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Az Érd Centrum Kft. 2009 óta 
mûködik. Budapesti székhelyû 
cég, Érden irodát tartanak fenn. 
Energiamegtakarítást célzó 
technológiákat, eljárásokat 
kínálnak családi házak tulajdo
nosai számára, emellett szenny
vízcsatorna házi bekötések ter
vezésével és kivitelezésével is 
foglalkoznak. 

A kft. két év garanciát vál
lal a házi bekötésekre; a terve
zést nettó tizenötezer forintért 
vállalják, a kivitelezés költsége 
Zsolnai Péter cégvezető tájékoz
tatása szerint: „Feltételezve egy 
homokos, sík, földburkolatú 
nyomvonalat egy tisztítócsonk 
alkalmazásával, modellünk 
szerint nettó 4927 forint folyó

méterenként.” Lapunknál azon
ban érdi ingatlantulajdonosok 
jelezték: ennél jóval magasabb 
árú ajánlatokat kaptak a fenti 
cégtől. 

– Minden esetben 2200 
forint/normaórával számolunk, 
de a kivitelezés díja a mûszaki 
tartalom függvénye is, vagyis az 
ár függ a talaj minőségétől – rea
gált erre a felvetésre Zsolnai 
Péter, hozzátéve: sziklás, nehe
zen ásható talaj esetén nő a 
normaórák száma. 

– Nem mi vagyunk egyébként 
a legdrágábbak – fûzte hozzá. 

Az Érd Centrum Kft. a felmé
rést követő árajánlatát megbízá
siszerződéstervezetbe foglalva 
juttatja el az érdeklődőknek. Az 
egyik érdi lakos (név, cím a 
szerkesztőségben) által lapunk
hoz eljuttatott szerződésterve
zetben egy folyóméterre vetítve 
közel nettó 13 ezer forintos ár 
szerepelt. A lakoshoz eljut
tatott dokumentum októberi 
keltezésû.

– Megdöbbentem, mivel a 
cégtől három héttel korábban 
már kaptam egy szerződésterve
zetet, amely jóval alacsonyabb 
összeget, folyóméterre vetítve 
7600 forint körüli nettó árat tar
talmazott – mondta olvasónk, 
aki kifogásolta azt is, hogy a 
két ajánlaton egy méterrel eltér 
a nyomvonal hossza, illetve a 
feladat elvégzésének határideje 
sem ugyanaz (az olcsóbb aján
laton 4, a drágább ajánlaton 8 
nap szerepel, ugyanakkora dol
gozói létszámmal). 

Zsolnai Péter ezzel kapcsolat
ban elmondta: az illető jelezte 
nekik a problémát, azt ki fogják 
vizsgálni. 

– Az árajánlatokat felmérés 

alapján tesszük, és a szerző
désben keretösszeget határo
zunk meg, amit az építőiparban 
országosan elfogadott norma
tíva alapján számolunk ki. Az 
elvégzett munka általában keve
sebbe kerül, mint amit a keret
összegben meghatároztunk; a 
különbözetet a munka teljesí
tése, illetve jóváhagyása után 
visszautaljuk a megbízónak 
– hangsúlyozta a cégvezető. 

A szerződéssel kapcsolatban 
problémát jelenthet az is, hogy 
a munka kezdeti és befejezé
si dátuma nincs meghatározva 
(kezdete a „csatornaépítés köz
területi szakaszának építőjé
vel egyeztetett időpont alapján 
határozható meg”), ugyanakkor 
a vállalkozási keretösszeget a 
megbízónak már a szerződés
kötés után egy zárolt bank
számlára át kell utalnia (egy 
összegben vagy részletekben). 
Ez az eljárás – a még el nem 
végzett munka díját egy zárolt 
számlára utaltatja át a vállalko
zó – lakossági munkavégzésnél 
nem bevett szokás (gondol
junk csak arra: ez ugyanolyan 
munka, mint mondjuk a víz, 
gáz, villanyszerelés), de nem 
is jogszerûtlen. A szerződés 
azon pontja viszont, miszerint 
a szerződéstől való elállás ese
tén a megbízónak a nettó keret
összeg 20 (a korábbi szerző
dések szerint 50) százalékával 
megegyező mértékû kártérítést 
kell fizetnie az Érd Centrum 
Kft.nek, törvénybe ütköző. 
A polgári törvénykönyv 395. § 
(1) szerint ugyanis „a megren
delő a szerződéstől bármikor 
elállhat, köteles azonban a vál
lalkozó kárát megtéríteni”. Ez 
azt jelenti, hogy a cég a szerző

Körkép a házi bekötéseket végzõ vállalkozásokról (3.)

Érd Centrum Kft. – kérdések és válaszok
Elõzõ két lapszámunkban három-három, a csatornabe-
kötések tervezésével és kivitelezésével foglalkozó vál-
lalkozást mutattunk be olvasóinknak. Most egy olyan 
céggel foglalkozunk, amelynek áraival, illetve az ingat-
lantulajdonosokhoz eljuttatott megbízásiszerzõdés-ter-
vezetével kapcsolatban több olvasói kifogás, kérdés 
is felmerült. Az Érd Centrum Kft. árképzésérõl, a 
szerzõdéssel kapcsolatos aggályokról Zsolnai Péter 
cégvezetõvel beszélgettünk.

Gondos mérlegelést ajánl  
az alpolgármester
A városvezetés és az Érd és Térsége Víziközmû Kft. (ÉTV) 
vezetése egy október 24-i találkozón megbeszélték azokat a 
mûszaki paramétereket, amelyek alapján a házi bekötéseket 
az ÉTV átveszi majd – tájékoztatott múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján Segesdi János alpolgármester. Mint elmondta: a 
szennyvíztisztító mûködéséhez elengedhetetlen elvárás, hogy 
csapadékvizet ne vezessenek a lakók a rendszerbe. 

– Az ÉTV ezt szigorúan ellenőrzi majd, különböző techni-
kákkal – tette hozzá az alpolgármester, hangsúlyozva: a házi 
bekötések kivitelezése még egyáltalán nem sürgető feladat, 
hiszen hiába épült már ki több ingatlanon a csatornacsonk, a 
szennyvíztisztító még nem alkalmas a szennyvíz fogadására, 
a mûszaki átvétel még nem történt meg. 

– Nem érdemes sebtében szerződést kötni. A saját érdekében 
mindenki nagyon gondosan mérlegelje: kivel, mikor, milyen 
feltételek mellett köt szerződést a bekötésekre. A vállalkozók 
árai között igen nagy lehet a különbség. Ha az ingatlantulajdo-
nos megfelelő megfontoltságot tanúsít, sokkal biztonságosab-
ban tudja kiválasztani a megfelelő vállalkozót – hangsúlyozta 
Segesdi János, hozzátéve: az ÉTV biztosítani fogja a megfelelő 
mûszaki hátteret ahhoz, hogy a bekötéseknél megfelelő fel-
ügyeletet gyakoroljon, hiszen közös érdek, hogy a bekötések 
megfelelő módon üzemeljenek.

déskötéstől a megrendelő elál
lásáig keletkezett kiadásainak, 
kárának megtérítését igényel
heti – márpedig ezt nem lehet 
előre 20 vagy 50 százalékban 
meghatározni.

– Úgy látom: kell lennie vala
miféle szerződéses fegyelem
nek. Ha elolvasok egy szerző
dést, és aláírom, ne lehessen 
csak úgy elállni tőle – jelentet
te ki Zsolnai Péter. Tudni kell 
azonban: a fent hivatkozott jog
szabály szerint a szerződéstől, 
amíg az nem teljesült (vagyis a 
munkát el nem végezték), bár
mikor el lehet állni, a vállalkozó 
kárának megtérítése mellett. 

– Az ötvenszázalékos kártérí
tést sokallták, lejjebb vettem 20 
százalékra. Hozzá kell tennem: 
eddig ketten álltak el a szer
ződéstől, és egyiktől sem kér
tem egy fillért sem. Ugyanakkor 

szeretnék valamiféle védelmet, 
hiszen itt több ezer szerződés
ről lehet majd szó – jelentette ki 
fentiekkel kapcsolatban Zsolnai 
Péter, aki a keretszerződést 
korrektnek tartja. – A melléklet 
tételesen tartalmazza az egy
ségárakat szabvány szerint, ami 
alapján tételesen elszámolunk 
a kivitelezéskor, a maradék 
összeg pedig a megbízó rendel
kezésére áll. Ennél korrektebb 
szerződést nem tudok készíteni 
– hangsúlyozta a cégvezető.

Az Érdi Újság mindenesetre 
azt ajánlja olvasóinak: mielőtt 
bármelyik kivitelezővel – legyen 
az az Érd Centrum Kft. vagy 
más cég – szerződést kötne, 
tájékozódjon, érdeklődjön, kér
jen be több helyről árajánlatot, 
szerződést pedig csak alapos 
átolvasás után írjon alá.

� Ádám�Katalain

Zsolnai Péter cégvezetõ (jobbról) úgy látja: az Érd Centrum Kft. korrekt 
szerzõdéseket köt a lakossággal
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– Tíz éve vezeti a Budapesti 
Operettszínházat. Hogy értékeli ezt 
a nem rövid periódust? 

– Úgy gondolom, nagyot lép
tünk elõre, a kilencvenes évek 
második feléhez képest gyökeres 
a változás, az ország egyik leg
sikeresebb színháza lettünk. Mi 
játsszuk a legtöbb elõadást évente, 
több mint ötszázat, mi vagyunk a 
leglátogatottabb teátrum, 400 000 
nézõvel, és a gazdasági mutatóink 
is imponálóak: költségvetésünk 
77 százaléka saját bevétel, csak 
23 százalék az állami támogatás! 
És lényeges, hogy ez egy olyan 

színház, ahol nemcsak a nézõk, a 
dolgozók is szeretnek lenni.

– Minek köszönhetõ ez?
– Nagy, kéttagozatú zenés nép

színház vagyunk. Elsõsorban 
klasszikus magyar operetteket és 
ennek mai utódait, kortárs magyar 
musicaleket tûzünk mûsorra, 
több, az ifjúságnak szóló, irodal
mitörténelmi alapú musical mel
lett. Egyszerre szórakoztatunk s 
közvetítünk értéket. A XXI. szá
zad közönségének ez különösen 
fontos, hiszen a médiában renge
teg értéktelen dologgal találkozik. 
A  Rómeó és Júlia – melyet a 

kötelezõ olvasmány Shakespeare 
dráma alapján írtak – vonzotta 
a legtöbb nézõt, mintegy 400 
ezer embert Magyarországon. 
Tavaly pedig a Béres Attila ren
dezésében bemutatott Rebecca 
– amit a szabadkai születésû 
Lévay Szilveszter írt – került ki 
gyõztesen a nézettségi versenybõl, 
54 ezres közönségével. S az ope
rettesek sem panaszkodhatnak, 
hiszen évente 2 új bemutatójuk 
van, a Cigányszerelem premier
jén tomboltak a nézõk, ráadásul 
sokat utaznak külföldre, idén 
Németországba és Ománba. S 
ami érdekes, hogy a két tago
zat mûvészei között nincs fél
tékenykedés, ami nem ritka a 
színházi világban. Mindenki 
kíváncsi a másikra, az ope
rettesek ott vannak a musical
premiereken és fordítva…

– Mégiscsak Operettszínház az 
intézmény neve. Nem gondol-
ja, hogy túlzó hangsúlyt kap a 
musical?

– Nézze, a musical a mai kor 
operettje, e két mûfaj kiegészí
ti egymást, végül pedig ez egy 
döntõ gazdasági racionalitás. A 
kortárs magyar musicalekre job
ban tudjuk eladni a jegyeket, s az 
ennek köszönhetõ többletbevétel 
miatt lehetséges, hogy a hungari
kumnak számító operai nagysá
gú zenekart, énekkart, balettkart 
igénylõ magyar operettek, Kálmán, 
Lehár, Huszka, Szirmai, Ábrahám 
mûveinek repertoáron tartása ne 
kívánjon többlettámogatást! Így 
értükérjük el, hogy miközben sok 
helyen temetik az operett mûfaját, 
nálunk reneszánszát éli. Sorra 
hozzuk létre a koprodukciókat 
prágai, bukaresti, szentpétervári, 
erfurti társszínházainkkal, itthon 
pedig a hungarikumok között 
az operett az egyetlen színházi 
mûfaj. Sokat dolgoztunk ezért, 
de megérte! Szobrot állítottunk 

Kálmán Imrének, alelnökként 
tevékenykedem az idén alakult 
Hungarikum Szövetségben, 
melynek alapító tagjai vagyunk. 
Nyáron átvehettem Siófok váro
sától a Kálmánemlékplakettet, 
október 24én, a Magyar Operett 
Napján pedig Nagydíjban része
sültem az operett mûfaj folyama
tos megújításáért.

– Mindig vonzották a magyar 
darabok?

– Számomra ez soha nem divat 
kérdése volt. Mindig abban hittem, 
hogy a zenés színházban is segíte
ni kell az új magyar darabok meg
jelenését. Én rendeztem a legtöbb 
kortárs magyar operát, és 2008
ban a Kossuthdíjam elsõsorban 
ezért kaptam: Szokolay, Bozay, 
Balassa, Vajda operáinak és 
Szakcsi Lakatos, Kocsák, Lévay 
mûveinek színpadra segítéséért…

– Hogyha ilyen sikeres az Ön 
tevékenysége és színháza, miért 
röppennek föl idõnként új nevek 
az igazgatói poszttal kapcsolato-
san? Balázs Péter nevét például 
nem elõször hallani…

– Kinevezésem 2014 elejéig 
szól – ez vitathatatlan, szerintem 
Balázs Pétert zavarhatja legjobban, 
hogy friss szolnoki igazgatóként 
ilyen összefüggésben felmerül a 
neve. Szóbeszédek mindig voltak, 
de szerintem a fecsegõk többsé
ge nem ismeri pontosan színhá
zunk felépítését, nem beszélve 
mûködésérõl és eredményeirõl… 
Három magyar és egy külföldi 
színpadon játszunk jelenleg, 
merthogy most kezdõdött A 
Szépség és a Szörnyeteg címû 
családi musical vendégjátéka 
Münchenben, amit Köln követ. 
Ugyanis az Operettszínház 
kapta meg – szoros nemzetkö
zi versenyben, többek között a 
Herendi Porcelántól kölcsönzött 
díszítõelemek miatt – a német 
nyelvterületen való játszási jogot. 

Mi ez, ha nem nagy magyar siker? 
70 ezer német nézõhöz jutunk el, 
és az elõadásainkról szóló cik
kek olvasói több 10 millióan lesz
nek! Õsszel bemutattuk a magyar 
származású Schönberg Miss 
Saigonját, egy hónapra rá pedig 
a Cigányszerelem következett – e 
helyen is köszönet a Helyi Téma 
kiemelt támogatásáért! –, Béres 
Attila vitte sikerre a Lehároperet
tet. A jegyek erre az évre gyakor
latilag mindkét produkcióra elkel
tek… Közben a Raktárszínházban 
A kaukázusi krétakör próbál, 
majd jön a Marica grófnõ, s az 
évadot egy izgalmas premierrel 
zárjuk: Szörényi Levente nekünk 
dolgozza át Veled, Uram! címû 
rockoperáját. Mindeközben az 
operett, illetve musicalénekver
seny után jövõre Kálmán Imre 
Nemzetközi OperettMusical 
Karmesterversenyt rendezünk.

– Lehengerlõen sorolta fel mind-
ezt. Lehet, hogy valóban csak a 
féltékenység és felületesség szüli 
az ötleteket, a neveket… Hogy jut 
ideje mindemellett a magánéletre?

– Szerencsés vagyok, a család a 
hobbim… Három gyerekem van, 
és mindegyik izgalmas, érdekes 
ember, akikkel nagyon jóban 
vagyok. Egyikük Harangozódíjas 
balettmûvész, a másik Soós Imre
díjas színész, a 14 éves legkisebb 
pedig igencsak erõteljes leányzó… 
Ráadásul, ha minden igaz, pár 
hónap múlva régi vágyam is telje
sül: nagypapa leszek!

– Eddig az Operettszínház kivé-
telezett helyzetben volt: egyetlen 
fõvárosi teátrumként nem lett 
nonprofit kft. Most állítólag mégis 
átalakítják… Miért? 

– Úgy tûnik, fenntartónk 2012 
vagy 2013 januárjától a Nemzeti 
Erõforrás Minisztérium lesz. 
Egyre egyértelmûbbnek tûnik, 
hogy egy ilyen kéttagozatú szín
háznak a minisztériumhoz kéne 

tartoznia. És az is valószínû, hogy 
erre a kiemelt intézményi forma 
a legoptimálisabb mûködési 
lehetõség, nem véletlen, hogy a 
minisztérium így akar bennünket 
mûködtetni. Ám ha idén mara
dunk a fõvárosnál, és egy fél évre 
valamilyen okból kft.vé alakíta
nak bennünket, akkor sem dõl 
össze a világ. Ez megtörtént a 
Radnótival, a Vígszínházzal, és 
még három másik színházzal is. 
Nem hiszem, hogy ez befolyásol
ná akár az igazgatói kinevezésem, 
akár azt az utat, amin eddig jár
tunk, hiszen egy nagyon erõs és 
egységes társulat áll mögöttem, 
akik bíznak abban a munkában, 
amit nagy család gyanánt vég
zünk. Ne feledje, 500 dolgozónak 
adunk mûvészi létezést, kenyeret, 
megélhetést! A miénk az Opera 
után az ország legnagyobb létszá
mú színháza. Sokféle emberrõl 
van szó, a Cigányszerelem premi
erjén, a tapsrendben egy színpa
don ált prózai mûvész, operettes, 
operaénekes és musicalsztár, fia
tal és vaskorú egyaránt! Jó volt 
õket együtt látni, s tudni, továbbra 
is mindannyian egyet szeretnénk: 
egy jó hangulatú, eredményes és 
vonzó színházat.� ▲

Kerényi Miklós Gábor: A társulat is egy család
Két sikeres premieren van már túl a Budapesti 
Operettszínház. A Miss Saigon nyáron 14 ezer nézõ 
elõtt futott Sopronban, s hasonló sikert könyvelhet el 
a Nagymezõ utcában, illetve a Cigányszerelem végén 
is tombolnak a nézõk. Kerényi Miklós Gábor fõigazgató 
méltán lehetne elégedett, bár az utóbbi idõben több 
furcsa információ is napvilágot látott a teátrumról…

Kalocsai Zsuzsa és Dolhai Attila  
a Cigányszerelemben

Kerényi Miklós Gábor és Máté, Dávid, Sára


