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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Hogyan értékeli az Otthon Melege Program eddigi eredményeit?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Fidesz-KDNP kormány támogatáspolitikájának eredményeképpen lecserélhetőek az elavult, nagy
energiaigényű  eszközeink  és  ennek  köszönhetően  modern,  energiatakarékos  gépek  kerülnek  a
magyar  háztartásokba.  A 2014-ben útjára  indított  Otthon Melege Program háztartási  nagygépek
cseréjének  alprogramja  eddig  több mint  kétszázezer  család  életkörülményét  tudta  javítani,  és  a
modernebb,  jobb  energiafelhasználású  háztartási  gépek  támogatásával  az  energiafelhasználást
csökkenteni.  Az Otthon Melege Programban a kormány az elmúlt  években mintegy 30 milliárd
forintot fordított erre a támogatásra.

A Program része Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájának is, így környezetvédelmi
célokat is szolgál,  a teljes program által éves szinten 100 ezer tonnával csökken a szén-dioxid-
kibocsátás.

Tisztelt Miniszter Úr!

Idén háztartási nagygépek cseréjére régiónként november 5. és 21. között lehetett beadni pályázatot,
ahol hűtő, fagyasztó és mosógép cseréjéhez kérhetett támogatást a lakosság.

A nemrég zárult 2018. évi alprogramban a kérelmezők száma meghaladta a 119 ezret, az igényelt
összeg pedig elérte az 5 milliárd forintot. A híradások szerint idén a pályázatban résztvevők igényeit
látva  a  kormány  az  ország  gazdasági  teljesítményének  köszönhetően  megemelte  a  támogatás
összegét.  Azt  gondolom mindannyiunk közös  célja,  hogy a lehető  legszélesebb körben tudjunk
segítséget nyújtani a családoknak, az energiafogyasztástól függő a 20, 40 illetve 45 ezer forintnyi
összeggel, amellett,  hogy családok ezreinek csökkenti a támogatás a rezsiköltségét, éves szinten
mintegy 15-20 ezer forinttal.



Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek kapcsán az Otthon Melege Programmal kapcsolatban kérdezem Tisztelt Miniszter Urat:

- Hogyan értékeli az Otthon Melege Program eddigi eredményeit? 

- Milyen lakossági energia megtakarítást ösztönző program várható a jövőben? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!

1


