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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani a Vidékfejlesztés i
Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„Milyen az "eredményességi mutatója" a környezetvédelmi szakhatóságok
munkájának? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy elkeseredett állampolgár keresett meg Országgy űlési képviselőként az alább ismertetett
környezetvédelmi panasszal, melyben segítséget kért a hatóságok tehetetlensége és a
panaszolt következmények nélküli károsító tevékenysége miatt .

Egy megyei jogú város területén hosszú évek óta fennáll az alábbi környezetszennyező
helyzet .

„A környezetkárosítók több mint tizenkét éve keserítik meg lakókörnyezetük mindennap i
életét. A helyi szabályok szerint maximum 3 kutyát, néhány csirkét lehetne tartani . Ennek
ellenére panaszoltak tíz évig büntetlenül tartottak lovakat, teheneket, birkákat, kecskéket,
sertéseket. Az állattartásuk módja semmilyen szabályozási feltételnek sem felelt meg .
Borzasztó volt a bűz, rettentően elszaporodtak a patkányok,a legyek. A kommunális
hulladékaikat a kertbe dobálták ki. Itt megtalálható volt a lukas tornacipő, lavór, kopott
autógumi, a gyerek alól kidobott használt pelenka, stb. A kertjükben felépítettek egy pottyantós
wc-t ,de ennek ellenére a férfiak és a nők is a kertben végzik a "kis és nagy dolgukat. "Évek
óta rendszeresen bontják az autókat, égetik az " innen-onnan " beszerzett kábelekr ől a
műanyagot. A bontásra hozott autókat baltával verik szét . Ilyen alkalmakkor visszhangzik a z
egész környék. Hogy ne unatkozzanak közben, kiteszik a magnót, rádiót az emeleti ablakba, é s
onnan üvöltetik a zenét. Ezt a tevékenységet napra és napszakra tekintet nélkül bármikor
megteszik, ünnep-és vasárnapokon is . Több éve már, hogy telente hazahordják a gumiszerel ő
műhelyekből kidobált kopott autógumikat. Ezeket feldarabolják és EGÉSZ TÉLEN, ezze l
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fűtenek. Másfél óránként jól megrakják a kályhákat. Ilyenkor ömlik a fekete füst a szabadba a
kéményükből. A gumi negyed óra múlva elég, a füst elszáll . A kihívott polgárőr már nem lát
semmit. Csak a bűzt érezni. A levegőszennyezést nem lehet rájuk bizonyítani. (Ezért kértük a
Főfelügyelőség embereit a tüzelőberendezésekből való mintavételre .) Olyan elviselhetetlen,
torkot, tüdőt maró, (rákot okozó) az égett gumi füstje, hogy a h űvösebb napokon nem lehet
kimenni a kertbe . A talajba elásott kommunális és egyéb hulladék már csak hab a tortán .

Sajnos egyik hatóság sem tett semmit ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetés e
érdekében. Pedig már megkerestük a Városi Önkormányzatot, ÁNTSZ-t, Állampolgári Jogo k
Biztosát, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalt, a Vidékfejlesztési Minisztériumot, a Közé p
Duna Völgyi Környezetvédelmi Főfelügyelőséget. Mindenki igazat adott nekünk,
szörnyülködtek azután nem történt semmi. "

A levélben foglaltak alapján megkerestük az illetékes hatóságokat . A kézhez vett válaszokból
kiderült, hogy a panaszban foglaltak mind a tényállás, mind a hatóságok tehetetlenségér e
vonatkoztava – valósak .

A hatóságok, bár intézkedtek a maguk módján, a környezetszennyez ő tevékenység
megszüntetése tekintetében eredménytelenek voltak . Jogi keretek között meghozott döntései k
nem voltak hatékonyak . Minden szerv a másiktól várja a mai napig a tényleges intézkedést .
Cselekményre irányuló hatósági végrehajtást nem tettek .

Egyetlen hatósági eredményt lehet felmutatni több év hosszas levelezése után : vádat emeltek
az ingatlan tulajdonosával és a károkozó cselekményeket elkövetővel szemben 2011 . áprili s
29-én veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének b űntette
miatt.

A ténylegesen már bekövetkezett és a folyamatosan gyakorolt cselekménye k
következtében újra termel ődő környezetei károk, azonban felszámolásra nem kerültek .
Már pedig önkéntes jogkövetéssel – az előzmények ismeretében - nem is fognak .

Döbbenettel olvastam a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügy i
Felügyelőség, mint a környezetvédelemért felel ős szakmai hatóságtól kapott részlete s
tájékoztatást az ügyben megtett hatósági intézkedésekről és a különböző minőségben
lefolytatott eljárásokról . A környezetvédelmi hatóság bírságai rendre hatástalanok maradtak,
míg végül pénzkövetelés behajtása iránt a kötelezettel szemben végrehajtási intézkedést
kezdeményeztek. Ennek eredményeképpen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság havi 453 Ft-o s
részletekben vonja le kötelezettől a 650000Ft-os bírságtartozást, mely egyszer ű
számítással is 119 évi id őtartamot jelent . A környezetszennyez ő helyzettel, pedig nem
történik semmi .

A bírságok visszatartó ereje és szankció jellege nem tudja a hatását kifejteni annak összegét ő l
függetlenül egy olyan kötelezettel szemben, akinek bejelentett jövedelme alig, vag y
egyáltalán nincs . Ennek ellenére a környezetvédelmi hatóságok a bírságolási formá t
választották minden esetben a kötelezettség kikényszerítésére . Érdeklődésünkre tekintettel ,
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arra hivatkoztak, hogy a végrehajtási költség szükséges fedezete nem áll rendelkezésére és a
hatóság által megel ő legezett összeg utólagos behajtása egyébként is bizonytalan .

Álláspontunk szerint ezzel a szemlélettel a hatóság nem tesz eleget törvényi kötelezettségéne k
és az Ön által zászlóra tűzött, a szervezetük hivatalos honlapján is meghirdetett alapelvekne k
és célkitűzéseknek:

„A környezetvédelem célja az ökológiai rendszerek m űködőképességének fenntartása, a
környezeti értékek megőrzése, a természeti erőforrások fenntartható használata, amely a jele n
és jövő nemzedékek életfeltételeinek a záloga. Ennek előfeltétele a környezet állapotában

végbemenő változások, a környezeti hatások nyomon követése, értékelése; a környezetet érintő
hazai és nemzetközi vonatkozású döntéshozatali folyamatok átláthatóvá tétele és az azokka l

kapcsolatos tájékoztatás javítása .

Környezetvédelmi feladok egyrészt utólagos beavatkozások, a káros és veszélyes hatáso k
kiszűrése, másrészt ezen veszélyeztetettségek megel őzése, azaz olyan szabályrendszer
kialakítása amely elősegíti a környezetkárosító cselekmények megelőzését, csökkentését,
illetve megszüntetését, valamint bekövetkezésük esetén megfelelő hátterül szolgál a
szankcionálásra. A megelőzés a kibocsátás csökkentés eminens célja, eszközei pedig szorosa n

illeszkednek a fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtásához is. A környezetvédelmi

eszközrendszer kiterjed a hatósági munka szabályozására, de olyan „ önkéntes eszközök ”
kifejlesztésére, adaptációjára is mint a környezetvédelmi védjegy rendszer, vagy az egye s
vállalkozások környezetvédelmi minősítésnek a rendszere . "

Tisztelt Miniszter Úr !

A fent leírt ügyben tapasztaltak alapján elsősorban környezett tudatos állampolgárként é s
úgyis, mint országgyűlési képviselő a következő kéréssel fordulok Önhöz :

1. Az 1990. évi LV. törvény 8.§-a alapján kérem felvilágosítását, hogy okkal és jogga l

zárkózhat-e el a végrehajtás tényleges módjától az a hatóság, mely maga i s

megtapasztalja, hogy környezetszennyező állapot áll fent és végrehajtható
cselekményre vonatkozó kötelezéseket hozott (2004 . évi CXL. Tv. 140.-142 .§)?

2. Biztosít-e a költségvetés az eljáró hatósági szervek számára elkülönített végrehajtás i
keretet és amennyiben igen annak felhasználása milyen mérlegelési szemponto k
alapján történik. Gondolok itt arra, hogy amennyiben sajtó visszhangot kap egy
környezetszennyezés, akkor hatékonyan elszállítják, fert őtlenítik, rekultiválják a
szennyezett területet, míg egy helyi élettér, egy egyedi ügy vonatkozásában má s

elbírálás történik .

3. Milyen vezetői intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az új szolgáltató

közigazgatás vezér-elv ne csak a média számára jelentsen hangoztatható frázist ,
hanem ténylegesen az újonnan kinevezett kormányhivatalnokok szemléletében i s
tükröződjön, még hozzá természetesen és ne felsőbb ráhatásra .
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4. A konkrét esetben is számos hatóság az elkülönült hatáskörökre tekintettel egymástó l

függetlenül jár el . Van-e akadálya annak, hogy a speciális szakértelemmel rendelkez ő
környezetvédelmi szakhatóság, mint koordináló szakhatóság együttm űködve a

társhatóságokkal komplexen kezeljen egy ilyen helyzetet és a

194/2009 ./IX.15 ./Kormámyrendelettel szabályozott ún. integrált eljárás keretében

kezelje az ilyen összetett intézkedést igényl ő környezetszennyezési ügyeket, akkor is ,

ha nem kiemelt eljárások?

Amennyiben a témával kapcsolatban további információra vagy kérdésre lenne szükség, állo k
rendelkezésére.

Budapest, 2011 . szeptember 19 .

Tisztelettel :

Hege is Lorántné
Jobbik
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