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Közlemény az intézményben történt fűtéskimaradásról 
 
 

Iskolánk fűtési rendszere hosszú évek óta energiatakarékossági okokból úgy van beállítva, 
hogy munkanapokon este 6 órakor alacsonyabb, ún. hőn tartó fűtésre áll át, s másnap reggel, a 
tanítás megkezdése előtt indul el újra a szokott üzemben. Hétvégéken, illetve a szünetek 
alkalmával az utolsó tanítási napon este áll át, majd az első tanítási nap előtti napon vissza.  

Már hosszabb ideje probléma volt az iskolában, hogy a fűtési szezonban hétfőnként a tetőtéri 
termekben alacsonyabb a hőmérséklet a szükségesnél. Ezt már többször észrevételeztük a 
hőszolgáltató felé. Mivel decemberben ez a szokottnál is többször fordult elő, ezért kértem a 
DVCSH-t, hogy végezzenek hőmérsékletmérést az épületben. Ez a téli szünet előtt meg is történt, 
s megállapították, hogy a hőmérséklet valóban nem éri el a beállított szintet. Okként a rendszer 
vizsgálata után néhány ún. kontrás radiátort jelöltek meg, ahol a levegő megáll, s emiatt csökken 
a fűtésük. Ezért abban állapodtunk meg, hogy december 30-án kijönnek, és beállítják a rossz 
radiátorokat. Ezen kívül az is probléma, hogy a tetőtéri ablakaink is felújításra szorulnak (amit 
már többször jeleztünk a fenntartó felé). 

Ezt követően a fűtés leállítását december 20-án estétől kértük azzal, hogy a hideg miatt a 
szokottól eltérően ne január 4-én, hanem már január 3-án történjen meg a visszaállítás annak 
érdekében, hogy 5-én meleg épület várjon bennünket. 

Sajnos december 30-án nem jelentek meg a hőszolgáltató munkatársai, reggeli telefonos 
megkeresésemre azt a választ kaptam, hogy komoly fűtési problémák vannak a Béke városrészi 
lakásoknál, azt kell elhárítaniuk, ezért csak a szünet után jönnek. 

Ezt követően tapasztaltuk 5-én reggel, hogy sajnos nemcsak a tetőtérben van hideg, de az 
összes radiátorunk az, mérésünk szerint a hőmérséklet 6 és 12 oC között változott az épületben. 
Emiatt döntöttem úgy, hogy hétfőre rendkívüli tanítási szünetet rendelek el. Erről telefonon, 
illetve levélben értesítettem az iskola fenntartóját is. 

Megpróbáltuk lemondani az aznapi ebédet, de ez már nem sikerült, ezért az iskolarádión 
keresztül közöltem a tanulókkal, hogy 11:30 és 14:00 óra között bejöhetnek ebédelni az iskolába. 

Azon tanulók felügyeletét, akik nem tudtak azonnal hazamenni, az iskola legmelegebb 
termeiben oldattam meg, 10 órától már nem tartózkodott tanuló az épületben. 

Ezzel egy időben természetesen megkerestük a hőszolgáltatót is, amelynek 8 óra körül 
kiérkező munkatársa megállapította, hogy a kiegyenlítő tartályból elfolyt a víz, ezért nem indult 
el az üzemszerű fűtés. Ezt azonnal feltöltötte, és kérésemre a normális üzemtől eltérően 
maximális teljesítményre állította a rendszert, amely szerda délelőttig folyamatosan úgy is 
maradt. 

Hétfőn kora délután kiérkeztek a rendelkezésre álló tervrajzokkal a DVCSH munkatársai is, 
akikkel végigjártuk az épület megközelíthető részeit (szintek, pince, közműfolyosók), de 
vízelfolyásnak és az ilyenkor jelentkező jellegzetes szagnak nyoma sem volt sehol. A tornatermi 
rész alatti beépített terület rajza hiányzott ekkor, de másnapra az is meglett. A szakemberek 
véleménye szerint ezen a beépített részen lehet a vízelfolyás. 



 

Ennek eldöntésére kedden délután leválasztották ezt a részt, és nyomás alá helyezve 
megállapították, hogy itt, nem látható részen tűnik el a víz. 

Sajnos kedd reggelre a maximális fűtés ellenére a legtöbb termünkben még nem érte el a 20 
fokot a hőmérséklet, de már elég melegnek ítéltük meg az iskolát ahhoz, hogy ne essen ki újabb 
nap, ezért tanítottunk, szükség esetén sapkában, kabátban. 

Szerda reggel hét órakor a hőszolgáltatási üzemigazgatóval és a korábban kint lévő 
munkatársaival újra átnéztük a rendszert, és ígéretet tettek arra, hogy a hibás részt kikötik, és át 
fogják hidalni valamilyen műszaki megoldással, várhatóan a jövő héten történik ez meg. 

Addig a fűtésünk megoldott, mert egyik szerelőjük minden nap ellenőrizni fogja rendszert, 
pótolja az elfolyt vizet. 

Mivel szerda délelőttre a szokásos hőmérséklet beállt az épültben, ezért visszatértünk a 
megszokott fűtésre azzal, hogy éjjelre nem veszik vissza azt, illetve most hét végén sem állítják 
hőn tartásra. 

A szerelés alatt várhatóan csak a tornaterem nem lesz használható, de a testnevelés órák 
megtartásáról gondoskodtam (séta, sportjellegű videók megtekintése stb.). 

A tanulságokat levontuk, mindent elkövetünk azért, hogy a jövőben ne fordulhasson elő 
hasonló eset. 

 

Dunaújváros, 2009. január 7. 
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