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Székelyudvarhelyen rég lecsen
gett a leválási hullám, a húsz 
évvel ezelőtti 8000 helyett 
mindössze 2775 lakás maradt a 
távhőhálózaton, és évente már 
csak szűk százra tehető a lecsat
lakozni szándékozók száma. A 
szolgáltató azt mondja, a leváltak 
bonyolítják a hálózaton maradtak 
életét, hisz le nem szigetelt régi 
vezetékeik miatt ők is kapnak a 
közös melegből, ám mégsem pó
tolnak bele a közös költségekbe, 
pedig rendelet is kéri ezt. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A tömbházak belső távhő- és 
melegvízhálózata a lakás-
tulajdonosok közös és oszt-

hatatlan tulajdonát képezi. „A há-
lózatok karbantartásával járó költ-
ségeket a tömbház minden egyes 
lakrészére kell ráosztani a tulajdon-
rész arányában, attól függetlenül, 
hogy az adott lakrész a rendszeren 
van vagy levált arról” – magyarázta 
Ráduly Mihály, az Urbana Rt. veze-
tője, majd részletekkel is szolgált: 
a levált lakásokon 3-4 darab 2,5-3 
méteres függőleges csőpár is átha-
lad, melyek összesen egy nagyobb 
fűtőtestnek megfelelő hőleadó felü-
letet jelentenek. „Ha ezek a vezeté-
kek nincsenek leszigetelve, a lakók 
fizessenek. Számítások szerint havi 
20-30 lejes fűtésköltségről van szó, 
leszigetelt vezetékek esetében pedig 
2-3 lejesről, ezt most a hálózaton le-
vőkre osztják rá” – közölte Ráduly, 
majd tudatta, a hőelosztó készülé-
kek felszerelésével el lehet osztani 

a fűtésköltségeket. „A lakószövet-
ségek nem alkalmazzák ezt, több-
nyire  mert nincsenek hőelosztók 
felszerelve, ám mi ajánlottuk, ad-
janak egy listát, a levált lakásokon 
mennyi cső halad át, és mi segítünk 
a költségek kiszámításában” – tette 
hozzá Ráduly Mihály. 

Bonyodalmas a leválás
A távhőszolgáltatási rendszerről 

leválni szándékozó lakástulajdonos 
első lépésként elvi beleegyezést kell 
kérjen azon lakások tulajdonosa-
itól, akikkel közös fal, padló vagy 
mennyezet van. Ha ez megvan, ké-
réssel kell forduljon a lakástulajdo-
nosi társuláshoz, aki döntése meg-
hozatalához műszaki szakvélemény 
elkészítését kéri a szolgáltató cégtől. 
Ez felmérést végez a helyszínen, és 
az adatok alapján 15 munkanapon 
belül elkészíti a szakvéleményezést, 
amelyben részletesen bemutatja a 
lakrész leválása esetén várható álta-
lános és helyi jellegű következmé-
nyeket, illetve ajánlásokat fogalmaz 
meg a negatív hatások elkerülése, 
illetve csökkentése érdekében: pél-
dául kéri a levált lakásban maradó 
vezetékek hőszigetelését és/vagy a 

lakásban, illetve a közös felületeken 
leadott távhőenergia elosztására 
vonatkozó előírások betartását. A 
dokumentáció elkészítési költsége 
450 lej, és az igénylő fizeti. A szak-
véleményezésben felsorolt követ-
kezmények és feltételek ismereté-
ben a szomszédok, akiknek lakásá-
val közös felület van a kérelmezővel, 
nyilatkozniuk kell közjegyző előtt, 
hogy egyetértenek a leválással. Kö-
vetkező lépésként a lakástulajdono-
si társulás közgyűlése megvitatja a 
szakvéleményezést, és határozatot 
hoz: egyetért vagy elutasítja a levá-
lási kérést. Pozitív elbírálás esetén, 
ha a lakástulajdonos gázkazánnal 
oldja meg lakásának fűtését, épít-
kezési engedélyt kell kérjen az égési 
termékek eltávolítási módjára vo-
natkozóan a polgármesteri hivatal 
urbanisztikai osztályától, illetve ha 
más, égéstermék nélküli rendszert 
alkalmaz, akkor erről saját felelős-
ségére kell nyilatkozzon közjegy-
ző előtt. A leválási munkálatokat 
csak a távhőszolgáltató végezheti 
el, miután az igénylő benyújtja a 
vonatkozó aktacsomót – ennek tar-
talmaznia kell az összes korábban 
említett lépés iratait. 

A levált lAkók nem fizetnek, pedig kellene

Évente százan hagyják el a rendszert 

A FŰTÉSKÖLTSÉG ALAKULÁSA

Hónapp
Átlagfűtésköltség [lej/lakás]

2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011

október 0,00 58,87 40,84 45,78 106,52

november 196,74 143,93 140,25 121,31 132,49

december 249,66 143,69 188,27 189,11 260,65

január 163,39 197,91 220,41 230,77 243,04

február 134,04 216,89 153,84 184,64 236,97

március 115,78 177,31 161,66 161,20 186,77

április 69,40 99,53 33,09 68,76 0,00

Összesen 975,74 1051,28 938,73 1001,57 1166,44

(a szürkével jelzett hónapokban nem volt fűtés, ártámogatás)

A LAKOSSÁGNAK SZÁMLÁZOTT HŐENERGIA MENNYISÉGE ÉS ÁRA

Téli szezon Hónap
Számlázott 
hőenergia Lakossági ár Átlagfogyasztás 

lakásonként
Átlagköltség 
lakásonként

Gcal lej/Gcal Gcal lej/lakás

2010–
2011

2775 
lakás

október 1231,60 240,00 0,444 106,52

november 1531,97 240,00 0,552 132,49

december 3013,80 240,00 1,086 260,65

január 2810,13 240,00 1,013 243,04

február 2739,94 240,00 0,987 236,97

március 2159,51 240,00 0,778 186,77

április  240,00 0,000 0,00

Összesen 13 486,95 240,00 4,860 1166,44

A 240 lej/Gcal lakossági ár tartalmazza az áfanövekedést is 24%-ra.
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Körkép
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> Majális a Szejkén. Idén is a Szejkén 
majálisozik Székelyudvarhely. Az ünnepi 
„menetrend” nagyjából azonos a tavalyival: 
ezúttal is kerékpározásra buzdítják a város-
lakókat, minden biciklivel érkező személy 
tombolát kap, mellyel kerékpárt, illetve 
egyéb ajándékokat lehet majd nyerni, illetve 
a kerekezők ajándékpólóban is részesülnek. 
A meghirdetett program szerint a bringázók 
gyülekezője a Patkóban, illetve a Bethlen ne-
gyedben lesz délelőtt tíz órakor, ugyanakkor 

buszjáratot is üzembe helyeznek, ezek a város 
különböző pontjairól fél tízkor és fél tizen-
egykor indulnak. A szejkei műsor program-
jában számos előadó szerepel, a majálisozók 
néptáncelődásokat láthatnak, hallhatnak, 
illetve fellép a Honvéd Együttes, az Operett 
World, a Dupla Kávé és a marosvásárhelyi 
Defender zenekar is. Az idei programból a 
humor sem marad ki, hisz az Open Stage is 
ott lesz a szejkei színpadon. A szervezők a ki-
csikre is gondoltak, akiket  játszóház, légvár 
várja, szórakozásként pedig lovagolhatnak 
is, vagy miért ne, arcfestés is „díszítheti” a 

napot. Az előadásokra rossz idő esetén dél-
előtt 11 órától a Stúdió Moziban kerül sor. 

> Átadták az új sportpályát. Tegnap hivata-
losan is átadásra került a Bethlen negyedi, csorgó 
melletti sportpálya, mely az első teljesen új kivi-
telezésű pálya,  korszerű technológiával készült, 
és kétrétegű aszfaltozást kapott. A munkálatok 
mintegy 160 000 lejbe kerültek. Bunta Levente 
polgármester az eseményen elmondta, „felújítá-
sok történtek már, gondoljunk a Tábor negyedi 
pályára például vagy iskolák pályáinak rehabi-
litációjára, viszont új sportpálya nem készült 

eddig”. Kiemelte a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány (SZKA) partneri tevékenységét is, 
közös munka eredményéről beszélhetünk. „A 
közös erővel végzett munka közösségformáló 
erővel bír, ahogyan a sport is közösséget ková-
csol” – mondta még a polgármester, majd azt tu-
datta, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
továbbra is együttműködik az alapítvánnyal kü-
lönféle közös projektek megvalósításában. Mint 
ismeretes, első közös projektjük a Tábor negyedi 
grund felújítása volt, melyet mint a tegnapi áta-
dón is elmondták, vélhetően a Bethlen negyedi 
szökőkút elkészítése követ majd. 

kinek mennyibe került a tél? 

A 2010–2011-es téli fűtésszezon alatt – mint a mellékelt táblázatból 
is kitűnik – 106 és 260 lej között alakult az egy lakásra számolt havi 
távhőszolgáltatási költségek ára, a teljes szezon pedig 1166 lejbe került. 
Ez természetesen átlagérték, és hozzáadódnak az egyéb közösköltségi 
kiadások. A Tomcsa Sándor negyedben például volt olyan háromszo-
bás lakrész, amelynek havi közköltsége 700 lej körül alakult, illetve 
olyan kisgarzon is akadt, melynek lakója 350 lej körüli értéket kellett 
befizessen – ezen összegek nagy részét a fűtés tette ki. Ráduly Mihály 
szerint itt azért kimagaslóan nagyok a költségek, mert „sok a levált lak-
rész, és a bennük elillanó hőt is a hálózaton levők fizetik meg”. 

A távfűtésen levők költségeit párhuzamba lehet állítani az egyéni ka-
zánosok kiadásaival – az Urbana Rt. szerint viszont az egyéni kazánosok 
esetében nemcsak a pillanatnyi havi költségeket kell figyelembe venni, 
erre a kazán beszerzési, beszerelési, amortizációs és fenntartási költségeit 
is rá kellene számolni. Ettől eltekintve természetesen olcsóbb az egyéni 
megoldás: nehéz átlagolni, hisz egyéni kazánnal mindenki akkor és any-
nyit fűt, amikor és amennyit akar, ám irányadóként elmondhatjuk, egy 
kétszobás, 45 négyzetméteres tömbházlakás téli legnagyobb gázszámlá-
ja a fogyasztás függvényében 110 és 300 lej között alakult. Ugyanakkor 
egyfajta alternatívaként említhető: egy 150 négyzetméteres magánház, 
ahol a kisgyerekek miatt egész nap fűteni kellett, 15 méterfát használt el, 
így téli költsége 1200 lej körül alakult, vagyis ha hónapokra bontjuk, nem 
fizetett többet 200 lejnél.

HIRdETÉS

A Tirolsteiner német 
vállalat bizonyos 

szériaszámokkal rendelkező 
Zzinger, Singer, Durkopp, 

Pfaff és Kaiser márkájú  
varrógépeket vásárol.  
45 000 – 65 000 eurót 

ajánlunk, helyben fizetéssel. 
Telefon: 0755–273714, 

8-20 óra között. 
Komolyságot nyújtunk, 

komolyságot várunk.

A melegítést „lennebb lehet húzni”, az árak mindenképp felfelé araszolnak fotó: balázs attila


