
Több mint 13 ezer forint a különbség 

Egy hatvan négyzetméteres panellakásban élı négytagú család havi átlagos rezsije 
Csongrádon alig több mint 26 ezer, Makón viszont megközelíti a 40 ezer forintot. 
Az ivóvíz az utóbbi városban a legolcsóbb, míg a távfőtésért Szentesen és 
Vásárhelyen kell a legkevesebbet fizetni. 

Ahogy növekednek az energiaárak, úgy emelkedik a 
családok rezsije is. Annak jártunk utána, vajon a 
Csongrád megyei panelekben élık átlagosan havonta 
mennyit költenek főtésre, villanyra, gázra, vízre, 
telefonra és kábelszolgáltatásra. 
 
Persze nagyon pontosan nem lehet összehasonlítani az 
öt legnagyobb városban lakók rezsijét, mivel nagyon 
eltérıek a szolgáltatások és a költségek kiszámítási 
módjai. Ezért egyszerősítettünk: mindenhol 60 
négyzetméteres lakásokat néztünk meg, ahol két szülı 
él két kiskorú gyermekével. 
 
Az áram és a gáz esetében hasonló adattal számoltunk, mert mindenhol ugyanaz a 
szolgáltató. Elmondhatjuk, hogy átlagosan havonta a fent említett panellakásokban 
3500 és 4500 forint közötti villanyszámlák érkeznek. A távfőtéses lakásokban gázt 
csak a konyhában használunk, ami átalánydíjas, negyedévente nem sokkal több mint 
6000 forintot kell fizetni. 
 
A vezetékes telefon és a kábeltelevízió esetében is igen eltérıek a díjak, mivel itt a 
fogyasztó szabadon választhat cégek közül. Ráadásul számos díjcsomag is létezik, így 
ezért a telefonnál 4000, a kábeltévénél pedig 4200 forintos havi díjjal dolgoztunk. 
 
Ami viszont városonként eltérı, az az ivóvíz- és csatornadíj, valamint a 
távhıszolgáltatás, amiben benne van a főtés, az alap- és csatornadíj, valamint a 
melegvíz-fogyasztás. Átlagosan havonta az utóbbi szolgáltatás Csongrádon a 
legolcsóbb, nincs 10 ezer forint. Makón viszont ennek a két és félszerese, vagyis több 
mint 23 ezer forint. A távhıszolgáltatás átlagos havi díja Szentesen (közel 11 ezer 
600) és Vásárhelyen (közel 14 ezer) a legkevesebb. 
 
A hagymavárosban élık fizetik a legkevesebbet az ivóvízért és a csatornáért: 
együttesen 448 forintot köbméterenként. Ezzel szemben a megyeszékhelyen 
ugyanezért a szolgáltatásért már 536 forint per köbméter szerepel a kiküldött 
számlán. 
 
Eltérı közös költség 
 
A közös költség kérdése sem egyszerő. Ugyanis míg Szegeden akár 7700 forint is lehet 
egy liftes házban ez az összeg, addig Makón ez alig éri el a 3000 forintot. Csongrádon 
pedig ilyen tétel nincs: ugyanis itt a panelben élık 13-14 forintot fizetnek lakásuk 
négyzetmétere után, mint közös képviselıi díj. Ebben viszont nem szerepel a 
lépcsıház takarítása, a szemétszállítás. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
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