
Egy szakhatósági rendelet kö
telezővé teszi a távfűtéses 
tömb házakban a közös felüle
tek fűtésköltségét mérő órá
kat, és ezek meglétét feltételül 
szabja a szakcégeknek a költ
ségek elosztásához. A műszer 
ára viszont a lakókat terheli, 
ezt a kiadást sokan nem vállal
ják, így inkább a hagyományos, 
négyzetméter-alapú elosztásra 
térnének vissza. Ám ez sem 
olyan egyszerű. Oszt-szoroz 
mindenki, ám a hivatalos elosz
tások gyakran késnek, és ez 
veszélybe sodorja a jogosultak
nak járó fűtéspótlékot. 
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Megjelent a szakható-
ság 343-as rendelete, 
amely kimondja, hogy 

a tömbházak közös felületei fű-
tésköltségének elosztását egy e 
célra felszerelt mérőműszer alap-
ján kell elvégezni. Ez a mérőmű-
szer méri a pincéken áthaladó 
szigetelt vagy nem szigetelt veze-
tékek, a lakásokban lévő csövek, 
a lépcsőházakban, szárítókban 
lévő fűtőtestek által leadott hőt, 
és ennek költségét kell elosztani a 
lakók között a lakások felületével 
arányosan. A szóban forgó szak-
hatósági határozat azt is kimond-
ja, hogy azokban a tömbházak-
ban, ahol a lakók nem szereltetik 
fel a mérőműszert, a szakcégek 
nem végezhetik többé a fűtőtes-
tekre szerelt költségelosztók (ún. 
repartitorok) mutatói szerint az 
elosztást. 

– Azokban a tömbházakban, 
ahol a mi cégünk szerelte és ol-
vasta le eddig is a repartitorokat, 
nagyrészt az a döntés született, 
hogy felszereltetik a közös mé-
rőműszert, ezáltal továbbra is ezt 

az elosztási módot választják. Ez 
az érintett tömbházaknak 70-80 
százalékára vonatkozik – nyilat-
kozta a Hargita Népének Gidró 
Géza, az egyik szakcég csíkszere-
dai vezetője. 

Ott, ahol felszerelik ezeket 
a műszereket, bebizonyosodott, 
hogy az elhasznált hőmennyiség 
30–50 százaléka a közös felülete-
ken fogy el. 

– Fűtésidény elején, amikor 
még többen zárják le a fűtőtes-
teket, nagyobb a közös költség 
aránya, akár 50 százalék is lehet. 
Amikor hideg van, és mindenki 
intenzíven fűt, ez úgy 30 száza-
lékra tehető – mondta Gidró. 

Nem mindenki kér belőle
Vannak tehát olyan tömbházak, 

ahol a lakók úgy döntöttek, nem 
akarják felszereltetni a közös mé-
rőműszert. Vagy azért, mert nem 
hajlandók kifizetni az árát – ez 30 
euró plusz áfa, ehhez jönnek még a 
havi leolvasási költségek, minden a 
lakók között egyformán elosztva –, 
vagy azért, mert úgy gondolják, így 
jobban járnak. Ennek következmé-
nye, hogy az elosztókat felszerelő és 
eddig leolvasó cég, a szakhatósági 
rendeletre hivatkozva, megtagadta 
azok további leolvasását és a költsé-
gek elosztását. 

A négyzetméteres elosztás tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy vissza-

áll minden abba az állapotba, ahon-
nan pár évvel ezelőtt, a repartitorok 
megjelenésekor elindult: a tömbház 
gigakalória-fogyasztását a lakások 
felületének arányában osztja el a 
lakószövetség, vagy éppen a szolgál-
tató, a Goscom.

– Feleannyi az e havi fűtésszám-
lám, mint amennyit tavaly ilyen-
kor a repartitorok mutatói alapján 
fizettem – mondja egy nő, akinek 
tömbházában ismét a lakásfelü-
letek nagysága szerint osztják el a 
fűtésköltséget. Gidró is elismeri, ez 
valóban megtörténhet.

– Azokban a tömbházakban, 
ahol a lakók többsége levált a 
távfűtésről, már nem is lehet 

repartitorok szerint elosztani 
a költséget, ott valóban jobb a 
négyzetméteres megoldás, de ez 
teljes mértékben a lakók dön-
tése – mondja. Hozzátette azt 
is, hogy látványosan csökken a 
repartitoros lakások száma, egy-
részt azért, mert sokan váltak 
le a távfűtésről, másrészt azért, 
mert előnyösebbnek tartják a 
négyzetméteres elosztásra való 
visszatérést.

Veszélyben a fűtéspótlék?
– Nem tudom megmonda-

ni egyelőre, hogy a repartitoros 
tömbházak közül hány áll vissza 
a négyzetméteres fűtésköltség-
elosztásra, de nem kevés. Csak a 
Tudor negyedben 27 olyan lép-
csőház van, ahol az egyik szak-
cég visszamondta a repartitoros 
elosztást – nyilatkozta a Hargita 
Népének Fekete Ana, a Goscom 
igazgatója. Azt mondja, zavaros a 
helyzet, mert vannak, akik ragasz-
kodnak a repartitorokhoz, míg 
szomszédjaik inkább lemondaná-
nak róla, mintsem hogy még a kö-
zös mérőműszerért is fizessenek. 
Ő világít rá a helyzet legnagyobb 
veszélyére: ahol a lakószövetségek 
nem döntik el hamar, hogy me-
lyik költség-elosztási alternatívát 
választják, veszélybe kerül az ott 
lakó jogosultak fűtéspótléka.

– Gondot okoz, hogy nem kap-
juk meg idejében a fűtésköltség-el-
osztásokat, emiatt félő, hogy lejár a 
törvény szabta határidő a fűtéspót-
lékokra – figyelmeztet az igazgató. 
Azt mondja, ők minden tőlük tel-
hetőt megtesznek, hogy ez ne tör-
ténjen meg, segítő kezet nyújtanak 
az ezt igénylő lakószövetségeknek, 
és velük közösen folyamatosan szá-
molják a négyzetméter-alapú fű-
tésköltség-elosztást, de ez a munka 
igen nagy terhet ró a szolgáltatóra. 

2011. november 23., szerda | 3. oldal 

Körkép
csík

Azt hittem, lejárt az az idő, amikor „derogálással” 
(bármit is jelentsen ez a szó!) egyetemi diploma meglété
hez kötött állást tölthet be valaki; vagy akár négy elemivel 
mérnök–doktor–akadémikus lehet. De csak a hitemmel 
maradtam…

Minap hallottam, hogy valamelyik jegyzőségen köz
jegyző előtt nyilatkoztak valami fiatalok arról, hogy egy 
éven belül megszerzik az érettségi diplomát, a nyilatko
zat pedig ahhoz kellett, hogy beiratkozhassanak az egye
tem első évére. Az volt a szilárd meggyőződésem, hogy ez 
is csak afféle asszonybeszéd, urbánus folklór, amely unat
kozó háziasszonyok agyában pattan ki és körükben ter
jed szájról szájra. De maradtam a meggyőződésemmel, 
ugyanis tegnap olvasom, hogy a képviselőház elutasított 
egy ellenzéki honatyák által benyújtott törvényterveze
tet, amely – ha jogerőre emelkedik – lehetővé tette volna, 
hogy úgynevezett egyetemi előkészítő évre iratkozzanak 
be azok a diákok, akik hetesnél nagyobb általánossal vé
gezték el a tizenkettedik osztályt, de elbuktak az érettségi 
vizsgán. Eddig a pontig nem gondoltam semmi rosszra, 
de a tervezet a továbbiakban kimondta, hogy ameny
nyiben az előkészítő év során az arra beiratkozott diák 
érettségizik, úgy az előkészítő év vizsgáit részben vagy 

teljes mértékben elismerik, mint az első év vizsgáit, ennek 
módszertanát pedig az egyetemek szenátusa kell kidol
gozza.

Nagy a gyanúm, hogy egy máris alkalmazott, bevett 
gyakorlatot akartak jogalkotói úton is rendezni, törvé
nyesíteni.

Ugye, én magam írtam ebben a rovatban, hogy az idén 
sikerrel érettségizettek majdnem mind beiratkozhattak vol
na az állami egyetemeken meghirdetett ingyenes helyekre, 
mert oly kevés volt a sikerrel érettségizők száma, és oly sok 
volt a meghirdetett egyetemi hely. Tehát elképzelhetőnek 
tartom, hogy akadtak olyan felsőoktatási intézmények, 

amelyek érettségi diploma nélkül is felvettek hallgatókat.
Ha ez valóban így van, kérdem én: mivel marad a kö

vetkező nemzedék? Milyen következtetést szűr le a történ
tekből? Az első és leg fontosabb üzenete a történéseknek az, 
hogy nem kell, nem érdemes tanulni. Fölösleges időfecsér
lés, úgyis a langyos többség érdeke és akarata érvényesül, 
úgyis pénzzel minden megoldható, s az egyetemek is már 
csak a pénzért vannak. 

Én naiv vagyok, s mint ilyen, meggyőződésem, hogy a 
tudás nagyon fontos. Ennek megalapozása, megszerzése a 
család és az iskola, no meg a társadalom összefogásával le
het eredményes. Az iskola hiába akarja a tudást a nebuló 
fejébe tölteni, ha a társadalom nem ismeri fel a tudás fon
tosságát, s ha a gyerek otthon azt hallja: mit gyötörnek ezek 
a hülye tanárok, ha úgy sem képesek felkészíteni az érettsé
gire, s minek az érettségi, ha anélkül is lehetsz egyetemista? 
Tehát naiv vagyok, s meggyőződésem, hogy hamar lejár ez 
az idő is, mint ahogy lejárt a „derogálások” kora.

Egyetemi hallgató, 
érettségi nélkül

     NézőpoNt n Sarány István

EgyESEkNEk AkÁr A fűtéSpótlékA IS VESzélybE kErülhEt

Zűrzavar a fűtésköltség-elosztásban

Költségelosztóval felszerelt fűtőtest egy csíkszeredai tömbházlakásban. Algoritmustól függően megszorozza a költségeket? fotó: csíki zsolt
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