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Á Kormóny a háborús ,,'eizél.vh*i,1let okozta cll,aszt]l<r"rs entrgia-árernell<edés haiás;i erryhilósc áirlpliei;r:r-t
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az ónklrmány;_atolí é5 a Kolinéni/ között *gyerli eqyezteléreli fclytatandóak;
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nttneclrlnrettttelv kóseiiése és a miniszlei,i iriíto5lrOz tórtónő irenvújtása, an-ieiybe rr ben]ulátjá,
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csü lr.1,.* rrtr! s e órctekd Lren,

b) iiirrennllibe n az a) alpont slerinii intórk,lclíis alapjárr 1,ov;jl:bi irrtérkrdós sulrksÉ{,]*§, tigy ;:: l-t:i,li,i,,:i.,, ,:,: , ] ,
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a 3, és 4, porrtbair lei'i:lytatott egyeztetések ereclrr-rénye aiapjár.i.
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Tárgy: közneveXési intézmények fűtése
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Köunevelési ixtéz§}éxy fenntartój* r.ósuére

§}pklrqnik*s_ ú.íaí}

T'isutelt Ferrxt*rtó!

Á háboru és a brüsszeli szankciók rniatt energiaválság alakult ki Európában, amitrez
mindannyiunknak alkalnrazkodnunk kell. A Konnány számára a váIságban is a gyenrrekek
erdeke legfontosabb, ezért kiemelt fe]adat a köznevelési intézrtrényekben tartózkodó
gYermekek, tanulók és dolgozók egószségének védelme, amilrez elerigedhetetlen az
épületekben a megl'elelő hőfok biztosítása. A sziikséges hőmérséklet az adott épület vagy
épüietrész |tnkciójátó1, az ellálott feladatok jeltregétól fiiggóen heiyisógenkónt is eltórő lehet.

A fenti lreiyzetben a Konrrány az egye§ irrtézrrrények veszélyhelyzeti niűködéséről szóló
3§l?a22, (lX. 19.) szárnú renrleletében azokat a 2022. október l-jétill órr,ényes minimum
kÖvetelményeket határ:ozta meg! arrrelyeket lsgalább biztositani kell a köznevenési
inténrrÓrryeklr*rr. Ol1,a§ közrrevelési irrtézmén3öeir, amelyrek épületében 14. életévüket be
nenr tiiitÖtt gyerxrekek gondozása, ner,elóse, iiletve oktatása zajiik. a fütés ú§án biztosítctt
léghőmérsékletrrek legalább a 20 Celsius-fclkot el kell érnie, de a többi köznevelési
intézrnérlyekben is legalább 18 Celsius-fokot biztosítani ke1l. Ez azljeienti tehát, hogy enr:él
kisebb hőmérsóklet nem lebetséges" rnagasabbr terniészetesen igen. A sza'bályozás így
racionális mozgásteret binosít a í'enntartók sziinára a szükséges hófok meghatározására.

A kÜlÖnfele intézrnények által lrasznált e&ye§ ép§letek egyedi sajátosságaira tekirrtettel
javasoiotx, hcgy a fenntar{ók minden épületre vclnatkoróan lrészítserrek egyedi fiitési
Protokollt, amely rögzíti, hogy az adott épületben vagy épületrészben &z e}látott fe}aelatok
alapján rnelyik napszakban, illetve napün (a hétvégét is ideé*ve) helyiségenlrént rnilyen hőfok
biztosítása szüks*ges. Ez aiapján lehetséges a helyi adottságokhoz és igényeklrez leginkább
rnegfelelŐ, ugyanak}ior az energiahatékonyság elvdnek is megfele}ő üzenreltetés biztositása.

Egl,tittrnűködósét előre is köszönöm !

Budapest, 2ü22. szeptember 20.
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