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Ködös feltételezések. Szakértők cáfolják, hogy reális az esélye egy többnapos áramszünetnek
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EMIL BOC UTÁN TÁNCZOS BARNA IS BETILTANÁ AZ EGYÉNI HŐKÖZPONTOK FELSZERELÉSÉT AZ ÚJONNAN ÉPÜLŐ TÖMBHÁZAKBAN

Távhő vagy közös panelkazán a jövő?
Miközben Kolozsváron már közvitára 
bocsátották az egyéni hőközpontok 
felszerelését tiltó, az újonnan épülő 
társasházakra vonatkozó környezet-
védelmi intézkedést, a szaktárca is 
jelezte, hasonló lépésekre készül. Az 
intézkedéscsomag országos szinten 
a közös kazánok vagy a távhő felé 
„tereli” az építtetőket és a leendő 
lakásvásárlókat, ami megdöbbentő-
en hat a köztudott távfűtésgondok 
ismeretében.

» PÁVA ADORJÁN

O lyan intézkedéscsomagot készítünk 
elő, amely megtiltja az újonnan 
épülő tömbházakban a saját köz-

ponti fűtés bevezetését – közölte pénteken 
Facebook-oldalán Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter. A tervezet szerint az 
építtetők a távhőt vagy a közös kazán lehe-
tőségét választhatják. A Kolozsváron már 
közvitára bocsátott hasonló terveket nem 
sokkal a drámai temesvári távhőkrach után 
közölték.

Tánczos Barna ügyvivő környezetvédel-
mi tárcavezető bejegyzésében úgy fogal-
mazott, mindannyiunknak tennünk kell 
a tisztább levegőért: a minisztériumnak, 
az önkormányzatoknak és az állampolgá-
roknak egyaránt. A hideg beálltával a lég-
szennyezés egyre nagyobb veszélyt jelent 

az egészségünkre, hiszen a lakossági fűtés 
során és a közlekedésből kikerülő szeny-
nyező anyagok a felszín közeli légrétegek-
ben megrekednek, főleg, ha az időjárás 
nyugodt, hideg és száraz. „A #ZöldPéntek 
kezdeményezés arra hívja fel a fi gyelmet, 
hogy a közszállítás gyakori használata ál-
tal tudjuk csökkenteni az autósforgalom-
ból adódó légszennyezést, míg a lakossá-
gi fűtésre hosszabb távon kell megoldást 
találnunk. Éppen ezért egy olyan intéz-
kedéscsomagot készítünk elő a szaktárca 
élén, amely megtiltja az újonnan épülő 
tömbházakban a saját központi fűtés beve-
zetését, közös kazánt telepíthetnek majd, 
vagy rácsatlakozhatnak a városi távfűtési 
hálózatokra, amelyeket egy összehangolt 
cselekvési terv mentén kell korszerűsíteni, 
mindezzel jelentősen csökkentve az épüle-
tek károsanyag-kibocsátását” – olvasható 
az RMDSZ-es tárcavezető bejegyzésében.

Kolozsváron már 
közvitán a tervezet
Hasonló bejelentést tett egy héttel ezelőtt 
Emil Boc, Kolozsvár polgármestere is: a hat 
lakásnál többet magában foglaló új tömb-
házakra vonatkozó határozattervezetet 
múlt pénteken bocsátották közvitára a kin-
cses városban. A fűtést érintő intézkedés – 
amely jövőre léphet életbe – egy nagyobb 
projekt része, utóbbi a nagyváros 2021–2050 
közötti környezetvédelmi stratégiáját fedi. 
Az önkormányzat 2030-ig 55 százalékkal 
szeretné csökkenteni az üvegházhatású gá-

zok kibocsátását, miközben energiahasz-
nálat terén 32 százalékra növeli a megújuló 
források részesedését. A grandiózus intéz-
kedéscsomag fontos eleme a fűtés. A tervek 
szerint a város több pontján úgynevezett 
fűtőszigeteket hoznának létre, hőszivaty-
tyúk és napelemek révén nyernének minél 
több energiát, miközben korszerűsítik a 
távhőhálózatot. A beruházások értékét 200 
millió euróra becsülik, az összeg nagy ré-
szét uniós alapokból hívnák le. Az egy hete 
bejelentett intézkedés az első a csomagból, 
amelyet közvitára bocsátottak.

Egyébként hasonló intézkedés uniós 
szinten is felmerült a közelmúltban, ám 
illetékesek cáfolták, hogy az egyéni hőköz-
pontok széles körű betiltására készülnek. 
Egyrészt azért, mert egyes tagországok kö-
zött jelentősek a különbségek a környezet-
védelmi megvalósítások terén, másrészt a 
tiltás szembemehet az EU bizonyos energe-
tikai alapszabályaival, amelyek a tagorszá-
gok szabad döntési jogát garantálják.

Távhő: eddig aki csak tudott, mene-
kült belőle
Ugyanakkor Romániában leginkább azért 
megdöbbentő az egyéni hőközpontok fel-
szerelésének korlátozási, betiltási terve 
(még ha csak az új építésű panelek ese-
tében is), illetve a távhőre kapcsolódás 
szorgalmazása, mert köztudott, hogy az 
utóbbi évtizedben aki csak tehette, „kime-
nekült” a kommunizmusból örökölt fűtés-
rendszerből, és jelentős befektetés árán 

saját hőközpontot szereltetett magának. A 
távhőszolgáltatás ugyanis egyre drágább és 
drágább lett azzal, ha valaki kilépett, mert 
az elavult hálózatban gyakoriak voltak a 
műszaki hibák, csőtörések, a „veszteségek” 
kifi zetésén pedig mind kevesebb és keve-
sebb fogyasztó osztozott. Közben a nagyvá-
rosi hőközpontok sorra leépültek, egyesek 
bezártak, becsődöltek, miközben az állam 
folyamatosan mentőöveket dobott feléjük 
jelentős anyagi ráfordítással. Ugyanakkor 
az önkormányzatok is komoly összegeket 
költenek a lakossági ár kompenzálására.

Ijesztő temesvári példa
Az sem növelheti a tervezett intézkedések 
népszerűségét, hogy még egy hónap sem 
telt el a távhőszolgáltatás temesvári krachja 
óta. Mint ismeretes, október 26-án több 
mint ötvenezer háztartás, kórházak, isko-
lák távfűtés és meleg víz nélkül maradtak 
a bánsági városban, és csak két és fél napra 
rá sikerült újraindítani a szolgáltatásokat. 
A drámai helyzethez a fi zetésképtelenné 
nyilvánított helyi távhőszolgáltató több 
száz millió lejes adóssága vezetett. Domi-
nic Fritz polgármester jelezte: a temesvári 
Románia második legnagyobb távhőszol-
gáltató rendszere a bukaresti után. Úgy 
vélte: az energiaárak megemelkedése miatt 
egyetlen más romániai nagyvárosban sem 
tudják csak a lakossággal és az önkormány-
zatokkal kifi zettetni a téli távhőszolgáltatá-
sokat, így hasonlóan áldatlan állapotokra 
számíthatnak máshol is az országban.

» P. A.

Egyre több olyan, már-már álhír kategó-
riába sorolható pánikkeltő üzenet, cikk 

kering a világhálón, amelyek egy európai 
szintű áramkimaradás közelgő veszélyé-
vel riogatnak. Legtöbbjük egy osztrák mi-
niszter nyilatkozataira alapoz. Romániai 
szakemberek azonban arra fi gyelmeztet-
nek, hogy az ország és polgárai számára 
ennél jóval nagyobb problémát jelentek a 
már meglévő gondok, amelyeket közvetlen 
közelünkben nem érzékelünk, miközben 
megijedünk egy sokkal távolibb veszély 
esélyétől.

A téma nem új, számos katasztrófafi lm-
ben láthattuk már, mit eredményezhet, 
ha mindenhol lekapcsolják a villanyt: 
nincs telefon, nincs internet, semmi nem 
működik, valamennyi elektronikai, kom-
munikációs és infrastrukturális rendszer 
összeomlik, elszabadul a pokol, kész, vé-
günk van. A nagyvilágban blackoutként 
(elsötétítést, de áramszünetet és emléke-
zetkiesést is jelent) emlegetett veszélykép-
zet manapság amiatt kapott aktualitást, 
valóságalapot, hogy a világ közismerten 
energetikai problémákkal küzd. Romániá-
ban pedig az elmúlt hetekben a lakosságra 
rázúduló dráguláshullám miatt vált a téma 
futótűzként terjedő, terjeszthető riogatá-
sok, álhírek melegágyává.

Energiadrágulás: fokozottan 
hatnak a riogatások
Több ilyen internetes tartalomban Klaudia 
Tanner osztrák védelmi miniszter nyilat-
kozataiból indulnak ki. A tárcavezető ko-
rábban valóban beszélt egy európai szintű 
blackout lehetőségéről, reálisnak nevezve 
egy ilyen forgatókönyvet. Olaj volt a tűzre, 

hogy az osztrák hadsereg októberben egy 
kampány keretében tájékoztatót adott ki 
arról, hogyan készülhetnek fel a lakosok 
és a hatóságok egy esetleges többnapos 
áramszünetre. A hipotetikus vészhelyzet-
ről szóló közléseket „készpénzként” vette 
a média egy része, és beindult a kattintás-
vadász riogató kampány, amelyre széles 
réteg volt vevő Európa-szerte. Így Romá-
niában is, ahol az eszeveszett energiadrá-
gulások miatt fokozottan „megnyerhető” 
közönséget céloznak a hasonló jellegű té-
mafelvetések. Ráadásul emlékezetes, hogy 
január 8-án számottevő áramingadozás 
történt az ország északnyugati régiójában, 
erdélyi megyékben. A történtek nyomán 
háztartási gépek, lift ek, jelzőlámpák áll-
tak le, a meghibásodás pedig a marosvá-

sárhelyi Azomureș vegyipari kombinátot 
is sújtotta. Mint kiderült, a probléma más 
országokban is jelentkezett, főként Dél-Ke-
let-Európában. A nemzetközi vizsgálatok 
azonban nem derítették ki a probléma 
pontos okát és forrását.

Mindezek ellenére immár számos szak-
értő cáfolta, hogy reális az esélye egy több-
napos, egész Európát vagy Romániát sújtó 
áramszünetnek. Cosmin Păcuraru energi-

abiztonsági szakember a Hotnews hírpor-
tál csütörtöki cikkében úgy fogalmazott, 
minden országnak rendelkeznie kell a 
bécsi védelmi minisztériuméhoz hasonló 
„blackoutos” katasztrófamegelőző készen-
léti tervvel, tehát ebben nincs semmi szen-
zációs, csupán annyi történt, hogy az oszt-
rákok nyilvánosságra hozták. Păcuraru 
szerint mondjuk mínusz 15 Celsius-fokos 
hidegben, sötétben vagy borús, szélcsen-
des időben – amikor a zöldenergia-ter-
melés is áll – valóban kiszolgáltatottá 
válhatna az amúgy is energiaimportra szo-
ruló Románia egy esetleges kontinentális 
áramszünet esetén. Ugyanakkor úgy véli, 
mindez teljes mértékben megelőzhető len-
ne legfőképp egy energiatermeléshez értő 
miniszternek és az energiaszállításban és 
-szolgáltatásban jártas államtitkárnak kö-
szönhetően. Jelezte: áramválság esetén a 
gázellátás lehet a legfőbb mentőöv.

Valós, de fel sem tűnő veszélyek
Cristian Presură fi zikus szerint egy több-
napos romániai blackout „gyakorlatilag 
nem lehetséges, de elméletben minden le-
hetséges”. A kutató és feltaláló a Hotnews-
nak úgy fogalmazott, a sokat emlegetett 
geomágneses viharoknál jóval nagyobb 
veszélyt jelent Romániára az elavult áram-
hálózat, a kórházaknál tapasztalt generá-
torhiány, a fűtés nélkül maradt városok, a 
hozzá nem értő politikum. „A felsoroltak 
sokkal erőteljesebben és gyakrabban érin-
tenek minket, ráadásul mindezek javítha-
tók egy jó menedzsmenttel. Azt hiszem, 
Romániában gyakran szem elől tévesztjük 
a közvetlen közelünkben található dolgo-
kat, miközben megijedünk sokkal távolab-
bi potenciális veszélyektől” – jelentette ki 
a fi zikus.

Sötét riogatások: inkább a meglévő problémáktól kellene félni

»  A nagyvilágban blackout-
ként emlegetett veszélyképzet 
manapság amiatt kapott aktuali-
tást, valóságalapot, hogy a világ 
közismerten energetikai problé-
mákkal küzd.




