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Kedvezőbb árakra számítottak
Túl magasnak tartják az ANL-s lakások árát, a szakember szerint még így is jutányosak

K O V Á C S  E S Z T E R

K özel öt évbe telt, mire rév-
be ért a székelyudvarhelyi 
Cserehát lakónegyedi ANL-s 

lakások eladhatósági folyamata: a 
lakásonként kiszámolt árat március 
folyamán ajánlott levélben közölte 
ki a polgármesteri hivatal. A Kiss 
Gergely és a Cserehát utcákban ösz-
szesen 254 eladható lakrész van, a 
vásárlásra csak azok jogosultak, akik 
már legalább egy éve az ingatlanban 
élnek és nincsen lakbér-elmaradá-
suk. Az egyéni kiközlésre egyébként 
azért volt szükség, mert az eladási 
árak nem egységesek: a lakások el-
adási árait a Hivatalos Közlönyben is 
megjelent négyzetméterenkénti egy-
ségár alapján számolták ki, amelyből 
levonták az ingatlanok úgynevezett 
amortizációs értékét, tehát, hogy 
megépítésük és használatba adásuk 
óta mennyit csökkent azok értéke. Az 
így kapott négyzetméterenkénti ár 
alapján számolták ki az egyes laká-
sok eladási árát, de fontos adalék az 
is, hogy a tömbházak közös felületei 
(kazánház, lépcsőház stb.) is beleszá-
molódnak majd a teljes árba.

Öt éve várnak, de nem erre

A kiszámolt eladási ár azonban jó-
val magasabb, mint amire a vásárlás 
iránt érdeklődő bérlők számítottak: 
sokan elsősorban meglepetéssel fo-
gadták, hogy a lakásuk tényleges fe-
lületéhez még sokszor fele annyi más 
hasznos felület (a közös felületekből 
az egyes lakrészekre eső rész) is hoz-

zászámolódik. Habár az egy tömb-
házban, egymás mellett lévő lakré-
szek ára is változhat, példaként egy 
általunk megkeresett lakótól megtud-
tuk: az ő lakásuk 60 négyzetméteres, 
a számítás szerint összesen 93,5 négy-
zetméteres felület jár az ingatlannal, 
amelynek az ára 268 ezer lej (mintegy 
54 ezer euró). Egy másik, Kiss Gergely 
utca kétszobás lakrésznél már össze-
sen 108 négyzetméterrel számolnak (a 
lakófelület 70 négyzetméter), amely-
nek a most megszabott ára 275 ezer lej 
(közel 56 ezer euró). 

„56 ezer eurót egy kétszobás ifj ú-
sági lakás nem ér, ráadásul úgy, hogy 
a legtöbb lakrészben szükség van fel-

újításra” – fakadt ki az egyik érintett 
csereháti lakos. Mint kifejtette: két év 
alatt a végére lehetett volna járni az 
eladhatósági folyamatnak, hiszen az 
akkori árak alapján fele-ennyibe ke-
rültek a lakások. A legtöbb csereháti 
ANL-s tömbházban ugyanis még min-
dig ki van függesztve a polgármesteri 
hivatal egy, 2018-es árszámítása: e 
szerint például az elsőként említett 
lakrészt akkor még mintegy 22 ezer 
euróért lehetett volna megvásárolni. 

Az egekbe ugrottak az árak

Időközben azonban nemcsak az in-
gatlanárak nőttek meg, hanem az 

építőiparban bevezetett kötelező 
minimálbér miatt az Országos La-
kásügynökség is megemelte a laká-
sok négyzetméterenkénti alapárát: 
tavaly nyártól 2900 lejben szabták 
meg a négyzetméterenkénti árat, míg 
egy évvel korábban ez az érték ezer 
lejjel kevesebb volt. A lakók egyéb-
ként a többéves késlekedés mellett 
azt is nehezményezik, hogy az ár-
számítás sem átlátható: az érintettek 
az elmúlt hetekben csupán egy rövid 
értesítést kaptak a polgármesteri hi-
vataltól, amelyben például azt sem 
közölték, hogy az egyes lakások 
esetében hogyan jutottak a kiközölt 
értékhez. „Az ingatlanok már eleve 
nem a legjobb minőségű építőanya-
gokból készültek, sokuk már több 
mint 10 éves, felújításra szorul. Tény, 
hogy a környezet és a lakóközösség 
remek a Csereháton, de nagyon so-
kan az ár hallatán visszahőköltek” 
– magyarázta egy lakó megjegyezve: 
a közösség úgy érzi, átverték őket, fő-

ként, hogy sokan évek óta azért nem 
költöztek ki az ANL-s lakásból, mert 
arra számítottak, hogy hamarosan 
jutányosabb áron megvásárolhatják 
azt. Mint még megtudtuk: a lakók 
egy része jogi útra terelné az ügyet, 
hiszen úgy vélik, hogy az ingatlanok 
árszámítására már évekkel ezelőtt le-
hetőség lett volna.

Nem kedvezményes, de aktuális

A lakrészek ára valóban az aktuális 
piaci árhoz igazodik, erősítette meg 
lapunknak Gáll Attila. A több székely-
földi településen is irodát működtető 
ingatlanügynökség szakembere kifej-
tett: Udvarhelyen a régióban különö-
sen magasak az árak, hiszen sokkal 
magasabb az ingatlanok iránti keres-
let, mint amilyen a kínálat. „Jelenleg 
négyzetméterenként 1000, legtöbb 
1100-1200 euróba kerülnek a tömb-
házlakások Székelyudvarhelyen. A 
lakrész felszereltsége és állapota né-
mileg befolyásolhatja az árakat, de 
ennél több nem szokott lenni” 
– mondta el a szakember. Fon-
tos szempont ugyanakkor, 
hogy Udvarhelyen a nyolc-
vanas évek derekán épült a 
legtöbb társas- és tömbház, a 
későbbi ilyen ingatlanok szá-
ma elenyésző, fogalmazott az 
illetékes. „Harminc-negyven 
éves ingatlanokról beszélünk, de 
így is jelenleg egy kétszobást tömb-
házlakás 60 ezer euró alatt nem való-
színű hogy gazdát cserél a városban” 
– matematikázott az ingatlanügynök. 
Megtudtuk még, hogy az ingatlan 
környezete és a lakóközösség az ára-
kat nem, de az egyes lakások eladha-
tóságát viszont nagyban befolyásolja, 
így az újépítésű tömbházlakások iránt 
elsöprő az érdeklődés. „A szakmai 
véleményen szerint, és minden ob-
jektív szempontot fi gyelembe véve a 
csereháti lakások ára méltányos, sőt, 
tekintve, hogy relatív új ingatlanokról 
van szó, talán egy picit a piaci ár alatti 
is” – summázott Gáll Attila.

Az első igénylések óta öt év telt 
el, azóta duplájára nőtt 
a lakások eladási ára

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

S Z U C H E R  E R V I N

Az autópálya-építési munkálatok 
igencsak különleges részének 

látott neki a Torda és Szászse-
bes közötti A10-es sztráda 2. 
szakaszán dolgozó Aktor. A 
görögországi cég romániai 
leányvállalata Vajasd kör-
nyékén elkezdte felmarni az 
aszfaltot egy olyan pályaré-
szen, amelyen még csak be 

sem indult a forgalom. Kiderült, hogy a 
közel egy éve leterített aszfaltszőnyeg 
a műszaki leírásban szereplőnél lé-
nyegesen vékonyabbra sikeredett. 
Az Aktor munkatársai a tavaly május 
15-én, Ludovic Orban és Lucian Bode, 
akkori frissen kinevezett kormányfő 
és közlekedésügyi miniszter látogatá-
sának tiszteletére kezdtek el sebtében 
aszfaltozni. A két liberális politikus ép-
pen az aszfaltöntési munkálatok köze-
pette tartott sajtótájékoztatót, amelyen 
ünnepélyesen bejelentette az A10-es 
pálya 2020-as avatását. Ehhez képest 

a Nagyenyed és Gyulafehérvár között 
hiányzó 24 kilométeres szakasz miatt 
az út, amely összeköti az észak-erdélyi 
sztrádát a dél-erdélyivel, könnyűszer-
rel 2021-ben sem készül el.

A legutóbbi szerződésmódosí-
tásban álló június 25-ig semmiként. 
Legalábbis így látják a munkálatokat 
monitorizáló Pro Infrastruktúra Egye-
sület szakemberei. „Az Aktor elméle-
tileg az idei év végéig befejezi a Gyu-
lafehérvár és Nagyenyed közötti 24 
kilométeres szakaszt. Mondom, elmé-
letileg. Gyakorlatilag még elhúzhatják 

egy-két esztendeig. Megengedhetik 
maguknak, elvégre hat éve hülyítik 
az állami hatóságokat” – nyilatkozta 
lapcsaládunknak a civil szervezet el-
nöke, Ionuţ Ciurea. Szerinte már csak 
azért sem valószínű a pályaszakasz 
idei átadása, mert több helyen a tar-
tófal beomlott és a beszivárgó talajvíz 
miatt a pálya megcsúszott. Ezért nem 
feltétlenül csak az építő hibás, inkább 
a felületesen elkészített geológiai ta-
nulmányok okolhatók.

Át sem adták, de már fel kellett marni az aszfaltot az A10-es autópályán
• Egyre valószínűtlenebb, hogy végre az idei év végétől autópályán közlekedhes-
sünk Kolozsvár és Nagyszeben között. A Nagyenyed és Gyulafehérvár közötti hiányzó 
szakaszokon újabb gondok adódtak.

Nem úgy halad, ahogy kellene. „Hat éve 
hülyítik az állami hatóságokat”

▸  F O R R Á S :  Y O U T U B E / A S O C I A Ț I A  P R O  
     I N F R A S T R U C T U R Ă / K É P E R N Y Ő F E L V É T E L

• Kedvezményes árra számítottak a lakók, ezzel szemben a piacihoz közeli eladási 
összegeket számolt ki a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal a csereháti ifjú-
sági lakásokra. A lakók főként azt nehezményezik, hogy a többéves késlekedés 
miatt nőtt meg majd kétszeresére az eladási ár. Ingatlanpiaci szakemberek szerint a 
március során kiközölt árak – a lakótelep és a tömbházak állapotát figyelembe véve 
– az aktuális ingatlanáraknál jutányosabbak.




