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Hároméves kor alatt ingyenes
Egységes kedvezmény járna a közös költség kiszámításánál
• Elfogadta a szená-
tus azt a törvényterve-
zetet, amely szerint a 
három év alatti gyere-
kek után nem kell kö-
zös költséget fizetniük 
a tömbházakban élő 
családoknak. Eddig is 
voltak lakótársulások, 
amelyek biztosítottak 
hasonló kedvezményt 
a kisgyerekes csalá-
dok számára, de mivel 
nem volt egységes 
rendelkezés ezzel kap-
csolatban, sok egyesü-
let nem nyújtott sem-
miféle kedvezményt a 
legkisebbek után.

H A J N A L  C S I L L A

V annak lakástulajdonosi 
egyesületek, amelyek a 
gyerekeket születésüktől 

kezdve beleszámítják a közköltség 
kiszámításának képletébe, máshol 
féléves kortól, esetleg később kerül 
fel a közköltséget összegző listákra 
a gyerek, és eddig is voltak olyan 
társulások, ahol három évig érvé-

nyes volt a kedvezmény. Mindez 
tehát a lakóközösségek bizottsága-
inak döntésétől függött.

Egységesen szabályoznák

Elfogadta hétfőn a szenátus azt a 
törvénytervezetet, amelynek értel-
mében a tömbházban élő kisgyerekes 
családok esetében a három év alatti 
gyerek után nem kell közköltséget 
fi zetni. Császár Károly szenátor meg-

keresésünkre kifejtette, a tervezetet 
döntő házként a képviselőháznak is 
el kell fogadnia, és nem tudja pon-
tosan, hogy mikor döntenek erről a 
képviselők, de nem látja akadályát 
annak, hogy akár egy hónapon belül 
kihirdetett törvény legyen belőle. „A 
lakótársulások dönthették el eddig 
ezt, nem volt egységes rendelkezés, 
egyik lakótársulás eszközölt ilyen 
kedvezményeket, másik pedig nem, 
pont ez volt az indíték arra, hogy le-

gyen egy egységes szabályozás erre 
is. Így most a lakótársulások nem 
maguk döntenének erről, hanem 
kötelező módon a három éven aluli 
gyerekeket nem számolják bele a köz-
költség kiszámításának képletébe” 
– magyarázta el Császár Károly, hoz-
zátéve, a szenátus közigazgatási bi-
zottságának elnökeként azzal érvelt a 
tervezet mellett, hogy ennek az intéz-
kedésnek rövidtávú anyagi vonzata 
lesz a családok számára, ugyanakkor 

egy korrekt fi zetési rendszer, hiszen 
nem okoz hiányosságot a tömbház-
fenntartás költségeiben.

Van, ahol a lépcsőházak 
közössége dönt

Székelyudvarhelyen, akárcsak a leg-
több székelyföldi településen minden 
lakástulajdonosi egyesület maga 
dönti el, hogy kedvezményben ré-
szesíti-e a három év alattiakat vagy 
sem, sőt, van olyan lakószövetség is 
a városban, ahol a lépcsőházak kö-
zösségeire bízzák a döntést – mondta 
el lapunknak Zörgő Noémi, a polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivője. „En-
nek alapján lehet, hogy most valaki-
nek többet kell fi zetnie, de ha például 
lesznek majd unokák, akkor 
utánuk nem kell fi zetniük” – 
tette hozzá Zörgő Noémi.

Fábián Csaba kolozsvári 
lakótársulási vezetőben me-
rült fel a kérdés a tervezet 
kapcsán, hogy nem tiszta, 
milyen költségek alól men-
tesül az a család, ahol három 
év alatti gyerek van, hiszen csupán 
a lépcsőház villanyfogyasztását és 
néhány településen a szemétdíjat 
számolják személyenként, abban az 
esetben, ha van saját hőközpontja a 
családnak. Ha nincs, akkor a gázfo-
gyasztást is személyenként számol-
ják. „Egyedüli logikus dolog tehát 
a lift  és a lépcsőház villanyfogyasz-
tása, a többit nem személyenként 
osztják le, és ezek pár lejes költséget 
jelentenek” – világított rá a lakótár-
sulási elnök a tervezetben felvetett 
kedvezmény körüli kétségekre.

A törvény kötelezővé tenné, hogy a három éven 
aluli gyerekek után ne kelljen közköltséget fizetni
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S Z U C H E R  E R V I N

A mikor nemrég arról kérdeztük 
az egyik magyar nemzetiségű 

marosvásárhelyi vállalkozót, hogy 
az Állomás tér szomszédságában 
lévő, ízlésesen berendezett bemuta-
tóüzletét miért nem feliratozza két 
nyelven, azt a választ kaptuk, hogy 
„Romániában élünk, és a hivatalos 
nyelv a román”. Eközben az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács által életre 
hívott, Kétnyelvűséget a kereskede-
lemben nevet viselő mozgalom tag-
jai ilyen vagy ehhez hasonló választ 
egyetlen román nemzetiségű üzlet-
embertől vagy menedzsertől sem 
kaptak az elmúlt két esztendőben.

Sándor Krisztina, a nemzeti ta-
nács ügyvezetője szerdai marosvá-

sárhelyi sajtótájékoztatóján elmond-
ta, általában konstruktív hozzáállást 
tapasztalnak a megkeresett üzlet-
láncok, multinacionális cégek ese-
tében. Szinte egyik cégcsoport sem 
zárkózik el a székelyföldi üzletek 
kétnyelvű kommunikációjától. Van, 
amelyik azonnal megoldja a magyar 
nyelvű feliratozást, és akad, ame-
lyikkel több levelet is váltani kell. A 
kérdés általában üzletvezető- vagy 
menedzserfüggő. „Előbb az üzlet-
vezetőnél szoktunk próbálkozni, ha 
nem érünk el eredményt, a regioná-
lis vezetőhöz fordulunk. Szinte min-
denütt nyitottak a felvetett probléma 
orvoslására. Bár a kereskedők szá-
mára nem kötelező a 20 százalékos 
nemzetiségi küszöb feliratozásbeli 
fi gyelembe vétele, az általunk fel-
kért vállalkozók megértették, hogy 
az ő érdeküket szolgálja, ha magya-

rul is feliratozzák az üzleteiket” – 
osztotta meg az EMNT eddigi tapasz-
talatait Sándor Krisztina. Az ugyan 
előfordul, hogy egy-egy üzletvezető 
nem mer lépni, és a felettesére há-
rítja a probléma megoldását, illetve 
azzal visszakozik, hogy „eddig még 
nem kérte senki”, de nem viszonyul 
ellenségesen a lakossági igényhez. 
Mindebből Sándor Krisztina azt 
szűrte le, hogy a mozgalom tagjai 
vagy nyitott kapukat döngetnek, 
vagy olyanokat, amelyeken eddig 
senki nem mert bekopogni.

Pozitív és negatív példák

A legfrissebb pozitív példaként az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
ügyvezetője a Csík Fészek bevásá-
rolókzöpontban is jelen lévő, sport-
ruházatot forgalmazó Martes céget 
említette, melynek üzletvezetője még 
a marketinganyagok fordítását is fel-
vállalta. Szintén jó példaként szolgál 
a háztartási gépeket forgalmazó Al-
tex csíki üzlete, illetve a Penny üz-
letlánc. Ehhez képest a megkeresett 
cégek közül kevésbé bizonyult ru-

galmasnak Székelyföld legnagyobb 
mobilszolgáltatója, az Orange, amely 
válaszra sem méltatta A pénzemért 
magyarul! jelszavat használó moz-
galom tagjait. Nehézkesen mozdul a 
Profi  élelmiszer-üzletlánc is, amely-
nek újonnan nyílt vidéki Profi  Loco 
boltjaiban egyetlen magyar nyelvű 
feliratot sem találni. A csíkszeredai 
KFC gyorsétkezdéből viszont Sándor 
Krisztina nemcsak a feliratokat, ha-
nem magát a magyar nyelvet is hiá-
nyolja. Mint mondta, neki még soha 

nem volt szerencséje olyan kiszolgá-
lóhoz, akivel anyanyelvén kommuni-
kálhatott volna. Ennél is szomorúbb, 
hogy a teljes kétnyelvűség alkalma-
zása bizonyos magyarországi cégek 
romániai leányvállalatainak, illetve 
székely tulajdonban lévő vállalkozá-
sok számára is másodlagos 
kérdést jelent.

Az EMNT vezetője a vá-
sárlókat is arra ösztönözné, 
hogy észrevételeiknek, ja-
vaslataiknak bátran adja-
nak hangot; keressék meg 
az üzletvezetőt, és ismertes-
sék igényeiket. Sándor Krisztina 
ugyanakkor arra kéri mindazokat, akik a 
Kétnyelvűséget a kereskedelemben moz-
galom által szeretnék jelezni a nemtet-
szésüket, írjanak (és esetleg küldje-
nek fényképeket) a szervezet azonos 
nevű Facebook-oldalára vagy a ket-
nyelvuseg@emnt.org e-mail-címre.

Sándor Krisztina: csak kérni kell a kétnyelvűséget
• Nem igaz, hogy a nagy üzletláncok és multinacionális 
cégek elzárkóznának a kétnyelvűsítéstől, csupán bizonyos 
esetekben ezt kérni kell tőlük – állapította meg szerdai 
marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Sándor Krisztina, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke. 

Sándor Krisztina szerint általában 
konstruktív hozzáállást tapasztalnak 
a megkeresett üzletláncok részéről




