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A IV. Nyár utca 4. sz. alatti ált. iskola új kazánház és hőközpont 2 db kémény 
használatbavételi engedélyét az Újpest Polgármesteri Hivatal Városépítési Osztály 
Építésigazgatási Iroda 2006. március 30-án kelt határozatában megadta. 
 
A határozat indoklása hivatkozik a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 23.§ (3) bekezdés b) 
pontjára, amely alapján az oktatási intézmények 500 kW névleges teljesítményt meg nem 
haladó füstgázkibocsátó berendezéseinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben az 
önkormányzat jegyzője jár el környezetvédelmi hatósági jogkörben. 
 

 
 

A tárgyi határozatot megfellebbezzük. 
 

Indoklásul: A létesítmény hőigényét 2 db egyenként kb. 370 kW-os kazán elégíti ki, amelyek 
a hideg időszakban együttesen működnek, 500 kW-nál nagyobb kapacitással. Ezért nem a 
kerületi önkormányzat jegyzője illetékes a határozat meghozatalában. 
 
Kérjük a határozat hatályon kívül helyezését, és új eljárás kezdeményezését. 
 
 
Fellebbezésünk a vonatkozó rendeletek alapján illetékmentes. 
 
 
 
A  IV. ker. Nyár utcai iskola kéményeire kiadott 282/9/2006 sz. határozat elleni 
fellebbezésünk indoklásához az alábbi kiegészítést kívánjuk hozzáfűzni: 
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A Benkő István Református Általános Iskola (1043 Bp. Nyár u. 4.), a magas fűtési 
költségekre hivatkozással kezdeményezte 2005-ben a távfűtésről való leválást. Az iskola 
lepényszerű épületét az újpesti lakótelep 10 emeletes lakóházai fogják közre. Az eljárásba az 
itt lakók kérelmére veszünk részt.  
 

A fővárosi távfűtési díjak, különböző okokból (lásd a GKI Energiakutató Kft. 
távhőszolgáltatásról szóló VI. füzet) magasak. Emiatt az utóbbi időben nagyon sok intézmény 
vált le a távfűtésről, illetve az új létesítmények, a műszaki feltételek fennállása esetén sem 
vették igénybe. A leválást a távhőtörvény biztosítja. 
 

A leválás esetenként indokolt lehet az adott intézmény számára, azonban a területen 
élőket többszörösen is hátrányos helyzetbe hozza. Egyrészt számukra tovább emelkednek a 
díjak, mivel a távfűtő rendszer eszközállományának költségei a fogyatkozó „bennmaradókat” 
terhelik. Másrészt a jelenlegi előírások nem mérlegelik teljes körűen a leválás 
következményeit. Zavaró lehet a megnövekedett zajterhelés, még akkor is, ha a jelenlegi – 
szakértők szerint is enyhe – határértékeken belül marad. Még zavaróbb, elsősorban 
pszichológiai szempontból, a kéményeken kiáramló nagymennyiségű vízgőz. Ez a 
szomszédos ingatlanok értékcsökkenéséhez is vezet. (Lakáseladáskor nehéz megmagyarázni a 
laikus érdeklődőnek, hogy a kiáramló gőz nem ártalmas az egészségére.) Véleményünk 
szerint, a területen élők illetve az intézmények számára kölcsönösen előnyös megoldás 
megtalálása az önkormányzat íratlan kötelessége, felelőssége.  
 

A hivatkozott tanulmány alapján állítjuk, hogy a távfűtéssel kapcsolatos problémák 
egy jelentős része a szaktárcák, a főváros, a kerületek és az érintett távhőszolgáltató valamint 
az erőművek bevonásával rövid időn belül megoldható lenne. 
A távfűtés versenyképessé tételének szociális és nemzetgazdasági előnyei mellett elsősorban a 
környezetvédelmi hasznait emelnénk ki: jobb a tüzelőanyagok hasznosítása, nem terheli a 
sűrűn lakott területek levegőjét a füstgáz, rugalmasan kiváltható a fűtőanyag stb. 
 

A leválások passzív szemlélése helyett közös felelősségünk a közérdeket szolgáló 
megoldás előmozdítása.  
 
 
 
 
Beliczay Erzsébet      Lukács András 
  elnökhelyettes            elnök 

 


