
– Amikor az RFV Kft., az E-Star 
elődje szerződést kötött Gyer gyó-
szentmiklós önkormányzatával a 
táv hőszolgáltatásról – szintén szerző-
désben –, azt vállalta a szolgáltató, 
hogy három évig nem emeli a szolgál-
tatás árát. Ehhez képest a szolgáltatás 
jelenlegi 354 lejes gigakalóriánkénti 
ára drasztikus áremelést jelent még 
akkor is, ha a lakossági távhő árát 
229,15 lejben állapították meg 2013. 
november 30-ig, és a különbözetet az 
önkormányzat fedezi abból a bérleti 
díjból, amit az E-Star fizet a városnak 
azokért az önkormányzati tulajdonú 
eszközökért, amelyeket használ. Miért 
tértek el az eredeti szerződéstől?

– Időről időre feltevődik ez a 
kérdés, azonban pontatlanságot 
tartalmaz. A lakossági távhő ára a 
koncessziós szerződés értelmében 
184,80 lejben volt meghatározva, 
és 2011-ben, 2012-ben is, valamint 
2013. november 30-ig változatlanul 
184,80 lej marad. Az E-Star C.D.R 
Kft. gyergyószentmiklósi hőszolgál-
tató eddig is betartotta és ezután is 
betartja a gyergyószentmiklósi ön-
kormányzattal kötött koncessziós 
szerződés előírásait, azaz az E-Star 
nem emelte és nem is emeli a szolgál-
tatás lakossági árát. A szerződésünk 
15. cikkelye értelmében, a doku-
mentum aláírási dátumától számí-
tott 36 hónapig (három évig) nem 
módosulhat a szerződés aláírásakor 
érvényes hőenergia lakossági számlá-
zási ára. Ami módosulhat, az a teljes 
átadási vagy a tényleges, támogatás 
nélküli ár. A termelési ár alakulását 
számos tényező határozza meg (be-
fektetések, karbantartás, üzemanyag, 
energia stb.). Nem teheti meg egy 
cég, hogy örökre bebetonozza ma-
gát egy árszintbe, mert akkor előbb-
utóbb veszteséget termelne, tönkre-
menne. Gyergyószentmiklóson az 
E-Star az előző, veszteséges és tel-
jesítményképtelen rendszer helyett 
egy új, színvonalas, karbantartott 
távhőhálózatot épített ki. Hangsú-
lyozzuk, a lakossági számlázási ár 
a mai napig nem változott meg, az 
önkormányzat és a társaságunk be-
tartotta a szerződésben felvállalt ez 
irányú kötelezettségét, sőt az önkor-
mányzat a 157/2011.10.10-es szá-
mú határozatával ismételten meg-
erősítette a koncessziós szerződés 
15. cikkelyének rendelkezéseit, azaz 
2013. november 30-ig nem várható 
a távhő árának növekedése. A külön-
böző települések árai közötti eltérést 
általában a költségszintek különbö-
zősége adja, és nem a profitszintek 
különbözősége. Az E-Starnak nem 
az a célja, hogy extra profitot tegyen 
zsebre, üzleti tervünk nem tartalmaz 
ilyen tételt. Mi fenntartható módon 
szeretnénk egy rendszert működtet-
ni, ami színvonalas, minőségi és kar-
ban van tartva.

– Mit fed, miből áll össze a 354 le-
jes ár? Mennyi a távhő előállításánál 
felhasznált tüzelőanyag(ok) ára? 

– A hőenergia előállítási költ-
sége a lakosságot közvetlenül nem 
érinti. A termelési árnak több ösz-
szetevője van. A távhő előállítása-

kor a következő költségelemekkel 
dolgozik a társaság: üzemanyagár 
(faapríték+földgáz); villamosener-
gia-ár; ivóvíz-ár; karbantartási költ-
ségek; személyzeti költségek; a be-
ruházás amortizációs költségei. Ezen 
költségelemek összessége alkotja a 
354 lej áfás árat. Ezen tényezők kö-
zül egyedül a személyzeti költségek-
re van valódi ráhatásunk. Így látható, 
hogy amennyiben ezen költségté-
nyezők összessége alapján a költ-
ségszintünk nő, az üzletmenetünk 
fenntarthatóságának érdekében az 
árakat is változtatnunk kell.

– A Gyergyószentmiklós önkor-
mányzatának tulajdonában lévő Go 
Rt. közüzemeknek volt egy korábbi 
szerződése a Hargita Gáz Rt.-vel bi-
zonyos gázkvóta felhasználására. Ér-
tesüléseink szerint az RFV ezt a szer-
ződési kötelezettséget átvette a közüze-
mektől, és szerződésben vállalta, hogy 
továbbra is felhasználja ugyanazt a 
mennyiséget. Mekkora ez a mennyi-
ség, és milyen mértékben befolyásolja a 
távhő árának megállapítását? 

– Fontosnak tartjuk hangsúlyoz-
ni, hogy az E-Star C.D.R Kft. nem 
vette át a GO Rt. közüzemektől a 
Hargita Gáz Rt.-vel kötött szerződé-
si kötelezettségeket. Az E-Star külön 
szerződést kötött a gázszolgáltatóval. 
A hőenergia-előállítási folyamatban 
olyan mennyiségben használ föld-
gázt a társaság, amilyen mértékben 
azt faaprítékkal nem lehet lefedni. 
Az ANRSC (energiaár-szabályozó 
hatóság) által is jóváhagyott előírás 
értelmében Gyergyószentmiklóson 
a hőelőállítás évente átlagosan 58%-
ban fa és 42%-ban földgáz alapú 
lehet. Természetesen az átlagos ará-
nyok a kinti hőmérséklet, és ebből 
adódóan a hőszükséglet és igényelt 
hőfok függvényében időszakonként 
módosulnak. 

– A hatályos jogszabályok értel-
mében (70/2011-es és 69/2011-es 
sür gősségi kormányrendeletek, 2011/ 
920-as kormányhatározat stb.) a 
táv hő esetében az önkormányzati 
támogatás (szubvenció) kizárólag a 
ház tartási felhasználású távhőt illeti 
meg, a közintézményeknek, keres-
kedelmi társaságoknak és más jogi 
személyeknek a tényleges előállítási 
áron kell megfizetniük a távfűtést. 
Gyer gyó szentmiklóson a jelek szerint 
szembementek a törvényes előírások-
kal, mivel a lakossági díjszabás 184,8 

lej plusz áfa, míg a másabb fogyasz-
tók esetében 135 lej plusz áfa. Ennek 
az árkülönbözetnek nincs jogalapja. 
Hogyan vélekednek erről Önök, és mit 
szándékoznak tenni a helyzet kiigazí-
tása érdekében? 

– A koncessziós szerződés meg-
kötésére kiírt pályázati dokumentá-
cióban részvételi feltételként szere-
pelt, hogy a távhőrendszeren lévő in-
tézmények felé szolgáltatott hőener-
gia számlázási ára 135 lej+áfa, és ez 
az érték 36 hónapig változatlan kell 
maradjon, akárcsak a lakossági szám-
lázási ár esetében. Ebből kifolyólag a 
pályázaton résztvevők mindegyike 
ennek a feltételnek is eleget kellett 
tegyen az ajánlattevés alkalmával. 
Társaságunk mind a pályázaton való 
részvételkor, mind a pályázat odaíté-
lése után, a szerződés megkötésekor 
betartotta ezt a kiírási feltételt, és a 
mai napig vállalja azt. 

– Mivel Gyergyószentmiklóson 
gyakorlatilag nincsenek lakószövetsé-
gek, hogyan fogják megoldani a víz-
szintes elosztórendszerek beszerelését a 
lakásokba 2013-ig? Ugyanis ez jelen-
tené a tényleges fogyasztás függvényé-
ben történő számlázás lehetőségét. 

– Az érvényben lévő jogszabá-
lyok értelmében társulás létrehozása 
a lakók, illetve a lakástulajdonosok 
esetében nem kötelezettség, hanem 
lehetőség, ebből kifolyólag senki 
nem kötelezhető tulajdonosi társulás 
megalapítására. Ettől eltekintve ezen 
társulások megszervezése nélkül ne-
hezen boldogulnak a társasházban 
élő tulajdonosok. A lakóközösségek 
mindenekelőtt meg kell értsék, hogy 
összefogás és tulajdonosi társulás 
létesítése nélkül nem tudnak előre-
lépni a lépcsőházak belső rendsze-
reinek feljavítása ügyében. Amint 
azt már többször hangsúlyoztuk, a 
lépcsőházak és lakrészek belső fű-
téshálózatának karbantartása vagy 
esetleges felújítása a lakók felelőssé-
ge. Elsősorban a lakók érdeke beve-
zetni az egyéni mérés és szabályozás 
megvalósításához szükséges műsza-
ki rendszerek kialakítását. Az E-Star 
e tekintetben kizárólag partneri és 
közvetítő szerepet tud vállalni: part-
ner annyiban, hogy szakmai javas-
latokat és megoldásokat fogalmaz 
meg és ajánl a gyergyószentmiklósi 
tömbházlakóknak. A társaság egyik 
legfőbb célja, hogy növelje a fo-
gyasz tói elégedettséget. Az ener-

giatakarékos hőenergia-fogyasztás 
lehetőségeként javasolja az E-Star 
a költségmegosztó szerelését vagy a 
hőenergia vízszintes elosztású rend-
szerének a bevezetését. Közvetítő 
annyiban, hogy a lakrészenkénti 
hő szabályozást és egyéni mérés be-
szerelését nem feltétlenül az E-Star 
fogja elvégezni, a társaság mindössze 
köz vetítőként fogja szakcégekhez 
irányítani az érdeklődőket. 

– Mi történik, ha a határidőig 
nem szerelik be a vízszintes elosztó-
rendszereket, és a fogyasztók tömege-
sen lecsatlakoznak a rendszerről, fize-
tésképtelenséggel indokolva ezt?

– Az E-Star C.D.R Kft. idén ősz-
szel elindított energiatakarékossági 
kampánya is része annak a stratégiá-
nak, amelyet a társaság a fogyasztók 
megtartása és elégedettségének nö-
velése érdekében szervezett. A tár-
saság bízik abban, hogy a kampány 
meghozza gyümölcsét, és miután 
egy-két tömbház esetében beszerelik 
majd a költségmegosztókat vagy a 
vízszintes elosztású rendszert, a kö-
vetkező fűtési idényben már számos 
gyergyói tömbházlakásban lehető-
ség lesz a lakrészenkénti és szobán-
kénti hőszabályozásra. A konkrét 

tények azt bizonyítják, hogy a hő-
energiaár támogatására vonatkozó 
önkormányzati döntést követően 
egyrészt nem szaporodtak tovább, 
másfelől nem is konkretizálódtak 
a leválási kérések. Az a mindössze 
68 tavaszi-nyári leválási kérés azért 
született meg, mert akkoriban a 
lakók többsége a hőenergiaár eme-
lésétől tartott. Ez viszont nem kö-
vetkezett be. Ilyen körülmények 
között téves tömeges leválásról 
beszélni, sőt tömeges leválási kéré-
sekről, sőt egyáltalán leválásról – a 
távhőrendszerről való lecsatlako-
zásra Gyergyószentmiklóson nincs 
jogilag lehetőség. Tavalyhoz képest 
nem módosult az ár, sőt 2013-ig vál-
tozatlan marad, így az E-Star nem 
tart a fizetésképtelenségtől. Sőt az 
elmúlt időszakban sok gyergyói fo-
gyasztó megelőlegezte a fűtésszám-
la értékét, azaz nagyobb összeget 
törlesztett, mint amekkora a számla 
értéke volt. Ez is azt bizonyítja, hogy 
a gyergyószentmiklósiak egy része 
igyekszik felelősségteljesen törlesz-
teni távhőszámláit, előkészülve a 
fűtésidényre, amikor nemcsak a 
meleg víz előállításához, hanem a 
fűtéshez szükséges elfogyasztott 
hőenergiáért is fizetnie kell.

Jánossy Alíz
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