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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A Belügyminisztérium milyen kármegelőző 
intézkedéseket képes és kész tenni a Kiskunhalas határában gondatlanul tárolt nagy 
mennyiségű veszélyes hulladék növekvő környezeti kockázatából eredő károk megelőzése 
érdekében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Rendszeresen  jutnak  el  hozzám  lakossági  panaszok  és  sajtóhírek  az  Országos  Környezeti
Kármentesítési  Program  megtorpanása  és  az  ebből  eredő,  növekvő  egészségi  és  környezeti
kockázatok, károk miatt.  Tudjuk, hogy ezeknek az örökölt  szennyeződéseknek az a legnagyobb
veszélye,  hogy az emberi szem elől rejtve a talajban és ezen keresztül a felszín alatti  vizekben
megmaradnak;  jelentős  részüknél  a  talaj  és  a  felszín  alatti  vizek  szennyezése  csak  akkor válik
egyértelműen  ismertté,  amikor  az  már  közvetlen  veszélyt  jelent  az  élővilágra,  sok  esetben  az
emberek egészségére, akadályozza a területfejlesztést, az ingatlan-forgalmat.

Az viszont különösen sajnálatos, hogy ezen „örökölt” szennyezések mellett újabbak is keletkeznek,
melyek  megelőzése,  érdemi  kezelése  terén  az  illetékes  kormányzati  szervek  ugyancsak
eredménytelen  tevékenységet  folytatnak.  Erre  példa  többek  között  a  Kiskunhalas  határában
gondatlanul tárolt nagy mennyiségű veszélyes hulladék. Festékek, oldószerek, olajok, egészségügyi
veszélyes  hulladékok,  laboratóriumi  vegyszerek maradékait  tárolják sérült,  repedt  hordókban és
műanyag tárolókban teljesen szabálytalanul, a szigetelés nélküli puszta földön. A vegyi anyagok egy
része kijutott a környezetbe. A cég, amely annak idején a szennyezést okozta, nem tudott felelni
vagyonával az általa okozott  károkért,  és a hatóság hiába bírságolta és tiltotta be a cég további
tevékenységét illegális hulladéktárolás miatt, illetve kötelezte a veszélyes hulladékok elszállítására,
ez azóta sem hozott eredményt.

Hosszú évek alatt bírságok, perek követik egymást, de az érdemi megoldás szempontjából ez csak



időhúzás, időveszteség. Nem lehet csak arra várni, hogy véget érjen a jogi procedúra, mert ez alatt
az idő alatt a kockázat, a károk és a kármentesítés költségigénye csak nő. A veszélyes hulladékot
haladéktalanul biztonságos helyre kellene szállítani és ártalmatlanítani, hogy a sérült hordókból és
tárolókból ne szennyeződhessenek tovább az érintett területek, és a szükséges kármentesítést is el
kellene végezni.

A lakosság,  az  önkormányzatok,  a  vizek  védelme  és  a  katasztrófavédelem  területére  egyaránt
kiterjedő  hatásköre  alapján  feltételezem,  hogy  a  Belügyminisztérium,  ezen  belül  a
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  nem  akarja  megvárni  a  szükséges  intézkedésekkel  a
környezetkárosodás megtörténtét.

Fentiek alapján kérem szíves válaszát a következőkérdésekre:

1.  Milyen módon,  milyen forrásból  és  ütemezéssel  látja  megoldhatónak ezt  az  akut  környezeti
problémát?

2.  A Belügyminisztérium milye  lépéseket  tehet,  illetve  tervez  tenni  az  ügy mielőbbi  rendezése
érdekében?

Tisztelettel várom felmerült kérdéseimre válaszát.

Budapest, 2018. november 29.
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