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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: "Meddig huny szemet a hatóság a SICTA Kft. 
környezetszennyező tevékenysége felett?" 

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Több éve húzódik az a környezetszennyező tevékenység, ami a választókörzetemet sújtja 
széljárástól függően, de érintve Arnót, valamint Onga és Felsőzsolca területét. 2018. augusztus
15-én írásbeli megkereséssel fordultam Önhöz, de a probléma azóta sem oldódott meg, a 
környéket még mindig rendszeresen elárasztja a fojtó és erősen maró szaghatás.

A civilek számos alkalommal keresték fel a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, Csöbör 
Katalint és a cég tulajdonosát, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre, sikertelenül. A 
helyiek szorgalmazzák egy védő zöld sáv létrehozását, így csökkentve a bűzhatást.

A hatósági jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szagot érzi a hivatal is: 9 esetből háromszor 
intenzíven és ötször kevésbé intenzíven. A szag a szélirányok alapján kétségtelen, hogy a SICTA-tól
jött. A hatósági előírásokkal ellentétesen a céges épületen a nyílászárókat rendszeresen nyitva 
találták.

A 0-24 órában működő ozmotikus kaput többnyire működő állapotban találták, de nem mindig. 
Ráadásul volt olyan, hogy az ozmotikus kapu ment és "intenzívnek" jelölték meg a szaghatást. 
Ezzel gyakorlatilag dokumentálva, hogy nem ér semmit ez a műszaki megoldás, valamint nem is 
üzemeltetik folyamatosan, ahogy azt előírták.

Fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy mikor kívánnak érdemi lépéseket tenni 
az ügyben úgy, hogy az a lakosság számára is megfelelő legyen? Meddig kell még szagolnia a 
környéken élőknek a SICTA Kft. felől érkező bűzt?



Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. február 4.

Tisztelettel,

Jakab Péter

országgyűlési képviselő
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