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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. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért késnek a Kormány környezetegészségügyi 
intézkedései, mikor lesz új Nemzeti Környezetegészségügyi Program?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országos Közegészségügyi Központ által 2017-ben közreadott Magyarország 
Környezetegészségügyi Helyzete című kiadványban foglaltak alátámasztják azt a régóta 
hangoztatott aggodalmunkat, hogy a környezet állapotának romlása és egyes káros környezeti 
tényezők súlyosabbá válása szoros összefüggést mutat a magyar lakosság számos krónikus, idő 
előtti halálozáshoz vezető megbetegedéssel, amelyek már nem csak az idős korosztályt, de a 
fiatalokat és gyermekeinket is érintik. Ez ellen tennünk kell valamit!

A jelentés szerint „Magyarországon az összes betegségteher 6,2%-a tulajdonítható környezeti 
kockázati tényezőknek.

Például:

-A WHO egészségi irányértékét meghaladó szálló por szennyezettség az összes természetes 
halálozás mintegy 3–14%-áért tehető felelőssé a 30 évnél idősebb lakosság körében. (A 
legjelentősebb hatás a szív és érrendszeri betegségek esetén mutatható ki. Egyes szívbetegségek 
miatti halálesetek mintegy 15–23%-a, a stroke miatti halálesetek 12– 34%-a tulajdonítható ennek a
kitettségnek. A krónikus obstruktív tüdőbetegség miatti halálozás mintegy 7–15%-a, a tüdőrák miatt
bekövetkező halálesetek 8–18%-a írható a PM szennyezettség rovására.)

-De elkeserítő a helyzet a beltéri levegőminőség alakulását tekintve (pl. az 5000 főnél kisebb falusi 
településeken a lakások 38,4%-a penészes)

-Az elektromágneses terhelés esetében (a városi lakosság elektromágneses expozíciója az utóbbi 40



évben közel 300-szorosára emelkedett),

-A hőhullámos napok alatti többlethalálozás (napi halálozás-növekedés 2005-2014 között évente 
átlagosan kb. 780)

-Az UV sugárzással kapcsolatos bőrdaganatok előfordulása

-A hormonháztartást zavaró anyagok, melyek miatt hazánkban jelentősen növekedett a 
pajzsmirigyrák és a prosztatarák incidenciája, valamint diabetes megbetegedések.

-És a jelentés pl. az azbeszttel kapcsolatos ügyekkel nem is foglalkozik.

Miniszter Úr!

Nem gondolja, hogy indokolt és időszerű volna egy, a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz 
kapcsolódó Nemzeti Környezetegészségügyi Program megalkotása és végrehajtása?
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