
Gázos lakásfelújítás a szentesi panelekben 

Szentes - Új vízmelegítı és főtıberendezéseket kell vásárolniuk azoknak a 
szentesi lakástulajdonosoknak, akiknek házában a panelprogram után túl jól 
szigetelnek a nyílászárók. A lakók bosszankodnak a kiadás miatt, a szolgáltató 
pedig azt mondja: nem tehet mást, be kell tartatni a jogszabályt. 

– Közel két évvel ezelıtt kezdıdött a házban a 
felújítás. Ablakokat cseréltek, majd kívülrıl 
szigetelték az épületet. A lakásainkat rendbe tettük, 
ám nemrég a tudomásunkra hozták: a nyílászárók túl 
jól szigetelnek, nincs meg a megfelelı légáramlás. A 
gázszolgáltató veszélyesnek találja a készülékek 
üzemeltetését, ezért más típusúakat kell felszerelni, 
vagy biztosítani kell a folyamatos légcserét – 
panaszolták a Kossuth utca 30. és 32., valamint a 
Drahos utca 2. szám lakói Szentesen. – Nem 
szeretnénk további költségeket és munkálatokat – 
tette hozzá a lakók egyik küldöttje, Sipos Zsolt. 
 
Egy szeptemberben tartott lakógyőlésen jelen volt az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
munkatársa, valamint a kivitelezı Fenstherm Kft. vezetıje is. Tájékoztatták a 
megjelenteket, hogy a munkálatok idején egy új jogszabály lépett életbe, amely 
lehetetlenné teszi a korábban használt, úgynevezett B típusú gázkészülékek 
használatát. A jogszabályoknak megfelelı megoldások kiválasztása – szakember 
bevonásával – az ingatlantulajdonos feladata. A terveket az Égáz-Dégáz 
Földgázelosztó Zrt.-hez kell benyújtani felülvizsgálatra, de a társasághoz eddig ilyen 
tervdokumentáció nem érkezett. A lakosok nehezményezték, hogy erre a 
körülményre korábban senki nem hívta fel a figyelmüket. A szakemberek több 
lehetıséget vázoltak fel. Az egyik szerint például a konyhában a megfelelı 
oxigénellátás érdekében fızés közben óránként 60 légköbméter levegıt kellene 
kicserélni. – Akkor mi volt a hıszigetelés értelme, kit terhel a váratlan költség, 
mennyibe kerül majd a munka? – kérdezték az érintettek. 
 
– A felújítást 2008 áprilisában kezdték tervezni, a gázszolgáltató akkor megadta a 
szükséges engedélyeket. A kivitelezınek 2010. november végéig kellett befejeznie a 
munkálatokat, a hónap elején készre jelentették azt, ám akkor már több mint fél éve 
hatályos volt az a jogszabály, amely most a nehézséget okozza. A szerzıdés 
értelmében a tervmódosítás a kivitelezı feladata lett volna. Jelenleg a gázszolgáltató 
szakemberei felmérik a lakásokat. Zárt égésterő, úgynevezett C típusú vagy 
elektromos készülékekre lesz szükség. A kivitelezıt terheli az épületgépészet 
kialakításának költsége, de a lakóknak is meg kell hozniuk az anyagi áldozatot. Jön a 
tél, záros határidın belül dönteni kell – közölte Fábján Sándor, a házakat kezelı MÁV 
lakásszövetkezet elnöke. 
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– Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. helyszíni ellenırzéseket végez a fogyasztóknál. 
Megállapítottuk, hogy a nyílászárók cseréje miatt több gázkészülék üzemeltetése 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet. A társaságnak – a jogszabályi 
kötelezettségébıl adódóan – ezeket a veszélyes készülékeket ki kell kapcsolnia – 
válaszolta kérdésünkre az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kommunikációs csoportja. 
Hozzátették: az ügyintézésben soronkívüliséget biztosítanak az érintett lakóknak. 
 
A kivitelezı nem kívánt nyilatkozni az ügyben.  
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