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Továbbra is torz az ingatlanpiac
Sokkal nagyobb a kereslet, mint amennyi lakás van a hazai piacon
• Az elmúlt három 
évben folyamatosan 
emelkedtek a lakásá-
rak a hazai ingatlan-
piacon, mindössze az 
utóbbi két hónapban 
stabilizálódtak némi-
leg. A székelyföldi, de 
az egész hazai piacra 
jellemző egyébként 
az eltorzult kereslet- 
kínálat, hiszen még 
mindig sokkal keve-
sebb a lakás, mint 
amekkora kereslet van 
irántuk.

H AJ N A L C S I L L A

Kevesebb a lakáseladás az 
utóbbi két hónapban Maros-
vásárhelyen, ezt a közjegyzők 

is megerősítik, de három éve már 
állandó drágulás észlelhető a hazai 
ingatlanpiacon. Bár az utóbbi két hó-
napban némi stabilitás is észlelhető, 
nem emelkedtek tovább a lakásárak, 
hanem eljutottak egy olyan szintre, 
ahol a potenciális vevők azt mond-
ják, hogy ez elég, nem adunk többet 
egy lakásért – fogalmazott Trella 
Várhelyi Tamás, egy marosvásár-
helyi ingatlanközvetítő iroda tulaj-
donosa. „Az is hozzátartozik ehhez 
a stagnáláshoz, hogy a karácsonyi 
ünnepek előtt csökkennek a lakás-
vásárok, inkább tavaszra ütemezik. 
De befolyásolja a járványhelyzet, a 
drágulások, amelyek hatással van-
nak az adásvételre, hiszen jobban 
meggondolják az emberek, mielőtt 
egy húsz évre szóló bankkölcsönt fel-
vesznek. Ugyanakkor van egy világ-
gazdasági helyzet és egy összevissza 

politikai helyzet is, amelyek szintén 
elbizonytalanítják az embereket, 
és nem mernek most belevágni egy 
lakásvásárba” – sorolta az ingatlan-
közvetítő iroda tulajdonosa. Vannak 
alkudozások is a piacon, de csak öt 
százalék körüliek, a tíz százalék már 
egy extrém fájdalomhatár, tehát na-
gyon ritka. Egy tömbházlakásnál pár 
száz, legfeljebb pár ezer euróig megy 
az alkudozás.

A bérlemények helyzete

„Folyamatban van új lakások épí-
tése is Marosvásárhelyen, de majd 
tavasztól kezdődően meglátjuk, 
mekkora lesz a vásárlóerő. Informá-
cióim szerint az új lakásokra még 
nagyobb árakat kérnek, és abban 
nem vagyok biztos, hogy hajlandók 
lesznek az emberek annyi pénzt 
kiadni, főleg ha a régi lakások árai 
csökkennek és nagy lesz a távolság 

a várostól, hiszen az újak általában 
a városszéleken, a környező telepü-
léseken épülnek. Akkor inkább egy 
régit vesznek meg, főleg ha az ár-
különbség harminc százalék körüli 
lesz” – fűzte hozzá Trella Várhelyi 
Tamás. Az építőanyagok drágulása 
is befolyásolja az új építésű lakások 
árát, ugyanakkor az infl áció miatt a 
lej sem fog annyit érni, mint most. 
A bérbeadás szenvedte meg legjob-
ban a járványhelyzetet az online 
munkaviszonyok miatt. Hiszen 
sokan visszamondták az irodahe-
lyiségeket, mert otthonról dolgoz-
nak az alkalmazottak. „Vannak 
irodaházak, amelyek teljesen vagy 
részben üresek, hiszen arra jöttek 
rá a cégek is, hogy ha otthonról meg 
lehet oldani a munkát, akkor miért 
fi zessenek egy irodahelyiségért, 
amelynek bére, karbantartása, fo-
gyasztása nagyon sokba kerül” – 
részletezte.

A négyzetméterárakról

Jelenleg Marosvásárhely központ-
jában ezer euró fölött van a lakások 
négyzetméterára. Az ingatlaniroda 
tulajdonosa kifejtette, 1200 eurónál 
kezdődik, de 1700 euróig is felme-
het egy főtéri lakás négyzetméter-
ára. A főtér exkluzív zóna, mert ott 
nem lehet terjeszkedni, ezért az 
mindig drága hely lesz – tette hoz-
zá. Összehasonlításképpen Kolozs-
vár – amely jelenleg a legdrágább 
városnak számít Romániában az 
ingatlanárak szempontjából – köz-
pontjában az eladó ingatlanok át-
lagára 2350 euró/négyzetméter. A 

Csíkszereda központjában lévő la-
kások árát is az építőanyagárak és 
a kereslet-kínálat függvénye tolja 
egyre magasabbra: az új építésű in-
gatlanok négyzetméterárával meg-
egyező árak vannak a központban, 
azaz 850–1000 euró között mozog a 
lakások négyzetméterára Csíksze-
reda központjában.

Sokkal nagyobb a kereslet, 
mint a kínálat

A lakások Csíkszeredában is drá-
gultak, de nem feltétlenül a világ-
járvány hatására, hanem az eltor-
zult kereslet-kínálat miatt, hiszen 
Székelyföldre, de egész Romániára 
is jellemző, hogy továbbra is sokkal 
nagyobb a lakások iránti kereslet, 
mint amennyi lakás van a piacon – 
fogalmazta meg érdeklődésünkre 
Nemes Zoltán csíkszeredai ingat-
lanközvetítő. „A Brassó vagy Ma-
rosvásárhely méretű városokban 
eszméletlenül sok új fejlesz-
tés van, de még mindig az 
látszik, hogy ott is túl kevés 
a lakás. Ameddig nagyobb 
a kereslet és a bankok hi-
telezik is az embereket, ad-
dig ez lesz jellemző. Akkor 
fordulna ez meg, ha lenne 
egy pénzügyi válság, amely visz-
szadobja az árakat, és megszűnnek 
a hitelezések. Vagy pedig lesz annyi 
fejlesztés, hogy megéri leállni a drá-
gulással” – tette hozzá Nemes Zol-
tán. Ugyanakkor megdrágultak az 
építőanyagok, munkadíjak is, ez pe-
dig maga után vonja mindennemű 
ingatlan értékének a növekedését, 
a régi tömbházlakások ára is ugyan-
úgy megnövekedik, mint ahogy az 
építkezési költségek ára. Csíkszere-
dában továbbra is nagy szükség van 
új lakásokra. Jelenleg épül ugyan a 
következő Fortuna parki tömbház 
(akárcsak Székelyudvarhelyen), és 
egy zonális rendezési terv is folyamat-
ban van, esetleg kisebb fejlesztések 
vannak, de nagyobbak egyáltalán 
nincsenek a hargitai megyeközpont-
ban, pedig kereslet volna rájuk.

Amíg nagyobb a kereslet, 

mint a kínálat, addig a lakásárak 

növekedése fogja jellemezni 

a piacot
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K özel 16 évig látta el a sajtó-
szóvivői munkakört a Hargita 

Megyei Rendőr-főkapitányságnál 
Gheorghe Filip, aki december else-
jétől nyugállományba vonul. Szer-
dai „búcsú-sajtótájékoztatóján” 

köszönetet mondott mindazoknak, 
akikkel az évek során együtt dolgo-
zott, majd Mircea-Ștefan Iordan, a 
Hargita Megyei Rendőr-főkapitány-

ság vezetője bemutatta az intéz-
mény új szóvivőjét. 

Maria Plumbu 2017 óta a Szent-
egyházi Rendőr-kapitányságnál 
teljesített szolgálatot egészen teg-
napig, amikor áthelyezték 
a megyei rendőrség köte-
lékébe. Elmondása sze-
rint pályafutása elején a 
közrendészeti osztályon 
dolgozott, majd a közelsé-
gi rendőrségnél (románul 
poliția de proximitate). 
A jövőre nézve reményét 
fejezte ki a gördülékeny együtt-
működésre vonatkozóan, illetve 
ígéretet tett a gyors és pontos tájé-
koztatásra.

Új szóvivője lesz jövő hónaptól a Hargita megyei rendőrségnek
• Nyugdíjba vonul Gheorghe Filip, a Hargita Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, aki közel 16 
évig töltötte be ezt a tisztséget. Utódját, az eddig 
a Szent egyházi Rendőr-kapitányságnál szolgálatot 
teljesítő Maria Plumbut szerdán mutatták be a me-
gyei rendőrség székhelyén.

Mellette az utóda. Gheorghe Filip eddigi 

és Maria Plumbu új rendőrségi szóvivő
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