
 

 

Budapest, 2022. október 13. 

… 

polgármester 

… 

  

Tisztelt Polgármester! 

 

A jelenlegi helyzetben mindenki azon fáradozik, hogy a lakosságot és az önkormányzatokat 

sújtó, rendkívüli mértékű áremelkedések következményeit elviselhetővé tegye. Ehhez kívánunk 

segítséget nyújtani az Önök önkormányzatának is az alábbi javaslatainkkal és a lábjegyzetekben 

hivatkozott tájékoztató anyagainkkal. 

1. Elengedhetetlennek tartjuk a széles körű felvilágosító tevékenységet arról, hogy miként lehet 

csökkenteni a fűtésszámlát.  

2. Ha lehet, célszerű szakemberek közreműködését kérni, hogy segítséget nyújtsanak a lakos-

ságnak. (Például abban, mit tegyenek, ha nem fognak fűteni a házukban olyan helyiségeket, 

amelyeket korábban fűtöttek, és meg kell előzni ezen helyiségek penészedését, illetve ese-

tenként egyes vezetékek, radiátorok szétfagyását.) 

3. Határozott fellépés szükséges az illegális égetések ellen, mert ez sokkal nagyobb károkat 

okozhat, mint amennyi haszna van. Itt tölthetők le a Levegő Munkacsoport javaslatai arról, 

hogy mit tehetnek e téren az önkormányzatok: https://www.levego.hu/sites/default/fi-

les/Mit_tehetnek_az_onkormanyzatok_lakosssagi_hulladekegetes_ellen_2022okt.pdf  

4. Nem szabad támogatni a lignit lakossági égetését, mert az is rendkívüli mértékben szennyezi 

a levegőt és a tüzelőberendezést is tönkreteheti. Helyette lehetőség szerint a szociális tüze-

lőanyag programban kell száraz, jó minőségű tűzifát adni a lakosoknak vagy egyéb módon 

fűtési támogatást nyújtani.  

5. Ahol lehet, érdemes szóvá tenni, hogy a kormánynak még a jelenlegi helyzetben is komoly 

lehetőségei vannak az erőforrások átcsoportosítására az épületek energiahatékonyságának 

javítására. Bár a mostani fűtési időszak előtt alapvető előrelépésre már nincs lehetőség, azon-

ban most el kell kezdeni a felkészülést a jövő télre, ami egyes előrejelzések szerint még az 

ideinél is nehezebb lehet. 

A témával kapcsolatos kérdések, észrevételek tekintetében készséggel állunk a rendelkezésükre 

a levego@levego.hu címen vagy a 06 20 411 8456 mobilszámon.  

Örömmel fogadnánk kedvező visszajelzését az intézkedéseikről, amelyek példaként szolgálhat-

nak más önkormányzatoknak is. 

Üdvözlettel: 

 

Szegfalvi Zsolt 

ügyvezető igazgató 

Habitat for Humanity  

Magyarország 

www.habitat.hu  

Lukács András 

elnök 

Levegő Munkacsoport 

 

www.levego.hu  

Gulyás István 

elnök 

Magyar Családi Ház  

Tulajdonosok Egyesülete 

www.zoldotthon.hu  
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