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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: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan szolgálja a légszennyezés elleni fellépést az 
illegális égetések ellenőrzésének átszervezése?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A 360/2019. (XII. 30.) kormányrendelet a területileg illetékes járási hivataloktól a 
megyeszékhelyeken működő kormányhivatalok környezet- és természetvédelmi főosztályaihoz 
helyezi az illegális lakossági hulladékégetéssel kapcsolatos hatósági feladatokat. Ezáltal márciustól 
egy olyan ügykörben, ahol a probléma jellegéből és elterjedtségéből adódóan érdemi fellépésre 
leginkább az önkormányzatok lennének képesek, az észlelés és a lehetséges beavatkozás 
helyszínétől még távolabbi szintre kerül az intézkedési hatáskör.

Amint az Ön előtt is ismert, Magyarország immár évtizedes távlatban képtelennek bizonyult az 
uniós szállópor-határértékek betartására. A szállópor-szennyezés fő forrása a korszerűtlen lakossági 
fűtés, a rossz minőségű fűtőanyag, és a kommunális hulladék illegális elégetése. Ezen a területen a 
helyzet a tendenciákat tekintve nem javul - ahogyan az az egészséges környezethez való 
alkotmányos jog alapján elvárható lenne -, és fennáll a veszély, hogy a mostani, a szubszidiaritás 
elvének, a megelőzési elvnek és a józan észnek is ellentmondó kormányzati lépés tovább ront rajta.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatni róla,

-milyen hatásvizsgálat, illetve szakmai álláspont alapján került sor a hatósági jogkörök 
átrendezésére,

-hogyan szolgálja ez a döntés a légszennyezés elleni hatékonyabb fellépést, és az egészségügyi 
határértékek belátható időn belül történő betartását,

-pontosan milyen szervezeti rendben, hány fővel, milyen területi eloszlásban fogják a megyei 



hivatalok 3200 településen ellenőrizni az illegális égetéseket (és adott esetben valós időben vagy 
rövid határidővel föllépni azok ellen),

-milyen lehetősége lesz a szennyezésnek kitett lakosságnak az észlelt esetek bejelentésére és a 
hatósági fellépés kikényszerítésére (lesz-e a bejelentéseket 24 órában fogadó zöld szám, ha igen, 
mekkora stáb kezeli majd a bejelentéseket, milyen határidővel kell az érkezett bejelentéseket 
kivizsgálni és az észlelt légszennyezés ellen föllépni)?

-lesz-e valamilyen, a lakossági/társadalmi kontrollt és a transzparenciát szolgáló elem az új 
rendszerben, nyomonkövethető lesz-e a bejelentők illetve a nyilvánosság számára a bejelentések 
mennyisége, területi megoszlása és utóélete?

Budapest, 2020. február 4.

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadett
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