
dr. Apáti István
országgyűlési képvisel ő

Országgyű lés Hivatala

.4 ( 41 <4
Érkezett :

2017 MARC 19,

irományszám

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez,

„Akkor most jön a füstadó?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár 2016 novemberében kijelentette,
hogy Magyarországon az elmúlt években átalakult a szállópor-szennyezettség kibocsátási
oldala és ez ma már kétharmad részben a lakossági fűtésből ered. Igaz, hogy a barna- és a
feketeszénre is kiterjedt ez a megkérdőjelezhető hitelességű vizsgálat, de a földgáz helyett a fa

jelenti a leggyakoribb alternatívát .
Különösnek tartjuk azt is, hogy nem beszéltek a földgázzal történő fűtés környezetkárosító

hatásairól, az ehhez kapcsolódó szállópor szennyezettségr ő l .

Ily módon nem lehet objektíven összehasonlítani a gáz és az egyéb fűtési módok

környezetkárosító hatásait .



Több személyes és telefonos állampolgári megkeresést kaptam a témában . Az emberek
egyértelműen félnek attól, hogy a jövőben nem fűthetnek fával, amely a legolcsóbb megoldás
számukra . Gondolom, nem szükséges részletezni, mekkora képtelenség átállítani az össze s
fafűtésű háztartást gázfűtésre. A másik komoly félelem, ugyan nem tiltják be a fafűtést, de új
adót készülnek bevezetni .

Feltételezzük, hogy a levegő szennyezettségére való hivatkozás a lakosság irányába intézet t

burkolt fenyegetéssel kombinált üzleti fogás . Úgy tűnik, így akarják az embereket a gázfűtés
irányába terelni . Lehetséges, hogy az állami közműszolgáltatónak nincs elegendő ügyfele .

Ha megalapozott a feltételezésünk, akkor megint a szegény embereken csattan az ostor,

hiszen elsősorban jövedelmi okokra vezethető vissza, ha valaki nem a — jóval kényelmesebb —

gázfűtést használja. Aki a nép pártján áll az nem támogathat tiltást vagy új adót bevezet ő
intézkedéseket, amelyek ismét a legszegényebb néprétegeket sújtanák .

Helyettes államtitkár úr ködösen fogalmaz a lakossági tüzel ő berendezések kibocsátásának
szabályozásáról, ezért felmerülnek a következ ő kérdések :

Milyen szabályozást kívánnak a lakossági tüzelőberendezések kibocsátásával
kapcsolatban bevezetni?
Adót, díjat vagy bármilyen megnevezés ű közterhet akarnak a nép nyakába sózni ?
Több, mint ötszáz év után újra jön a füstadó ?
Mikorra tervezik a szabályozás bevezetését ?
Bármilyen szigorítás esetén milyen kompenzációban részesülhetnek azok a
háztartások, amelyek a gázfűtést nem engedhetik meg maguknak?
Miért nem kezdenek szabadságharcba Brüsszellel az újabb népnyúzás (szigorítás ,
tiltás vagy adóztatás) megakadályozása érdekében ?

Érdemi válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2017. március 29 .

Tisztelettel :


	page 1
	page 2

