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K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Idén június 24-én publikálták a Hi-
vatalos Közlönyben az Országos 
Lakásügynökség (ANL) fi nanszí-

rozásával épített ingatlanok eladásá-
ról szóló 55-ös kormányhatározatot. 
Ennek módszertana november 1-jén 
jelent meg. Az új számítás szerint vár-
hatóan jóval kedvezőbb áron vásárol-
hatnák meg a lakásokat azok bérlői. 

Korábban az ANL-lakások 
eladási árának kiszámítá-
sában fontos összetevő volt 
a négyzetméterre számított 
újrabeszerzési érték. Ez 
2018-ban 1591 lej volt négy-
zetméterenként, 2020-ra 

viszont közel duplájára, 2996 
lejre nőtt, ezért az eladási árak sok 
esetben megduplázódtak. Amennyi-
ben pedig a végösszeget meghaladta 
a leltári érték, ez utóbbit vették ala-
pul. Az új kormányhatározat értelmé-
ben azonban az ingatlanok árának 
megállapításakor most kizárólag a 
beruházási költségből kell kiindulni, 
nem az újrabeszerzési vagy a leltári 
érték számít. Az új számítás szerint 
elvileg nagyjából a 2019-ben közölt 
árakhoz hasonló összegekért lehet 
majd megvásárolni az ANL által épí-
tett lakásokat.

Árszámítási példák

Vegyünk egy konkrét helyi példát: 
egy neve elhallgatását kérő csereháti 
bérlőtől származó adatok szerint az 
általa bérelt, 2010-ben épült, 87,34 
négyzetméteres lakás eladási ára a 
2020-as számítások szerint 261 670 
lej volt. Ebből lejött a tíz év haszná-
lat után felhalmozódott amortizációs 

érték, azaz mintegy 29 777 lej. Ezt 
a város szorzójával – akkor ez 0,93 
volt – megszorozva az összeg 215 660 
lejre módosult, amihez 1% kezelési 
költséget hozzáadva a végösszeg 217 
817 lej lett volna. Azonban a nevezett 
ingatlant 275 400 lejre értékelték fel 
2020-ban, az eladási árat pedig eb-
ből számították ki, ami végül 273 978 
lejes árat eredményezett. A bérlő ké-

résben fordult a városvezetéshez, azt 
tisztázandó, hogy mi alapján végez-
ték a felértékelést, ám azt a választ 
kapta, hogy ezek bizalmas adatok, 
nem adhatják ki. „Szubjektív felmé-
rés – mondja a bérlő –, azt sikerült 
megtudnom, hogy az átadás éve, te-
hát 2010 óta nem végeztek felértéke-
lést, holott a törvény szerint legalább 
háromévente kellett volna.” 

Összehasonlításképpen, a Ziarul 
Financiar gazdasági napilap számí-
tásai szerint egy 2009-ben épült bu-
karesti, központi fekvésű, 90 négy-
zetméteres lakásra ugyanabban a 
periódusban 242 721 lejes eladási árat 
számoltak – tehát a fővárosban ol-
csóbb lett volna egy hasonló méretű 

ifj úsági lakás, mint Székelyudvarhe-
lyen. Az új módszertan szerinti szá-
mítások értelmében ugyanezt a buka-
resti lakást most 150 092 lejért lehetne 
megvásárolni, a lap adatai alapján.

Mire számíthatunk 
Székelyudvarhelyen?

Székelyudvarhelyen összesen 254, az 
Országos Lakásügynökség által épí-
tett lakást adtak át eddig. Mint arról 
már írtunk, korábban mindössze há-
rom lakás eladásáról állítottak össze 
iratcsomót, egy esetben konkrétan a 
kifi zetési fázisba jutottak. Ám amint 
az új, várhatóan lényegesen kedve-
zőbb árszámításról szóló első hírek 
megjelentek, a lakók végül vissza-
léptek. Arról szó sincs, hogy a város 
ne akarná eladni ezeket a lakásokat, 
mondta megkeresésünkre Zörgő No-
émi, a Székelyudvarhelyi Polgármes-
teri Hivatal sajtószóvivője. Sőt, az a 
cél, hogy minél hamarabb elkezdőd-
hessen az eladási eljárás. Székelyud-
varhely esetében most 0,8-as a szor-
zó, tehát alacsonyabb az eddiginél, 
magyarázta Zörgő Noémi. A lakások 
várhatóan alacsonyabb áron kerülnek 
majd eladásra, de pontos összegek 
még nincsenek. Korábban esetenként 
egyszerre több tömbházat adtak át, 
így a teljes beruházási értékből vissza 
kell még osztani a lakásonkénti érté-
ket. A könyvelési osztály most ezen 
dolgozik; amint megvannak a konkrét 
árak, azokat az önkormányzati képvi-
selő-testületnek is jóvá kell hagynia, 
utána mindenkit értesíteni tudnak, 
hogy mennyiért és hogyan vásárol-
hatja meg a jelenleg általa bérelt la-
kást – tette hozzá Zörgő Noémi.

Nem tudni, mennyi az annyi
Lényegesen alacsonyabb áron, új árszabás szerint adnák el az ifj úsági lakásokat

Várhatóan olcsóbbak 
lesznek az ifjúsági lakások 
Székelyudvarhelyen, mint 2020-
ban, de még nem tudni, mennyivel
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• Várhatóan lényegesen csökken az Országos Lakásügynökség (ANL) programjá-
ban felépített ifjúsági lakások ára, miután a minap megjelent az ingatlanok eladását 
szabályozó kormányrendelet alkalmazási módszertana. Ahogy máshol, Székelyud-
varhelyen sem tudni még, pontosan milyen áron vásárolhatják meg a bérlők ezeket az 
ingatlanokat, de a polgármesteri hivatalban már dolgoznak az árak kiszámításán.

A Hargita Megyei Törvényszék 
szerdán kimondott jogerős ítélete 

értelmében Gálfi  Árpádnak, Székely-
udvarhely polgármesterének ki kell 
fi zetnie a 2020. március 15-e tisztele-
tére kitűzött piros-fehér-zöld zászlók, 
kokárdák miatt kirótt bírságot.

A törvényszék elfogadta a bírsá-
got kirovó prefektus fellebbezését, 
és megváltoztatta a polgármester 
számára kedvező elsőfokú ítéletet. 
Az MTI által ismertetett szerdai ítélet 
kivonatát a romániai bíróságok por-

tálján tették közzé. A 85 százalékban 
magyarok által lakott Hargita megye 
prefektusa azért szabott ki 5000 lejes 
bírságot a 96 százalékban magyarok 
által lakott Székelyudvarhely pol-
gármesterére, mert a 2020. március 
15-ei ünnep tiszteletére kitűzött ma-
gyar lobogók mellé nem helyeztek ki 
román zászlókat is. 

A polgármester kabinetfőnöke 
korábban elmondta: nem más állam 
zászlóit, hanem magyar nemzeti 
jelképeket tűztek ki Székelyudvar-

helyen. Mint ismert, a kormány meg-
bízottjaiként működő prefektusok 
2018 óta kezdték büntetni azokat a 
székelyföldi polgármestereket, akik 
településüket magyar zászlókkal, 
szalagokkal, kokárdákkal díszítik ki 
március 15-ére vagy október 23-ára. 
Az elöljárók valamennyi bírság ér-
vénytelenítését kérték a bíróságtól, 
ám eddig csak részsikereket értek 
el. A székelyudvarhelyi perek közül 
eddig egyben született jogerős ítélet. 
A 2018. március 15-ei magyar zászlók 

miatt kirótt bírságot a Székelyud-
varhelyi Bíróság még törvényesnek 
találta, ám a polgármester fellebbe-
zése nyomán a Hargita Megyei Tör-
vényszék törölte. Idén az első fokon 
eljáró Székelyudvarhelyi Bíróság 
három zászlóhasználatért kirótt bír-
ságot is érvénytelenített.

Jogerős az ítélet: ki kell fizetni az egyik zászlóbírságot

Nemzeti színű szalagok 
Székelyudvarhelyen 2019. március 15-én

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




