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országgyűlési képviselő
Interpelláció

Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § alapján

,,Miért kell évente egy városnyi embernek idő előtt meghalni Magyarországon a
légszennyezés miatt?"

címmel interpellációt kívánok benyújtani

Nagy István agrárminiszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a napokban ismét közreadta Európa
levegőminőségéről szóló legújabb jelentését.
Ami jó hír, hogy a következetes közösségi politikáknak, fejlesztéseknek köszönhetően 1990.
óta a finom szálló por (P M2,5 ) miatti korai halálozások száma számottevően csökkent. A
teljes kép mégis drámai: a légszennyezés jócskán meghaladta az EU és az Egészségügyi
Világszervezet határértékeit is, és 2015-ben csaknem félmillió ember idő előtti halált okozta
Európában.
A szálló por, a nitrogén-dioxid és a talaj közeli ózon okozza a legnagyobb ártalmat az emberi
egészségre. A közúti közlekedés az egyik fő légszennyezési forrás, de a mezőgazdaságból, az
energiatermelésből, az iparból és a háztartásokból származó kibocsátás is hozzájárul, és az
emberi egészségen túl károsítja a talajt, az erdőket, a vizeket, csökkenti a mezőgazdasági
hozamokat.
A magyar adatok még drámaibbak: 2015-ben 14 630 idő előtti halálesetet okozott a
légszennyezettség Magyarországon. Életévben számolva ez egy év alatt összesen 159 600
életév feláldozása! És ami még szomorúbb, ezzel a feketelista élbolyában vagyunk. A szálló



por esetében az EU-n belül csak Bulgáriában rosszabb a helyzet; amúgy még csak Macedónia,
Koszovó és Szerbia helyzete rosszabb.

,, A légszennyezés láthatatlan gyilkos". De e láthatatlan gyilkos mögött elégtelen és rossz
politikák állnak. Az Európai Bizottság már 2008-ban jogsértési eljárást indított Magyarország
ellen a levegőtisztasági követelmények be nem tartása miatt, és 2018-ban be is perelt minket
az elégtelen intézkedések miatt.

A várhatóan magas bírság fizetése helyett ésszerű lenne azonnali, valós intézkedésekre
fordítani a közpénzeket. De ehelyett mi történik? A kormány újra indítja a lignit, egy komoly
légszennyező anyag bányászatát, az EU forrásokat elherdálva segítség nélkül hagyja a
lakosságot az épületenergetikai korszerűsítésekben, mellyel rengeteg szennyezőanyag
kibocsátás volna megelőzhető. Képtelen kezelni a milliókat érintő energiaszegénységet, és
következetesen források nélkül hagyja a közlekedés környezetbarát fejlesztését, sőt,
Brüsszelben még ellene is szavaz. Még nincs is fütésszezon, de már most településeink
tucatjain a légszennyezés meghaladta az egészségügyi határértékeket; a baj tehát csak nő!

Milyen intézkedéseket kíván hozni a Kormány egy városnyi magyar ember idő előtti
halálának megelőzése érdekében?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. november 7.
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