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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a kedves meghívott 
vendégeinket, előadóinkat. Elnök úr hamarosan érkezik, de addig legalább az 
adminisztrációval kapcsolatos feladatokat elvégezzük.  

Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes. Bartos Mónika 
képviselő asszony helyettesíti Simonka György képviselőtársunkat.  

Két napirendi ponttal hirdettük meg a mai ülésünket: 1. pontban tájékoztatást 
hallgatunk meg a levegőtisztaság-védelem és az azbesztmentesítés hazai helyzetéről, 
problémáiról, lehetőségeiről, a 2. napirendi pontban pedig az egyebekről fogunk szót 
váltani.  

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan észrevétele. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a mai bizottsági 
ülésünk napirendjét.  

Tájékoztatás a levegőtisztaság-védelem és az azbesztmentesítés 
hazai helyzetéről, problémáiról, lehetőségeiről  

Az 1. napirendi pont keretében tárgyaljuk a levegőtisztaság-védelem és az 
azbesztmentesítés hazai helyzetéről, problémáiról és lehetőségeiről szóló 
tájékoztatásokat. Nagyjából másfél hónappal ezelőtt volt egy eredménytelen 
bizottsági ülésünk, amikor a parlamenti törvényhozási szünet idején hívta össze elnök 
úr a bizottságot, a kormánypárti oldalról én tudtam csak jelen lenni. Meghallgattuk 
akkor a meghívott előadóinkat, és abban állapodtunk meg elnök úrral és a bizottság 
jelen lévő tagjaival, hogy a tavaszi ülésszak keretében, amikor itt lesz már minden 
képviselő, és hadra fogható, akkor ismételten neki fogunk veselkedni ezen témakör 
megtárgyalásának, addigra kellőképpen fel tudnak készülni a kormányzati 
munkatársak is, akik ezen a területen tevékenykednek.  

Időközben én kiegészítettem a napirendet az azbesztmentesítés hazai 
helyzetének áttekintésével. Két komoly problémával kell szembenéznünk. Az egyik a 
hagyományos családi házas övezetekben lévő lakóépületek régi palafedéses 
héjazatának a problematikája. Ha valaki felújítja a családi házát, és azbesztpalával 
fedték, annak egy nagyon komoly lerakási díjat kell megfizetnie. Keressük a 
lehetőségét annak - reméljük, hogy a kormányzattal együtt -, hogy hogyan lehetne 
ezeket az anyagi terheket csökkenteni. (Sallai R. Benedek megérkezik az ülésre.) 

A másik kérdés ebben a témakörben a győri házgyári elemekből megépült 
lakótelepi lakások azbesztmentesítésének a kérdésköre. Az azbesztet szigetelésre 
használták, 20-25 esztendő az állékonysága, ezen már jóval túl vagyunk, tehát a 
lakótelepi lakások esetében egy nagyon komoly szálazódás indult el, és ezek az 
azbesztszálak bekerülnek a levegőbe, a belélegzést követően pedig nagyon agresszív 
egészségkárosítást indítanak el, amely egy hosszú lejáratú egészségkárosodást 
eredményez. Itt is keresnénk annak a lehetőségét, hogy miként, hogyan lehet 
segítséget nyújtani azoknak a közösségeknek, amelyek annak idején az állami 
tulajdonban lévő bérlakások privatizációja során bérlőként lehetőséget kaptak ezen 
lakások megvásárlására és akkor még nem teljesen voltak tisztában azzal, hogy a 
felújítások során milyen kötelezettségekkel kell majd megbirkózniuk. 

Időközben megérkezett elnök úr is. Tájékoztatom arról, hogy a bizottsági 
napirendünket elfogadtuk, az 1. napirendi ponttal kapcsolatos bevezetést 
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megtartottam. Ha gondolja, akkor ezt legyen szíves kiegészíteni, azt követően pedig 
rendelkezésünkre állnak, a bizottság rendelkezésére állnak a felkért előadóink is. 

 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

valamennyiüket, és tisztelettel kérem elnézésüket a késésemért. Nem gondolom úgy, 
hogy ki kell egészítenem az alelnök úr által elmondottakat, így aztán azt gondolom, 
hogy inkább kezdjük el az ügy érdemi tárgyalását.  

Nagy tisztelettel köszöntöm a Földművelésügyi Minisztérium részéről V. 
Németh Zsolt államtitkár urat és munkatársait; a Miniszterelnökség részéről Palich 
Etelka helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait; a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről Palotai Zoltán osztályvezető urat; az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait; 
az Országos Közegészségügyi Központból dr. Szabó Zoltánt és munkatársát; az 
Országos Meteorológiai Szolgálattól dr. Radics Kornéliát és munkatársát; a 
Greenpeace Magyarország Egyesület részéről Simon Gergely programvezetőt és 
szakértőt, a Levegő Munkacsoporttól pedig Bendik Gábor urat és munkatársait.  

Azt gondolom, ha végigszaladnánk ezeken a szempontokon, amiket a különböző 
szaktárcák képviseltek ezekben az alelnök úr által felvetett kérdésekben, akkor meg 
tudnánk kezdeni érdemben ennek a tárgyalását. Miután a meghívott előadók 
elmondták a saját szempontjaikat és az ágazati feladataik végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalataikat - ha lehet kérnem, akkor körülbelül 10-10 percben -, azt követően 
lenne meg a lehetőség arra, hogy a bizottság tagjai ezekkel kapcsolatban kérdéseket, 
illetve véleményt tudjanak megfogalmazni.  

Ha mindenkinek megfelelne így a menetrend, akkor elsőként V. Németh Zsolt 
államtitkár úrnak adom meg a szót. (Általános helyeslés.) A bizottság tagjai részéről 
észrevételt nem látok, így aztán ebben a sorrendben megyünk végig. Államtitkár úr! 

V. Németh Zsolt tájékoztatója 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): (Az 
előadást projektoros kivetítés szemlélteti.) Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök 
Urak! Tisztelt Bizottság! Kedves Kollégák! Ebben a gyönyörű napsütésben nehéz 
elhinni azt, hogy milyen súlyos gondot okoz világszerte a légszennyezés, hiszen 7 
millió ember veszíti életét a rossz minőségű levegő miatt a világon, 400 ezren 
Európában, és 10 ezerre becsüljük a magyar halálozások számát.  

Az európai uniós tagállamok jelentős részében ez gondot okoz, többségében 
kötelezettségszegési eljárás is van. A fő szennyező anyagok Magyarországon: a talaj 
közeli ózon, a nitrogén-oxidok és a kisméretű szálló por. Ez utóbbi miatt van 
kötelezettségszegési eljárás 2008 óta, illetve a nitrogén-dioxidra az elmúlt évben 
indult. A levegőminőségi szmoghelyzetre térnék ki, és én itt kizárólag a PM10-re 
korlátoznám az előadásomat, hiszen küszöbérték a többi szennyezőanyagra is van, 
azonban szmoghelyzet az utóbbi évtizedben csak a kisméretű szálló por esetén 
vetődik fel. 

Januárban volt egy kritikus időszak, mikor is Sajószentpéteren rekordot 
döntöttünk, a szmognak 22 napig volt tájékoztatási fokozata, 17 napig riasztási 
fokozata. A legmagasabb napi átlag 358 mikrogramm/köbméter érték volt. A 
lehetséges okok között volt elsősorban az extrém hideg, amelyik hosszú ideig 
fennmaradt, kicsi volt a keveredési rétegvastagság, 20-50 méter, tehát nem tudott 
cserélődni a levegő, nem tudott felhígulni a szennyeződés, és erre külön kitérünk, a 
lakossági szilárdhulladék-tüzelés, illetve fűtés. 
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Ha ezt a táblázatot megnézzük, akkor a 2017 januári mérőállomásonkénti napi 
átlagokat látjuk. A fehér lenne a jó, a zöld jelenti az egészségügyi határérték 
túllépését, a sárga a tájékoztatásit, és a legsötétebb, ami narancssárgaként jön ki, a 
riasztási határértéket. 

Ha megnézzük a Sajó völgyében lévő napi átlagokat, akkor ez a grafikonsor azért 
azt mutatja, hogy csökkenő értékeket látunk - csökkenő értékeket. Egy kimagasló 
érték van, a januári, ez a borsodi térségben lévő átlagokat mutatja. Ha most a 
legutóbbi értéket, tehát a fűtési szezonban lévő értékeket vetjük össze az elmúlt 
évekkel, akkor még ez a kimagaslóan aggasztó érték, ami januárban van, sem 
magasabb, nem okoz magasabb értéket, mint a 2010-2011-es. A kékkel jelölt diagram 
mutatja a 10 mikrogramm/köbméternél kisebb értékeket, és a piros az 50-75 közöttit, 
tehát amikor az egészségügyi határértéket átlépte, de még a tájékoztatásit nem, és a 
75-100-ig terjedő a zöld. Tehát láthatjuk, hogy magasabb értékek voltak 2010-ben, a 
kékek mutatják, hogy javuló érték van. Tehát amikor mi a levegő rossz minőségéről 
beszélünk, akkor relatív elmozdulásokat értékelünk, nem abszolút értékűeket, ezt 
fontos azért kihangsúlyozni.  

A PM10-határértéknél látjuk az alsó grafikonon az éves túllépési arányt, ez 
például 2016-ra nulla lett. Az elmúlt években nem volt túllépés. A 2011-es értékeknél 
láthatunk egy magasabb értéket a napi túllépésnél, illetve a maximális napitúllépés-
számnál is. Ezt az értéket a Széna téri építkezés okozta, azzal összefüggésben jelennek 
meg, de az biztató, hogy az évestúllépés-szám kapcsán itt az éves túllépésnél van egy 
35-ös szám, amely még megengedett.  

Ez a diagram mutatja azt, hogy a PM10-kibocsátásában a források tekintetében 
miféle átrendezés történt az elmúlt évtizedekben, hiszen a közhiedelemmel 
ellentétben nem a szállítás, a közlekedés, nem az energiaipar, a mezőgazdaság vagy az 
ipar adja a forrás kibocsátását, hanem bizony a háztartások. Ez eléri a 70 százalékot 
is. Itt egy váltás történt, egy új számítási metódust kellett bevezetni az elmúlt 
években, így például a PM2,5 esetén, amely még egy kisebb szemcseméret, a 
legveszélyesebb az egészségre, hiszen a véráramba is bekerülhet, egy korábbi 
statisztikai megközelítés alapján 70 százalékos volt, az új statisztika alapján 85 
százalékos a lakossági részvétel; a kibocsátásokról beszélek itt.  

A kormányzat egy PM10-csökkentési programot dolgozott ki 2011-ben, és ezt az 
Európai Unió felé is lejelentettük. Az éves jelentéseket a képviselő hölgyek és urak is 
megkapják. Itt konkrét ágazatközi intézkedési csomagot állítottunk össze a 
közlekedés, az ipar, a mezőgazdaság, a lakossági szektor tekintetében, illetve vannak 
horizontális intézkedések, idetartozik például a határon átnyúló szennyezések 
kérdése, arra való intézkedési terv felmérése. 

Mit költöttünk erre az ügyre? Legkevésbé sem azt a néhány 10 milliót, ami 
megjelenik a költségvetésben ezen a soron, tehát ezt fontos hangsúlyozni, mert azért 
képviselőtársaim néha ezzel élnek nagyon helytelenül, hiszen az intézkedési csomag 
keretében 160 milliárdot fordított az állam. A beruházások ennél nagyobbak, erre 
majd külön is kitérhetünk. A legnagyobb ráfordítás a közlekedés területén történt, 
126 milliárd - majd a kollégák részletesen elmondják -, az energiahatékonyság 
területén 30 milliárd, itt egyébként maga a beavatkozás a 200 milliárdot is eléri, és az 
országos légszennyezettségi mérőhálózat kiépítése a svájci–magyar együttműködési 
program keretében 3 milliárd forintos összeget tett ki. 

Elkerülő utakról, vasutak villamosításáról: itt csak a 49 kilométeres 
szombathely-zalaszentivánit említem, amit nemrégiben adtak át, illetve a GINOP-ból, 
a TOP-ból, VEKOP-ból önkormányzatok pályázhatnak majd logisztikai szolgáltató 
központokra; szintén majd a kollégák szólnak róla. 
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A PM10 keretében a közlekedésnél döntés született, hogy az elmúlt évtől 
gépjárműadó-mentes minden környezetkímélő gépkocsi, elektromostöltőállomás-
program indult önkormányzatok részére, átalakult a cégautórendszer, autóbuszcsere-
program indult, jelentős pálya- és járműrekonstrukciók születtek Szegeden, 
Miskolcon, Debrecenben, és számos programot is lebonyolítanak, illetve 
lebonyolítunk a minisztériumokkal, társminisztériumokkal együttműködve, az 
európai mobilitási hetet és autómentes napot hadd említsem meg. Kerékpárutak 
épültek az elmúlt időszakban, amely szintén hozzájárul a szálló por csökkenéséhez. 

A PM10-csökkentési program intézkedéseiben természetesen ott van az ipari 
források vizsgálata, azonban itt rá kell jöjjünk arra, hogy ebben jelentős tartalék már 
nincsen. Tehát itt nem ebbe az irányba kell mennünk a beavatkozásokkal. A 
bányászat PM10-szennyezése is mindössze 1-2 százalékos nagyságrendű, tehát szintén 
nem az a terület, amely nagy eredményt hozhat. A mezőgazdaságban lehet potenciál, 
hiszen nemcsak a közvetlen porkibocsátást kell nézni, hanem a másodlagos 
részecskék kialakulásában szerepet játszó ammóniakibocsátást is. 

Horizontális intézkedésekben az országhatáron átterjedő levegőszennyezés 
modellezése történik meg. Ennek a ráfordítása olyan 70 millió forintos nagyságrendű, 
a 2017-es költségvetésből is 20 millió forintot fogunk erre az ügyre fordítani. 

A lakossági szektorban energiahatékonyságot ösztönző programok vannak. A 
dohányzás visszaszorítása egy jelentős intézkedés volt. A kerti hulladék égetésének 
tiltása és a komposztálási rendszerek támogatása egy fontos elem, ezen a területen 
kell szerintem a legösszehangoltabban működnünk, akkor kell ezt bevezetni, mikor 
realitás, hogy eredményt érjünk el. Tehát nyilvánvalóan ez együtt kell működjön a 
komposztálás elterjesztésével, együtt kell működjön az aprítékot előállító gépek 
lejuttatásával a legkisebb településre is. S nagyon fontos a szemléletformálás, ezért a 
„Fűts okosan!” kampányt kiszélesítettük 2016-ban, és 2017-ben nagyságrendileg 
nagyobb kampányt szeretnénk folytatni. 

A lakossági tüzelőberendezésekben használt szilárd tüzelőanyagok minőségi 
követelményeire egy jogszabályt alkottunk, amelyet egy széles társadalmi vitára 
szeretnénk bocsátani. Én biztos vagyok abban, hogy idő kérdése az, hogy a lignit 
mikor fog kikerülni, de ki fog kerülni a lakossági tüzelőberendezésekből, vagy valami 
hatalmas technológiai fejlesztést kellene végrehajtani. Nem lakossági 
tüzelőberendezésekbe való a lignit. Természetesen ez érdekeket sért lokálisan 
lehatárolható térségekben, azonban ezt a konfliktust szerintem föl kell vállalni. 

A jogszabály lényege, hogy csak levegővédelmi engedéllyel rendelkező 
tüzelőberendezésben lehetne a lignitet elégetni, tehát ipari felhasználása lehetséges, a 
maximális kéntartalmat, illetve a minimális fűtőértéket szabályoznánk 2025-ig 
kimenő szabályozással, ez a 2-es variáció. (Dankó Béla elhagyja az üléstermet.) 

A következő grafikon mutatja, hogy a szemléletformálásnak milyen szerepe 
van. Ugyan a kérdés a klímaváltozás elleni küzdelemre vonatkozott, de ha megnézzük 
a korosztályokat, akkor a 60 évesnél idősebbek 2,4 százaléka azt mondja, hogy a 
lakosságnak is van szerepe, ez a korosztály azt mondja, hogy itt az államoknak van 
szerepük, iparvállalatoknak kisebb mértékben. S eljutunk a 18-29 éves korosztályig - 
a legalsó grafikon -, ahol már a megkérdezettek 38 százaléka mondja azt, hogy igen, 
nekünk is van szerepünk.  

Meggyőződésem, hogy a legnagyobb eredményt a levegőminőségben már nem 
az állami beavatkozások érhetik el, hanem a szemléletformálással lehet elérni, és ha 
valaki ebben nem hisz, akkor idézze fel saját magának, mondjuk, a dohányzás elleni 
küzdelmet. Ezeken az asztalokon huszonévvel ezelőtt még hamutartók voltak, amikor 
tárgyaltak. Aztán ki kellett menni a folyosóra, aztán lejjebb, aztán ki az épületből, és a 
szabályozással párhuzamosan változott az ehhez kapcsolódó magatartás is. Ma már, 
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aki ebéd közben rágyújt, kizárja magát a kultúremberek köréből. Bizony, ez nem így 
van, ha valaki raklapot, bútorlapot, PET-palackot, vasúti talpfát és más egyebet éget a 
kazánjában. Ő még nem zárja ki magát, egyenes gerinccel végigmegy az utcán, holott 
mérgezi a szomszédját, saját magát. El kell érnünk azt, hogy valami hasonló megítélés 
alá essen, mint aki füstöl mások társaságában. 

A „Fűts okosan!” kampányról szóltam. Néhány szóban ezt szeretném 
fölerősíteni. Szerintem átlépte az ingerküszöböt az elmúlt esztendőben, és ezt 
köszönöm az összes e területen működő civil szervezetnek is, fölerősítették, vagy ha 
úgy tetszik, egymás hangját fölerősítettük ebben az ügyben, és ezt fokozni szeretnénk 
a következő évben. 

Engedjék meg, hogy például azt eloszlassam, hogy a hulladékkal való fűtés 
szociális kérdés. Ha csak a szociális elemét vennénk, akkor nagyon kicsi szegmensben 
tudnánk változtatni. Méréseink vannak arra vonatkozóan, hogy jómódú 
városrészeken is jelen van a helytelen, illetve a hulladékkal való fűtés.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A kérdésekre majd válaszolok. Rengeteg 
dolgot hagytam meg a kollegáimnak, illetve önöknek is. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Ha nem jelent gondot, akkor 

végigmennénk az előadókon, azért, hogy a végén egyben tehessük fel a kérdéseinket. 
Tehát Palich Etelka helyettes államtitkár asszonyt kérem meg a Miniszterelnökség 
részéről, hogy szintén ossza meg velünk a gondolatait! 

Palich Etelka tájékoztatója 

PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Én gyakorlatilag 
annyival egészíteném ki, hogy mint a kormányhivatalokért felelős minisztérium, a 
szakmai koordinációért felelős minisztérium, mi gyakorlatilag a kötelezettség, a 
bírságok és a végrehajtások elrendelésében vagyunk érdekeltek, tehát a hatósági 
oldalon a szabályozásnak a végrehajtásában vagyunk jelen.  

Azt tudom tájékoztatásul elmondani, hogy minden olyan esetben, amikor ez 
napirendre került, a megfelelő bírságok, a környezetvédelmi hatósági engedélyek 
szabályszerűen kerültek kiadásra, illetve a végrehajtás során, amikor állami alapok 
kerültek bevonásra esetleg az azbesztmentesítésnél, azokban az ellenőrzésekben, 
illetve a közbeszerzési kiírásokban a kormányhivatalok maximálisan részt vettek. 
Tehát gyakorlatilag a hatóságoknál a monitoringozás, az élet-egészségügyi helyzet 
kapcsán a hatósági tevékenység jelen pillanatban is folyik.  

Én várom a kérdéseket, hogy tudjunk rájuk válaszolni, konkrét esetekre 
vonatkozóan. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is nagyon köszönöm. Külön köszönöm, hogy ilyen példásan 

gazdálkodott az idővel. Azt hiszem, a protokollt ilyenkor be kell tartanunk: az Emberi 
Erőforrások Minisztériumából dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár asszonynak 
adom meg a szót. 

Dr. Ladányi Márta tájékoztatója 

DR. LADÁNYI MÁRTA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt hiszem, hogy tulajdonképpen 
kellőképpen pozitívan fogok gazdálkodni az idővel, ugyanis úgy érzem, az államtitkár 
úr azokat a levegőszennyezésre vonatkozó kérdéseket bőven kifejtette, amelyeket én 
is el tudtam volna mondani. 

Azt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy a környezeti hatások 
tekintetében abból a szempontból, hogy a megbetegedésekre, a halálozásokra milyen 
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hatással vannak ezek a tényezők, azt kell mondanom, hogy ezek a környezeti hatások 
alacsony koncentrációban vannak ugyan jelen, de hosszabb ideig hatnak, és hosszabb 
ideig eredményezhetik a negatív hatásaikat. 

Azokat a megbetegedéseket, amelyeket a környezeti hatások, akár a 
légszennyezettség okoz, igen nehéz azonosítani, és nehéz is kimondani azt, hogy az 
adott hatás valójában egy bizonyos megbetegedés okaként szerepelhet, ugyanis 
nemcsak a légszennyezettség, hanem a genetikai és az életmódbeli hatások is 
hangsúlyt kapnak minden egyes megbetegedés során.  

Azért azt kimondhatjuk, hogy a légszennyezettség mint tényező hozzájárul a 
szív- és érrendszeri megbetegedések és a légúti megbetegedések eredményéhez, 
illetve kiváltásához. A tanulmányok alapján megállapítható, hogy a szmogos 
időszakban közel 3 százalék, illetve az egyéb légszennyezettség tekintetében 6 
százalék az a tényező, amit a légszennyezettség ezen megbetegedésekhez hozzátesz. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Tüdőgyógyász Társaság is 
megfogalmazta már, hogy nem lehet a légúti megbetegedések esetén egyetlen kiváltó 
okot vagy egyetlen megbetegedést kiemelni, viszont minden olyan tényező, ami a 
légszennyezettség levegőminőségére negatívan hat, a romlását okozza, az a 
megbetegedések kockázatát is növeli.  

Ebből kifolyólag tulajdonképpen azt tudom mondani, az emberi erőforrások 
miniszterének, illetve az egészségügyért felelős államtitkárságnak így hatásköre, 
illetve feladata a légszennyezettség mérésében nem kifejezetten jelentkezik, hiszen 
ezen vizsgálatok már évekkel ezelőtt elkerültek a tárca hatásköréből, így a 
megbetegedéseket vizsgálni, monitorozni tudjuk, és ezen feladatokat végzi a 
háttérintézményünk. 

E tekintetben szeretném is a hozzájárulásukat kérni, hogy az Országos 
Közegészségügyi Központ szakértői még kiegészítsék esetlegesen azon 
megbetegedésekkel, egészségi állapot tényezőivel kapcsolatosan az általam 
elmondottakat, amelyeket ők fontosnak tartanak. Ezért hívtuk a szakértőinket is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Ha a helyettes államtitkár asszony megengedi, akkor 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Palotai Zoltán osztályvezető úr 
elmondaná a gondolatait, és utána a Közegészségügyi Központ munkatársai mind a 
ketten szót kapnak. Tehát Palotai Zoltán osztályvezető úr! 

Palotai Zoltán tájékoztatója 

PALOTAI ZOLTÁN osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Én két pályázati forrásról szeretnék beszámolni a 
lakossági energiahatékonysági beruházások támogatása területén, ami a 
levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódik.  

Az első az „Otthon melege” program, ahol lakóépületek, fűtési rendszerek 
korszerűsítésére lehetett pályázni. 2001 óta 6 darab pályázati kiírás jelent meg, több 
mint 20 milliárd forintos keretösszegben, és ebből 22 ezer háztartás fűtési rendszere 
újult már meg. Most, 2017-ben egy újabb, fűtési rendszerek korszerűsítését 
megcélozva írtunk ki alprogramot 3,5 milliárd forint keretösszegben. 2017. június 6-
ától lehet majd pályázni, 40 százalékos támogatásintenzitással. Itt is a fő cél a lakások 
energiahatékonyságának a növelése.  

A másik fő program ezen cél megvalósítására az a lakossági hitelprogram, ami 
az operatív programok keretében áll rendelkezésre. Itt a lakóépületek 
energiahatékonyságára vonatkozóan, a megújuló energiafelhasználásának növelését 
célzó kamatmentes forrás áll rendelkezésre a lakosság részére, összesen 114 milliárd 
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forint keretösszegben. Ez a GINOP-ban 105 milliárd forintos forrást jelent, a VEKOP-
ban pedig 9,41 milliárd forintos forrást jelent. 10 százalékos önrész mellett 90 
százalékos hitelt lehet igényelni ezekre a célokra.  

És természetesen ezt a két programot lehet kombinálni is. Így egy olyan 
támogatási konstrukció jön létre, hogy 40 százalékban vissza nem térítendő 
támogatást ad az „Otthon melege” program, és 10 százalékos önerő mellett lehet egy 
50 százalékos kamatmentes hitelt is igényelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm a tájékoztatását. Majd kérdezünk még a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumtól. Addig is az Országos Közegészségügyi Központból dr. 
Szabó Zoltán az azbesztmentesítés ügyében jelezte, hogy elmondaná a gondolatait, 
illetve Hofer Ádám pedig a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatban. Kérem, hogy 
egymást követően akkor mind a ketten tartsák meg a felvezetőjüket! 

Dr. Szabó Zoltán tájékoztatója 

DR. SZABÓ ZOLTÁN (Országos Közegészségügyi Központ): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Néhány észrevételt, gondolatot szeretnék csak fűzni az 
elhangzottakhoz. Az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal és értelemszerűen az EMMI is közreműködött az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv most érvényes változatának a kidolgozásában, 
elfogadásában. Ennek keretén belül a következő feladatok lettek adresszálva, 
tevékenységek kijelölve az EMMI és intézményei számára.  

Egyrészt a lakossági megbetegedések, mobilitási, mortalitási jellemzők 
nyomon követése, figyelése. Természetesen itt az expozíciós forrásokra vonatkozó 
ismeretek gyűjtése is prioritást élvez, hiszen valamit valamivel kell majd 
összefüggésbe hozni.  

A másik fő tevékenység a közreműködésre a különböző azbesztmentes 
technológiák, illetve azbeszthelyettesítő technológiák, valamint azbesztmentesítési 
technológiák kidolgozása, speciális környezet-egészségügyi szempontok 
figyelembevételével.  

A harmadik pedig, amit többen említettek már itt, a szemléletformáláshoz 
szakmai háttéranyagok összeállítása, illetve oktatási, ismeretterjesztési tevékenység 
végzése. A legnagyobb hatékonysággal értelemszerűen a fiatal korosztályt érintheti ez 
a tevékenység, de igyekszünk a középkorúak, illetve az idősebbek számára is 
megfelelő tájékoztató anyagokat összeállítani.  

Ezeket a munkákat már megkezdtük, folyamatban vannak. Célzott 
vizsgálatokat végzünk Lőrinciben, ahol olyan lakóházakban végzünk kül- és beltéri 
vizsgálatokat, illetve vizsgáljuk, összegyűjtjük azokat az adatokat, amelyek 
megbetegedésekre vonatkoznak, hogy megállapítsuk azt, hogy jelenleg van-e 
bármilyen expozíciós forrás ezen a területen, illetve egy olyan módszertani 
alapanyagot állítunk össze, ami aztán kiindulópont lehet a szélesebb körű 
vizsgálatokhoz.  

Ahhoz azonban, hogy eredményt érjünk el, azt hiszem, egyetérthetünk abban, 
hogy a tárcák, a társadalmi szervezetek és a gazdaság résztvevőinek egy nagyon 
összehangolt tevékenységére lesz szükség, hiszen távlatilag mindenféleképpen a 
megbetegedések és az ebből eredő halálokok növekedésével kell számolnunk úgy az 
Európai Unióban is, mint nálunk. Nálunk ez egy kicsit később jelentkezik majd, de 
egyértelműen fel kell készülni rá. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Hofer Ádám úr következik. 
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Hofer Ádám tájékoztatója 

HOFER ÁDÁM (Országos Közegészségügyi Központ): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az egészségügy nagyon fontos feladata a légszennyezők és a 
légszennyezés alakulásával kapcsolatban a lakosság megfelelő tájékoztatása. Az 
országos levegőminőség-mérő hálózat, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium tart 
fenn, folyamatosan szolgáltatja azokat a napi szintű adatokat, amelyeket 
egészséghatás szempontjából értékelni tudunk.  

A lakosság tájékoztatását egyrészt a levegőhigiénés index napi alakulásának 
értékelése, illetve a határérték-túllépések következtében előforduló, várható 
egészséghatások és azokra történő figyelmeztetések jelentik. A médiában, úgy 
gondolom, kellő arányban kapnak hangot ezek a tájékoztató anyagok, amelyek 
egyrészt felhívják a figyelmet a légszennyezők különböző egészséghatására, másrészt 
figyelmeztetéseket adnak elsősorban az érzékeny populáció - itt gondolok a várandós 
anyákra, a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre, s mivel 
légszennyezésről van szó, elsősorban a légúti megbetegedésekben szenvedőkre - 
részére.  

Nagyon sok médiamegjelenés van ez ügyben, biztosan mind a szálló por hosszú 
távú egészséghatásáról, mind a véráramba belépő, apró, PM2,5-mérettartományba 
eső, szilárd részecskék vérrögösödést, majd esetlegesen agy- és tüdőtrombózist 
kiváltó hatásáról hallhattak. Mind januárban, mind februárban, de igazából már 
decemberben is, ahogy alakult ez az úgynevezett szmoghelyzet, erről nagyon sok 
tájékoztatást kaptunk és adtunk. 

Az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzései között szerepel, hogy javítani kell a 
PM2,5- és a PM10-koncentrációk alakulását, elsősorban a városainkban. De 
Magyarországon vidéken is nagyon jelentős problémát jelent, elég csak a Sajó 
völgyére gondolnunk. Valóban, a légszennyezés elsődleges forrása ezeken a 
területeken - ahogy államtitkár úr és helyettes államtitkár asszony is mondta - a 
lakossági tüzelés.  

Ennek a célkitűzésnek az elérése, hogy a PM-frakciót és a szilárdrészecske-
frakciót 2025-ig az egészségi hatások oldalról az idő előtti halálozások csökkentése 
érdekében mintegy 37 százalékkal csökkenteni kell, majd pedig 2030-ig mintegy 
további 40 százalékkal, ez teljesen közös ügyünk. Úgyhogy minden olyan lépés, amely 
meg tudja akadályozni, hogy a lakossági levegőszennyezés és az ezzel kapcsolatos 
egészséghatások kivédése megtörténjen, közös célunk. 

Végzünk még olyan elemzéseket a minisztériummal, illetve a Tisztifőorvosi 
Hivatallal együttműködésben, amely során értékeljük a gyermekek körében fellépő 
légúti megbetegedéseket, és ebben nemcsak a genetikai oldalt, a családot egyébként is 
terhelő légúti megbetegedéseket értékeljük, hanem hozzávesszük a lakókörnyezetből 
eredő forrásokat is, valamint az életmódból, az életvitelből eredő hatásokat. Ezek 
alapján elmondható az, hogy a bronchitises tünetek, az asztmás és allergiás légúti 
tünetek egyaránt ilyen multifaktoriális környezetben fordulnak elő, ahol a lakossági 
tüzelés mikéntje, a beltéri dohányzás, a beltérben használt építőanyagok, ezenkívül az 
iskola és a lakóépület elhelyezkedése mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ha ezek 
kedvezőtlen összetételben állnak elő, akkor a gyermekek körében a légúti 
megbetegedések gyakrabban fordulnak elő. 

Ebben az évben fog indulni az országos gyermeklégúti felmérés harmadik 
üteme, mintegy 100 ezer gyermek felmérésére vállalkozunk. Ennek az összegzett 
adatából tudunk majd epidemiológiai statisztikai elemzések révén összefüggéseket 
találni, hogy az 5 és 10 évvel korábbi felmérésekhez képest hol állunk, ugyanis a 
gyermekek légúti egészsége egy nagyon jó indikátor arra nézve, hogy valóban sikerült-
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e tisztább levegőt produkálnunk 2005-2010 óta, és ez miként látszik a lakosság 
egészségi állapotán. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. A következő felkért előadó az Országos 

Meteorológiai Szolgálattól dr. Radics Kornélia elnök asszony. Kérem, hogy ossza meg 
velünk gondolatait.  

Dr. Radics Kornélia tájékoztatója 

DR. RADICS KORNÉLIA elnök (Országos Meteorológiai Szolgálat): Elnök úr, 
nagyon szépen köszönöm a szót. Az Országos Meteorológiai Szolgálat állami 
alapfeladatként nemcsak az időjárással és az éghajlattal, hanem a levegőminőséggel is 
foglalkozik, hiszen a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ az Országos 
Meteorológiai Szolgálat szervezeti egységeként működik. Azt gondolom, hogy nagyon 
szerencsés helyzetben vagyunk, mert a szmoghelyzetek egyik kiváltó okát, az időjárást 
együtt tudjuk kezelni magával a levegőminőséggel, és így jó kilátásokat, jó 
előrejelzéseket tudunk erre készíteni. Úgyhogy azt gondolom, jól ismerjük a 
levegőben lévő szennyezettséget az elmúlt években, és ezekből kiindulva, még mielőtt 
át szeretném adni a szót - ha kapok rá engedélyt - a Levegőtisztaság-védelmi 
Referencia Központunk vezetőjének, Dézsi Viktornak, hogy szakmailag mondjon el 
néhány gondolatot, én csak két gondolatot emelnék ki, amit hallottam.  

Egyrészt támogatnám államtitkár úrnak a felhívását a szemléletformálásra. Mi 
is nagyon sokat teszünk ezért. Csak egy apró példát említve: a szálló por fogalma 
nagyon rosszul rögzült a magyar szaknyelvben meg a hétköznapi nyelvben is, hiszen a 
szálló por se nem száll, se nem por, lehet folyadék is. Nagyon sokan összekeverik a 
repülő homokszemekkel vagy bármi egyébbel, de nem erről van szó, amikor PM10-ről 
beszélünk. Én azt gondolom, hogy itt kezdődik a tudatformálás és a 
szemléletformálás. Egy egészen más dologról van szó. Az egy meteorológiai jelenség 
lenne egyébként, ez egy levegőtisztaság-védelmi kérdés.  

A másik pedig, amit itt hallhattunk az Országos Közegészségügyi Központtól, 
hogy a megfelelő tájékoztatás is egy kulcsszó. Mi magunk is, de a Földművelésügyi 
Minisztériummal közösen elég sokat küzdöttünk az elmúlt hónapokban azért, hogy 
megbízható, hiteles és pontos információk jussanak el a felhasználókhoz, míg néhány 
szolgáltató nem a megfelelő tájékoztatással riogatja nagyon sokszor az embereket. 
Köszönöm. Ha van engedély, átadnám a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dézsi Viktor osztályvezető úrnak adom meg a szót. 

Dézsi Viktor tájékoztatója 

DÉZSI VIKTOR osztályvezető (Országos Meteorológiai Szolgálat): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány mondattal egészíteném ki az előttem 
elmondottakat. Mint a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, a mi feladatunk 
az országos légszennyezettségi mérőhálózat visszavezetettségének biztosítása, a 
minőségirányítási feladatok ellátása, valamint, mivel az adatközpont nálunk 
található, az adatok gyűjtése, validálása, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé 
történő eljuttatása, az éves jelentések készítése az automata és a manuális 
mérőhálózat adataiból egyaránt. Ezenkívül a fűtési időszakkal, a 2016-17-es fűtési 
időszakkal kezdődően már egy vadonatúj analitikai laboratóriumunkban elkezdtük a 
forráselemzést is az egész országra kiterjedően.  

Ezzel egyértelműen azt szeretnénk megállapítani, hogy ebből a 60-70 
százalékból, esetenként a PM2,5-nél 80 százalékos aránynál is, ami egyértelműen 
visszavezethető a lakossági szilárd tüzelésre, milyen arányt képvisel belőle akár a 
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hulladékégetés, akár a fa, akár a szén, és ennek egy forrásmeghatározását fogjuk 
végezni a meglévő feladatunk mellett az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. S köszönöm szépen minden kormányzati 

szereplőnek az értékes gondolatait. Két, a témával foglalkozó civil szervezetet hívtunk 
még meg, elsőként a Greenpeace Magyarország Egyesület részéről Simon Gergő 
regionális vegyianyag-szakértőnek adom meg a szót.  

Az előbb is mondani akartam, hogy mindenki bátran húzza közelebb magához 
egy picit a mikrofont. A hangrögzítés miatt, miután jegyzőkönyv készül, sokat 
segítünk a kollegáknak, ha használható a hangfelvétel. Köszönjük szépen. 

Simon Gergely tájékoztatója 

SIMON GERGELY regionális vegyianyag-szakértő (Greenpeace Magyarország 
Egyesület): Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy köszönöm a meghívást, és 
nagyon szépen köszönjük az érdekes információkat. Először az azbesztről szeretnék 
pár szót mondani. Már nagyon korán foglalkoztak ezzel a problémával, az azbesztről 
igazából az 1800-es évek végén mondták ki először, hogy káros az emberi egészségre. 
Már 1900-ban dokumentálták az első haláleseteket az azbeszttel kapcsolatosan. 1900-
ban már részletes vizsgálatok bemutatták, hogy az azbeszttel dolgozók elhaláloznak, 
és kimutathatók az azbesztrostok a tüdőben, ezt az 1900-as évek elején 
dokumentálták számos helyen Nyugat-Európában. 1924-ben már az azbesztózist 
diagnosztizálták. Az első parlamenti riport 1930-ban volt Nagy-Britanniában azzal 
kapcsolatban, hogy az azbesztgyárban dolgozók 66 százalékánál kimutatható ez az 
azbesztózis megbetegedés. És ehhez képest, hogy itt megvolt ez a rengeteg 
tudományos információ, illetve alapvető információ arról, hogy egészségügyi 
szempontból milyen sok gondot jelent az azbeszt, ehhez képest Magyarországon a 
negyvenes években kezdett el terjedni az azbeszt használata, illetve alapvetően az 
1970-1990 között épült új épületeknél, illetve felújításoknál terjedt el leginkább az 
azbesztszigetelés.  

Tudjuk, elhangzott, hogy a győri házgyár kapcsán számos település 
panelházaiban, Győr, Sopron, Komárom, Tatabánya és a többi, nagy mennyiségben, 
sőt alagsori tárolókban, gyerekkocsi-tárolókban használták fel az azbesztet. Az 
azbesztpala gyakorlatilag mindenhol elterjedt háztetőként.  

Tehát gyakorlatilag az történt, hogy miután már tudtuk, hogy mennyi 
probléma van vele, azután kezdett el nagyon nagy mértékben terjedni. Az uniós 
tilalom egyébként először 1983-ban lépett életbe a kék azbesztre. Magyarországra 
csak 1992-ben terjesztették ki - úgymond implementbe hozták - a korlátozást, nyilván 
akkor még nem voltunk uniós tagok. Az Unió 1999-től tiltotta be gyakorlatilag 
teljesen az azbesztet, ami 2005-től lépett életbe, és Magyarországon is csak 2005-től 
tiltottuk be az azbesztet.  

Tehát az látszódik, mint nagyon sok esetben, itt is, hogy sokkal hamarabb 
megvolt az információ, hogy valami problémát jelent, és annak ellenére utána kezdett 
el igazából terjedni, és itt vagyunk. Tehát amikor már tudtuk, hogy gond van, és 
mégis akkor terjedt el, akkor történt ez a helyzet. Most olvastam a friss felméréseket, 
hogy az azbesztszövetség szerint 170 ezer-200 ezer négyzetméternyi szórt azbeszt van 
még mindig a panelekben egy félbemaradt felmérés szerint, amely felmérést nem 
zártak le, de úgy tippelik, hogy akár 400-450 ezer négyzetméter van az egész 
országban a szórt azbesztből, ami a leginkább veszélyes az egészségünkre.  

2005-ben, gyakorlatilag 12 éve megakadt az azbesztmentesítési program, és az 
azbesztpala talán még nagyobb, problémásabb és szabályozatlanabb terület 
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szerintünk. Azt mondják, hogy 100-200 millió négyzetméternyi pala van az országban 
mindenhol, ez a gyártási importadatok alapján van. Azt látjuk, hogy folyamatosan 
tűnik el, viszont pont a napokban kérdeztem az azbesztszövetséget, hogy mennyi az a 
mennyiség, amennyit ők átvesznek, és azt mondják, hogy a töredéke.  

Tehát az látható, hogy igazából a szigorú előírások és a támogatások miatt a 
nagy része sima építési-bontási hulladékként végzi, magyarul senki nem megfelelően 
és szakszerűen rakja le az azbesztet. Az ember jár az országban, látja, hogy fűrészelik, 
vágják, fúrják össze-vissza az azbesztet. Viszont nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy 
miért a lakosok anyagi felelőssége az azbeszt eltávolítása, ha gyakorlatilag még 12 
évvel ezelőttig lehetett használni azbesztpalát, és fel lehetett rakni. Tehát amikor azt 
mondták nekik, hogy biztonságos, akkor ez vajon miért az ő felelősségük, miért nekik 
kell lépni.  

Tehát úgy gondolom, hogy nyilván nem a mostani kormányzat felelőssége, de 
mégiscsak a mindenkori magyar döntéshozatal felelőssége, hogy ilyen hihetetlen 
mértékben tudott terjedni, és az azbesztet ilyen mértékben használták fel, annak 
ellenére, hogy a tudományos információ ott volt, hogy problémás. Úgyhogy úgy 
gondoljuk, nagyon fontos lenne, hogy folytatódjon az azbesztmentesítési program, 
mondjuk, ebben szerintem mindenki egyetért, csak kérdés, hogy a keretek és a 
pénzügyi feltételek hogyan állnak rendelkezésre.  

Kicsit analógia számomra a légszennyezés kérdése. Gyakorlatilag emlékszem 
még, hogy a Levegő Munkacsoporttal 2004-2005 táján hányszor elmondtuk, hogy 
Budapesten akár három évvel hamarabb halnak meg a légszennyezés miatt, hogy 
gyakorlatilag az egyik vezető vagyunk Európában a légszennyezés miatti életvesztés 
miatt. Ehhez képest tudjuk, hogy 2008-2010-ben nagyon jelentősen nőtt a vegyes 
tüzelés aránya. Pont most néztem egy számot. Nem friss szám, de hogy 2006-ban 62 
százalék volt vidéken a csak gázzal tüzelők aránya és ez 2011-ben már 46 százalékra 
csökkent. Ráadásul eközben ezzel párhuzamosan Nyugat-Európa nagyon sok 
városából kitiltották a régi szennyező dízeljárműveket. Magyarországon 2006-2012 
között háromszorosára nőtt a dízelautók száma. (Manninger Jenő távozik a bizottság 
üléséről.) 

Az elmúlt három év statisztikáit láttam. Az eladott használt autóknak több 
mint a 60 százaléka dízel rendszeresen. Tehát az látszódik, hogy míg Nyugat-Európa 
nagyvárosaiból igazából kitiltják a régi dízeljárműveket, nálunk ész nélkül terjednek. 
A teherautók száma is nagyon jelentősen nőtt. Most néztem, hogy 2005-2015-ig 56 
százalékkal nőtt a tehergépjárművek száma, amik, gyanítom, szintén nem a 
legmodernebbek.  

Az látszódik, hogy miközben igazából régóta tudjuk a problémát, nem 
próbálunk beavatkozni jogszabályi szinten sem. Nyilvánvalóan nagyon jelentős az 
egyén felelőssége a hulladékégetésben, viszont nem próbálunk ott beavatkozni, ahol 
egyértelműen problémát jelentenek a kibocsátások, magyarán, hogy a vegyes tüzelést 
valamilyen módon szabályozzuk, és ne engedjük, hogy ész nélkül növekedjen.  

Illetve nyilván az, hogy a használt dízeljárművek egyre nagyobb ütemben 
terjednek Magyarországon, és annak ellenére, hogy borzasztó rosszak a trendek, 
megint jön ki az a 2016 őszi jelentés, hogy 13 ezren halnak meg Magyarországon idő 
előtt a részecskeszennyezés miatt, mégse próbálunk gátat szabni annak, hogy, 
mondjuk, ne terjedjenek ilyen ütemben ezek a szennyező közlekedési, illetve fűtési 
módok.  

Egyébként nyilván érdekes, hogy Budapesten szmogriadó esetén Euro 3-as 
dízellel simán lehet mászkálni, amikkel a német városokba egyáltalán nem is lehetne 
a belvárosba behajtani. Tehát nyilvánvalóan probléma az, ha valakik a 
légszennyezéssel meg az ezzel kapcsolatos dolgokkal riogatnak, de szerintünk sokkal 
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nagyobb baj az, hogy milyen rengetegen halnak meg, és igazából nagyon sok trend 
egyáltalán nem javul. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. A Levegő Munkacsoport részéről Bendik 

Gábor, Susánszky Ferenc és Horváth Zsolt urak jelezték a hozzászólási szándékukat. 
Először Bendik Gábornak adom meg a szót, és hogy maguk között hogyan osztják 
meg az időt, azt rájuk bízom. 

Bendik Gábor tájékoztatója 

BENDIK GÁBOR (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Én leszek a szószóló, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy csak én fogok beszélni. 
Természetesen, ha a kollégáknak van észrevételük, akkor hozzátehetik. 

Azzal kezdeném, hogy nagyon örülünk annak, amit az államtitkár úr is 
említett, hogy a közbeszédben a levegőszennyezés egyre fontosabb téma lesz, egyre 
több szó esik erről, talán a médiában is nagyobb figyelmet kap, mint az elmúlt 
években, és ez tényleg egy pozitív dolog. Ebben nyilván van szerepe egyrészt a 
Földművelésügyi Minisztériumnak is, amelyik hosszú idők helyben toporgása után 
talán elindította azt a folyamatot, ami előrevisz, és természetesen a bizottságnak is 
köszönjük, mert most már sokadik alkalommal enged teret annak, hogy a különféle 
nézőpontok ütközzenek, vitázzunk egy kicsit erről a kérdésről. 

A szomorú oldala az, bocsánat, nem is a szomorú, de amit mi egy kicsit 
másképp látunk, a statisztikák értelmezése. Mi nem vagyunk ennyire optimisták, nem 
igazán látjuk azt az áttörést vagy azt a szignifikáns fejlődést, ami a légszennyezési, 
levegőminőségi helyzetben bekövetkezett. Itt lehet különféle statisztikákat 
összeállítani, de érdemben nem nagyon változik a helyzet. 

Tovább árnyalja a képet, ami szintén elhangzott, hogy a légszennyezettségi 
mérőhálózat egyes állomásai, a technikai feltételek az utóbbi időben lettek igazán 
adottak ahhoz, hogy olyan mérések szülessenek, amik minden tekintetben hitelesek 
és mérvadóak. Természetesen nem mondom azt, hogy előtte teljes mértékben hamis 
képet mutattak ezek a berendezések, ez a mérőhálózat, de ebben ez az előrelépés 
szerintem mindenképpen tisztább képet fog adni. 

Szintén ugyanígy most hivatkozunk az extrém hideg időjárásra, ami ezen a 
télen volt. Ugyanígy lehetne hivatkozni az elmúlt években egyre gyakrabban és sajnos 
valószínűleg a jövőben is egyre gyakrabban bekövetkező „enyhe tél”-effektusra, ami 
nyilvánvalóan szintén több oldalról befolyásolja a levegőszennyezési adatokat. Tehát 
nem feltétlenül azért javult egyik évről a másikra, vagy azért volt egy kis hullámzás a 
levegőminőségi adatokban, mert olyan jó intézkedéseket tettünk, vagy annyira javult 
a lakosság tudatossága, hanem ennek sokszor időjárási okai is voltak.  

Ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a kötelezettségszegési eljárás azért 
indult Magyarország ellen, és azért van továbbra is folyamatban, sőt egyre előrébb 
lévő szakaszban, mert az egészségügyi határértéket 35 napnál több napon át haladja 
meg a napi levegőszennyezettségi koncentráció, itt a PM10-koncentrációra gondolunk. 
Ez most már idén is, most március vége van, de már február végén voltak olyan 
mérőállomások, ahol a 35 napon túl voltunk, és most már több ilyen mérőállomás is 
van az országban. Nyilván ebben közrejátszik az, ez kétségtelen, hogy az elmúlt 
évekhez képest sokkal kedvezőtlenebbek voltak az időjárási viszonyok. 

Szintén nagyon fontos az, hogy azt is tisztán lássuk, hogy az anyagi 
ráfordítások, amik itt az intézkedési programmal kapcsolatosan elköltésre kerültek, jó 
része azért nem közvetlenül kapcsolódik a levegőszennyezéshez, sőt van olyan, amivel 
mi civil szervezetként vitatkoznánk, hogy előremutató-e. Ilyen például az említett 
logisztikai központok létrehozása, ami sok esetben - természetesen van ellenpélda is - 
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éppen az ellentétes hatást váltja ki, a közúti fuvarozás, a közúti közlekedés 
terjesztésével, ami nem csökkeni a levegőszennyezettséget, hanem adott esetben 
javítja, vagy semleges ebből a szempontból. Tehát mi ebben a kérdésben is egy kicsit 
kevesebb, hogy mondjam, ráfordítást írnánk erre a számlára, és inkább azt 
szorgalmaznánk, hogy valóban a szemléletformálásra költsünk többet, mert az a 
leghatékonyabb és – talán divatos kifejezéssel – legalacsonyabban függő gyümölcs, 
hiszen ott a befektetéssel több nagyságrenddel nagyobb eredményt tudnánk elérni, 
tehát itt óriási hatékonyság van a szemléletformálás erejében.  

Nagyon örülünk, hogy elkezdődött ez a „Fűts okosan!” kampány, tényleg 
nagyon jó kezdeményezés. Szeretnénk, ha ez tényleg minél szélesebb körben a 
médiában megjelenne, és minél több emberhez juthatnának el ezek az üzenetek. 

A másik nagyon fontos dolog, ami szintén alacsonyan függő gyümölcsnek 
számít, hogy a hatósági rendszerben is vannak olyan lépések, olyan lehetőségek, amik 
előrevisznek. Itt elsősorban az illegális égetésekre gondolunk, ami nemcsak a 
részecskeszennyezés szempontjából érdekes kérdés, hanem bizony itt olyan anyagok 
kerülnek a levegőbe, amiknek az egészségügyi hatásai túlmutatnak a 
részecskeszennyezésen, vagy egy átlagos, apró részecske, PM10-, PM2,5- vagy akár 
ultrafinom részecske egészségügyi hatásain. A PVC-égetésnél, mondjuk, dioxin 
szabadul fel, és még folytathatnánk a sort olyan anyagokkal, amik közvetlen 
egészségkárosító hatással és rövid távú egészségkárosító hatással is járnak. Ezekben 
az esetekben, amikor nagyon sok illegális tevékenység van, a hatósági tevékenység is 
fontos a szemléletformálás mellett.  

A Levegő Munkacsoport működtet egy lakossági tanácsadó irodát. Fűtési 
szezonban, mondhatom, hogy égnek a vonalak, és folyamatosan telefonálnak az 
ország minden tájáról, ahogy államtitkár úr is említette, a leggazdagabb pontoktól a 
legszegényebb kistelepülésekig, ahol a szomszédok valamilyen illegális anyaggal 
fűtenek, és itt sajnos a hatósági fellépés nem elég hatékony.  

Ezért kezdeményeztük először a Miniszterelnökségnél, aztán a 
Földművelésügyi Minisztériumnál azt, hogy legyen egy egységes hatósági eljárásrend. 
Ebben, hála istennek, úgy néz ki, hogy van fogadókészség, és el is indult ez a folyamat, 
ezt is köszönjük, és nagyon reméljük, hogy ennek lesz eredménye, hatékonyabb lesz 
itt az ellenőrzés. Nyilvánvalóan nem egy rendőrállamot szeretnénk kiépíteni 
levegőszennyezettségi szempontból. Azt gondoljuk, hogy annak is egyrészről van 
egyfajta prevenciós jellege, ha elterjed a közvéleményben, hogy bizony ez egy olyan 
tevékenység, ami nemcsak egészségkárosító, hanem jogellenes is, és természetesen 
vannak olyan, úgymond megrögzött jogsértő tevékenységek, amikor a 
szemléletformálás önmagában nem elég. 

Szintén nagyon fontosnak tartjuk a lignittüzelés tilalmát, ennek a 
jogszabálynak, amit előkészített az FM, az elfogadását. Nagyon reméljük, hogy a többi 
minisztérium is ebben támogató lesz, és a kormány is elfogadja, és minél hamarabb 
hatályba tud lépni ez a szabályozás. Ez tényleg nagyon fontos lenne. Itt most nem 
kezdek el statisztikai adatokat sorolni ezzel kapcsolatban, minden releváns 
minisztériumnak átküldtük ezeket az anyagainkat, úgy gondoljuk, hogy sem 
gazdasági, sem környezetvédelmi, sem egészségügyi szempontból nem indokolható a 
lignit lakossági felhasználásra történő értékesítésének a fenntartása.  

A szociális kérdéseket is említette az államtitkár úr. Mi is hajlamosak vagyunk 
egyetérteni, hogy a szociális kérdések nem az elsődlegesek ebben a kérdésben, nyilván 
van azért olyan területe az országnak, ahol sajnos ez valóban szociális kérdés. Itt mi 
javasoltuk már régebben is a szociálistűzifa-program reformját, ez megoldást tud adni 
erre a kérdésre, szintén viszonylag, tehát nemzetgazdasági szinten viszonylag kis 
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beruházással viszonylag sok háztartásban tudnánk kiváltani a szemetet mint 
tüzelőanyagot tényleg jó minőségű tűzifával a szociálistűzifa-program keretében.  

Rátérek egy kicsit a közlekedésre, mert itt elhangzott, hogy az első számú 
felelős a lakossági tüzelés, ebben egyetértünk, ezt mi is így gondoljuk, viszont azt 
azért látni kell, hogy ez mikrokörnyezetben nem mindig van így. Természetesen egy 
városi környezetben, elsősorban Budapestben, a pesti oldalon, ahol még családi házas 
övezet sincs, itt nyilvánvalóan az első számú felelős a levegőszennyezésért a 
közlekedés, pláne mondhatjuk ezt a nyári időszakban, amikor - az ózonszennyezésről 
is beszéltünk, de ha a részecskeszennyezésnél maradunk - nyilvánvaló, hogy a tavaszi-
nyári, kora őszi időszakban nem a lakossági fűtés az elsődleges, tehát az egész éves 
dózist a közlekedéstől is megkapjuk. 

Úgyhogy én azt gondolom, azt nem szabad elfelejteni - rendben van, hogy a 
hangsúlyok egy kicsit eltolódtak a korábbi időszakban, és túlhangsúlyozták a 
közlekedés szerepét, de azt gondolom, nem szabad azt a kérdést sem elengedni, mi 
továbbra is szorgalmazzuk azt -, hogy a nagyvárosokban, elsősorban Budapesten 
dugódíjat vezessenek be, és más módon is a közlekedési eredetű kibocsátásokat 
csökkentsék. Itt felmerülhet a dízelgépjárművekkel kapcsolatos szigorítások kérdése, 
vagy akár adóterhelés.  

Idetartozik - szintén említette államtitkár úr a jó példáknál - a cégautó-
adóztatás átalakítása. A mi számításaink szerint még mindig nagyságrendekkel 
jobban megéri vagy legalább egy nagyságrenddel jobban megéri, ha valakinek van egy 
cége, akkor céges autót vásárolni, mint magánautót, hiszen az adófizetési 
következmények jóval kisebbek. Tehát ha valaki az adózott jövedelméből vásárol 
autót magánszemélyként, akkor nincsenek olyan adóelőnyei, mint ha céges autóként 
vásárolja, és áfalevonásba helyezheti vagy visszaigényelheti, illetve ott nem számít, ha 
cégautóadót fizet, akkor ez nem számít természetbeni juttatásnak, és a 
magánhasználat teljes mértékben elfogadott, illetve működik. Tehát nagyon sok olyan 
autót találunk Magyarországon, ami céges autóként kerül megvásárlásra vagy 
lízingelésre, mégis a használat jó része magánhasználat. Mi úgy gondoljuk, ez egy 
indokolatlan előny, tehát mi további szigorításokat javasolnánk a cégautó-adóztatás 
rendszerében, hogy ne kerüljenek előnybe a cégautó-használók, mondjuk, a 
magánautó-használókkal vagy akár a bérletvásárlókkal szemben adózási 
szempontból. 

Még egy utolsó intézkedési lehetőséget vagy problémakört vetnék fel, ez pedig 
az, hogy azt nagyon szeretnénk, és nagyon jó lenne, ha tényleg egy horizontális 
szempont lenne a légszennyezés. Meggyőződésünk, hogy jelen pillanatban 
Magyarországon a legfontosabb, tehát az első számú környezetvédelmi probléma a 
levegőszennyezés, nincs más ilyen akut kérdés, ezért nagyon jó lenne, ha minden 
beruházási döntésnél vagy minden kormányzati döntésnél ez egy szempont lenne, 
legyen az akár egy infrastruktúra-fejlesztés, egy kulturális beruházás vagy bármilyen 
más kormányzati döntés. Nagyon örülnénk, ha minden esetben - és egyébként ez a 
PM10 intézkedési programban is egy fontos feladat vagy egy fontos előírás, hogy ez 
figyelembevételre kerülne, és lehetőleg minél kevesebb olyan beruházás vagy olyan 
intézkedés születne, ami éppen az ellentétes hatást váltja ki, és adott esetben ront a 
levegőminőségi helyzeten. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük. (Molnár Zsolt jelzi, hogy szólni 

kíván.) Egy pillanat türelmét kérem. Köszönöm szépen a meghívott előadóknak a 
felvezető, gondolatébresztő előadásaikat, hogy megosztották velünk az eddigi 
tapasztalatokat. Ha megengedik, első körben a bizottság tagjainak adom meg a szót, 
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ugyanis a nem meghívott előadókat külön meg kell szavaztatnom, és most 
bizonytalan vagyok kicsit a határozatképességet illetően, hogy tudjuk-e biztosítani.  

Molnár Zsolt a Főpolgármesteri Hivatal részéről jelezte, hogy hozzá szeretne 
még szólni első körben. Kérem a bizottság tagjait, hogy mivel gondolom, Molnár Zsolt 
úr ki szeretné egészíteni az elhangzottakat, aki támogatja a hozzászólását, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Öt szavazattal a bizottság támogatja (Jelzésre:), de 
ez kevés. (Bencsik János felé:) Te helyettesítesz valakit? (Bencsik János: Az a baj, 
hogy Béla átment a Mezőgazdasági bizottság ülésére, de áthívjuk szavazni.) Akkor 
egy kis türelmét kérem. Annyit rögtön jeleznék a határozatképesség vonatkozásában, 
hogy a Magyar Szocialista Párt képviselője, Heringes Anita képviselő asszony kérte, 
hogy tolmácsoljam elnézéskérését, a Gazdasági bizottság ülésére kellett átmennie, 
igyekszik vissza. 

Amíg határozatképes lesz a bizottság, megkezdenénk a hozzászólások sorát. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést 
vagy véleményt kíván megfogalmazni. (Nincs jelzés.) Amennyiben első körben nincs 
ilyen, megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át egy picit az elnöklést, hogy 
tudjak szót kérni.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, észrevételek 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Nagyon 
szépen köszönöm a frakcióm nevében is valamennyiüknek, hogy elfogadták a 
bizottság meghívását, és eljöttek, hogy ezekről a fontos kérdésekről beszéljünk. 
Néhány ügyben lennének felvetéseim, kérdéseim. Az előadások sorrendjében 
fogalmaznám meg ezeket. (Dankó Béla visszatér az ülésterembe.) 

Elsőként is az államtitkár úr vonatkozásában, néhány dologban szívesen 
visszakérdeznék, az azbesztmentesítés vonatkozásában nagyon kevés szó hangzott el. 
(V. Németh Zsolt jelzésére:) Rendben, akkor az azbesztmentesítésre később 
visszatérünk. 

Akkor mondom konkrétan. Az előadás anyagában konkrétan szerepelt a 26 
milliárd forintos fejlesztés. Nagyon jó lenne, ha látnánk ezeknek a részleteit. Ha 
gondolja, írásban megkérdezem ezeket, mert nekem kívülről gyakorlatilag úgy tűnik, 
hogy önök néhány olyan dologban is számolnak el költséget levegőtisztaság 
vonatkozásában, amik esetleg nem feltétlenül ehhez járulnak hozzá közvetlenül. Ezek 
azért izgalmasak, mert ez egy szemléletbeli kérdés, ami a kormányzatot indikálja.  

Ha ön azt mondja, hogy a kerülő utak mint fontos intézkedési rendszer és a 
kerékpárutak azok, amiket meglépett a kormány a levegőtisztaság ügyében, akkor azt 
kell mondjam, hogy nem biztos, hogy helyes úton járnak. Tehát a kerülő utak 
létrehozásának van egy nagy szennyezéskibocsátása, de ez egy kisebb vagy kevésbé 
problémás kérdés. A nagyobbik az, hogy lokálisan áthelyezi a szennyezést, de nem 
szünteti meg. A kerülő utaknak simán lehet forgalomnövelő hatása, ami azt jelenti, 
hogy területenként növelhet légszennyezettségi kedvezőtlen folyamatokat. Tehát ez 
nem egy légszennyezettség-csökkentő beruházás.  

Ugyanígy izgalmasan láttam azt, hogy 1749 kilométer kerékpárút épült. Nem 
tudom, tudja-e, államtitkár úr, hogy az elmúlt 20 évben a felére csökkent 
Magyarországon a kerékpáreladás, ami azt jelenti, hogy szó nincs arról, hogy a 
megépült kerékpárutak arányában csökkenne a gépjárműforgalom. Semmilyen ilyen 
összefüggés nincs. Nyilván ezt el lehet adni mint levegőtisztasági törekvést, de sajnos 
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jelen pillanatban nincs olyan párhuzam, hogy önök minél több kerékpárutat építenek, 
annál kevesebb gépkocsit helyeznének forgalomba vagy kerülne a közutakra. 

De azért, hogy ne csak ilyen kritikus megjegyzéseim legyenek, örömmel 
hallottam, hogy a lignit kivezetésével kapcsolatban a kormányzati gondolkodás 
megvan. Ezt örvendetesnek halljuk, ugyanakkor ezen túl is szükséges lenne további 
intézkedés. Nyilvánvalóan itt a tárcák közötti együttműködés, mondjuk, a tűzifával 
kapcsolatban az egyik ilyen alapvető kérdés. Talán emlékszik arra, államtitkár úr, 
hogy még november végén, decemberben nyújtottam be a frakcióm képviseletében 
konkrétan arra vonatkozó szabályozást, hogy meghatározott nedvességtartalmú 
tűzifákat ne lehessen forgalomba hozni, és kereskedelmi forgalomba helyezni az a 
fölöttit… Nem tudom, 15-16 százalékos nedvességtartalmú tűzifa fölött ne lehessen 
kereskedelmi forgalomba helyezni ezeket. Ennek ellenére a tél folyamán szociális 
tűzifa kategóriában a kormányzat osztott olyan tűzifát, amelyek 40 százalékos 
nedvességtartalmúak voltak. Ezt több helyen mérések bizonyítják alá. 

Tehát az, hogy a kormányzat is lényegesen többet tehetne annak érdekében, 
hogy az égetéssel kapcsolatos légszennyezettség csökkenjen, ez sajnos egyszerűen 
ténykérdés.  

 
ELNÖK: Elnézést, levezető elnökként megállítom az elnök úr mondandóját. Itt 

van Dankó Béla képviselőtársunk, és szerintem szavaznunk kellene a további 
hozzászólási lehetőségek megadásáról.  

Elnézést kérünk a meghívott vendégeinktől, de jelenleg párhuzamosan három 
bizottság ülésezik, és a többségünk két bizottságban is képviselői, bizottsági tagi 
feladatokat lát el, ezért megosztottuk az erőinket. Dankó Béla képviselőtársunk a 
szomszéd teremben a Mezőgazdasági bizottság ülésén is jelen van. Manninger Jenő 
képviselőtársunkat el kellett engedjük a Gazdasági bizottság ülésére, hogy a 
határozatképességet biztosítsuk annak érdekében, hogy Heringes Anita ott az egyéni 
képviselői indítványát megtehesse, tehát ezért van ez a kis kapkodás. Nekem is a 
Gazdasági bizottságban is ott kellene lennem, az elnök úrnak a Mezőgazdasági 
bizottságban. Sajnos a három bizottság e heti munkaprogramjának összeállításánál a 
szokásosnál kevesebb egyeztetésre került sor, és ez ennek tudható be.  

Úgyhogy én javaslom azt, hogy szavazzunk a további hozzászólások 
lehetőségéről. Egyrészről volt Molnár Zsolt úr kérése. Kérdezem, elnök úr, hogy volt-e 
még valaki, aki hozzászólási lehetőséget kért. (Sallai R. Benedek: Részemre nem 
jelezték.) Nem. Akkor szavazunk. (Horváth Zsolt: Horváth Zsolt, Levegő 
Munkacsoport.) Horváth Zsolt. Akkor arról szavazunk, egyetért-e a bizottság azzal, 
hogy Molnár Zsolt és Horváth Zsolt urak számára 5-5 perces hozzászólási lehetőséget 
biztosítsunk. Szavazás következik. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntéssel a hozzászólásokra 
vonatkozó lehetőséget megadta. Köszönöm szépen. A szót visszaadom az elnök úr 
számára, hogy folytathassa a hozzászólását. (Dankó Béla távozik a bizottság 
üléséről.) 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérve az 

előadásra vagy az államtitkár úr előadására, nagyon-nagyon fontos az, hogy az állam 
a szabályozó szerepét hogyan tudja alkalmazni, és ez részben már átfed egy picit 
Palich Etelka helyettes államtitkár asszony felvezetőjéhez is, ahol elhangzott, hogy a 
kormányhivataloknál mindenki helytáll és minden a helyén van.  

A probléma alapvetően az, hogy a kormányhivatalok nem tudnak eleget tenni 
az ellenőrzéseknek. Tehát gyakorlatilag a környezetvédelmi hatósági rendszer 
felszámolását követően a kormányhivataloknál nem jelent meg az a humán háttér, 
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amelyik a kommunális tüzelésből eredő szennyezésekkel kapcsolatban napi szinten, 
terepi munkával tudna folyamatos ellenőrzést végezni.  

Nyilvánvalóan a monitoringrendszerek kiépítése nem tud minden egyes 
kistelepülési szinten megvalósulni, tehát az, hogy itt mindent megtesz a 
kormányhivatal, én nem vonom kétségbe azt, hogy a jelenlegi kapacitásaihoz mérten 
mindennek eleget tesz, de ennek ellenére az én véleményem szerint lényegesen több 
ellenőrzésre és monitoringadatra lenne ahhoz szükség, hogy egyáltalán beszélni 
tudjunk arról, hogy a kormányzat érdemben foglalkozik ezzel a problémával. 

Visszatérve egy pillanatra az államtitkár úr előadásához, egy nagyon fontos 
mondatot mondott, amivel úgy láttam, hogy a környezetvédelmi szervezetek szakértői 
is egyetértettek és az én véleményemmel is egyezik, ez a szemléletformálás 
jelentősége. Egyetlenegy probléma volt, hogy ehhez hozzátette azt, hogy nem az állam 
érheti el a legfontosabb sikereket.  

Emlékeztetem az államtitkár urat, bár néhányszor már megtettem az elmúlt 
három évben, hogy, mondjuk, dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr minisztersége alatt 1 
milliárd forinttal gazdálkodtak a zöldcivil-szervezetek ilyen jellegű szemléletformáló 
tevékenységek kapcsán, ez meg most ilyen 60-70 milliós nagyságrend. Megszűntek 
azok a támogatások, amelyek helyben lennének. A kormányzat azt hiszi, hogy eleget 
tud ennek tenni, de nem tud eleget tenni, mert az mindig eltűnik valami 
pénzszivattyúban.  

Ugyanakkor amit meg tudna tenni, államtitkár úr, az pont az, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériumában nem is feltétlenül Ladányi Márta helyettes államtitkár 
asszonnyal, de az oktatás területén, ha az oktatási rendszerben lényegesen többet 
tennének ezen környezetvédelmi ismeretek terjesztéséért, akkor véleményem szerint 
lehetne érdemi eredményeket elérni, és lehetne az államnak sokkal nagyobb és 
hangsúlyosabb szerepe ezekben a feladatokban. 

Ugyanígy szeretném továbbra is hangsúlyozni a Földművelésügyi 
Minisztérium felelősségét, ugyanis a mai napig nincs normálisan szabályozva az, hogy 
ami égetésre kerül, és a szennyezésnek egy jelentős részét adja, az hogy kerülhetett 
oda.  

Bendik Gábor úrnak volt egy elszólása, azt mondta szó szerint, hogy illegális 
anyaggal égetnek. Hát, pont ez a baj, hogy az anyag nem illegális. Az anyag 
forgalomba kerül Magyarországon, csomagolóanyagként vagy bármilyen 
haszonanyagként, és utána nincs kezelve. Magyarországon a kormányzat jogszabályi 
háttérrel olyan anyagok sokaságát engedi használni, amelyek egyébként potenciális 
szennyező források.  

Csak hogy a legegyszerűbbet mondjam: a gumiabroncsok ügye. A mai napig 
nincs megoldva a kötelező visszavétel kötelezettsége. A mai napig nincs olyan 
betétdíjas vagy termékdíjas rendszer, ahol érdekelt a felhasználó abban, hogy 
visszavigye a forgalmazónak, és el tudjon vele számolni. Ebből adódóan mi 
következik? Az, hogy vidéki térségek sokaságában használják tüzelőanyagként például 
a gumit is.  

De hosszan sorolhatnánk a csomagolóanyaggal kapcsolatos technológiákat és 
hátteret, pont azért, hogy ez ügyben rámutassak arra: sajnos nem az anyag illegális, 
az elégetése illegális, csak éppen ezt nem tudja ellenőrizni az állam. Ezért van az, hogy 
megelőző szemlélettel a Földművelésügyi Minisztériumnak vagy a mindenkori 
környezetvédelemért felelős tárcának meg kellene akadályoznia, hogy erre lehetőség 
legyen, és ezt csak szabályozással lehet megvalósítani.  

Ladányi Márta helyettes államtitkár asszony említette a soktényezős 
szempontot, hogy nyilvánvalóan nem lehet csak egy-egy jól megfogott felelőst keresni 
ezekben a problémákban. Teljes mértékben egyetértek ezzel, viszont pont azért lenne 
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nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki a saját területén megtalálja azokat a 
szabályozó tényezőket, amikkel tud tenni. Nyilvánvalóan akár az ipari 
szennyezésekről beszélünk, akár a közlekedésből eredő szennyezésekről beszélünk, 
akár a tüzelésből eredő szennyezésekről beszélünk, itt a tárcák összehangolt 
fellépésére lenne szükség ahhoz, hogy mindenki a saját mozgásterén belül megtegye a 
szükséges intézkedéseket, a szociális tűzifától kezdve a közlekedésig.  

És ez azért érdekes, mert én nem tudom, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot 
igyekeztünk tájékoztatni, hogy miről lesz ma szó, de az „Otthon melege” program 
eléggé kis hatékonysággal jelenik meg ebben a kérdésben, ellenben nagyon sok más 
megjelenik. Hiszen a mai napig például, pont a szabályozási tényezőknek 
megfelelően, mint ez elhangzott, a magyar kormány arra ad támogatást, hogy 
terjedjenek a dízelgépjárművek. Konkrétan erre mennek el a pénzek. A 
dízelgépjárműveknél van meg a lehetőség, hogy azoknál besorolás alapján az áfát 
vissza lehessen igényelni, tehát a kis- és középvállalkozói szektor tudja megvenni. A 
dízelüzemanyag-felhasználás során nem pusztán az áfát lehet visszaigényelni, hanem, 
mondjuk, a teljes mezőgazdasági szektor plusztámogatást kap sávosan: minél több 
gázolajat használ el, annál több a támogatása. 

A mai napig a strukturálisalap-támogatások a kishaszongépjárművek 
beszerzése során preferálják a dízelüzeműek megvásárlását, holott már elektromos 
gépjárművekben hozzáférhetőek a kiskereskedelmi rendszerben használt 
gépjárművek. Tehát ezen kormányzati intézkedési rendszerben nagyon-nagyon fontos 
lenne az, hogy a szabályozó tényezőket a közlekedésből eredően megnézzük, hogy mit 
tehetünk.  

A mai napig azt tesszük, hogy elektromos autókra adunk támogatást budai 
milliomosoknak, akik hozzá tudnak tenni 7-8 millió forintot, míg azon tömegek 
sokaságának, akik megveszik a tíz évnél öregebb dízelgépjárműveket, esélyük nincs, 
hogy ilyen irányú korszerűsítést megtegyenek.  

A gépjárműparkunk totálisan elöregedett. 13 év fölött van - ha jól emlékszem a 
statisztikából - a gépjárműparkunk átlagéletkora, és ezekben az elmúlt tíz évben 
nagyon jelentősen megnőtt a dízelek aránya, amint Bendik Gábor is rámutatott. Mi a 
stratégiája a minisztériumnak arra, hogy ezen változtasson? Hogy lesz lecserélve a 
gépjárműpark új, korszerű technológiákra? Hogy lesznek elektromos autóink vagy 
hibrid gépjárműveink szerte a kommunális felhasználásban? Nyilvánvalóan az NFM-
ben ezen kellene gondolkodni jelentős részben. 

Simon Gergőnek a Greenpeace Magyarországtól nagyon szépen köszönöm, 
hogy az azbesztre konkrétabban felhívta a figyelmet. Azt hiszem, államtitkár úr, hogy 
mivel egy napirendi pontban kerül megtárgyalásra, erre majd külön még 
visszatérhetünk. Nagyon-nagyon fontos, mert ugyan az azbesztmentesítési 
programról már több alkalommal volt szó, sőt volt konkrét indítvány itt a bizottság 
előtt az ügyben, hogy hogyan lehetne gyorsítani és fejleszteni, ennek ellenére 
leginkább a tárgysorozatba vételnél az ilyen országgyűlési határozatok elvéreznek, 
tehát minden bizonnyal meg lenne a lehetőség arra, hogy ebben érdemi előrelépések 
történjenek, és kommunális szinten is megtörténjenek a törekvések. 

Azért fontos, hogy erről beszéljünk, mert azt kell világosan látni mindenkinek, 
hogy ha rosszul építettek meg egy házat, az összedől, és alákerültek emberek, akkor 
nem hagyhatjuk alatta az embereket azért, mert nem mi építettük a házat. A Fidesz-
KDNP jelenleg kormányoz, és ha ezt felelősséggel teszi, akkor sajnos a korábbi 
kormányok hibáit vagy a korábbi döntéshozások hibáit is orvosolnia kell, és az 
azbesztmentesítés egy tipikusan ilyen probléma. Azon lehet vitázni, hogy most a 
levegőszennyezés a legakutabb kérdés vagy pedig sok más a vegyianyag-politikában, 
én tisztában vagyok azzal, hogy a Fidesz-KDNP megörökölte problémák sokaságát, az 
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Illatos úttól kezdve a hullámpalák alkalmazásáig nem a Fidesz-KDNP a felelős, de 
azért, hogy 7 éve nincs érdemi lépés ezeknek a problémáknak a felszámolására, ez 
viszont felelősség, amiben érdemi intézkedéseket látnánk örömmel. 

Minden kritikám és javaslatom ellenére tényleg tisztelettel köszönöm, hogy 
valamennyien eljöttek és megosztották velünk a gondolataikat. Az lenne jó, ha innen 
tovább tudnánk lépni, és nem pusztán az lenne, hogy egy bizottsági üléssel kipipálunk 
egy ilyet, hogy megtettük ebben az évben, ami szükséges a levegőtisztaság védelme 
érdekében, hanem megnéznénk azt, hogy a jogalkotás terén maga a bizottság vagy 
akár a szaktárcák milyen kezdeményezéseket tudnak tenni annak érdekében, hogy 
lehetőség szerint ne romoljon az ezzel kapcsolatos magyarországi háttér. 

Elmondta államtitkár úr, hogy tíz éve itt még hamutartók lettek volna... (V. 
Németh Zsolt: Húsz éve.) Bocsánat, akkor húsz éve itt még hamutartók lettek volna 
az asztalon; igen, ebben minden bizonnyal igaza van, ennek ellenére, ha arról 
beszélünk, hogy mennyi a kerékpárút meg mennyi a kerülő út, meg hogy beszüntetjük 
a lignitet, ennek ellenére egyet kell tudomásul venni: mégis romlottak nagyon sok 
vonatkozásban a tényezők. Magyarországon, ha megnézi a KSH hivatalos adatait - 
direkt kinyomtattam -, gyakorlatilag a harmadik legfontosabb halálozási oknál már 
megjelent a levegőszennyezettségéből áradó korai halálozás aránya, közvetlenül a 
szív- és érrendszeri és a rák után a harmadik legfontosabb halálozási ok 
Magyarországon - ja, keresem itt, de arra jegyzeteltem, összehajtogattam -, tehát így 
van a statisztikában.  

Szívem szerint rákérdeznék konkrétan - csak nem akarom kellemetlen 
helyzetbe hozni az Országos Közegészségügyi Központ képviselőit -, a március 
közepén, 24-én vagy 26-án, tehát a napokban publikálásra került MTI-s adatra, ami a 
KSH adataira hivatkozva egyszerűen bemutatja, hogy az év elején lényegesen többen 
haltak meg, mint a korábbi években, vagy mint ami statisztikailag indokolt lenne. Itt, 
ha jól láttam, a kormányzati kommunikációban leginkább influenzajárványra 
hivatkozva próbálták meg ennek a tényét bemutatni a 2017. eleji halálozási többlet 
vonatkozásában, ugyanakkor nyilvánvalóan azt kell nézni, hogy egy legyengült 
immunrendszerű szervezetnél, ha bármilyen szintű pluszszennyezettség van, a szmog 
az lehet-e hatással ennek a korai halálozásnak a növekedésére.  

Mindezek vonatkozásában arra szeretném tisztelettel kérni önöket, hogy 
amikor a bizottsági ülést követően elmennek innen, és a saját tárcájuknál esetleg 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor maradjon önökben az a küldetéstudat, hogy 
ezen feladatok végrehajtása az, amit igazán a magyar állampolgárok érdekében 
tehetünk. Az indokolatlan korai halálozások, az indokolatlan megbetegedések 
csökkentése az, amivel a magyar emberek életminőségét javítani lehet. Én 
biztosíthatom önöket, hogy a bizottságunk, illetve magam országgyűlési 
képviselőként mindent megteszünk a jogalkotás terén, ami mozgásterünkből adódik, 
de ehhez a tárcák közös felelőssége szükséges, hogy a jogalkotásban megszülessenek 
azok a javaslatok, hogy elfogadásra kerüljenek azok a képviselői indítványok, amelyek 
ennek érdekében tenni tudnak. Ebben kérem tisztelettel szíves együttműködésüket. 
Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Az ülésvezetés feladatait visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szót. Megadom a szót dr. Turi-Kovács Béla 

alelnök úrnak.  
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Nagyon röviden. Csak tisztázni szeretném, mert több oldalról is fölmerült a 
tudatformálás, a tények ismertetésének a szükségessége. Azt világosan látni kell, hogy 
az uniós csatlakozásunk idején nem álltak rendelkezésre azok a szabályozók, amely 
szabályozók végrehajtása és a megfelelő végrehajtása az elsőrangú feladattá vált. 
Ebben kellett bizonyos pótlásokat találni. Ma egy teljesen más helyzet van, ezért úgy 
gondolom, hogy a kormánynak helyes magatartása az, ha azokat a kérdéseket helyezi 
előtérbe, amelyeknél olyan szabályozókat lehet elfogadni és elfogadtatni, amelyek 
végrehajtása konkrét, tényleges eredményeket hozhat.  

Ezért a magam részéről azt az utat helyesnek tartom, ha ezeket az arányokat jól 
megtartjuk. Mind a kettőre szükség van. De mégis azt gondolom, hogy az alapvető 
feladata a kormánynak az, hogy a szabályozók rendelkezésre álljanak, és e tekintetben 
jelentős előrelépés volt és van. Meggyőződésem az is, hogy azok a szabályozók, 
amelyek végrehajthatók, de amelyeket nem könnyű elfogadtatni a lakossággal, nem 
könnyű elfogadtatni a népességgel, azt viszont kétségtelenül egy tudatformálással is 
erősíteni kell. Ugyanakkor mégiscsak az a döntő, hogy ezeknek az intézkedéseknek, 
ezeknek a helyes rendelkezéseknek meglegyen az a fajta szankciója is, amely nélkül 
ezek, úgy gondolom, a ráolvasás esetének fognak minősülni. (Varga Gábor 
megérkezik az ülésre.) 

Itt külön szeretnék szólni a fűtéssel kapcsolatos problémákról. Az teljesen 
világos, hogy az az irány, amelyet a kormány most igyekszik megvalósítani, helyes és 
jó. Arról van szó ugyanis, hogy csak azok a technikák maradjanak meg a fűtésen belül, 
amelyek a lehető legkisebb levegőszennyezést okozzák. Következésképpen 
nyilvánvalóan arra is törekedni kell, hogy a fafűtéses rendszer ott maradjon fenn, ahol 
ez mással, alkalmasabb eszközökkel és lehetőségekkel nem pótolható. Ezen belül 
pedig azt gondolom, hogy a kormánynak az az elsődleges feladata, hogy ezeket a 
szabályozókat végre lehessen hajtani.  

Jó példa volt az, amit az államtitkár úr mondott a dohányzásról, de azért 
engedje meg, államtitkár úr, hogy azt mondjam, hogy önmagában korábban 
bármiféle felírásokat is alkalmaztak azon, amiben árulják a cigarettát vagy a 
dohányárut, elrettentő borzalmakat raktak rá, ez önmagában nem szorította vissza a 
dohányzást. De azok az intézkedések, hogy hol lehet dohányozni, milyen 
körülmények között lehet dohányozni, hogy ezek hova szorulhattak vissza, és ezt 
ellenőrizték is, ezt végrehajtották, ezek meghozták az eredményt. Ezért ezt az utat, 
amely ebbe az irányba halad a környezetvédelem további területén, azt gondolom, 
folytatni kell.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Fölmerült már néhány vitatható kérdés a kormányzati intézkedések 
hatékonyságát illetően elnök úr részéről, ezek közé tartozik a forgalomcsillapítás, az 
elkerülő utak építése, hogy ezek segítenek a levegőszennyezettség problematikájának 
a megoldásában, vagy pedig inkább növelik a meglévő problémát. A magam részéről 
azt mondom, hogy átterhelés történik, tehát szennyezésátterhelés történik, átterhelés, 
és ezzel megosztás történik. Ilyen esetben mindig azt kell nézni a kormányzat, a 
döntéshozó részéről, hogy az adott lakosság számára ez hoz-e kedvező változást, vagy 
nem hoz kedvező változást. Egy sűrű beépítettségű és sűrű lakossági mutatóval 
rendelkező lakóterület elkerülése kerülő út megépítésével mindenképpen csökkenti a 
humán-egészségügyi kockázatokat.  
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Természetesen az a forgalom, amelyet átterhelnek a települések belterületéről, 
ugyanúgy meg fog jelenni. Nem biztos, hogy abban a mértékben, mert egy belvárosi 
területen keresztülhaladó országút egészen biztos, hogy sokkal nehezebben és 
lassabban közlekedhető át, mint egy elkerülő út, hiszen többször meg kell állni 
lámpás kereszteződésekben, tehát a menetidő és a gépjármű megállításához, 
elindításához szükséges többletenergia-felhasználás többletszennyezőanyag-
kibocsátással jár. Tehát valamilyen mértékben csökkenti, átterheli, de egészen biztos, 
hogy humán-egészségügyi vonatkozásban a kockázatokat csökkenti.  

Ugyanez vonatkozik a városi fűtési technológiák helyes megválasztására. 
Abban az esetben, ha egy sűrű beépítettségű területen nem egyedi fűtésekre 
alapozódik az adott település fűtésienergia-ellátása, hanem távfűtő művek 
közbeiktatásával, egy helyen történik meg az energia átalakítása, majd azt elosztva 
eljuttatják a felhasználókhoz, ugyanúgy megvan a szennyezés, csak az a szennyezés 
pontszerűen, magasabb légrétegekben kerül kibocsátásra, amely utána könnyebben 
fog eloszlani. Ugyanúgy ott lesz a levegőben, viszont megint csak humán-egészségügyi 
szempontból kedvezőbb feltételekkel tud eltávozni. 

Tehát ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Tudomásul kell vennünk azt, 
hogy az elmúlt évtizedekben alapvetően egy nagyon erőteljes életformaváltás, 
életforma-változás következett be. Teljes megalapozottsággal mondhatták a 
kormányzat képviselői, hogy az ipari tevékenységből származó szennyezés jelentős 
mértékben csökkent, tehát szignifikáns csökkenés kimutatható. Összességében is 
csökkent a levegőszennyezettség mértéke, viszont a belső arányok eltolódtak, és a 
lakossági oldalról jelentkeznek. Tehát a lakossági oldal a legnagyobb kibocsátó az 
életforma megváltozásának köszönhetően.  

És itt jön be az, amit Turi-Kovács alelnök úr is említett, hogy szükség van a 
szemléletformálásra. Tehát tudatosítani kell mindannyiunkban, hogy alapvetően a mi 
életszemléletünk, életgyakorlatunk az, amely meghatározza a környezeti terhelés 
mértékét. Ha azon hajlandók vagyunk változtatni, akkor csökkenthető, és ennek 
következtében a környezet-egészségügyi kockázatok is csökkenthetőek.  

És itt jön a hatósági szabályozás kérdése is. Bizony, a hatósági szabályozásnak 
figyelembe kell venni a gazdasági és a szociális versenyképesség szempontjait is, tehát 
a társadalmi fenntarthatóság szempontjait is. Ha azt nem vesszük figyelembe, akkor 
hozhatunk mi olyan szabályozást, amely a környezeti szempontokat maximálisan 
érvényesíti, ugyanakkor végrehajthatatlanná teszi, mert a társadalmi tűrőképesség 
nem fogja a végrehajtást elősegíteni. Itt megint csak a szemléletformálás az, amely 
tud oldani ezen a kemény helyzeten, szituáción. 

Néhány konkrét dologra még kitérnék. Lehet vitatkozni azon, hogy az 
elektromos hajtásra való áttérés kormányzati támogatása kellőképpen hatékony, célra 
irányított vagy sem, egy biztos: meg kell kezdeni az elektromos hajtásra való átállást. 
Ez megint csak nemzetgazdasági érdek is lesz, hiszen a magyarországi autóipar 
versenyképessége és jövőbeni munkával való ellátottsága attól is függ, hogy 
Magyarország milyen mértékben és milyen gyorsasággal tud átállni az elektromos 
hajtásra. Elsősorban azok tudnak átállni, akik valamivel jobb anyagi helyzetben 
vannak. Ha ők ehhez még valami ösztönzést is kapnak, és az infrastruktúra 
fejlesztésében is komoly lépések történnek, mondjuk a töltőállomások 
elérhetőségében is jelentős pozitív irányú változások történnek, akkor ez a folyamat 
felgyorsulhat. Ez az egyik oldala a kérdésnek.  

A másik az, hogy a közösségi közlekedés területén használatos buszok cseréje 
gyorsuló tempót mutat vagy sem. Ezen is lehet vitatkozni, tény az, hogy a helyi 
önkormányzatok, a kormányzat együttműködési készségét kihasználva, hazai és 
európai uniós források felhasználásával komoly lépéseket tesznek arra, hogy a helyi 
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közösségi közlekedésben használatos buszparkok lecserélésre kerüljenek. Részben, 
ahol erre van lehetőség és a működtetés szempontjából mozgástér is, ott elektromos 
hajtású autóbuszok beszerzését kell elősegíteni, ahol erre csekélyebb mértékben van 
lehetőség, dízelhajtású autóbuszok esetében az Euro 6-os besorolásnak eleget tevő 
autóbuszok vásárlására és munkába állítására van szükség. Az Euro 6-os, dízelmotor 
hajtású autóbuszok az Euro 5-öshöz képest 80 százalékos kibocsátáscsökkentést 
tudnak produkálni, tehát jelentős mozgástér van.  

Most lehet azt mondani, hogy ettől még nem fog megváltozni a városi levegő 
minősége, de jelentős mértékben tudja befolyásolni a közlekedni akaró emberek 
szemléletét, hozzáállását és a napi szintű gyakorlatát. Ha látják azt, hogy javul a helyi 
közösségi közlekedés szolgáltatásának a színvonala, akkor szívesebben fogják 
választani ezeket az autóbuszokat, félre fogják tenni az autójukat, csökkenni fog a 
levegő terhelése.  

Ha csökken a levegő terhelése, és közben kerékpárutakat építünk, akkor a 
kerékpárutakat is vonzóbbnak fogják tartani a polgárok, és többen fogják használni. 
És itt megint lehet vitatkozni azon, hogy a kerékpárút-fejlesztés a környezeti 
szempontokat figyelembe véve, országos léptékben megfelelő irányba megy-e vagy 
sem. Vannak olyan kerékpárutak, amelyek kifejezetten rekreációs és idegenforgalmi 
célokat szolgálnak, és vannak olyan kerékpárutak városok és közvetlen 
vonzáskörzetükbe tartozó települések között, amelyek hivatásforgalmi igényeket 
elégítenek ki. Én azt gondolom, gyakorlati tapasztalatból is kiindulva, hogy mind a 
kettőre szükség van.  

Összességében én azt emelném ki az itt leszűrt tapasztalataim alapján, hogy 
vannak pozitív elmozdulások, a különböző tárcák képviselői és a háttérintézmények 
tevékenységében vannak jó irányba való elmozdulások. Amit én egy kicsit hiányolok 
az itt leszűrt tapasztalatok alapján, az a megfelelő szintű stratégiai koordináció. Egy 
olyan nagy jelentőségű, nagy horderejű, sok-sok millió embert érintő kérdésről van 
szó, ahol a stratégiai koordináció erősítésével, a rendszerszemlélet megjelenítésével és 
a súlypontok helyes kiválasztásával és az azokhoz szükséges cselekvések 
felsorolásával, anyagi eszközök megtámogatásával jelentős, talán a mostanihoz képest 
is jelentősebb eredményeket tudunk elérni. Annak érdekében lenne szükség erre a 
kiemelt stratégiai szintű koordinációra, hogy az az elvégzett munka, amely a tárcáknál 
és a háttérintézményekben megjelenik és jó színvonalú, annak a hatásfoka 
rendszerszinten is meg tudjon mutatkozni. 

Az azbesztmentesítéssel kapcsolatos kérdésben pedig én is várom az 
államtitkár úr kiegészítő hozzászólását. Nem az egész országra kiterjedő problémáról 
beszélünk, legalábbis ami a társasházakat illeti, és nem a magánházakat, ugyanakkor 
egy-egy vidéki nagyvárosunk vagy középvárosunk esetében koncentráltan, lakótelepi 
körülmények között ez igen súlyos, valós problémát okoz. A kalkulációk szerint 
mintegy 15-20 milliárd forintra lenne szükség, hogy a házgyári technológiával épült 
lakások esetében, ahol a strangok, közös helyiségek azbesztszigeteléssel lettek ellátva, 
azokon a területeken áttörésként értékelhető beavatkozásokra kerülhessen sor. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Miután a bizottsági tagok részéről nem 

tapasztalok jelentkezést, Molnár Zsolt úrnak, a Főpolgármesteri Hivatal 
munkatársának adom meg a szót. 

Molnár Zsolt hozzászólása 

MOLNÁR ZSOLT (Főpolgármesteri Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a 
lehetőséget. Tisztelt Bizottság! A január végi, határozatképtelenné vált ülés utáni 
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tárgyaláson meghívottként lehetőségem volt Tarlós István főpolgármester úr 
képviseletében kifejteni az álláspontunkat, mármint az önkormányzat álláspontját. 
Most köszönöm a lehetőséget, hogy a meghívott előadásokhoz észrevételeimet 
összefoglalhatom. 

A korábbi meghívót azért kapta a főpolgármester úr - gondolom én -, mert az 
állami hatósági rendszerben, amire a helyettes államtitkár asszony is már utalt, ő a 
feladat címzettje. Tehát Budapesten főpolgármesterként elsőfokú hatósági eljárásként 
ebben a rendkívüli légszennyezettségi helyzetben, azaz szmoghelyzetben a 
főpolgármester jár el a törvény szerint.  

A legutóbbi példátlan, illetve az utóbbi időkben rendkívülinek számító 
helyzetben, bár ez az egész országra jellemző volt - ezt államtitkár úr előadásából is 
láthattuk, hogy más településeken is ugyanebben az időszakban ugyanígy súlyos 
helyzet alakult ki -, de a figyelem értelemszerűen a fővárosra nagyobb mértékben 
irányult, mint a többi településre.  

A határozatképtelen ülésen vagy azon a bizonyos tárgyaláson is tolmácsoltam a 
főpolgármester úr köszönetét a lakosság felé, mert január végén példátlan lakossági 
együttműködést tapasztalhattunk a meglévő problémák mellett, ez pont a 
környezettudatosság fokozódását is jelezheti. 

A környezettudatosság javulása mellett viszont számtalan lakossági probléma, 
bejelentés érkezett hozzánk, nemcsak most, hanem a korábbi szmoghelyzetekben is. 
Ezeket összefoglalva, a problémákat látva pont ezért már korábban, tehát 2013-ban is 
fordult a főpolgármester úr a Miniszterelnökséghez, kérve a hatásköri rendszer 
újragondolását. Erre amúgy az államtitkár úr előadásában jelzett 2011-es 
kormányhatározat is feladatot szabott a tárcának, ’12 végi határidővel. Pont ezért ’13-
ban létrehozásra került egy tárcaközi szakmai előkészítő bizottság, amit az 
egyszerűség kedvéért szmogbizottságnak vagy munkabizottságnak nevezünk, ennek 
egy ülése megtörtént, az önkormányzatok, köztük a Fővárosi Önkormányzat is 
elküldte észrevételeit, javaslatait hosszasan sorolva. Most sem szeretnék kitérni a 
fölvetett szakmai, jogi, hatásköri, akár tudományos, statisztikai fölvetésre - csomó 
fölvetés volt most az ülésen -, mert ezeknek a részletes megvitatása szerintem egy 
ilyen szakmai bizottság keretében vagy további ilyen bizottsági ülés keretében, sokkal 
nagyobb időigénnyel lenne szükséges. 

Ugyanakkor engedjék meg, hogy a hatásköri rendszer újragondolásánál hadd 
ismételjem meg a január végi kérést, illetve a főpolgármester úr korábbi 
felterjesztésének lényegét, hogy úgy gondoljuk, hogy pont a legutóbbi kutatási 
eredmények, amiket különben pont magyar akadémikusok, professzorok is vezettek 
vagy irányítanak és jelenleg is lényegi kutatási eredményeik jelennek meg - mondjuk, 
Salma professzor úrnak, aki az ELTE-n dolgozik, Gelencsér Andrásnak, aki a Pannon 
Egyetemen professzor és akadémikus, de ne felejtsük el Bozó urat sem, aki szintén 
akadémikus, és a Meteorológiai Szolgálat vagy elnök asszony főtanácsadója, ha jól 
tudom -, ezek a kutatási eredmények is ráirányítják a figyelmet arra, amire az 
államtitkár úr is utalt az előadásában, hogy az utóbbi években módszertanilag is 
teljesen újra kell gondolni a forrásstruktúrát, tehát hogy mi okozza valójában ezt a 
helyzetet. Hallhattuk azt, hogy nagyon erős a meteorológiai helyzet hatása, hallhattuk 
azt, hogy jelentősen csökkentek azok az adatok, amik arra utalnak, hogy mi a 
közlekedés szerepe egy ilyen helyzetben, vagy hogy mennyire hozhatunk a 
közlekedési szereplőkkel szemben hatékony intézkedéseket. 

Mindez a problémahalmaz, illetve a legújabb kutatási eredmények 
figyelembevétele egy elsőfokú hatósági döntés esetén szerintünk nem alkalmazható 
hatékonyan. Nemcsak a Fővárosi Önkormányzatnak van most hatásköre, illetve 
feladata a törvény alapján, hogy szmogrendeletet alkosson, hanem ne felejtsük el a 
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többi 30-35 települést sem, ahol van mérés, ahol elvileg meghaladhatók a 
határértékek, ergo a kormányrendelet szerint kell szmogrendeletet hozni. Ezek a 
kutatási eredmények, az újabb eredmények alapján egészen biztosak vagyunk abban, 
hogy a hatásköri rendszert úgy kell átalakítani pont azért, hogy megalapozott, 
hatékony intézkedések születhessenek, hogy ebben a döntéseket állami hatóságnak, 
állami szereplőknek kell ellátni.  

Természetesen mivel lakosságot érintő hatósági intézkedésről és speciális 
intézkedésekről van szó - mindjárt kitérek a speciális intézkedés jellegére vagy 
problémájára -, ezért az önkormányzatoknak csak a hatósági intézkedésben való 
közreműködést kéne célul kitűzni. A hatósági problémák közül ne felejtsük el, hogy 
jelenleg ezt az elsőfokú hatósági döntést a Ket., tehát a közigazgatási hatósági 
eljárásról szóló törvény figyelembevételével kell végrehajtani, hiszen a 
környezetvédelmi törvény, amikor telepíti ezt a hatósági feladatot, nem rendelkezik 
arról, hogy a Ket.-et nem kell figyelembe venni, és hogy kell akkor ezt az eljárást 
lefolytatni. 

Tájékoztatási fokozat esetén bárkit korlátozó intézkedés nem érint, ennek 
ellenére ilyen jogi körülmények mellett nem szabad elfelejteni, hogy ezt elsőfokú, 
megfellebbezhető határozatban kell közzétenni a Ket. alapján. Ki a határozat 
címzettje? Megfellebbezhető-e vagy sem? Hogy egy gyakorlati példával éljek: ha 
meteorológiai vészhelyzetben a meteorológiai szolgálat ónos esőre figyelmeztetné az 
embereket, gondolják el, hogy ha ezt hatósági jogkörben kéne tenniük, akkor az ónos 
esőre egy elsőfokú hatósági határozatot adna ki a Meteorológiai Szolgálat. Szerintünk 
képtelen körülmények között kell ezt a feladatot ellátni.  

Sokkal fontosabb viszont a hatékony intézkedés, a formális hatósági 
intézkedéseken túl sokkal fontosabbak a tartalmi kérdések, viszont ezeket pont a 
professzorok, akadémikus urak kutatásai alapján a minisztériumoknak kell 
figyelembe venni. Az újabb kutatások hozták be pont 2008 óta, hiszen akkor vezette 
be egy új miniszteri rendelet egyáltalán a PM10-re a küszöbérték fogalmát, addig erre 
az anyagra nem volt értelmezett, és hangsúlyozom, a levegős irányelv, az európai 
irányelv sem határozza meg ezt a légszennyező anyagot a szmogintézkedések tárgyai 
közé. Csak három légszennyezőre szab meg az irányelv ilyen intézkedési 
kötelezettséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen… 
 
MOLNÁR ZSOLT (Főpolgármesteri Hivatal): Elnézést, hogy az időkeretemet 

túlléptem. Szeretnénk jelezni, hogy fontosnak tartjuk ezt a hatásköri módosítást, 
illetve a tudományos eredmények állami szereplők, jogalkotók általi 
figyelembevételét. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Horváth Zsolt a Levegő Munkacsoport részéről 

jelezte még akkor a hozzászólási szándékát. 
Remélem, hogy mikrofon mellett van valahol, Zsolt… 

Horváth Zsolt hozzászólása 

HORVÁTH ZSOLT (Levegő Munkacsoport): Itt vagyok, ide jöttem… 
 
ELNÖK: Bocsáss meg, távolra néztem! 
 
HORVÁTH ZSOLT (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Én rendkívüli módon örülök, hogy itt vannak a Miniszterelnökség 



30 

és a minisztériumok képviselői, mert szeretnék így a végére néhány egészen konkrét 
számot mondani, amit talán érdemes is lejegyzetelni, és talán a jogalkotási 
folyamatban egy olyan érvként szerepelhet a sok általánosság mellett, amellyel döntő 
bizonyítékát adhatjuk annak, hogyan is kellene ma Magyarországon egy ökoszociális 
piacgazdaságot működtetni, vagy más módon fogalmazva, „a szennyező fizet” elvet 
érvényre juttatni. Ezt pedig a gépjárművek, a sokszor, több hozzászólónál is 
elhangzott személygépjárművek üzembe helyezése, és a gépjárműadózás területén 
szeretném bemutatni, nagyon röviden. Nem lesz hosszú, érdemes figyelni. 

Ha egy magánszemély ma Magyarországon vásárol egy gépjárművet, legyen 
ennek a gépjárműnek, mondjuk, 5 millió forint a vételára, akkor ahhoz, hogy ő ezt az 
5 millió forintot kifizesse, a költségvetésben a munkáltatója a bruttó bére és a 
járulékai szempontjából, 2017-es adatokon számolva, összesen 9 millió 172 ezer 936 
forintot fizet be. Magyarán, ahhoz, hogy az 5 millió forintos gépjárműhöz 
hozzájussak, 4 millió 172 ezer forint adót fizetünk be.  

Nézzük meg, hogyha ugyanezt a gépjárművet céges gépjárműként vásároljuk 
meg, nem igényeljük vissza az áfát, erről most nem beszélünk, mi történik. Fizetünk 
cégautóadót, cserébe pedig a gépjármű minden egyes költségét elszámoljuk a cégen 
belül, a 9 százalékos társasági adó kedvezménnyel, az amortizációval és mindennel 
együtt. Ugyanez a gépjármű, ami a magánszemélynek 9 millió 172 ezer forintjába 
került, a cégnek 4 millió 968 ezerbe, tehát olcsóbb, mint a vételára. Az adórendszeren 
keresztül káros támogatással támogatunk minden egyes céges gépjárművet.  

És továbbmegyek, hiszen ma Magyarországon már egyre kevesebben 
vásárolnak csak úgy cashért gépjárművet, még ha céges gépjármű is lenne. Mit 
tesznek? Nyílt végű lízingszerződéseket kötnek, amellyel az áfa is visszaigényelhető 
egy jelentős összeg után. És ha még rászámolom azt, hogy ennek a lízingnek díjai is 
vannak, máris az jön ki, hogy cégesként ugyanez a gépjármű csak 4 millió 200 ezer 
forint, a költségvetés pedig több, mint 5 millió forintot bukik minden egyes céges 
gépjárművel. Csak egy 5 millió forintos autót vettem alapul.  

Nézzük meg a Statisztikai Hivatal adatait: 7 millió forint fölötti autót 
gyakorlatilag nem vesz ma Magyarországon magánszemély. Miért nem vesz? Mert 
nem hülye. Ha akar, céget alapít rá. Mi történik? Magyarországon az iszonyatos 
terhek miatt nem helyeznek forgalomba környezetvédelmileg előnyös gépjárműveket. 
A cégek megvásárolják ezeket a gépjárműveket és leharcoltan, használtan kerülnek 
tovább a magánszemélyekhez, jelentős árért, hiszen a cég még ezt is bevételként 
könyveli el, amivel még tovább csökkenti azt az összeget, amennyibe neki belekerült.  

Ha ugyanehhez hozzánézzük, mondjuk, a budapesti közlekedési bérletek árát, 
amely 9500 forint egy magánszemélynek; ha cégesen vásároljuk, máris 10500 
forintot kérnek érte. A rárakódó adókkal együtt pedig 15170 forintba kerül egy 
cégesen megvásárolt bérlet. Tehát ha a cég úgy gondolja, hogy a magánszemély 
közösségi közlekedését támogatja, akkor neki 5 ezer forinttal többe kerül a bérlet, míg 
ha a cég úgy gondolja, hogy a WC-re is autóval megy, mert valljuk be, nem hiszem, 
hogy az itt jelenlévők közül ne lenne olyan, aki ne ismerne egy tucat olyan embert, aki 
a céges gépjárművel ezt teszi, akkor ezt pedig támogatjuk 5 millió forinttal 
gépjárművenként, egy 5 millió forintos gépjárműnél 5 millió forinttal. Képzeljük el, a 
luxuskategóriájú gépjárműveknél mennyivel támogatja a költségvetés! 

Itt van egy óriási forrás arra, hogy azokat a szennyezésből adódó károkat, 
amelyek többnyire a gépjárműforgalom miatt is keletkeznek, és a városokban ennek a 
hatása jelentős, mint itt a mai napon is hallottuk, hiszen az ózonszennyezés, az 
aprópor-szennyezés, a nitrogén-oxidok szempontjából jelentős a gépjárművek 
szennyezése, ezt tudnánk csökkenteni. Tehát én azt kérném, és ezzel be is fejezném, 
hogy legyen erről egy konzultáció, mert azzal, hogy azt hisszük, hogy a 
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negyedévenként befizetett 127 ezer forint gépjárműadó olyan óriási bevétel a 
költségvetésnek, valójában tudjuk, hogy minden egyes céges gépjárművön bukik a 
költségvetés, bukik az ország, és az egészségünk látja a kárát.  

Tehát nagyon jó lenne, ha az itt jelenlévők is hajlandóak lennének egy olyan 
közös egyeztetésre, egy olyan folyamat elindítására, amely megfelelően szabályozná 
ezt a rendszert, mert nemcsak az itt elhangzott módokkal, hanem bizony 
közgazdasági szabályozókkal vagy az adórendszeren keresztül is nagyon sokat 
tehetünk az egészségünk érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha a bizottsági tagok részéről nincs további igény, 

akkor tennénk egy válaszkört. Nem tudom, ha megfelel, ugyanabban a sorrendben, 
ahogy eredetileg volt. Ha nincs nagy ellenkezés, akkor V. Németh Zsolt államtitkár 
úrnak adom meg elsőként a szót. 

V. Németh Zsolt válasza 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Az idő megakadályoz bennünket abban, hogy a világot megváltsuk 
ebben a néhány órában, de azért azt szeretném elérni, ha az kiderülne, hogy a 
földművelésügyi tárca és a többi társtárca is elkötelezett abban, hogy a 
légszennyezettségi helyzeten javítson, és hiszünk abban, hogy van is rá eszköztár. 
Tehát én ezt nem azon jó néhány terület közé sorolom, amelyet az Európai Unióban 
túlságosan ambiciózusnak szoktak nevezni, azaz lehetetlennek, ez szerintem nem 
lehetetlen. És valóban egy jó koordináció kell ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. 
Talán sorba mennék, és kezdeném azzal, amibe bele se kezdtem: az azbesztről, ha 
néhány gondolatot mondhatnék. 

Az első és legfontosabb elem az, hogy a földművelésügyi tárca az 
azbesztmentesítést elsődlegesen közegészségügyi kérdésnek, építésügyi feladatnak 
gondolja, és másodsorban környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladatnak. 
Számos tárcának van ebben feladata, építési, bontási tevékenységként a 
Miniszterelnökségnek, munkavédelmi és munkaügyi hatósági oldalról a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak, munka-egészségügyi vonatkozásban az EMMI-
nek.  

Tehát helyesen járunk el szerintem akkor, ha ehhez az ügyhöz megpróbálunk 
praktikusan hozzáállni, ugyanis reggeltől estig tudnánk sorolni azokat az akár ennél 
jóval súlyosabb környezeti problémákat is, amelyeket meg kellene oldani, és a végére 
100 milliárdot vagy 1000 milliárdot is tudnánk... - itt például látok én egy számot, 
307 milliárdot is csak az azbesztnél.  

A kármentesítésnél, mivel az elnök úr ezt is szóba hozta az Illatos út kapcsán, a 
rendszerváltozáskor 1000 milliárdra jósolták vagy prognosztizálták ezt az összeget, és 
50 évre. Tehát összetöpörödnénk itt végig, ha ezeket hallgatnánk, és mindig igaza 
lenne, akár a civil szervezetnek, akár az ellenzéki képviselőnek, hogy ez valami 
elképesztő helyzet. De helyesen akkor járunk el, ha azért prioritásokat állítunk fel, és 
a költségvetési lehetőségekhez is igazítjuk mindezt; nem azért, hogy ezt lesöpörjük az 
asztalról, hanem ami megtehető, azt viszont megtegyük.  

Ezért aztán én két részre osztanám, lehet, hogy önkényesen, az azbesztügyet. 
Az egyik ott jelentkezik, hogy, mondjuk, ez az az időszak, amikor a családi házak 
Kádár-kockás többsége megérte azt az időt, hogy lecseréljék például a palákat. Ezek 
szőrén-szálán eltűnnek, mert jelenleg ennek az ártalmatlanítása annyiba kerül, mint 
maga az új héjazat. Ez a helyzet tarthatatlan, ezen segítenünk kellene. Erre javaslunk 
egy megoldást a kormányzatnak, mégpedig azt, hogy elérhető közelségben legyenek 
lehetséges lerakóhelyek, ezek a meglévő lerakók lennének; az, ami már alkalmas az 
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IPPC-engedély alapján is a lerakásra, vagy alkalmassá tehető, ez a második fokozat. 
Depóniákban ezeket el lehet helyezni. Ahol nem, ott konténert szeretnénk elhelyezni 
a javaslat szerint, külterületen lévő, tehát lakott területtől távol lévő, akár 
hulladékudvarban is, de én elsősorban azért a lerakókra gondolok.  

A vita tárgya az, hogy szkafanderben kell-e leszedni a háztetőről a palákat, és 
kifejezetten csak azbesztmentesítő céggel kellene-e ezt megoldani - akkor nincsen 
megoldás! Ezt már most mondom, kapacitás sincs rá, és megoldás sincsen. Tehát itt 
józan ésszel megalkotható szabály kellene, munka-egészségügyi szempontból is, mert 
normális ember nem harapdálja a palát, nem rágcsálja, mert tudja, hogy veszélyes, és 
amúgy ez a fajta síkpala, hullámpala ismereteim szerint jóval kevesebb azbesztet 
tartalmaz, mint egy 30 százalékos mintaszórt pala. Tehát erre valami külön 
megoldást kellene csinálni, hogy elérhető távolságban lerakhassák a lakosok. 

Fontosnak tartom itt szintén az együttműködést a civil szervezetekkel is, mert 
én is szeretném azt, ha nem csak azt mondanák el, hogy hol van a veszély, hanem azt 
is, hogy hol nincs. Mert a várpalotai várudvaron én találkoztam babakocsit toló, síró 
kismamákkal, hogy meg fogjuk őket mérgezni, ha amúgy akkoriban a tervek szerint 
zárt konténerben, nedvesen, monodepóniával elhelyezik a selypi gyár törmelékét. 
Esélyem nem volt azt elmondani, hogy nem jelent veszélyt. Kijöttek a hullámpalás 
házaikból, eljöttek elmondani, hogy meg akarjuk őket mérgezni. Zárójel bezárva. 
Tehát szerintem lehet olyan megoldást kitalálni. 

A másik része a szórt azbeszt. Ennek a költségeit, a becsült ártalmatlanítási 
költségeit - a 2004-es adatok alapján 237 694 négyzetméter volt - 9,5 milliárdra 
teszik, és 1,6 millió tonna elhelyezésével kellene számolni. Tehát mondhatnánk itt 
számokat.  

Itt én kétféle javaslatot merészelnék tenni. Az egyik az, hogy ebben a 
programban mi külön tételként megjelölnénk ezt is, de szerintem hasznos lenne, hogy 
mivel itt szigetelőanyagról van szó, hőszigetelő anyagról és annak a cseréjéről, hogy 
akár az „Otthon melege” programban vagy más programokban prioritásként 
jelenítenénk ezt meg, többletpontot, többlettámogatást kapna, mert nyilvánvalóan 
más ennek a szigetelőanyagnak a lecserélése, mint egy nem veszélyes anyagé egy-egy 
épületnél. Tehát én ezt fontosnak tartanám, és ezen a szinten talán megoldhatónak is. 
Tehát megnézzük azt, hogyan lehetne ezt a programot így ütemezetten folytatni. 
Egyet nem szeretnék, ha ezt a kettőt összekötnénk, és vagy egyik se valósul meg, vagy 
mindkettő. Csak ez a megoldás lehetne, és azért jó lenne, ha az ütemezésben is előre 
tudnánk haladni.  

És akkor talán gyorsan végigmegyek a hozzászólásokon. Több helyen is 
megjelent a hatósági fellépés fontossága, és én ezt nélkülözhetetlennek tartom, 
mégpedig Turi-Kovács Béla alelnök úr is említette a dohányzás kapcsán, hogy a kettő 
együttműködik, tehát a szemléletformálás és a hatósági fellépés. Keressük ennek a 
lehetőségeit, mert mit kell tennünk? Azt, hogyha valaki éget egy illegális hulladékot, 
azt meg tudjuk büntetni. Szerintem szükség van erre, de ez nem olyan egyszerű dolog, 
mert be kell menni egy házba, talán valami svájci technológia volt, hogy hamuból 
kiszedett csíkkal ki tudták mutatni ezeket az anyagokat. Sajnos ezt nem gyártják, ez 
nem működik. Most gyűjtjük össze a külföldi kapcsolatokat. Együttműködünk a 
hatóságokkal, a kormányhivatalokkal, és keressük a megoldást. 

Azért hadd mondjam el egy nem régi élményemet, hogy gyártásközi 
műanyagablak-hulladékot osztottak ki, hogy ezzel kiválóan lehet égetni. A feljelentés 
is megtörtént, de megszüntették a nyomozást, mert ami ott látszódott, az nem 
szennyező, tehát az égetésre összekészített anyag nem szennyezte a levegőt. Ezt ki kell 
találnunk, és ez messze túlmutat, mondjuk, az én kompetenciámon, de vérlázító a 
dolog, az kétségtelen.  
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Talán ezt a helyzetet megvilágító dolgot mondok, hogy a jogalkalmazásban azért 
valami módon váltanunk kell. Találkoztam olyan konkrét esettel, hogy a patakba 
vezettek be szennyvizet egy gyűjtőből, egy szennyvízgyűjtőből, és fénykép is készült 
róla. A bíróságon elvesztette az önkormányzat a pert, mert semmi sem bizonyítja azt, 
hogy szennyvíz ment a patakba, és nem víz a szennyvíztárolóból - kész. Tehát ez az a 
szint, hogy ha ez így működik, akkor esélyünk nincsen. Tehát szerintem együtt kell 
működnünk.  

Itt említek meg egy jogszabályalkotást, és ezt kifejezetten a téli szmoghelyzet 
miatt gyorsítottuk fel, ami az építési-bontási hulladékokra vonatkozó rendelet, 
amiben elő fogjuk írni a szelektív bontást. Jelenleg még nincsen ilyen, és bizony 
ezeknek az anyagoknak az alaposabb felmérése kapcsán, egyébként a 
kormányhivatalokkal együttműködve, már küldtünk ki levelet egy hónappal ezelőtt, 
hogy nézzük meg a bútorgyári szabászatok anyagelszámolását, ugyanis azt kell 
megakadályozni, hogy könnyen hozzá lehessen jutni ezekhez az anyagokhoz. Nem 
tudom, ki szokott találkozni Budapesten azzal, hogy utánfutón vagy kisteherautón 25-
30 centiméteres nyílászáró-csíkokat visznek. Ezeket azért viszik, hogy ingyen 
hozzanak valakinek ajándékot, hogy itt van, lehet égetni. Tehát ezt kell 
megakadályozni, és például az építési-bontási rendelet erre ki fog térni, de a kérdésre 
mondom, mára hatóságokkal is szorosan együttműködünk ennek a kérdésnek a 
megoldásában. 

Az elnök úr kérdésére Bencsik alelnök úr válaszolt. Szerintem hasznos az 
elkerülő út, mert nyilvánvalóan ott, ahol egy nagyobb szennyezési dózis jelenik meg, 
ott felhígítja a levegőt, tehát kiviszi máshova, de ez hasznos is lehet, mert nem jelenik 
meg olyan nagy dózisban kívül. 

A tűzifa nedvességtartalma. Igen, itt megint csak el kellene oda jutnunk, hogy 
nem abban az évben vásárolunk tűzifát, amikor el akarjuk égetni. Ebben van szociális 
elem, ezt be kell hogy lássuk, és ezt a javaslatot én továbbítani is fogom. 

A szemléletformálás kapcsán egy félreértés volt, ugyanis én nem azt mondtam, 
hogy a szemléletformálásban majd a civileknek lesz nagyobb szerepe. Nagy 
jelentősége van, de az állam nem fogja ezt magáról lelökni. Én a diagrammal 
összefüggésben mondtam, hogy abban nem hiszek, hogy maga az állami 
közreműködés hozhatja meg a sikert, hanem épp a civil, és itt nem a szervezetre 
gondoltam, hanem a magánemberek tevékenysége révén. Tehát ezen a területen ezt el 
kell felejtenünk, hogy a nagyobb eredményt majd az állam hozza meg - nem, nem!  

A szemléletformálás fontosságára hadd mondjam, hogy ismeretek átadására 
szükség van, ugyanis ha valaki egy élővízbe olajat önt, arról mindenki tudja, hogy 
barbár. De ugyanez az ember, aki ezt nem teszi meg, égeti a hulladékot, mert azt hiszi, 
hogy nem okoz olyan kárt. Tehát abszolút nincs tudatosítva benne, hogy miféle 
veszély az, ha a PVC-t égetnek. Nem ismerik ezt az emberek, mert különben nem 
tenné, ha ott van mellette az unokája vagy a saját egészsége miatt. Nem ismerik, ez 
nagyon gyenge. Én kémiát utoljára, bevallom, középiskola első osztályában tanultam, 
és akkor sem mondták el, hogy foszgén megy a levegőbe, ha PVC-t égetünk. Tehát 
erre nagyon-nagyon szükség van, mert ez nem tudatosodott az emberekben.  

A dohányzással kapcsolatban azt mondom, hogy a társadalom elfogadta ezeket a 
szankciókat, és én hiszek abban, hogy ennek kapcsán is el fogja fogadni. Nem tudom, 
hogy a magyar tűrőképesség hol tart, de például Lengyelországban, Krakkóban 
betiltották a vegyes tüzelést. Ötször is megnéztem, hogy ez igaz-e, de igaz, hatályba 
lépett az a rendelkezés, hogy Krakkóban, a fekete szén hazájában, Lengyelországban 
betiltották a vegyes tüzelést. Tehát ezeket a mintákat, példákat mind fel kell 
mutatnunk, hogy a társadalom ehhez szokjon hozzá, és példaként, konfliktust vállalva 
elöl kell járnunk.  
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Szemléletformálásra csak 70 millió van - ez nem így van. Csak a termékdíj 7 
százalékából olyan 600-700 millió forint van szemléletformálásra évente a 
hulladékgazdálkodás területén, amiből egyébként a civilek is részesednek.  

A gumiabroncs terén biztos, hogy van teendő, például több támogatás erre a 
területre. Tehát ez is egy olyan elem, amire kísérletet teszünk, hogy minél nagyobb 
forrást tudjunk fordítani az újrahasznosításra. 

Bencsik alelnök úr mondta a stratégiaszintű koordinációt. Ezt nekünk kell 
felvállalni, tehát még akkor is, ha most már minden tárcának, nagyon helyesen, van 
környezetvédelmi feladata is, de valóban, a példa is azt mutatja, az azbeszt területén 
különösen, hogy itt egy nagyon szoros koordinációra van szükség ahhoz, hogy 
eredményt érjünk el, akár úgy, hogy mondjuk egy munka-egészségügyi szabállyal 
vagy annak a differenciálásával lehetővé tegyünk életszerű megoldásokat, vagy akár 
azzal, hogy a támogatási rendszert úgy alakítjuk, hogy azok a házak, ahol szórt azbeszt 
van, többlettámogatást kapjanak, vagy más módon előnyben részesüljenek. 

Zárásként Molnár Zsolt úrnak mondom a Főpolgármesteri Hivatalból, hogy a 
hatóságok kormányhivatalba történő koncentrálásával azért új helyzet teremtődött, 
tehát én úgy vélem, hogy azért vannak ennek lehetséges előnyei is. És akkor itt egy fél 
mondatban merészelem elmondani az elnök úrnak, hogy szó nincs a 
környezetvédelmi hatóság degradálásáról. Nincs megkülönböztetett elbánás a 
környezetügyi hatóságnál, minden, valamennyi magyarországi hatóság 
beintegrálódott a kormányhivatalokba. Nem külön alkörnyezetvédelmi hatóságokról 
döntött a kormányzat, hanem valamennyinél így történik.  

Ezért aztán magának az eljárásnak a menete a szmogriadó kihirdetése kapcsán 
újragondolható, de én a települések felelősségét azért továbbra is fenntartanám. 
Tehát azért azt nem lehet mentesíteni, azért van eszközrendszerük arra, hogy ők is 
beavatkozzanak, aktív részvételüknek kell lenni. Egy példa Dorog város szmogriadó-
rendelete, ahol már van egy létrehozott szmogbizottság, amelyet létrehoztak.  

Zárásként azt hadd mondjam, hogy azért a szmogriadókban korlátozottak a 
lehetőségeink, inkább azt mondjuk el, hogyan tudja valaki mentesíteni magát a 
szmoghelyzet alól, mint azt, hogy a beavatkozásokkal hogyan fog csökkenni a 
szmoghelyzet. Arra bizony inkább a jó istentől kérhetünk segítséget, mert az időjárás 
változására, bármennyire is szeretnénk, de azért nem bírunk olyan hatással lenni. 
Tehát mindig az időjárás változása hozza meg a javulást.  

Csak hogy egy elemet megemlítsek. A Meteorológiai Szolgálat modellezése 
szerint a szálló por kialakulásában mi nettó befogadók vagyunk, 70 százalékban 
külföldről jön, és 20 százalékban távozik tőlünk. Ez természetesen lokálisan eltérhet, 
de a Kárpát-medence jellegéből adódóan ennyire vagyunk kitettek akár más országok 
szennyezéseinek. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Palich Etelka helyettes államtitkár asszony! 

Palich Etelka válasza 

PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Szeretném egy 
kicsit kiegészíteni, elnök úr. A hatósági tevékenységre egy kicsit kitérnék. Igen, itt 
osztott hatásköre van a kormányhivatalnak. Egyrészt van a jegyzőnek is felelőssége a 
környezetterhelés okán, tehát neki is van intézkedési jogköre, illetve a 
kormányhivataloknak is.  

El szeretném mondani, hogy 2015. április 1-jén kerültek a környezetvédelmi 
hatóságok a kormányhivatalok intézményrendszerébe mint hatósági feladat, de sem a 
létszámukban nem változtak, sem a hatáskörükben. Tehát ugyanazzal a hatáskörrel 
járnak el, mint annak előtte, amikor önálló hatóságként működtek.  
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Az ellenőrzés meggyorsítása, illetve az ellenőrzések megszaporítása érdekében, 
addig, tehát 2015. április 1-jével, 10 megyében volt környezetvédelmi hatósági 
hatáskör, most, jelen pillanatban, 2017. január 1-jével,19 megyére terjesztettük ki a 
hatáskört. Tehát gyakorlatilag azért, hogy a környezetvédelmi hatósági feladatok 
területi szinten még közelebb legyenek a lakossághoz, illetve az ellenőrzési 
tevékenységüket hatékonyabbá tudjuk tenni, a hatásköröket a többi 
kormányhivatalba is telepítettük.  

De hozzá szeretném tenni azt is, hogy létszámukban a kormányhivatalok a 
feladatellátásukban alkalmasak arra, hogy olyan esetekben, mint egy 
azbesztmentesítés, vagy az olyan jellegű kormányzati központi feladatok ellátásában 
központilag ki legyen jelölve akár egy kormányhivatal, hogy hatósági eljárásban, 
nagyon gyorsan, nagyon precízen le tudjon bonyolítani kármentesítési feladatokban 
történő részvételt.  

Mind az FM-mel mint szakmai irányítóval, a Miniszterelnökség nagyon 
szorosan együttműködik a környezetvédelmi feladatok, illetve az azbesztmentesítési 
feladatok ellátásában. Tehát a monitoringtevékenységben, ami esetlegesen a megyei, 
illetve a járási területi kormányhivatalok illetékességi körébe esik, a 
Miniszterelnökség nagyon-nagyon szorosan, nagyon nagy figyelemmel kíséri a 
feladat-végrehajtást. Ezért is jeleztem, hogy a hatósági munkának a megyei szintű 
egységesítésében, én úgy gondolom, hogy jelentős változás történt. Természetesen a 
szabályozással kapcsolatosan a végrehajtók a kormányhivatalok, tehát ők azt hajtják 
végre, ami a szabályozási területük.  

A szabályozással ezeken a problémákon lehet valamelyest enyhíteni, a 
kormányhivatal fegyelmezetten, végrehajtóként tud ebben részt venni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Annyit hadd mondjak 

már el önnek, ha megengedi, gondolom, hogy jelentős tapasztalatai vannak a 
közigazgatásban, hogy addig, amíg egy önálló hatóság szakhatóságként tudott 
működni, és egy alap eljáró hatóságnak figyelembe kellett venni, addig tehetett 
ajánlásokat a környezetvédelmi hatóság. Onnantól kezdve, hogy egy hatóságba lett 
olvasztva, ez a lehetőség megszűnt, ez csak osztályszintű vagy főosztályszintű 
egyeztetés lett. A mai napig vizsgálja az Alkotmánybíróság ennek az 
alkotmányosságát, hogy jogszerű volt-e a közigazgatási integráció ezen része.  

Tehát csökkentek a környezetvédelmi hatóság hatáskörei, hiszen nem kötelező 
érvénnyel kell figyelembe venni a főosztályi véleményeket. Tessék nyugodtan 
reagálni! 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Bocsánat, 

kiegészítem. Nem, tehát kifelé a szakhatósági eljárás ugyanúgy megmaradt, mint 
ahogy annak előtte, mint amikor önálló volt a környezetvédelmi hatósági 
feladatkörében.  

Házon belül az egymás szakhatóságként történő megkeresése egyszerűsödött, de 
a szakhatósági feladat egyszerűsödött. Tehát nem tekinthetünk el ettől: ahol 
szakhatóságot kell bevonni, ott ugyanúgy szakhatóságként ad ki állásfoglalást, illetve 
döntést a környezetvédelmi, akár, ha így mondjuk, főosztály, de a kormány-
megbízott, mint a hatáskör gyakorlója, és házon belül a szakhatóságok keresik meg 
egymást, sokkal egyszerűbben. Ennyi történt.  

Hogy a szervezetrendszerében hogyan kerül a feladat ellátásra, azt gondolom, az 
nem változtathat a feladatellátás minőségén, tehát a szakhatóság mint olyan 
feladatkör, megmarad továbbra is. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítését. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár asszony ki kívánja-e 
egészíteni? 

Dr. Ladányi Márta válasza 

DR. LADÁNYI MÁRTA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön által tett hozzászólást, illetve 
kérdésfeltevéseket szeretném pontosítani. Ön azt mondta, hogy a KSH adata szerint a 
légszennyezettség a harmadik halálozási ok. Légúti megbetegedések a harmadik 
halálozási ok.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek a pontatlan fogalmazásért, elnézést kérek. 
 
DR. LADÁNYI MÁRTA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Semmi probléma, csak kicsit furcsán hangzott számomra, ezért 
szerettem volna ezt mindenképpen pontosítani. 

Valóban igaz, hogy 2017 januárjában a halálozások száma emelkedett, de tény 
és való, hogy a KSH is megállapította, hogy az influenza, illetve influenzaszerű 
megbetegedések tekinthetők szignifikánsan a halálozások okainak. Ez az adat 
számomra is ismert, ezért szerettem volna hangsúlyozni, hogy maga a KSH is ezt a 
megállapítást tette. 

Amit ön még említett, hogy minden tárcának meg kell tenni a saját területén 
azokat a feladatokat, amelyek a hatáskörébe tartoznak. Itt szeretnék visszautalni az 
Országos Közegészségügyi Központ által tett megállapításra, illetve az elmondottakra, 
hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Közegészségügyi Központ egy 
környezetvizsgálatot kezdett el az azbeszt tekintetében, így mi próbáljuk az egészségi 
állapot változása, illetve a környezeti hatások tekintetében azt a felmérést elvégezni, 
amire nekünk hatáskörünk, illetve feladatunk van.  

Turi-Kovács Béla alelnök úr említette a stratégiai koordinációt a tárcák között, 
hogy meg kellene történjen. Én visszautalnék az államtitkár úrra, szerintem ő már 
több ízben kifejtette azt az álláspontot, amit én is csak hangsúlyozni tudok, hogy 
bármilyen jogszabályi előkészítés van, az egészségügyi tárca is természetesen az 
álláspontját minden egyes jogszabály-előkészítés során érvényesíti, a 
munkacsoportok tekintetében pedig a szakmai tudásunkat hozzátesszük az 
elképzelésekhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen, és külön megköszönöm, ha ennek valóban 

eleget tesznek. Bizonyára ismert a helyettes államtitkár asszonynak, hogy 
alkotmányos alapjogként van definiálva a legmagasabb szintű egészséges 
környezethez való jog, mindezeknek a gyakorlatban nagyon kevésszer látjuk 
alkalmazását. Tehát sok sikert kívánok ezen törekvéseikhez, hogy ezt meg tudják 
tenni. Köszönöm szépen a kiegészítését. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Palotai osztályvezető urat 
kérdezem meg, hogy kívánja-e kiegészíteni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy az Országos Közegészségügyi Központ részéről kívánnak-e 
válaszolni. (Jelzésre:) Tessék, megadom a szót.  

Dr. Szabó Zoltán válasza 

DR. SZABÓ ZOLTÁN (Országos Közegészségügyi Központ): Nagyon rövid 
kiegészítést szeretnék tenni az azbeszttémához, tekintve hogy többféle állítás 
elhangzott arról, hogy kinek mi a feladata és kinek mi a kompetenciája. Az egyik: amit 
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államtitkár úr mondott, abba az Országos Közegészségügyi Központ által vállalt 
tevékenység, feladatok nagyon pontosan beleillenek, hiszen amint mondtam - most 
szó szerint még egyszer felolvasom -, a mi kompetenciánk közreműködés műszaki 
előírás és útmutató készítésében az azbesztmentesítés környezet- és egészségkímélő 
technológiáiról, természetesen ebbe a munkaegészségügy is beletartozik. 

A másik megjegyzés az, hogy milyen jellegű feladat az azbesztmentesítés. A 307 
milliárd forintot államtitkár úr említette mint becsült teljes költséget. Ennek 0,1 
százaléka, 307 millió forint van előirányozva a szervezési, programozási 
hatástanulmányi vizsgálatokra, ebből az EMMI-re összesen 11,73 százalék jut. Tehát 
úgy érzem, mi megtesszük a magunkét, de természetesen a többi érintett félnek 
szintén hozzá kell tennie a magáét, hogy a 100 százalék kijöjjön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Hofer Ádámot kérdezem, hogy kívánja-e 

kiegészíteni.  

Hofer Ádám válasza 

HOFER ÁDÁM (Országos Közegészségügyi Központ): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a feltett kérdést a 2017. januári többlethalálozás 
értelmezésével kapcsolatban. Némi kiegészítést tennék, és köszönöm Ladányi Márta 
helyettes államtitkár asszony válaszát, ezt folytatnám. A 2017. év I. hónapban 
tapasztaltak szerint jelentősen magasabb volt a halálozás mértéke, mint az előző év 
azonos időszakában. Ezt intézetünkben dr. Páldy Anna és munkatársai egy részletes 
feltáró elemzésben értelmezték, és a tapasztaltakat értékelték. 

A halálesetek éves számának ingadozása egy természetes folyamat, hátterében 
több tényező is állhat, hasonlóképpen volt ez 2015-ben is. A 2016. év 51. hete előtt a 
heti átlaghalálozás mintegy 2600 eset volt, a 2017. év 2. hetétől emelkedett ez az 
országos halálozás egy olyan szintre, melynek csúcsa az év 5. hetében a heti halálozást 
tekintve 3300-3500 esetre emelkedett fel. A halálozás növekedése már az öt év 
felettiek körében is megfigyelhető volt, a legmagasabban azonban a 65 év felettiek 
körében tetőzött.  

Ez az időszak egybeesik az influenzajárvány időszakával, nemcsak 
Magyarország, hanem a dán Állami Szérumintézet vezetésével fenntartott 
EuroMOMO surveillance rendszer is egyértelműen kimutatta a rendszerbe jelentő 
országok tekintetében ezt a növekedési tendenciát. A többlethalálozás és az 
influenzajárvány időbeli lefolyásának összevetésére alapozva a szerzők - itt a dán 
szerzőkről beszélünk - a szokottnál erősebb influenzaszezonnak tulajdonítják azt a 
többlethalálozást, amelyek országonként az előző évekhez hasonlítva a szezonális 
halálozást ennyiben megnövelték.  

Ugyanebben az időszakban előfordult természetesen a rendkívüli hideg 
időjárás is, ez a mediterrán országokban volt olyan mértékű, hogy erősebb hatásként 
jelentkezett. Azonban, ahogy Ladányi Márta helyettes államtitkár asszony mondta 
ezeket a főszámokat, hogy mennyiben járul hozzá ehhez a halálozáshoz a hideg és a 
légszennyezés, ez is egy tudott és kimutatható dolog. Korábban a budapesti adatokat 
is magába foglaló értékelések szerint a hideg hatása a következő: 1 Celsius-fok 
csökkenése az 5 Celsius-fokos átlaghőmérséklethez viszonyítva 0,3 százalékkal növeli 
meg a halálozás kockázatát. Így elmondható az, hogy hideg, zord téli napokon - és 
szerintem mindenki visszaemlékszik, hogy milyen volt a januárunk, sok tíz éve nem 
volt olyan, hogy a Velencei-tó négy hétig folyamatosan alkalmas lett volna arra, hogy 
korcsolyázzunk rajta, de most ez így alakult -, a mínusz 10 Celsius-fok körüli 
átlaghőmérséklet a többlethalálozáshoz mintegy 3 százalékban hozzájárult, tehát 
azért ez egy elég nagy szám.  
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A 2017. január-februári időszakban a PM10 okozta halálozásnál a tíz 
mikrogramm/köbméter átlagkoncentrációs növekedés 0,6 százalékos halálozást okoz, 
így elmondható, hogy körülbelül mintegy 6 százalékban a légszennyezés volt felelős a 
többlethalálozásért.  

Ezeket a kiegészítéseket téve köszönöm szépen a hozzászólás lehetőségét. 
 
ELNÖK: Mi köszönjük azt, hogy világossá tette ezt, mert gyakorlatilag most 

kimondták azt a számot, amire a leginkább kíváncsiak voltunk, hogy milyen hatással 
volt minderre a légszennyezettség. Köszönjük szépen, hogy ebben tisztábban látunk. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről elnök asszonyt kérdezem, hogy 
kívánja-e kiegészíteni. 

Dr. Radics Kornélia válasza 

DR. RADICS KORNÉLIA elnök (Országos Meteorológiai Szolgálat): Csak egy 
apró dolog. Mint időjárással, éghajlattal foglalkozó szervezet vezetője azért szeretném 
arra felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok mindent nem lehet egymagában tekinteni 
levegőtisztaság-védelem ügyében sem. Tehát ahogyan ez egy kirívóan alacsony 
hőmérsékletű január volt most a klímaváltozás időszakában, mi, akik foglalkozunk az 
éghajlatváltozással, elmondható, hogy a szélsőségeket fogjuk figyelni, de mégis az 
éghajlatváltozást egy átlagos értékkel jellemezzük, egy átlagos változással, tehát 
valószínűleg a felkészülést és a védelmet az átlagok változására kell felépítenünk, 
hiszen egy meteorológus nem fog tudni ebben többet mondani.  

S hogy alátámasszam Molnár Zsolt szavait: nem csupán csak 
akadémikusokkal, de a Pannon Egyetemmel és az ELTE-vel is nagyon jó kapcsolatot 
ápol a Meteorológiai Szolgálat, közös kutatásokat végzünk, bár nem vagyunk 
kutatóintézet, és nemcsak ezt a vonulatát, tehát a pillanatnyi levegőtisztaság-
védelmet próbáljuk meg nap mint nap, hanem ha levegőtisztaságról beszélünk, akkor 
a háttérszennyezettségről is kell szót ejteni, amiről ma egyáltalán nem beszéltünk, 
tehát a háttérszennyezettségről - államtitkár úr itt utalt a beérkező és a határainkon 
kilépő szennyezettségértékekről -, és ennek az összességében kell figyelni a 
változásokat, azt gondolom, és így kapunk egy reális képet. Ezekhez a munkálatokhoz 
és kutatásokhoz a Meteorológiai Szolgálat jelenleg is mindent megtesz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. A két civil szervezet maradt még, hogy 

reagáljon az elhangzottakra. Először a Greenpeace Magyarország Egyesület részéről 
Simon Gergely következik. 

Simon Gergely válasza 

SIMON GERGELY regionális vegyianyag-szakértő (Greenpeace Magyarország 
Egyesület): Nagyon köszönöm. Először is nagy örömmel hallom, hogy az 
azbesztügyben, főleg az azbesztpala ügyében előrelépés lesz, hogy hogyan lehet olyan 
módon leadni az azbesztpalát, hogy ne kelljen drága azbesztmentesítő cégeket hozni, 
merthogy a mai gyakorlat mégiscsak ahhoz vezet, hogy igazából nem kerül rendes 
lerakásra az azbesztpala. Nagyon jó lenne, de persze nyilvánvaló, hogy van pár 
annyira rossz állapotban lévő azbesztpala az országban, ahol tényleg lehet, hogy 
veszélyt jelent, ha csak úgy leszedik a lakosok, amire egyébként most a jogszabály 
lehetőséget ad, hogy valaki csak úgy leszedje és elvigye a saját platós teherautóján 
lefedve egy lerakóba. Erre mondják, hogy jogszabályi hiányosságok vannak. 

Még egy gondolat. Molnár úrtól már sok éve halljuk azt, általunk úgy 
értelmezve, hogy igazából miért nem kell cselekedni légszennyezésügyben, vagy miért 
nem olyan lényeges vagy miért nem olyan fontos feladat. Valóban nagyon fontos, 
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hogy a tudományos tényekre alapozunk, és figyelembe vesszük a tudományt, 
mondjuk, ez nagyon sok más döntéshozatali területen is jó lenne Magyarországon, ha 
ilyen irányba mozdulnánk el, viszont mégis csak azt látjuk, hogy nagyon sok város 
nagyon sok ponton olyan intézkedéseket hozott, hogy a saját kibocsátásait megfogja, 
ami viszont nyilvánvalóan mégiscsak csökkenti a szennyezést, és ezzel eredményt 
értek el. (Molnár Zsolt ismételten jelzi, hogy szólni kíván.) 

Tehát azt gondolom, azt, hogy most újabb, mondjuk, évtizedeket várjunk arra, 
hogy pontosabb tudományos eredmények legyenek, és ezért ne cselekedjünk gyorsan 
és hatékonyan, elhibázottnak tartanám, hiszen azért abban nyilvánvalóan biztosak 
lehetünk, hogy a helybeli, lokális kibocsátás nyilván nagyon meghatározza, hogy 
milyen szennyezés van helyben, különösen egy ilyen inverziós időszakban, amikor ott 
dúsul a szennyezés. Tehát tényleg alapvetően mi is amellett vagyunk, hogy minél 
mélyebben figyelembe kell venni minden új eredményt, csak ettől még - hogy 
mondjam - a nyilvánvaló folyamatok, amik vannak, hogy, mondjuk, nő a vegyes 
tüzelés aránya, vagy nő a régi dízeljárművek aránya, ez ellen mégiscsak fel kell lépni, 
hiszen nyilvánvalóan ezek hozzájárulnak azért a szennyezéshez. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bendik Gábor! 

Bendik Gábor válasza 

BENDIK GÁBOR (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, 
amit Gergő mondott a végén. Nagyon fontos az is azokhoz az eredményekhez, hogy 
Magyarországon legyen a kibocsátásokról is egy megbízható modell, minden 
szektorban ezt most már uniós szabályok is elég szigorúan előírják. Reméljük, hogy ez 
mihamarabb ki is fog alakulni, a minisztérium dolgozik rajta, hogy ez is jó adatokat 
adjon, mert ezeket az eredményeket szerintem akkor fogjuk tudni teljes mértékben 
értékelni, ha látjuk azt is, hogy mi mit bocsátunk ki pontosan, és mennyi marad 
helyben. Tehát ez szerintem megérne egy elég komoly tudományos elemzést és talán 
egy beszélgetést is külön, bár nem biztos, hogy ezek között a keretek között.  

Még négy dologra nagyon apró választ adnék. Az egyik az azbesztpanaszokkal 
vagy az azbesztekkel kapcsolatos. A Miniszterelnökség képviselőitől elhangzott - 
lehet, hogy rosszul értettem -, hogy az azbeszttel kapcsolatos problémákra a 
közigazgatás teljes mértékben felkészült. Nekünk sajnos a gyakorlati tapasztalatunk 
nem ennyire pozitív. Budapesten például rengeteg lakossági panaszt hallunk arról, 
hogy a szomszédos ingatlanokat szakszerűtlenül bontják, és az azbesztet úgy kezelik, 
mintha teljesen ártalmatlan anyag lenne. Ezeknél nagyok sok esetben a korábbiakban 
az építési hatósághoz tettünk bejelentést, ez különösen akkor volt hatékony, amikor 
még létezett olyan fogalom, hogy bontási engedély, most már ilyen nincs, csak 
bejelentés van. Sajnos a másik probléma az, hogy az építési hatóságoktól már a 
bontások ellenőrzési jogkörét is elvették. Itt az építésfelügyelet az egyetlen, aki a 
bontásokat ellenőrizni tudja.  

Itt sajnos nagyon rosszak a tapasztalataink, csak írásban lehet hozzájuk 
bejelentést tenni, ők megmondták, hogy ők nagyon kevesen vannak, nagyon kicsik a 
kapacitásaik, még a Ket.-ben meghatározott határidőket sem tudják tartani, ráadásul 
a gyakorlatuk egy része azt mondja, hogy ezt nem is panaszként, hanem közérdekű 
bejelentésként kezelik, ami még plusz 30 napos határidőt ad nekik az egészre. 
Gondoljunk bele, hogy egy ház bontásánál kétszer 30 napos határidő eltelte azt 
jelenti, hogy az az azbeszt vagy azbeszttel szennyezett építési hulladék már vagy a 
levegőben van, vagy ki tudja, hol van. Tehát itt azért, én azt gondolom, lehetne lépni a 
hatósági rendszer hatékonysága érdekében. 
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A másik: szintén a hatósági rendszerrel kapcsolatban felmerült a szakhatósági 
kérdés. Ez azért fájdalmas a környezetvédelem szempontjából, mert, mondjuk, pont 
megint csak az építési engedélyezési eljárásokban, ahol a környezetvédelmi hatóság 
korábban szakhatóságként vett részt, ott valóban megszűnt ez a szakhatósági szerep 
(Palich Etelka közbeszól.), de, ez tény, ez egy szakkérdésként merül fel, tehát egy 
belső kérdésként, ami azért nagyon fontos és lényeges például a civil részvétel 
szempontjából, tehát ha egy környezetvédő civil szervezet a környezetvédelmi törvény 
alapján fel szeretne lépni, be szeretne jelentkezni ügyfélként az eljárásba, és majd 
esetleg jogorvoslati jogot szeretne gyakorolni, akkor erre a részletszabályokat egy 
2010-es legfelsőbb bírósági jogegységi döntés határozza meg, ami azt mondja, hogy 
abban az esetben van a környezetvédő szervezeteknek szerepe, ami környezetvédelmi 
ügy. Környezetvédelmi ügy pedig az építési engedélyezési eljárásokban az, ahol a 
környezetvédelmi hatóság szakhatóságként veszt részt. Miután itt ez már nincs, tehát 
egy hatóságnál van - nyilván fura is lenne, ha ugyanaz a hatóság különböző szervezeti 
egysége szakhatóságként egymás döntésében részt venne -, ezért ez veszélybe került.  

Sajnos még gyakorlati tapasztalat nem áll rendelkezésre, tehát bírói gyakorlat, 
nagyon reméljük, hogy a bíróságok kiterjesztően fogják értelmezni ezt a jogegységi 
döntést, de mindenképpen átgondolásra érdemes ebből a szempontból is. S 
valószínűleg erre utalt elnök úr is vagy ez lehetett az, ami, mondjuk, aggályos lehet. 

Elkerülő utak kapcsán Bencsik alelnök úr véleményével én azért nem értek 
egyet, és a mi véleményünk inkább elnök úr véleményéhez hasonlít jobban, ugyanis 
nem igaz az, hogy teljes mértékben áthelyezi a forgalmat. Sajnos az a tapasztalat 
nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, hogy az elkerülő utak - természetesen 
tisztelet a kivételnek - új, addig még nem létező forgalmat is vonzanak, hiszen 
gondoljunk csak bele, ha egy elkerülő utat építenek, a mellé nagyon gyorsan olyan 
létesítmények, olyan beruházások települnek, amelyek pont azt használják ki, hogy itt 
van egy új, gyorsan közlekedhető, ezért vonzó, az emberek számára vonzó szakasz, 
tehát oda logisztikai központok fognak létesülni, lakóparkok, irodaházak fognak 
létesülni, az pedig új, korábban még nem létező forgalmat vonz, nemcsak áthelyezte a 
központból. Tehát mi is azt mondjuk, hogy az elkerülő utaknál nagyobb 
átgondoltságra van szükség. Nem minden elkerülő út pozitív környezetvédelmi 
szempontból, természetesen fordítva sem igaz, az sem igaz, hogy minden elkerülő út 
elvetendő eleve. 

Az utolsó dolog: államtitkár úr említette itt a nyomozást, hogy megszüntették 
egy bizonyos esetben. Ez számunkra is nagyon nagy szívfájdalom, ezért én jómagam 
sajnálom is, hogy például a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium 
képviselői nincsenek jelen, ugyanis mi is úgy gondoljuk, hogy a hulladékégetésnél 
nemcsak levegőtisztaság-védelmi szempontból érdekes ez a kérdés, hanem bizony 
hulladékgazdálkodási szempontból is - államtitkár úr is említette -, hogy hova kerül 
egy vállalkozás hulladéka, például gyártásközi selejtje, és ilyen szempontból akár 
felmerülhet a büntető törvénykönyvben meghatározott hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértése bűncselekmény, gondolom, pont ilyen esetben szüntették meg 
a nyomozást az adott szervek. Itt is jó lenne egy egységes és szigorúbb értelmezés, 
elég lenne figyelembe venni azt, hogy ennek a cselekménynek a társadalomra való 
veszélyessége milyen nagy.  

Távol álljon tőlem, hogy populista példákat hozzak, de, mondjuk, egy áruházi 
lopásnál senkiben nem merül fel, hogy ez nem a rendőrségre tartozó ügy, holott mi 
úgy gondoljuk, hogy annak a társadalomra veszélyessége - még akkor is, ha 
természetesen az sem egy jó dolog - össze sem hasonlítható azzal, ha valaki a 
szomszédjának vagy a környezetének a levegőjét mérgezi. Tehát igenis bizonyos 
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szélsőséges esetekben, amikor már üzletszerűség vagy komolyabb szintű 
hulladékégetés valósul meg, az már bizony büntetőjogi helyzet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem Molnár urat, hogy ne tekintse 

udvariatlanságnak, nem tudom még egyszer megszavaztatni a hozzászólását, egyszer 
volt erre lehetőségem, és ilyenkor az eljárásrend szerint a meghívott előadók 
válaszolnak. Tehát tisztelettel kérem elnézését.  

A bizottság tagjainak van még ilyenkor reagálási lehetőségük, de felém nem 
érkezett ilyen jelzés, ezért megköszönve az összes meghívott előadónak, kormányzati 
szervezetnek és szakmai szervezetnek a részvételt, megköszönve az itt ülőknek a 
türelmet, jelen pillanatban az 1. napirendi pontot ezzel lezárnám. 

Utolsó gondolatként talán annyit szeretnék elmondani, amire részben utalások 
is történtek: jelen pillanatban Magyarország Alaptörvénye előírja a mindenkori 
jogalkotás számára, hogy a tudományos tényeket alkalmazni kell a jogalkotás során. 
Szintén Alaptörvényből eredő kötelezettsége a kormányzatnak az, hogy biztosítsa 
Magyarország állampolgárai számára a legmagasabb szintű egészséges környezetet, 
hiszen alapjogként definiálja ezt. Mindezekből adódóan valamennyiünknek vannak 
jócskán teendői. 

Én arra kérem az érintett civil szervezeteket, hogy továbbra is szorgalmasan 
mind a kormányt, mind a jogalkotót, az Országgyűlést keressék meg ilyen irányú 
törekvésekkel. Arra kérem az itt jelen lévőket, hogy az egész beszélgetést tekintsék 
szakmainak - alapvetően nem tekintem politikai témának ezt az ügyet -, hiszen 
valamennyiünknek az az érdeke, hogy egy egészségesebb, hosszabb életű és 
boldogabb társadalomban éljünk, ahol a társadalombiztosítási kiadások lényegesen 
szerényebbek, tehát sokkal több egészséges ember van. Mindezeken kell közösen 
munkálkodnunk, és ehhez kívánok önöknek további jó munkát, és bízom benne, hogy 
folytatjuk ezeket a beszélgetéseket, amelyek ezt elősegíthetik. Valamennyiüknek 
kellemes délutánt kívánok. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Nem akarok visszaélni az idejükkel, a bizottság részére már csak egy nagyon 
rövid tájékoztatás következik az egyebek között. Annyit szeretnék elmondani, hogy a 
következő ülésünk várhatóan két hét múlva lesz, jövő hétre várhatóan nem kell ülést 
összehívnom, ha nem történik valami rendkívüli. Két hét múlva az erdőgazdálkodási 
törvény bizottsági részletes vitáját kell lefolytatnunk, illetve ki vagyunk jelölve 
tárgysorozatba vételre a neonikotinoidok rovarölő hatásáról, illetve a két 
magyarországi derogációs kérelem visszavonásáról szóló országgyűlési határozattal 
kapcsolatban, illetve a glifozát és glifozátrezisztens növényekre vonatkozó nemzeti 
tárgyalási álláspont és intézkedési terv kialakításáról szóló országgyűlési határozat 
vonatkozásában. Tehát két hét múlva ez várható. 

Egyben tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy ma 14 órától a civil 
szervezetek képviselőivel tartunk találkozót, melynek fő témái a magyarországi 
természetvédelem helyzete, Paks II., illetve a fővárosi zöldfelületek állapota, valamint 
egyéb aktuális kérdések. A megbeszélésre - amelyre az 569-es teremben kerül sor - 
minden bizottsági tagot és szakértőt tisztelettel várunk.  

Arról szeretném még tájékoztatni a képviselőtársaimat - esetleg tolmácsolják a 
megfelelő szintek felé a pártban, a kormányban vagy a házvezetésben, hogy a GMO-
konferenciára a Ház vezetése biztosította a teljes hátteret és támogatást, amit 
tisztelettel köszönünk. A GMO-kerekasztalunk kérése volt ez, bizonytalanok voltunk 
azzal kapcsolatban, hogy meg tudjuk-e tenni, de jelen pillanatban megkaptuk az 
összes segítséget, így aztán az aulában szakmai poszterek kiállítására kerül sor a 
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konferencia helyszínén május 18-án, és egy száz fő fölötti konferenciát tudunk így 
lebonyolítani. Tisztelettel kérem önöket, hogy tolmácsolják a bizottság köszönetét ez 
ügyben.  

Az ülés berekesztése 

Az egyebek között más tájékoztatási feladatot nem éreztem. Megkérdezem, 
hogy van-e más, ami felmerül. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Mindannyiuknak köszönöm szépen a türelmet és a munkát. Szép délutánt kívánok! 
Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc.) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


