
A kötelező lAkásbiztosításról

Nagy a „tétovázás”
több mint két éve, hogy megjelent a kötelező la-
kásbiztosításra vonatkozó 2008/260-as törvény. Egy 
nemrégiben megjelent statisztika szerint a törvény 
hatálya alá eső 8,3 millió lakásnak alig 6 százalékára 
kötöttek szerződést a biztosítókkal. ez egyrészt a la-
kástulajdonosok érdektelenségével, másrészt a pol-
gármesteri hivatalok tétlenkedésével magyarázható. 
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Ennek értelmében a földrengésekkel, a földcsuszamlá
sokkal és az árvizekkel szemben kötelező a lakások biz
tosítása, függetlenül azok tulajdonjogától. A törvényt 

utólag módosították, s időközben (2010ben) megkezdte 
tevékenységét az arra hivatott biztosítási intézményrendszer 
is, a társult biztosítási társaságokból alakult Pool (PAID), 
amely keretében 13 társaság ténykedik. Ez azt jelenti, hogy 
azok valamelyikénél kötheti meg az érintett lakástulajdonos 
a kötelező biztosítási szerződést.

Egy nemrégiben megjelent statisztika szerint a törvény 
hatálya alá eső 8,3 millió lakásnak alig 6 százalékára kötöttek 
szerződést a biztosítókkal. Ez egyrészt a lakástulajdonosok 
érdektelenségével, másrészt a polgármesteri hivatalok tétlen
kedésével magyarázható, ugyanis rájuk hárul(na) az adatbázis 
létrehozása céljából szükséges adatok közlése a biztosítókkal. 
Információk szerint országos viszonylatban csak a lakások 45 
százalékára vonatkozóan került sor adatközlésre. Egyes lakás
tulajdonosok esetében elégedetlenséget okozott az, hogy a fa
kultatív lakásbiztosítási szerződés „nem mentesít” a kötelező 
biztosítás alól. Ezt utólag sikerült tisztázni, s a kötelező bizto
sítás alternatívája lehet egy már megkötött vagy megkötendő 
fakultatív biztosítás. Jó ideig bizonytalan volt a kötelező bizto
sítási szerződések megkötésének végső határideje is, és a biz
tosítók kifogásolták a törvény módszertani előírásai megjele
nésének  elnapolódását. A törvényben tételesen nem szerepel 
végső határidő, de a Közigazgatási és Belügyminisztériumnak 
egy legutóbbi közleménye szerint az július 15. Ha késedelem
mel is, de végül május 6án megjelent az alkalmazási norma. 
Ez többek között előírja, hogy a szociális segélyben részesülő 
lakástulajdonos magánszemélyek esetében a kötelező bizto
sítási díjtételt az Országos Szociális Szolgáltatási Ügynökség 
(ANPS) fizeti. A polgármesterek kell közöljék a PAID felé 
elektronikus formátumban az összes lakás rendeltetésű épít
mény névjegyzékét, feltüntetve a tulajdonos nevét, személyi 
azonosítószámát (CNP), adónyilvántartási számát. Ameny
nyiben az adott területiközigazgatási egység nem rendelkezik 
az adatlap elektronikus úton történő továbbítása megkövetel
te felszereléssel, akkor kivételes módon papírhordozón is be
nyújtható a szóban forgó lista.

Az előírások megszegése esetén a Biztosítási Felügyelet 
(CSA) szankciókat alkalmaz. Mi is megnéztük a törvény 
vonatkozó előírásait (39es szakasz), de nemigen találtunk 
olyan szabálysértést, ami kapcsolatba hozható az alkalma
zási norma előírásaival. Amúgy a szabálysértési bírságok 
5000 lejtől 10 000 lejig (magánszemélyek esetében), illetve 
10 000 lejtől 100 000 lejig (jogi személyek esetében) terjed
hetnek. Hogy kit és miért lehet megbüntetni az alkalmazási 
norma előírásainak megszegése esetén, az még az illetékesek
nek is dilemmát okozhat. Például a polgármestert az adatköz
lés elmulasztásáért? Nemigen, ugyanis az alkalmazási norma 
„szemszögéből” ez a tényállás fenn sem áll, lévén, hogy a név
jegyzék közlésének határideje a normát jóváhagyó rendelet 
megjelenését követő 30. napon jár le, azaz június 5én (váro
sok esetében), illetve augusztus 5én (községek esetében).

Virtuális világ – képzelet vagy va-
lóság? címmel tartottak informa-
tikai témájú konferenciát tegnap 
bukarestben, a távközlési és 
információs társadalom Minisz-
tériuma és a Microsoft románia 
közös szervezésében.

Hírösszefoglaló

A Távközlés Világnapja apro
póján szervezett rendezvény 
moderátoraként Mol do ván 

József államtitkár elmondta, a szaktár
ca jelenlegi legfontosabb célja az álla
mi intézmények interoperabilitásának 
megvalósítása. Mint hangsúlyozta, 
ez új perspektívákat nyithat az állam 
és az állampolgárok közti viszony 
tekintetében, az államnak a polgárai 
számára nyújtott szolgáltatásai mi
nőségének javításában. Moldován 
József kifejtette, a hazai társada
lomnak a virtuális világhoz tör
ténő kapcsolása veszélyeket is rejt 
magában, mint ahogyan – élt a 
plasztikus hasonlattal az államtit
kár – „egy faluról városra érkező 
fiatalra is leselkednek különböző 
veszélyek”. Mol dován szerint az 
egyik legnagyobb kihívás ezek
nek a veszélyeknek a megelőzése, 
elhárítása.

Valerian Vreme távközlési mi
niszter beszédében azt hangsúlyoz
ta, Románia világviszonylatban 
negyedik helyen áll az internetes 
kommunikáció minősége tekinte

tében, Bukarest pedig vezető pozí
ciót foglal el az európai országok 
fővárosai között. „Ennek ellenére 
nem dőlhetünk hátra, mert sok 
még a tennivaló, az ország térké
pén bőven vannak még internetes 
lefedettségi szempontból „fehér 
foltok”. Vreme kiemelte a nagy táv
közlési konszernek szerepét abban, 
hogy Románia ilyen szintre jutha
tott a távközléses kommunikáció 
terén, és – Moldován Józsefhez 
hasonlóan – az állami apparátus 

informatizálását jelölte meg fő fel
adatként.

A konferencián Toni Pruteanu 
platformmenedzser tartott előadást 
a Microsoft részéről. A szekember 
elmondta, a multinacionális cég
óriás hazai leányvállalatának friss 
projektjei közé tartozik a bukares
ti „Dimitrie Gusti” falumúzeum 
interaktív honlapjának elkészítése, 
illetve a bukaresti főpolgármeste
ri hivatal online turisztikai térké
pének elkészítése.

hírfolyam

> Egyre nő a lehetséges utódok száma. Bár 
még nem tisztázódott pontosan, hogy mi tör
tént azon a bizonyos hétvégi napon egy New 
Yorki szállodában Dominique StraussKahn, 
az IMF vezetője és egy szobalány között, máris 
számos találgatás látott napvilágot azzal kap
csolatban, hogy ki lesz az utód az intézet élén. 
StraussKahn megbízatása eredetileg 2012 tava
szán jár le. A legfrissebb értesülés az volt, hogy 
Marek Belka, a lengyel központi bank vezetője 
követheti StraussKahnt a poszton. Ezzel kap

csolatban több találgatás látott napvilágot len
gyel és külföldi lapokban. Belka azonban tegnap 
leszögezte, hogy kacsa az egész, nem kíván meg
mérettetni. A lengyel lapokban egyébként fel
merült lehetséges utódként Leszek Balcerowicz 
neve is, aki a kilencvenes évek elején végrehajtott 
piaci reformok kidolgozója volt. A feltörekvő 
piaci befektetéseket kezelő Templeton Asset 
Management ügyvezető elnöke, Mark Mobius 
szerint ugyanakkor fel kell hagyni azzal az ed
digi szokással, hogy az IMF vezetőjét Európa 
adja. Szerinte a feltörekvő országokból, Kíná
ból, Indából vagy máshonnan kellene új veze

tőt állítani az IMF élére. Az IMF működési 
rendjében tavaly novemberben, éppen Strauss
Kahn támogatásával bevezetett változtatások 
következtében megnőtt a világgazdaságban 
is megerősödött fejlődő országok – így Kína, 
India és Brazília – szavazatának súlya. Ezzel 
létrejött annak az elvi lehetősége, hogy a tagál
lamok szakítsanak azzal a sok évtizedes, hallga
tólagos megegyezéssel, hogy az IMF vezetője 
mindig egy európai, a Világbanké pedig egy 
amerikai tisztségviselő legyen. A világgazdaság 
súlypontjának eltolódása mellett a regioná
lis váltáshoz a szubjektív feltételek is adottak, 

mert a fejlődő országokból nem egy kompe
tens közgazdász került már az IMF látóterébe. 
Közöttük tartják számon Trevor Manuelt, a 
délafrikai tervbizottság vezetőjét, aki hazájá
nak leghosszabb ideig hivatalban lévő pénz
ügyminisztere volt, valamint Kemal Dervist, a 
török pénzügyek volt irányítóját, aki sokáig az 
ENSZ Fejlődési Programját irányította. Az esé
lyesek között emlegetik még az indiai Montek 
Szingh Ahuluvaliát, az IMF független értékelő 
hivatalának első igazgatóját is, aki Újdelhiben 
a tervbizottság és a miniszterelnök gazdasági 
tanácsadói testületének tagja volt. 
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