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Fagyoskodás vár a tûzoltókra is A hidegben, tûzoltásnál átázott ruhájú
hivatásos tûzoltókat csak 18 Celsius-fok várhatja a laktanyában. 

 HIDEG 2022. 

 Fagyoskodás vár a tûzoltókra is 

A hidegben, tûzoltásnál átázott ruhájú hivatásos tûzoltókat csak 18
Celsius-fok várhatja a laktanyában. 

A 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletre és a 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletre
hivatkozva korlátozza a fûtést a hivatásos tûzoltók laktanyáiban a
katasztrófavédelem. 

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságról kiszivárgott, szeptember 22-én
kiadott utasítás szerint azonnali hatállyal megtiltották az alternatív fûtõeszközök
használatát. A vezetõknek soron kívül intézkedniük kell az igazgatóság tulajdonát
képezõ fûtõberendezések szabályozó eszközeinek (klíma távkapcsoló), továbbá az
elektromos fûtõberendezések (hûsugárzó, olajradiátor) összegyûjtésére és
raktárba történõ visszavételére. Intézkedni kell arra vonatkozóan is, hogy a
magántulajdonú fûtõeszközöket a tulajdonosaik haladéktalanul távolítsák el a
laktanyák épületeibõl. Ellenkezõ utasításig a központi fûtés (gázkazán, távfõtés) a
fûtési idény kezdetével, 2022. október 15-tõl indítható el. 

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet által kiadott utasítás elrendeli, hogy a
vezetõk ellenõrizzék és - fegyelmi felelõsség terhe mellett - az intézkedéseket
tartsák, illetve tartassák be. 

Végrehajtják a kormányrendeletet 

A Lánglovagok.hu a kiszivárgott dokumentum tartalmával kapcsolatban a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordult, amely válaszul ennyit közölt:
*Igazgatóságunk a vonatkozó jogszabályok betartása és a mûködési feltételek
biztosítása körében szabályozza a kiegészítõ fûtõberendezések használatát.* 

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságtól (OKF) is megkérdeztük
valamennyi tûzoltólaktanyánál, illetõleg az OKF székhelyén is úgy rendelkeztek-e,
ahogyan a budapesti laktanyákban. A Kommunikációs Szolgálat ezt közölte: *Az
állami közintézmények 18 fokra fûthetõek. A katasztrófavédelem épületei is állami
fenntartásúak, így értelemszerûen rájuk is vonatkozik a jogszabály.* 

Ebbõl nagy baj lesz 

Nem nehéz elképzelni, ha az órákon át hidegben fagyoskodó, átázott ruhájú
tûzoltókat a laktanyában csak 18 Celsius-fok várja, akkor annak rövid úton
betegség lesz a vége, a megfázástól kezdve komolyabb szövõdmények is
felmerülhetnek. A kormány, valamint a katasztrófavédelem intézkedése felveti az
Alaptörvény megsértését is, hiszen minden munkavállalónak joga van az



egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. 
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