
2019.  MÁRCIUS 20. ,  SZERDA2 A K T U Á L I S #vízvezetékek   #karbantartás

Egyre több lehet a csőtörés
Elhasználódtak a tömbházak belső elosztóvezetékei
• Nemcsak kellemet-
lenséggel, ijedtséggel 
is jár, amikor csőtörés 
történik egy tömbház-
lakásban, mivel gyors 
hibaelhárításra van 
szükség, és a szomszé-
dok is elázhatnak. A 
megelőzésre, a lakáso-
kon áthaladó elörege-
dett vezetékek cseréjé-
re viszont kevés példa 
akad, pedig a szakem-
berek szerint a mostani 
állapot már nem sokáig 
tartható fenn.

KOVÁCS ATTILA

Jó esetben 30, kevésbé jó 
esetben 40 vagy 50 évesek a 
tömbházak nagy többségében 

meglévő belső víz- és szennyízve-
zetékek, lefolyók, amelyek teljes 
cseréjére nagyon kevesen gondol-
nak, és még kevesebben tudják ezt 
kivitelezni. Lakásokon áthaladó, 
burkolatok alá beépített, elrejtett 
csövekről van szó, amelyek leg-
több esetben kimaradnak a lakás-
felújításokból, ha viszont meghi-
básodnak, akkor nemcsak a lakás 
ázik, de a falat, a szép burkolatot 
is törni-zúzni kell a hozzáférés ér-
dekében. A szakemberek szerint 
egyre sürgetőbb lenne az elhasz-
nálódott elosztóvezetékek cseréje, 
mert a halogatás csak tovább ront-
ja a helyzetet. A vízvezeték-sze-
relőknek egyre több ilyen javítást 
kell elvégezniük, ezért a megbíz-
ható szakemberek elérhetőségét, 
telefonszámait érdemes időben 
beszerezni.

Gyors beavatkozás nélkül

A váratlan, éjszaka, illetve hét-
végén bekövetkező csőtörések 
egyik kellemetlen kísérőjelensége 
lehet, hogy a károsult nem tud-
ja, hol is kell elzárni a főcsapot a 
pincében, illetve nem tud időben 
szerelőt hívni, és a meghibásodás 
következtében akár egy napra is 
víz nélkül maradhat egy egész 
lépcsőház. A regionális víz- és 
csatornaszolgáltató Harvíz Rt. 
Csíkszeredában 52 lakástulajdo-
nosi egyesülettel kötött sürgősségi 
beavatkozásokat célzó szerződést, 
amelynek értelmében a lakószö-
vetségek havi 10 lejes készenléti 
díjat fizetnek. Ezért a díjért meg-
hibásodás esetén az illető lépcső-
ház alagsorában a problémás ve-
zetéket pillanatnyi megoldásként 

a Harvíz szakemberei elzárják, 
megelőzve ezzel a lépcsőházban 
esetleg keletkező károkat – tájé-
koztatott kérdésünkre a cég. Hoz-
zátették, a meghibásodott vezeté-
kek kijavíttatása a lakószövetség 
feladata, ezt bárkivel elvégeztet-
hetik. A Harvíz csak olyan javítá-
sokat vállal, amelyek a tömbházak 
közös helyiségeiben – az alagsor-
ban – található vezetékeket érin-
tik, a lakásokban található vagy 
a lakásokon átvezető elosztóve-
zetékeken nem végez javításokat 
– tudtuk meg. Sürgősségi beavat-
kozásokat, javításokat végző cso-
portjuk sem Csíkszeredában, sem 
Székelyudvarhelyen nincs, noha 
a belső vezetékek elhasználódá-
sát tekintve erre szükség lenne 
– tájékoztatott a szolgáltató. Azt 
is közölték, hogy az esetleges sür-
gősségi beavatkozásokat a külső 
hálózatokat karbantartó csoport 
szakemberei végzik, egy készenlé-
ti csoport fenntartása, amely csak 
ezzel a tevékenységgel foglalkoz-
na, veszteséges lenne, ezért szűnt 
meg a távhőszolgáltató Goscomnál 
is ez a szolgáltatás.

Új vezetékek kellenek

A szolgáltató szerint a csőtörések 
megelőzése érdekében mindenképp 
ajánlott a tömbházak belső vezeté-
keinek cseréje. ,,A régi vezetékek 
gyakran meghibásodnak, karban-
tartásuk nehéz, mivel a 40–50 évvel 
ezelőtt használt anyagok már elö-
regedtek, megrozsdásodtak. Csere 
esetén korszerű, az igénybevételnek 

megfelelő anyagokat ajánlunk, itt 
kell megemlíteni azt, hogy tapaszta-
lataink szerint az olcsóbb anyagok 
használata távlatilag nem biztosíték 
az esetleges meghibásodások elke-
rülésére” – írta kérdésünkre a Har-
víz Rt. Hasonlóan vélekedik egy ál-
talunk megkérdezett szakember is. 
Szilveszter Loránd vízvezeték-sze-
relő, aki számos meghibásodás, 
csőtörés javítását végezte az elmúlt 
években, határozottan állítja, hogy 
a tömbházakban a 40–50 éves bel-
ső elosztóvezetékek cseréje egyre 
sürgősebbé válik, és egyre nagyobb 
feladatot jelent majd. Mint tapaszta-
latairól elmondta, a régebbi, fémből 
készült csövek a rozsdásodás miatt 
károsodnak jelentősen, az 1980-as 
évek közepétől használt műanyag 
vezetékek anyaga viszont megérett, 
és emiatt ezek sok esetben eltörnek. 
Úgy vélte, hogy Csíkszeredában pél-
dául egy ötfős szerelőcsoportnak 
több évre való munkát jelentene a 
lakásokon áthaladó elosztóvezeté-
kek cseréje – ha lenne rá igény és 

lehetőség. Ő a nagyobb beavatkozá-
sok késlekedésének fő okát a pénz-
hiányban látja – ezek a munkálatok 
nem egyszerűek, és nem olcsók, 
falakat kell törni, burkolatokat bon-
tani. Véleménye szerint a részleges, 
egy-egy lakásban, kényszerhelyzet-
ben elvégzett javítások nem oldják 
meg a helyzetet, mert a vezeték más 
ponton ismét elszakadhat. Ugyan-
akkor nemcsak a hidegvíz-, hanem a 
melegvíz-vezetékek is rendszeresen 
meghibásodnak, de gondok van-
nak az elhasználódott lefolyókkal, 
a szennyvízhálózattal is, amelyek 
felújítása, cseréje késik, ugyanak-
kor hozzáértő szakemberből is egyre 
kevesebb van – összegzett.

Különböző akadályok

A lakásokon áthaladó vízvezetékek 
cseréjét nemcsak a pénzhiány, ha-
nem más okok is igen nehézkessé 
teszik – magyarázta kérdésünkre 
Mihaela Țâlea, aki több csíkszeredai 
lakástulajdonosi egyesület elnöki 

tisztségét is ellátja. Mint elmondta, 
azok a tulajdonosok, akik lakásfel-
újításkor elmulasztották a vezetékek 
cseréjét, igen nehezen győzhetők 
meg arról, hogy új, közös elosztóve-
zetékre van szükség. ,,A korábban 
műanyag maszkokkal eltakart csö-
veket ma már mindenütt beépítet-
ték, sok esetben csempével, de akár 
márvánnyal is burkolták. A tulajdo-
nossal nehéz lenne elfogadtatni azt, 
hogy a burkolatot fel kell törni egy 
ilyen munkálat miatt, amikor azt a 
típusú csempét, márványlapot már 
nem is lehet megvásárolni a pótlás 
érdekében” – említett egy nagy aka-
dályt. Hozzátette, ha a tulajdonosi 
közgyűlés hoz döntést ilyen beavat-
kozásokról, akkor egyszerűbb ezt 
kivitelezni. Ha viszont nincs meg-
egyezés, akkor marad minden 

Folytatás a 3. oldalon 

Vízszintes elosztás: egy lehetőség
Nemcsak az elhasználódott csövek, hanem az egyéni 
fogyasztói szerződések lehetősége miatt is felmerül 
felújítás esetén a vízszintes elosztást biztosító belső 
vízvezetékek kiépítése a tömbházakban. E rendszer 
lényege, hogy új, közös tulajdonú vezetéket húznak a 
lépcsőházban, a lakások vízellátását mérő másodlagos 
vízórákat a lépcsőház közös tulajdonban lévő terüle-
tére költöztetik, ugyanakkor a fogyasztás mérésére 
magasabb mérési osztályozású órákat használnak. Ha 
ez a rendszer kiépült, lehetőség van a vízfogyasztásra 
egyéni szerződést kötni. A számlázás a bekötési óra 

által mért mennyiségek alapján történik, a lépcsőház-
ban felszerelt másodlagos órák figyelembevételével 
– közölte kérdésünkre a Harvíz Rt. A szolgáltató arra is 
kitért, hogy a vízszintes rendszer kivitelezését és az ezt 
követő egyéni szerződéskötést jóvá kell hagynia a lakó-
szövetségnek is, emellett csak akkor van erre lehetőség, 
ha egy adott lépcsőház minden lakója elvégezteti. A 
jelenleg érvényes jogszabály szerint (2006. évi 241-es 
sz., újraközölt törvény) a munkálatok a szolgáltató enge-
délyével végeztethetők el, ugyanígy a felszerelt vízórák 
típusát is a szolgáltatónak kell jóváhagynia.

Esetenként 40 vagy 50 
évesek a tömbházak víz- és 
szennyízvezetékei, lefolyói
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