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Tárgy: „Mikor tiltják be a lignittüzelést?” című írásbeli kérdésre adott válas z

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi x:XXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/8152 . számon hozzám benyújtott, „Mikor tiltják be a lignittüzelést?” című írásbeli
kérdésére a következő választ adom.

A fűtésből származó szennyezőanyag kibocsátás a levegő minőségét jelentős
mértékben befolyásolja . A rossz minőségű barnaszén, lignit használatának növekedés e
miatt az érintett területeken a szennyezettség meghaladja az egészségügy i
határértékeket . A nem engedélyköteles tüzel őberendezések kibocsátása jelenleg
szabályozatlan, azonban a tüzel őanyagok minőségi követelményeinek el őírása
biztosíthatja a rossz minőségű szén, lignit lakossági tüzelőberendezésekben történő
égetésének megszüntetését.

A Földművelésügyi Minisztérium által készített jogszabálytervezet a
tüzelőanyagok forgalmazásának korlátozásával kívánja elérni, hogy a lakossági
tüzelőberendezésekben ne használjanak magas kéntartalmú és nagy szálló po r
kibocsátást okozó, alacsony .fűtőértékű szilárd tüzelőanyagot. A lignittüzeléssel
kapcsolatos kormányrendelet szakmai tervezete elkészült, minisztériumi bels ő
egyeztetése hamarosan lezárul, így várhatóan jövő év elején megindulhat a
közigazgatási egyeztetés is .
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Annak érdekében, hogy az érintettek (lakosság, intézmények, tüzel őanyag
kereskedők) fel tudjanak készülni a jogszabály végrehajtására, a tervezet szerint az
elő írások csak a hatályba lépést követő 18 . hónaptól lennének kötelezőek.

Ugyanakkor arra is fel kívánom hívni Képvisel ő Úr figyelmét, hogy az el őzetes
vizsgálatok alapján hozzávetőlegesen 100 .000 háztartást érintene a korlátozás .
Általában az érintett családok a jövedelmi viszonyokat tekintve az orszá g
lakosságának alsó harmadában helyezkednek el, így a szabályozás miatt
megduplázódó fűtési költségek kompenzáció nélkül komoly terhet jelentenéne k
számukra .

Ezúton kívánok Önnek és kedves családjának áldott békés Karácsonyt és boldog új
esztendőt !

Budapest, 2015 . december „ 3 .”
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