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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tudják, hogy a 18 fokos maximummal a kormány 
megsérti a munkavédelmi előírásokat?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Fidesz-kormány képviselői 2022. július 13-án bejelentették, hogy a rezsicsökkentés – az Orbán-
kormány  korábbi  ígéreteivel  és  állításaival  szemben  –  a  2013-ban  bevezetett  formájában
megszűnik.

A Fidesz-kormány  intézkedése  nyomán  2022.  augusztus  1-jétől  a  kormány  által  meghatározott
átlagfogyasztás  feletti  rész  után  az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  áram-  illetve
földgázfogyasztóknak úgynevezett  lakossági  piaci  árat  kell  fizetnie,  amely áram esetében dupla
árat, földgáz esetében több mint hétszeres árat jelent.

A bejelentett áram- és gázáremelés váratlanul érte a lakosságot. Hiszen Orbán Viktor még 2022.
július 7-én is arról beszélt, a rezsicsökkentést mindenképpen megvédik, áprilisban még azt mondták
a miniszterek, hogy „a magyar gazdaság erősebb és ellenállóbb, mint korábban”, tavaly októberben
pedig  Szijjártó  Péter  jelentette  be  az  15  évre  kötött  orosz  gázvásárlási  megállapodással
kapcsolatban,  hogy  „Megteremtettük  annak  lehetőségét,  hogy  a  világpiaci  ármozgásoktól
függetlenül a magyar fogyasztók számára a gáz ára ne növekedjen”.

Az ennek ellenére bevezetett  brutális  áram- és  gázáremelés  rengeteg családot,  vállalkozást  állít
szinte megoldhatatlan helyzet elé, teljesen természetes módon rengeteg kérdés merült fel, amelyeket
a Kormánynak meg kell tudnia válaszolni.

A 2022. szeptember 8-i Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter úr bejelentette, hogy az állami
szerveknél takarékosságot írnak elő: a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények kivételével
25%-os csökkentést írtak elő a földgáz felhasználásban az állami szerveknek és az állami tulajdonú
gazdasági társaságoknak. Újságírói kérdésre azt is közölte, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti majd,



 
hogy 18 fokra fűtik csak fel az államigazgatás intézményeit.

Gulyás Gergely azt mondta, azt nem tudja garantálni, hogy minden állami intézményben 18 fok
lesz, mert nincs mindenhol termosztát, de hidegebb lesz, mint eddig volt télen. Azt viszont nem
támogatja a kormány, hogy az államigazgatásban dolgozók otthonról végezzék a munkát, hogy ne
kelljen a munkahelyeket fűteni.

Az egy dolog, hogy a bejelentést megelőző napon is még azon gúnyolódott a kormánymédia, hogy
Németországban 19 foknál nem lehet melegebb majd a közintézményekben, ehhez képest nálunk 18
fokban határozzák meg a maximumot.

De  ennél  nagyobb  gond,  hogyha  nem  támogatja  a  kormány  az  otthoni  munkavégzést  akkor
tömegével  fognak  megbetegedni  az  állami  szféra  alkalmazottai.  Konkrétan  egészségmegőrzés
érdekében  meghatározott  szabályt  sért  a  közintézmények  18  fokos  fűtési  maximuma,  mert
ülőmunka esetén fél méter magasan 20–22 fokot kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ez a 18 fok az
ülőmunkát,  szellemi  munkát  végzőknek egészségügyi  kockázatot  jelent  –  nyilatkozta  a  Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

A szabályok értelmében a kormány által favorizált 18 fokos hőmérséklet egyébként könnyű fizikai
munka esetén lenne szabályszerű, és ott is a minimum lenne (18–20 fok az előírás). Közepesen
nehéz  fizikai  munka  esetén  14–18,  míg  nehéz  fizikai  munka  esetén  12–14  Celsius-fokos
munkahelyi hőmérsékletet kell biztosítani a dolgozók számára.

A fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter urat:

• Tudják, hogy a 18 fokos maximummal a kormány megsérti a munkavédelmi 
előírásokat?

• Miért nem támogatják majd az otthoni munkavégzést?
Várom válaszát.
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