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Szóbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani

Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterhez

Mit tesz a Kormány és az egészségügyért felelős tárca azért, hogy egyes környezeti
ártalmakból eredő, előre látható megbetegedések és halálozások csökkenjenek?

Tisztelt Miniszter Úr!

Naponta kapunk híreket a hazai egészségügyi ellátás kritikus helyzetéről. Talán ezért esik
ritkábban szó az egészségmegőrzésről, melynek fontos tényezője a veszélyeztetett csoportok
rendszeres egészségügyi szűrése. E téren sajátos problémát jelentenek a régóta ismert
környezeti kockázatok által előidézett megbetegedések, pedig megfelelő kormányzati
intézkedésekkel megelőzhetők, vagy legalább enyhíthetők volnának.

Évtizedek óta tudjuk, hogy az azbeszt mikroszkopikus méretű szálai a tüdőbe belélegezve
nem tudnak lebomlani, ezért súlyos légzőszervi megbetegedéseket, kötőhártya-túlburjánzást,
tüdőszöveti hegesedést (azbesztózist), mellhártyadaganatot (mesotheliomát) és tüdőrákot
okoznak. A veszélyeztetés az idő előrehaladtával nem csökken, így nem csak a szórt azbesztes
épületeket eddig használókat betegítik meg, de a most felnövő generációkat, gyermekeinket
is. Ez a probléma ma Magyarországon több mint húszezer lakást, de emellett kórházakat,
óvodákat, iskolákat, szállodákat, boltokat és irodákat is érint.
Indult olyan azbeszt per Magyarországon (Heves megyei Lőrinci és Zagyvaszántó ügy), ahol a
gyorsított eljárás ellenére a felperesek egyike sem élte meg az ítélethozatalt, mert belehalt az
azbeszt okozta betegségekbe.



A 90-es években már elindult egy országos azbesztmentesítési program, de a végrehajtása
megszakadt a Fidesz kormány idején.
Az egészségügy foglalkozik-e annak nyomon követésével, hogy országosan hány, azbeszt
okozta megbetegedést, halálesetet diagnosztizálnak? A házi- és szakorvosok
adatszolgáltatásai alapján megbecsülték-e, mekkora a baj?

Milyen lehetőségeket lát a veszélyeztetett emberek kiszűrése, a megbetegedések
előrehaladásának megfékezése érdekében?

Tervez-e lépéseket annak érdekében, hogy a kiváltó ok, a szórt azbeszt mentesítése az
országos program keretében mielőbb újra induljon?

Várom szíves válaszát.

Budapest, 2018. október 30.
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