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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. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "A kormány 2030-ig hagyná, hogy évente tízezer ember 
haljon meg a légszennyezettség miatt? " 

Magyarországon  évente  8-10  ezer,  azaz  egy  városnyi  ember  halálát  a  légszennyezés  okozza.
Minden 16. halált. Számítások szerint jobb levegőminőség esetén a fővárosiak átlag másfél évvel
élhetnének  tovább.  Egészségesen.  Mert  a  légszennyezés  okozta,  legtöbbünk  életét  évekig
megkeserítő betegségekről még nem is beszéltünk.
A Kormány pontosan tudja, de legalábbis tudnia kellene, mit kellene a néma gyilkosok: pl. a szálló
por, a kén-dioxid, a nitrogén oxidok visszaszorítása érdekében tenni. Ha másért nem, hát azért, mert
a  levegő minőségére uniós előírások vonatkoznak,  amelyeknek már vagy 10 évvel  ezelőtt  meg
kellett volna felelni. De a Kormány kibújt ez alól. Önök még az évek óta folyó kötelezettségszegési
eljárásokat is annyira semmibe vették, hogy az Európai Bizottság kénytelen volt a mulasztásunkért
az Európai Bíróság elé utalni az ügyet.
Ezek után hogyan vegyük azt az ígéretét, hogy az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program
intézkedéseivel Magyarország 2030-ra majd eleget tesz a légköri szennyezőanyagok mérséklését
szigorúan megkövetelő uniós irányelvnek?
Miről fog szólni ez a Program? Milyen intézkedéseket terveznek, ki és milyen forrásból biztosítja
majd a végrehajtást?
Sor kerül-e végre egy érdemi lakossági energiahatékonysági programra és az energiaszegénység
felszámolására? mert ezzel jelentős mértékben csökkenhetne a fűtési eredetű légszennyezés.
És  mit  tesznek  a  közlekedési  eredetű  szennyezés  csökkentéséért,  a  közösségi  közlekedés
fejlesztéséért? Hiszen ezek a légszennyezést kiváltó fő tényezők.
Miniszter Úr!
Tudja  Ön,  hogy  mostantól  2030-ig  -  az  eddigi  számok  alapján  -  még  több  mint  100  ezer
honfitársunk hal meg idő előtt a légszennyezéstől?



Kérem, hogy ennek a felelősségnek a tudatában válaszoljon!
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