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Körkép
társadalom

Aki azt hitte, hogy a kék-arany színű, Székelyföldre utaló SIC-
emblémával csak az internetes honlapok kiterjesztésében vagy a 
Hargita és Kovászna megyei gépkocsik „popsijára” felragasztott 
címkék formájában lehet találkozni, az alaposan meglepődhet. A 
SIC ugyanis – amennyiben a székelyföldi civil szervezetek és vállal-
kozók erről a hétvégén meg tudnak egyezni – a közeljövőben akár 
vásárlási, készpénzfizetési funkciókkal is bővülhet, azaz magyarán 
mondva, SIC név alatt saját székelyföldi fizetőeszközünk is létrejö-
het. Hasonló lenne a lejhez, euróhoz, annyi különbséggel, hogy a 
bankjegyeket bukaresti vagy épp a frankfurti jegybank helyett va-
lamelyik csíkszeredai, szentgyörgyi vagy udvarhelyi nyomdában 
„termelnék” – persze nem ész nélkül – , illetve pénzfelhasználási 
hatósugara is a mi kis székelyföldi világunkra korlátozódna.

A kezdeményezők célja – talán mondanom sem kell – a Szé-
kelyföldön megtermelt jövedelmek révén a helyben előállított és 
kínált javak, termékek és szolgáltatások fogyasztásán, vásárlásán 
keresztül a helyi gazdasági, kereskedelmi élet serkentése. A SIC 
helyi pénz tehát – ha jól értelmezem – valamilyen afféle kereske-
delmi pénzfunkciójú székely közvetítőeszköz lenne, amely amo-
lyan Münchhausen báró módra, saját hajánál fogva próbálná 
kihúzni magát a gazdasági elmaradottság mocsarából. Na jó, ez 
talán kicsit túlzás, de azért hatása mégsem lebecsülendő, főként 
hogy hasonló kezdeményezéssel már Európa számos országában, 
kisebb-nagyobb térségében találkozhatunk. Svájcban például a 
frank, a dollár vagy épp az euró bankjegyek mellett lassan hetven 
éve egyáltalán nem néznek furcsa szemmel a helyi, wir pénzzel fi-
zetőre sem, mint ahogy egyre népszerűbb és egyre nagyobb forgal-

mú használatnak örvend a szűk egy éve Sopronban és környékén 
„hivatalosan bevezetett” kékfrank nevű fizetőeszköz is. Ha hinni le-
het az információknak, akkor a kékfrank a helyi pénzforgalomban 
immár havi 10 millió valódi forintot helyettesít, probléma nélkül, 
rendkívül alacsony visszaváltási aránnyal.

Persze, hogy hol mit nevezünk pénznek, s a mindennapi 
használatban azt hogy fogadjuk el, igazából egyedül csak tőlünk 
függ. De egy biztos: kevés hely van a világon, ahol ez nem mű-
ködik. Mert hát végül is mi a pénz? Bármi lehet, amit értékhor-
dozóként valamilyen erőltetés nélküli közmegegyezés egy kisebb-
nagyobb csoporttal egy földrajzi térségen belül csereközvetítőként 
elfogadtat. Egyes őscivilizációkban ilyen volt a kaori csiga, melyet 
a helyiek ritkasága miatt használtak fizetőeszközként, de olyan 
is volt, ahol az értékmegőrzés kifejezését a vízbe dobott termetes 
malomkő jelentette. De ha jobban belegondolunk, nem másként 
alakultak ki a mai modern értelemben vett bankjegyek sem, ami 
például magyar nyelvünkben mind a mai napig nagyon talá-
lóan megmaradt. A bankjegy tehát az a jegy, amit az a bank 

állított ki, ahol megőrzésre az akkori polgár a mindenki által 
elfogadott és értékhordozóként elismert arany- vagy ezüstérméit, 
aranyrögei hagyta. A mai bankjegy őse tehát nem volt más, mint 
az illető arany vagy ezüst értékét elismerő levél. Egy olyan spe-
ciális papiros, amely könnyebben, s feltűnésmentesebben fért be 
az utazó zsebébe, mint az általa közvetített, mögötte meghúzódó 
nemesfém. Fizetni a bankjeggyel is nyugodtan lehetett, ám aki-
nek mégis az általa képviselt érték kellett, az a bankjegyre írt ér-
ték alapján az illető banknál újra konvertibilis aranyra válthat-
ta vissza azt. Persze a mai bankjegyek mögött már régóta nincs 
aranyfedezet, de ettől még a mögötte húzódó árufedezet alapján 
mégsem mondjuk értéktelennek.

Végül is így működne a SIC is. Veszünk például 100 euró értékű 
SIC-et, és – amennyiben azt a legtöbb székelyföldi üzlet és termelő el-
fogadná – értékének megfelelően ugyanolyan természetességgel fizet-
hetnénk vele, mint a lejjel, dollárral, euróval. Hogy mégis mi a kü-
lönbség? A helyi termékek és szolgáltatások vásárlására való nevelés, a 
helyi megbecsülése, és amennyiben megéri, a helyi termelő munkájá-
nak a külföldivel vagy csak a nagyhegyen túlival szembeni előnyben 
részesítése. Nem helyettesítené tehát a lejt, csak épp kiegészítené.

Hogy ezt a mostani lej bankhegyekkel, SIC nélkül is meg tud-
nánk tenni? Valóban, ha elegen akarnánk...

Főúr, SIC-kel fizetek
    NézőpoNt n Domján Levente

Az ingatlanadó alól való hétéves 
mentességgel biztatja egy na-
pokban megjelent jogszabály 
a tömbházlakások hőszigetelési 
munkálatait – finanszírozás terén 
– saját maguk végző lakóközössé-
geket, amennyiben nem vesznek 
igénybe ehhez semmilyen állami 
segítséget. Az állam többet en-
gedne meg ugyanakkor a helyi ön-
kormányzatoknak is: ha tudják és 
akarják, átvállalhatják a lakók 20, 
illetve a szaktárca 50 százalékos 
költséghányadát is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A tömbházlakások hőszigetelé-
sére, azaz a hivatalos megne-
vezésben a lakások energetikai 

hatásfokának növelésére vonatkozó 
18-as sürgősségi kormányrendelet 
2009 márciusában jelent meg. Noha 
utólag többször is módosították és 
kiegészítették, de a lényege nem vál-
tozott, azaz célja az országszerte 1999 
előtt épített tömbházlakások esetében 
– a költségvetés pénzügyi teherbírásá-
nak függvényében – a hőszigetelési 
munkálatok finanszírozása. Utóbbi 
kapcsán az ehhez szükséges ráfordí-
tások 50 százalékát a Regionális Fej-
lesztési és Turisztikai Minisztérium 
költségvetéséből, 30 százalékát pedig 
a helyi költségvetésekből kell finan-
szírozni, míg a költségek fennmaradó 
20 százalékát az érintett lakóknak, 
a tulajdonosi egyesületeknek kell 
hozzápótolnia. A program nagy ér-
deklődésnek örvendett, 2009–2011 
között országszerte több ezer lakás 
hőszigetelésére került sor, ám a korlá-
tozott források miatt jelentősen nőtt 
a hőszigetelési programra jelentkezett 
lakóközösségek várakozási ideje is.

A szóban forgó 18-as sürgősségi 
kormányrendeletet a parlament nem-
régiben hagyta jóvá, így a 2011/158-
as törvény a Hivatalos Közlöny július 
14-i számában jelent meg, tartalmazva 
némi újdonságokat is. Így például az 
elvégzendő munkálatok körébe sorol-

ták az erkélyek beépítését, bezárását is, 
ami az eddig hatályos jogszabályban 
nem volt feltüntetve. Lényeges vál-
tozás, hogy a jogszabály 14-es szaka-
sza értelmében a helyi közigazgatási 
hatóságok a 30 százalékos társfinan-
szírozáson túl kivételes módon átvál-

lalhatják – részben vagy teljesen – a 
tulajdonosi egyesületekre háruló 20 
százalékos kvótát is. A lakókra háruló 
önrész megtérítésére ez esetben utólag 
kerülne sor. Azon tulajdonosok ese-
tében, akik képtelenek előteremteni 
a szigeteléshez szükséges összeget, 
ugyancsak átvállalható az önrész. 
Miközben az erre vonatkozó kritéri-
umokat a helyi tanácsoknak kellett 
jóváhagyniuk, az új megszövegezés 
szerint a támogatás elnyerésében el-
sőbbséget élveznek a fogyatékkal élő 
személyek, illetve az ilyen személyt 
eltartó családok, amennyiben az egy 
családtagra jutó havi nettó jövede-
lem kisebb, mint az országos átlagos 
nettó jövedelem. A helyi közigazga-
tási hatóságok – amennyiben anyagi 
lehetőségük engedi – átvállalhatják 
a szaktárcára jutó 50 százalékos kvó-
ta finanszírozását is. A tulajdonosi 
távegyesületek kapcsán szintén új-
donság, hogy képviselőjük részt vesz a 
tervezési és a kivitelezési munkálatok 
szerződéskötésében.

A most megjelent törvényben 
ugyanakkor van egy érdekes új elő-
írás is: legalább hét évig mentesül-
nek az ingatlanadó fizetése alól azon 
tömbházlakások és ingatlanok tulaj-
donosai, akik saját maguk finanszíroz-
ták a munkálatokat, azaz a hőszigete-
lést nem az országos program kereté-
ben, és nem is kedvezményes kamatú 
hitel révén valósítják meg.

Miután tavaly Elena Udrea szakminiszter a hőszigetelési 
program finanszírozására fordítható összegek beszűkü-
lését vetítette előre, megszületett egy újabb jogszabály is. 
A júniusban megjelent 2010/69-es sürgősségi kormány-
rendelet azonban már a kormányzati garanciavállalású 
banki hitelezés révén történő hőszigetelésre vonatkozik. 
A jogszabály értelmében az érintett lakástulajdonosok 
előlegként legalább 10 százalékos önrészt kell előteremt-
senek, míg a fennmaradó 90 százalékra szubvencionált 
kamatú és kormányzati garanciájú bankkölcsönt igényel-
hetnek. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a helyi önkor-
mányzatok a tulajdonosi egyesületek kérésére kivételes 
módon a munkálatok értékének 30 százalékáig terjedően 
átvállalhatják a finanszírozást, amennyiben erre pénzügyi 

forrásaik fedezetet biztosítanak. Információink szerint 
azonban a hitelből történő hőszigetelés lehetőségével igen 
kevés lakótársulás élt. A kormányrendeletet nemrégiben 
hagyta jóvá a parlament. A Hivatalos Közlöny június 8-i 
számában megjelent 2011/76-os törvény azonban apró 
módosításokat is tartalmaz: többek között a 10 százalé-
kos előleg nem a kivitelezési munkálatok értékére, hanem 
az általános költségvetésben előirányzott összköltségre 
vonatkozik. Megszorító előírás azonban, hogy csak azok 
a lakástulajdonosok, illetve tulajdonosi egyesületek ré-
szesülhetnek a kedvezményes hitelben, amelyek a hitel-
felvételi kritériumok értékelésének időpontját megelőző 
három hónap során nem jegyeztek nagyobb adósságot, 
mint két egymást követő közköltségi számla értéke.

Hirdetések

tömbházszigetelés Csíkszeredában: ingatlanadó-mentességgel honorálnák az állam nélkülözését

Több Téren is válTozoTT a Tömbházak hőszigeTelésére vonaTkozó jogszabály

Magad szigeteld, ha állami segítséged nincs

nem élhetnek hitellel a többhavi közköltséghátralékot görgető lakóközösségek


