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Salgótarján. A távfûtés távveze-
téken történõ hõenergia szolgál-
tatás, amely többféle energiahor-
dozó felhasználását teszi lehetõ-
vé. Hatékonyabb, biztonságosabb
és környezetbarát megoldást tesz
lehetõvé a hagyományos épüle-
tenkénti fûtési módokkal szem-
ben. A távfûtést használóknál leg-

több kritika az alapdíj kirovását
érinti, megkérdõjelezve annak
létjogosultságát. Az indokoltság
megítélésénél, szükséges figye-
lembe venni, hogy a távfûtõ
rendszert a fûtés nélküli hóna-
pokban is fent kell tartani, el
kell végezni a fenntartó karban-
tartásokat, fejlesztéseket és bért
is kell fizetni a személyi állo-
mány részére. Az alapdíj mérté-
ke természetesen függ az adott
cég hatékonyságától, gazdasági
paramétereitõl, azonban annak
alacsony szinten tartása, a ver-
senyképesség megõrzése érde-
kében, fontos feladat. Az össze-
hasonlító költségelemzésnél fi-
gyelembe kell venni, hogy az
egyedi fûtési rendszereknél, le-
gyen az társasház vagy magán-
ház, szintén jelentkeznek olyan
költségelemek, amelyek idõsza-
konként ugyan, de jelentõs költ-
ségkihatással járnak. Ezeknél a
rendszereknél is számolni kell,
az elhasználódásból eredõ tény-
leges és erkölcsi (avulás) kopás-
ból származó hatékonysági és
biztonságtechnikai problémák
kezelésének költségeivel.

A biztonságos fûtési rendszer
kiépítésénél, nemcsak a készü-
lék, hanem a csatlakozó füstgáz
elvezetési rendszer szabvány-
szerû kiépítésének és idõszakos
felülvizsgálatának is jelentõsek
a költségei. Ezeket a tényezõket

mind figyelembe kell venni, ami-
kor a fûtésre vonatkozóan dön-
tést hoznak a városlakók. A biz-
tonságos fûtési rendszer fontos-
ságának szomorú bizonyítéka,
hogy az országban, az idén már
12 személy halt meg szénmon-
oxid mérgezésben. Az esetek
döntõ többségében bizonyítható,

hogy a fûtõberendezések elha-
nyagoltak voltak vagy nem szak-
szerûen lettek telepítve. A táv-
hõszolgáltatás igénybevétele
esetén ilyen problémákkal, illet-
ve a megelõzésüket szolgáló
költségekkel nem kell számolni.

Természetesen, egy fûtési
rendszer kiépítésérõl vagy vál-
toztatásáról szóló döntés hosszú
távra kihat, ezért érdemes elõt-
te tájékozódni és számításokat
végezni. A Salgó Vagyon Kft. és
jogelõde a Tarjánhõ Kft. minden-
kor igyekezett a távhõszolgálta-
tásra vonatkozó információkat
megadni a rendszerben lévõ fo-
gyasztók és az érdeklõdõ poten-
ciális felhasználók számára is.
A cég távfûtésre vonatkozó alap-
elve az „inkább mérni, mint
megítélni” tézis, amely az igaz-
ságosabb költségelosztási rend-
szer kiépítését szolgálja. 

Salgó Vagyon Kft. mintegy 70
m ft támogatást nyújtott a tár-
sasházak részére a költségmeg-
osztás megvalósítása érdeké-
ben, amelyet pályázati úton lehe-
tett igényelni. Célkitûzés volt a
fogyasztással arányos fûtési költ-
ségek meghatározásának lehe-
tõsége, amelyet a korszerû költ-
ségosztó készülékek felszerelé-
sével sikerült megvalósítani. Az
akció sikeresnek mondható,
több mintegy 11 e db. mûszer
lett telepítve a város távhõs tár-

sasházainak lakásaiban és az
önkormányzati bérlakásokban. 

A távhõszolgáltatást szabályo-
zó 2005. évi XVII. törvény a
104./2011. évi kormányrende-
lettel módosításra került. A mó-

dosított törvény nagyobb lehe-
tõséget, jogkört biztosított a táv-
hõszolgáltatást igénybe vevõ tu-
lajdonosok, társasházak részé-
re, egyúttal azonban több
feladatot és felelõsséget is áthá-
rított. A társasházak feladata a
jövõben a társasházba belépõ
hõmennyiség, lakások közötti
megosztása az adott paraméte-
rek, szabályok betartása mel-
lett. A feladat összetett, mivel
meg kell határozni a meleg víz
elõállítására elhasznált hõ-
mennyiséget, a közösségi terek
fûtésére fordított energiát és a
lakások fogyasztását. Az igazsá-
gosabb elosztást szolgálja egy-
részt a radiátorokon elhelyezett
költségosztókon megjelenõ egy-
ségek számbavétele, illetve a la-
kások elhelyezkedését figyelem-
be vevõ korrekciós tényezõk be-
vezetése. A feladat elvégzésére a
társasházak a feladatra szako-
sodott költségosztással foglalko-
zó cégekkel kötnek szerzõdést,
az általuk elkészített és a társas-
házak által elfogadott megosz-
tási értékek képezik a cégünk
által elkészített számlák alapját.
Látni kell, hogy az új szabályok
alkalmazásával, módosult fo-
gyasztási struktúra fog kiala-
kulni. Lesznek olyanok, akik a
régi rendszerhez képest jobban
járnak és lesznek olyanok is,
akiknek többet kell fizetni. Meg-

gyõzõdésünk, hogy az új költ-
ségmegosztás jobban tükrözi a
valóságot, ezért igazságosabb és
megtakarításra ösztönöz. Min-
dent elkövetünk, annak érdeké-
ben, hogy az átállás zökkenõ-
mentes legyen és a fogyasztók
minden kérdésre választ kapja-
nak. A cég honlapján található
információk, a havi hírlevelek
és az ügyfélszolgálaton kapható
tájékoztatás reményeink szerint
segít az átmeneti idõszak prob-
lémáinak megértésében és így
azok megoldásában is. 

Tordai György Mûszaki Igazga-
tó tájékoztatása a téli felkészülés-
rõl, az elõzõ fûtési szezon vég-
számláinak kibocsátásáról, üte-
mezésérõl

A 2012-2013. év fûtési idényé-
re vonatkozóan, a korábban em-
lített kormányrendelettel módo-
sított szabályoknak megfelelõ
módon készítjük el a fogyasztá-
sokra vonatkozó végszámlákat.
A feladat az átlagosnál nagyobb
mértékû figyelmet és szervezé-
si feladatot jelent, a változások
miatt. Szoros kapcsolatban ál-
lunk az épületen belüli fogyasz-

tást megosztó társasházak által
szerzõdött, költségosztást vég-
zõ cégekkel és a lakásszövetke-
zet irányítóival, a közös képvi-
selõkkel annak érdekében,
hogy idõben és valós informáci-
ók alapján készüljenek el a fo-
gyasztásra vonatkozó végszám-
lák. Feladatunkat képezte a
hõközpontokban mért hõmeny-
nyiségek leolvasása és a fûtés-
re felhasznált hõenergia adatok

továbbítása a költségosztást
végzõ cégek számára, amelyet
határidõre teljesítettünk. A cé-
gek néhány nagyobb háztömb
kivételével szintén elvégezték a
feladatukat. A lakóközösségek
döntési folyamata lassabban
halad a vártnál, amely betudha-
tó annak, hogy a törvénymódo-
sítás következtében merõben új
feladatot kell megoldaniuk. A
Salgó Vagyon Kft. részérõl a
végszámlák kibocsátásának fo-
lyamata az információk birto-
kában ütemesen halad.
Hõközpontok alapján több mint
50 százalékos a számlakibocsá-
tás, lakóegységeket tekintve
azonban gyengébben állunk,
mivel néhány korábban is emlí-
tett nagy lakásszámú épület el-
számolása még nem történt
meg. Terveink és a rendelkezés-
re álló információk alapján
2013. november 15-ig mindenki
kézhez fogja kapni a távfûtésre
vonatkozó végszámláját, amely
már az új szabályok szerint ke-
rült megállapításra. 

Az esetleges számla rekla-
mációt – amennyiben erre mód
adódik még a számla elkészül-
tét megelõzõ, felhasználói adat
ellenõrzés után – elsõsorban a
lakótömb közös képviselõjénél
kell bejelenteni. Természetesen
ügyfélszolgálatunkon mi is fo-
gadjuk az érdeklõdõ, panasszal
élõ fogyasztókat, azonban tud-
ni kell, hogy az új szabályok
szerint mi is „kész anyagból
dolgozunk” a kapott adatokon
önhatalmúlag változtatni a
hõszolgáltatónak nem áll mód-
jában. 

A téli üzemmódra történõ átál-
lás elõkészítése, minden évben
komoly feladatot jelent a kollek-
tívánk számára. Elsõsorban a be-
tervezett karbantartásokat és
felújításokat végezzük el, azon-
ban figyelembe vesszük a várat-
lan meghibásodások tapasztala-
tait és szükség esetén módosít-
juk az eredeti elképzelést. Mun-
kánkat befolyásolja az anyagi,

mûszaki feltételrendszer rendel-
kezésre állása, szükség esetén
az erõk koncentrálása érdeké-
ben igénybe veszünk külsõ vál-
lalkozókat, speciális feladatok el-
látására. Az idei évben mintegy
50 m ft-ot fordítottunk a hálózat
karbantartására, fejlesztésére.
Sikerült 510 folyóméter elörege-
dett távhõ vezetéket kicserélni,
továbbá felújítottuk a város fûté-
sét biztosító téli keringetõ szi-

vattyúnkat, valamint  megvaló-
sítottuk a Fáy A. krt.-i kazánház
rekonstrukcióját aminek ered-
ményeképpen két modern, kivá-
ló hatásfokú, viessmann kazán
került beépítésre . 

Tatár Csaba ügyvezetõ igazga-
tó a jövõbeni fejlesztésekrõl

Ez év október 21.-tõl az ügy-
félszolgálat új helyen, a Mun-
kásotthon téri székházban fo-
gadja az érdeklõdõ városlakó-
kat. A városfejlesztési funkció-
bõvítõ program konzorciumi
partnereként több mint 30 m ft
fejlesztési forrás felhasználásá-
val, egy minden igényt kielégí-
tõ korszerû ügyfélszolgálatot
hoztunk létre. Az épületben he-
lyet kapott az ÉRV. Zrt. víz és
csatornaszolgáltatással kapcso-
latos ügyfélszolgálata, valamint
a saját szolgáltatásaink képvi-
selete, a vagyongazdálkodással
és a távhõszolgáltatással kap-
csolatos ügyek intézése.

A város távhõszolgáltatásá-
nak folyamatos fejlesztése fon-
tos feladat a Salgó Vagyon Kft.
számára. Elõrehaladt tárgyalá-
sok folynak egy 22 MW kapaci-
tású biomassza erõmû telepíté-
sére a Salgótarján Biomassza
Erõmû Kft. beruházásában. A
szolgáltatásra vonatkozó együtt-
mûködési szerzõdést az Önkor-
mányzat közgyûlésének felha-
talmazása alapján, ebben a hó-
napban írjuk alá. Az erõmû
rendszerbe történõ belépése, le-
hetõséget biztosít a távhõhálózat
fejlesztésére, új fogyasztók be-
kapcsolására lakossági és intéz-
ményi, valamint ipari vonatko-
zásban. A fejlesztés megteremti
a lehetõségét a Beszterce lakóte-
lep központi hálózatba történõ
bekapcsolására. Tervezzük a la-
kossági szolgáltatás bõvítését,
a strand vonatkozásában pedig
a jövõbeni fejlesztési igények
kiszolgálását. Nagyobb hang-
súlyt szeretnénk fordítani az el-
avult vezetékhálózat fejleszté-
sére, ezáltal csökkentve a várat-

lan meghibásodásokat, a hatás-
fok növelésével pedig fokozni
szeretnénk az eredményessé-
günket. Közös érdekünk egy
hatékony, olcsó, ezáltal verseny-
képes távhõszolgáltatási rend-
szer mûködtetése és fenntartá-
sa. Olyan rendszert szeretnénk,
amely megfizethetõ, biztonsá-
gos és környezetkímélõ, ezáltal
a városlakó polgárokat szolgál-
ja – ezért dolgozunk.

Beindult a fűtési szezon!
Távhõszolgáltatás jelene és jövõje Salgótarjánban

Tordai György 

mûszaki igazgató

A Salgó Vagyon Kft. tevé-
kenységében meghatározó
elem, Salgótarján város
távhõszolgáltatásának biz-
tosítása. A fûtési idény be-
indulása jó apropó arra,

hogy a távfûtésrõl általánosság-
ban és egyes esetekre vonatkozóan konkrét megfogal-
mazásban beszéljünk. Információkat szeretnénk átad-
ni a felhasználók és az érdeklõdõk számára, annak
reményében, hogy egyre inkább felismerik ennek a
korszerû fûtési rendszernek az elõnyeit és csökkent-
hetõk lesznek azok a régi beidegzõdések, amely az el-
utasítás irányába hatnak.


