biztosítása iránt kinyilvánított 
érdeklődése. A közvélemény-kutatás szerint 
eközben a lakosság 54 százaléka aggódik a 
földrengésveszély miatt; ennél jobban csak 
a tűzvésztől tartanak.

 Mint ismeretes, a természeti kataszt-
rófák veszélye miatt Romániában tör-
vény kötelez a lakások bebiztosítására. 
A kötelező biztosítás három katasztrófa 
– földrengés, árvíz és földcsuszamlás – 
következményeit védi ki, az épülettípustól 
függően 10 ezer vagy 20 ezer eurós felső 
határig. Fakultatív jelleggel ugyanakkor 
biztosítást lehet kötni tűzvész, robbanás, 
viharkárok vagy vandalizmus következ-
ményeinek elhárítására is.

Tűzkárra nem nyújt fedezetet
a kötelező biztosítás
„Nyilvánvaló, hogy nem vonzó termék a 
kötelező lakásbiztosítás, a többéves ta-
pasztalat is ezt bizonyítja” – szögezte le a 
Krónika megkeresésére Birtalan József. A 
Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) tagja 
kifejtette, a kötelező lakásbiztosítás föld-
rengés, árvíz és földcsuszamlás esetén 
téríti meg a kárt, nehéz elfogadtatni az 
emberekkel, hogy olyan kockázatokért fi -
zessenek, melyek őket belátható időn be-
lül nem érintik. Hiszen Erdélyben csak né-
hány településen van földrengésveszély, 
az árvíz behatárolt területeken érinti az ott 
lakókat, földcsuszamlás katasztrófa-sze-
rűen pedig egyáltalán nem fordul elő. Ám 
arra, aminek reálisan fennáll a kockázata 
– például a tűzkárnak – nem nyújt fede-
zetet a kötelező biztosítás. Birtalan József 
rámutatott, a Pénzügyi Felügyeleti Ható-

ságnál napirenden szerepel a téma, hogy 
ezt a biztosítási terméket fel kellene javíta-
ni, vonzóbbá kellene tenni. Már zajlanak 
is az egyeztetések a Katasztrófák Elleni 
Biztosítási Csoporttal (PAID) a termék át-
alakításáról, ám egyelőre konkrétumokat 
még nem szögeztek le. A lapunknak nyi-
latkozó szakember meglátása szerint ezt a 
biztosítást fel lehetne hozni arra a szintre, 
hogy az önkéntes biztosítások irányába 
mozdítsák el, és ezzel tegyék érdekeltebbé 
a lakosságot, hogy megvásárolják a köt-
vényt. Ez – mint mondta – annál is inkább 
megvalósíthatónak tűnik, hogy a világjár-
vány időszakában megnőtt az érdeklődés 
a különböző biztosítások iránt, az emberek 
jobban fi gyelnek a lakásaik biztonságára, 
az egészségükre, de a tervezett utazásokat, 
kirándulásokat is körültekintőbben bebiz-
tosítják. A kötelező lakásbiztosítás elmélet-
ben kötelező ugyan, de nincs ellenőrzés, 
az önkormányzatokra lehetett volna bízni, 
hogy a helyi adóval hajtsák be, de erre nem 
volt rendszer. „Nem az a megoldás, hogy 
tovább erőltetjük az emberekre, próbáljuk 
kötelezni őket, hanem egy olyan vonzó 
terméket kell kialakítani, aminek látják ér-
telmét és hasznát, akkor szívesen megvásá-
rolják” – szögezte le az ASF tagja.

Mint ismeretes, a törvény értelmében a 
helyi önkormányzatoknak kellene ellen-
őrizniük, hogy mindenki megkötötte-e a 
kötelező lakásbiztosítást, és ha nem, akkor 
nekik kellene kiróniuk a 100 és 500 lej kö-
zötti pénzbírságot. Azonban az elmúlt tizen-

egy évben, amióta érvényben van a kötelező 
lakásbiztosításra vonatkozó jogszabály, még 
egyetlen önkormányzat sem ellenőrzött és 
bírságolt, érdekük sem fűződik ehhez, hi-
szen az így behajtott pénz nem marad hely-
ben, tovább kell utalniuk a központi költ-
ségvetésbe. Másrészt a törvény semmilyen 
szankciót nem ír elő, ha az önkormányzatok 
nem lépnek ebben az ügyben.

 Kolonc a kötelező kötvény
„Egyre többen érdeklődnek a fakultatív 
lakásbiztosítások iránt, és gondot okoz, 
hogy azt nem tudják megkötni a kötele-
ző lakásbiztosítás nélkül” – irányította rá 
a fi gyelmet kérdésünkre György Vidor, a 
csíkszeredai Safety Broker biztosítóiroda 
munkatársa. Emlékeztetett, az ügyfélnek 
meg kell vásárolnia a kötelező kötvényt, 
majd arra kiegészítésként köthet felülbiz-
tosítást, aminek a biztosított értékét tetszés 
szerint bármeddig lehet növelni, és bármi-
lyen kockázatot bele tudnak foglalni. Még 
ha akad is bróker, aki a kötelező nélkül 
megköti a felülbiztosítást, azt csak húsz-
ezer euró önrésszel adhatja a földrengés-, 
földcsuszamlás- és árvízkárokra, mert az 
elképzelés szerint a kötelező és a fakultatív 
kiegészíti egymást.

György Vidor is beszélt ugyanakkor arról, 
hogy egyre többen biztosítják be a lakásu-
kat, viszont a kötelezőt senki nem akarja 
megvásárolni, sőt felháborítja az ügyfele-
ket, hogy ezt a kötvényt rájuk erőltetik. Ez 
meglátása szerint is érthető, hiszen Erdély-
ben a földrengés, földcsuszamlás, árvíz 
kockázata alacsony, a földrengés Vrancea 
megyében, Bukarest környékén jelent ve-
szélyt, árvizek is a román alföldön gyako-
ribbak. Legutóbb évekkel ezelőtt fordultak 
a Katasztrófák Elleni Biztosítási Csoporthoz 
a kötelező lakásbiztosítás alapján kártéríté-
sért, amikor Farkaslakán kiöntött a Nyikó.

A biztosítási szakember szerint a köte-
lező lakásbiztosítás másik hátránya, hogy 
mindössze 20 ezer euróig fedezi a káro-
kat. Felidézte, volt egy időszak, amikor a 
lakás-felülbiztosítás pótolta a kötelezőt, 
de aztán ez a lehetőség megszűnt, hogy a 
PAID se „maradjon ki a játékból”. „A felül-
biztosítás díját megkapják a biztosítótár-
saságok, a kötelező kötvény értéke pedig a 
PAID-hoz fut be, ami tulajdonképpen álla-
mi intézmény.  A kötelező lakásbiztosítás 
valójában egy állami biztosítás, amit azért 
találtak ki, hogy kevesebb segélyt kelljen 
fi zetniük az árvízkárosultaknak” – ösz-
szegzett György Vidor.

Kell, de nem a kötelező. Egyre több romániai lakos kötne lakásbiztosítást

A POLGÁROK SZÁMÁRA NEM SZIMPATIKUS, A BIZTOSÍTÓKNAK CSAK KOLONC A KÖTELEZŐ KÖTVÉNY – MÓDOSÍTHATNAK A HATÓSÁGOK

Vonzóbbá tennék a kötelező lakásbiztosítást
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Sok a földrengés, de nem erősek

Az országos földfi zikai intézet mérései szerint Romániában évente több mint száz földren-
gés erőssége haladja meg a 3-ast a Richter-skálán. 2020-ban a földrengések száma kisebb 
volt az előző évekhez képest, de nőtt azoknak a földmozgásoknak a száma, amelyek 3-as 
fokozatúnál erősebbek voltak: 2018-ban 86, 2019-ben 103, 2020-ban 118 ilyen földrengés 
volt. Ezek közül a 2020. január 31-i volt a legerősebb a tavalyi évben, 4,8-as erősséggel. 
A történelmi feljegyzésekre alapozva a szeizmológusok azt valószínűsítik, hogy Bukarest 
térségét évszázadonként legalább kétszer rázza meg nagy erejű földmozgás. A legutóbbi, 
1977. március 4-én bekövetkezett 7,2-es erősségű földrengésben 1578-an haltak meg (több 
mint 1400-an Bukarestben), és több mint 11 ezer volt a sérültek száma.

„A rendszerváltás óta Románia mind-
össze 26 épületet tett földrengésbiz-

tossá állami fi nanszírozásból. Sarkalatos 
váltásra van szükség ezen a területen, hi-
szen az épületek földrengésbiztossá tétele 
közérdek” – jelentette ki Cseke Attila fej-
lesztési, közigazgatási és közmunkálato-
kért felelős miniszter a Román Akadémia 
Könyvtára által szervezett eseményen, 
ahol az 1977-es bukaresti földrengésről 
emlékeztek meg. A tárcavezető az RMDSZ 
közleménye szerint elmondta: az általa 
vezetett minisztérium többéves, 1 milli-
árd lejes költségvetést rendel a legveszé-
lyeztetettebb épületek földrengésbiztossá 
tételéhez.  Ebből a keretből a legalább há-
romemeletes, tíz lakrészes magántulajdon-
ban lévő vagy közintézményeknek otthont 

adó épületeket újíthatnak fel.  A magán- és 
jogi személyek tulajdonában lévő ingatla-
nok állami erőforrásból való megerősítését 
a közérdek teszi indokolttá, mondta a szak-
tárcavezető: „Az állampolgár biztonsága 
az elsődleges. Azokat is biztonságban kell 
tudni, akik az épületben tartózkodnak egy 
esetleges földrengés alatt, és azokat is, akik 
az épület előtt lesznek, közterületen”  – ösz-
szegzett Cseke Attila. A közlemény szerint 
a fejlesztési minisztérium jogszabály-mó-
dosítást készít elő ennek érdekében, illetve 
munkacsoportot alakít a földrengésbiztos 
építkezés normatíváinak kidolgozására. A 
szaktárca ugyanakkor azt javasolja, hogy 
további 6 milliárd eurót különítsen el az 
európai alapokért felelős tárca az épüle-
tek földrengés- és tűzbiztossá, valamint 

energiahatékonyabbá tételére. Teendő 
márpedig akad bőven. Az 1977-es romá-
niai földrengés 44. évfordulóján közölt 
összeállításában a Hotnews.ro hírportál 
azt írta: Bukarestben 358, piros koronggal 
is megjelölt, kiemelten omlásveszélyes 
épületet tartanak nyilván, amely szinte 
bizonyosan össze fog dőlni a követke-
ző erős földrengésben. Ezeken kívül 370 
olyan, második kategóriába, illetve 116 
harmadik kategóriába sorolt veszélyezte-
tett épület található a román fővárosban, 
amelyek súlyos szerkezeti sérüléseket 
szenvednének egy, 7-es erősséget megha-
ladó földrengésben. A lap Edmund Nicu-
lușcát, az omlásveszélyes épületek rend-
betételéért felelős bukaresti szakhatóság 
vezetőjét is idézte, aki szerint akár 25 ezer 

ember is életét veszítheti Bukarestben, ha 
az 1977-essel megegyező erejű földrengés 
következik be. A lap elemzése szerint a 
rossz jogszabályoknak is tulajdonítható, 
hogy a kiemelten omlásveszélyes épüle-
teknek alig egytizedét sikerült csak meg-
erősíteni. A felújítási programba történő 
feliratkozáshoz ugyanis egy társasházban 
valamennyi lakástulajdonos hozzájáru-
lására szükség van. Másrészt nincs olyan 
előírás, amely megakadályozná a veszé-
lyeztetett ingatlanok bérbeadását. Ilyen 
körülmények között a nem ott lakó tu-
lajdonosoknak – akik nem saját életüket 
kockáztatják – nem érdekük a felújítás, 
a bérlők pedig hajlamosak kockáztatni, 
mert olcsón jutnak lakáshoz vagy üzlethe-
lyiséghez Bukarest belvárosában.

Egymilliárd lej az épületek földrengésbiztossá tételére




