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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Vadai Ágnes (DK) 
országgyűlési képviselő "Mit tett a Román-Magyar Környezetvédelmi Vegyes Bizottság a veszélyes 
füst érkezésnek észlelése után?" című, K/16821. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott 
válaszomat. 



 
 
Címzett: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Benyújtó: Farkas Sándor, Agrárminisztérium államtitkára 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Nagy István
miniszterhez benyújtott, „Mit tett a Román-Magyar Környezetvédelmi Vegyes Bizottság a veszélyes
füst  érkezésnek  észlelése  után?” című,  K/16821.  számú  írásbeli  kérdésére  –  a  miniszter
megbízásából – az alábbi választ adom.

Elöljáróban  fel  kell  hívnom  rá  Képviselő  Asszony  figyelmét,  hogy  a  Román-Magyar
Környezetvédelmi  Vegyes  Bizottság  nem  katasztrófavédelmi,  válságkezelő  bevetési  csoport,  a
környezetszennyezéssel  járó  balesetek,  haváriák  kivizsgálása  és  a  védekezéshez  szükséges
intézkedések megtétele a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok feladata.
A rendelkezésre álló információk alapján 2021. július 9-én hajnalban a Romániai Nagyszalontán, az
országhatártól mintegy 5 km-re kigyulladt műanyaghulladék-feldolgozónál keletkezett tűz füstjét a
szél  nyugatra,  Magyarország irányába,  a  Békés megyei  Geszt  térségébe fújta.  A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mobillaborja  (KML) Geszt  település külterületén haladéktalanul
megkezdte  a  gázkoncentráció  mérését  gépjárműre  telepített,  illetve  kézi  gázkoncentráció  mérő
műszerekkel.
A méréseket  július  10-én  késő  délutánig  folytatták  Mezőgyán,  Zsadány,  Biharugra,  Méhkerék,
Nagygyanté  településeken  és  Méhkerék  Határátkelő  területén.  A  mérések  során  egészségre
veszélyes  mértékű  gázkoncentráció  nem  volt  kimutatható,  ezért  lakosságvédelmi  intézkedések
megtételére nem volt szükség, a lángokat még aznap délután eloltották. Fentiekre való tekintettel a
Békés  Megyei  Kormányhivatalnak  sem  a  közegészségügyi,  sem  a  környezetvédelmi  hatósági
jogkörében eljárva nem kellett a lakosság felé intézkednie.
A  levegő  védelméről  szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  19.  §-a  szerint  rendkívüli
levegővédelmi intézkedéseket akkor kell tenni, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, a
légszennyezettség  tartósan  és  nagy  területen  meghaladja  egy  vagy  több  légszennyező  anyag
tájékoztatási  vagy  riasztási  küszöbértékét.  Ebben  az  esetben  a  tájékoztatási  és  riasztási
küszöbértékek túllépéséről, valamint azok megszűnéséről az érintett lakosságot tájékoztatni kell a
rádió, televízió, nyomtatott sajtó, internet útján, vagy a helyben szokásos módon. A tájékoztatásnak
az alábbiakra kell kiterjednie: a túllépés helye, az érintett terület mértéke, a túllépés kezdete és
várható  időtartama,  előrejelzés  a  következő  időszakra,  tájékoztatás  a  lehetséges  egészségügyi
hatásokról,  veszélyeztetett  népességcsoportok,  javasolt  elővigyázatossági intézkedések, a további
információk elérési módja, stb.
Az országhatáron átterjedő légszennyezés esetén továbbá az uniós előírások értelmében az érintett
országok  a  két-  és  többoldalú  nemzetközi  egyezményeknek  megfelelően  értesítik  egymást,  és
szükség szerint kezdeményezik a kölcsönös segítségnyújtást.
Jelen esetben – a szél irányától eltekintve - nem voltak kedvezőtlenek a meteorológiai viszonyok
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(nem volt pl. köd), így az ismert adatok szerint a légmozgás által átkerült szennyező gázok gyorsan
felhígultak. A füst eloszlott, az érintett területet elhagyta, és emiatt tartós légszennyezettség nem
alakult  ki,  így a  lakosság sem volt  veszélyben,  illetve a légszennyezés forrása is  24 órán belül
megszűnt.
Természetesen amennyiben a katasztrófa általi,  vagy bármilyen más határon átnyúló szennyezés
negatívan befolyásolná Magyarország környezeti állapotát,  és kezelése további, esetleg hosszabb
távú intézkedéseket igényelne, azt a két- és többoldalú fórumokon is napirendre vetetjük.
Bízom benne, hogy válaszom Képviselő Asszony aggodalmát eloszlatta.

Üdvözlettel:

Farkas Sándor
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