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Hallgatag hatóságok – 2009-es feketelista 
 
 
A 2004. évi XXIX. törvény 142. §-ának (1) bekezdése szerint az állami, önkormányzati 
szerveknek 30 napon belül válaszolniuk kell a közérdekű bejelentésekre. Még 
mindig akadnak azonban hatóságok, állami szervek, akik nem érzik magukra 
kötelezőnek a jogszabályok betartását. Máshol javulás tapasztalható. Míg a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 
elmúlt években rendszeresen egyáltalán nem válaszolt leveleinkre, de olyan is 
előfordult, hogy másfél év késéssel, addig 2009-ben egy levél kivételével (adatkérés 
8 napos határidővel) valamennyire határidőben válaszolt. Nem mondható ez el más 
hatóságokról. 
 
Avarégetés miatt kerestük meg Ecseg önkormányzatának képviselő-testületét 2009. 
október 22-én, kérve őket, hogy szigorítsák és ellenőrizzék a kerti hulladékok és avar 
égetését. Válasz nem érkezett, telefonos érdeklődésünkre tájékoztattak, hogy a következő 
testületi ülésen tárgyalják a témát. 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Pont Irodája a csúcstartó 
feketelistánkon. Két levelet is küldtünk nekik, az egyiket postai úton 2009. október 2-án, a 
másikat a minisztérium honlapján megadott email címre 2009. december 15-én, de 
egyikre sem érkezett válasz. Két napon keresztül telefonon sem tudtuk elérni őket, majd 
közölték, hogy fogalmuk sincs róla, hová lett postai úton feladott levelünk és az emailt 
keresik. A kérdés az, hogy vajon miért tartja fenn a minisztérium ezt az irodát? 
Megjegyezzük, hogy a korábbi években is fordultunk hozzájuk több esetben, akkor nem 
voltak ilyen kedvezőtlen tapasztalataink, azonnal válaszoltak, nagyon készségesek voltak. 
 
A megnövekedett lakóövezeti autóforgalom miatt írtunk Balatonfüred polgármesterének 
2009. december 8-án, válasz tőle sem érkezett. Telefonos érdeklődésünkre tájékoztattak, 
hogy hamarosan válaszolnak. 
 
 
Budapest, 2010. február 10. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
 
 



Budapest, 2009. október 22.

Ecseg Község Önkormányzata
Moravcsik Ferenc polgármester, képviselőtestület
3053 ECSEG, Hősök tere 2.

Tárgy: Avarégetés, kerti hulladék égetés

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági panasz érkezett szervezetünkhöz, hogy Ecseget rendszeresen fojtogató bűzös füst 
árasztja el az avar- és kerti hulladék égetés következtében. A panaszos szerint hosszú évekig a 
háztartási  szemét  hetenkénti  összegyűjtés  után meggyújtásra  került,  ami aztán egész héten 
iszonyú bűzt okozott.

Tudomásunk  szerint  az  önkormányzat  rendeletben  szabályozta  a  kerti  hulladék  égetését, 
kedden és szombaton 9-15 óra közt lehetséges az égetés. A most hozott rendeletben ugyan 
megemlítik,  hogy a  kerti  hulladék  elsősorban komposztálandó,  de  tudomásunk  szerint  az 
Önkormányzat is nyáron minden héten a patakparton gyújtatta meg a lekaszált növényzetet. 
Tavaly az akták selejtezésekor az Önki udvarán reaktak „tábortüzet”, de tudomásunk szerint a 
lakosság is gyakran elégeti a kommunális hulladékot. A műanyagok égetése pedig rendkívül 
veszélyes, gyakran azonnali halált okozó mérgező anyagok felszabadulásával jár1.

Az  avarégetés  során  a  levegőbe  kerülő  apró  részecskék  (szállópor,  PM10)  katasztrofális 
hatással vannak a lakosságra. Az Európai Unió tanulmánya2 szerint a szállópor szennyezés 
hazánkban  évente  15.865  lakos  idő  előtti  elhalálozásához  vezet.  Mivel  ezek  az  emberek 
átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, évente 153.000 életévet veszít összesen az ország 
lakossága. Ebben a tekintetben első helyen állunk Európában, olyan államokat megelőzve, 
mint Szerbia, Montenegró, Bulgária. A részecskeszennyezés miatt a magyar lakosság 16-160 
millió napot betegeskedik3 évente (asztma, allergia, akut és krónikus légúti megbetegedések, 
immunrendszer  legyengülése,  szív-  és  érrendszeri  megbetegedések).  Javasoljuk, 
gondolkozzanak el rajta, hogy rokonaik körében valaki,  vagy éppen Önök szenvednek-e a 
fenti betegségekben. Az avar- és egyéb hulladék égetésnek sok köze lehet hozzá.

Ecsegről a Cserhát lankái, erdők, mezőkkel teli dombok, tiszta levegő jutna az ember eszébe. 
A valóság azonban ennek pont az ellenkezője, az avar- és hulladékégetés miatt az év jelentős 
részében hatalmas szennyezés sújtja az ott lakókat.

Az  avar-  és  kerti  hulladék  égetés  egyébként  értelmetlen,  hiszen  minden  szerves  anyag 
komposztálható, így légszennyezés nélkül értékes humusz állítható elő.

1 Ne égesd el! - második, bővített kiadás Budapest, 2006 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/Ne_egesd_el.pdf

2 Kevin Barrett, Frank de Leeuw et al: Health Impacts and Air pollution; ETC/ACC Technical Paper 2008/13
http://airclimate.eionet.europa.eu/docs/ETCACC_TP_2008_13_HealthImpact_AirPoll.pdf

3 Ld. például: http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_en.htm

                                                1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu

http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/Ne_egesd_el.pdf


A  21/2001-es  kormányrendelet  előírja,  hogy  meg  kell  akadályozni  a  levegő  bűzzel  való 
terhelését, mely az avar- és kerti hulladék égetése során szinte lehetetlen.

A  hulladékok  (pl.  műanyag,  háztartási  szemét)  égetése  pedig  a  hulladékgazdálkodás 
rendjének  megsértésének  minősül,  a  BTK  szerint  3  évig  terjedő  szabadságvesztéssel 
büntethető.

Ezért  kérjük, Ecseg Község Önkormányzat Képviselő-testületét, helyi rendeletben tiltsa 
meg az avar és kerti hulladék égetését, és a rendelet betartását szigorúan szankcionálja. 
Ezt számos más hazai önkormányzat megtette a választók egészsége érdekében.

Kérjük, a meghozott intézkedésekről szíveskedjenek értesíteni a Levegő Munkacsoportot.

Kérjük,  hogy  a  helyi  médiában  tájékoztassák  a  lakosságot  az  avarégetés  egészségügyi 
hatásairól. Ebben felajánljuk szakmai segítségünket.

Javasoljuk, hogy az illegális égetési tevékenységeket rendkívüli környezetszennyezésük miatt 
(kerti  hulladék,  egyéb  hulladék,  veszélyes  hulladék)  a  szabálysértési  bírságon  felül 
környezetvédelmi  bírsággal  is  sújtsák,  mely  forrás  felhasználható  lehet  egy  helyi 
komposztálási program finanszírozásához.

Tisztelettel:

Lenkei Péter Schnier Mária
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető elnökhelyettes
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Budapest, 2009. október 2.

KVVM Zöld Pont iroda
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Tisztelt Zöld Pont iroda!

Kérem, tájékoztassanak, hogy a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 11. § (3) bekezdésben 

említett külön jogszabály mikor lépett hatályba, mi a rendelet száma (sajnos nem sikerült 
megtalálnom). Különösen olyat nem találtam, mely a részecskekibocsátást szabályozná.

Tisztelettel:

Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető

                                                1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu



Tárgy: Adatok hazánk környezeti állapotáról

Feladó: Lenkei Péter 

Dátum: Tue, 15 Dec 2009 10:45:45 +0000

Címzett: info@mail.kvvm.hu

CC: kothalo@zpok.hu

Kedves Minisztérium! 

Az "Adatok hazánk környezeti állapotáról" c. kiadvány régebben minden év közepén elérhető volt az 
előző évi adatokkal. Próbáltam keresni a honlapjukon, de csak a 2005. évi adatokat tartalmazó kiadványt 
leltem meg. Ha létezik újabb, kérem, küldjék meg az elérhetőségét. 

Ugyan így a LAIR rendszerben csak 2007. évi adatok érhetők el. Úgy gondolom, hogy a 2008. évi 
adatoknak illene 2009. év végén fent lenni... 
Az Aarhus-i konvenció is erre kötelez (erkölcsileg is). Kérem, ha lehet pótolják a hiányosságokat és 
tájékoztassanak, ha elkészült. 

Köszönettel: 

Lenkei Péter 
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető 

Levegő Munkacsoport - Az Év Civil Szervezete, 2006 
Budapest, Pf. 1676, HU-1465, Hungary 
T: +36 1 411-0509, 411-0510, 266-0854 
http://www.levego.hu 
Skype: levego 

A Levegő Munkacsoport 1988-ban alakult, 131 magyar környezetvédő civil szervezet a tagja. 

Iratkozzon fel ingyenes havi elektronikus hírlevelünkre, a Lélegzetnyire a hirlevel@levego.hu címen! Az 
eddigi számok itt olvashatók: http://www.levego.hu/lelegzetnyi/ 

Kérjük, adója 1%-val segítse munkánkat! 

http://www.levego.hu/
http://www.levego.hu/lelegzetnyi/
mailto:hirlevel@levego.hu


Budapest, 2009. december 8.

Balatonfüred Önkormányzata
Dr. Bóka István polgármester
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Tárgy: Önkormányzati út környezetszennyezése, balesetveszély

Tisztelt Polgármester Úr!

Lakossági  panasz  érkezett  szervezetünkhöz,  hogy  Balatonfüred  Arács-alsó  városrész 
forgalomszervezése jelentős többlet környezetterhelést okoz és balesetveszélyes. A Deák Ferenc utca 
információink szerint azért lett megfelelő útszélességgel kialakítva, hogy a városrész megközelítése 
azon  keresztül  történjen,  a  71-es  út  csatlakozása  biztonságosan,  forgalomirányító  lámpa  által 
szabályozott legyen. 1978-ban a Deák Ferenc utcát magánkérésre egyirányúvá alakították a 71-es út 
felől.  Így  az  Arács-alsó  felől  érkező  forgalom  a  biztonságos  forgalomirányító  lámpával  védett 
kereszteződés helyett (melyet a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 4. § (1) is előír) más, forgalomirányító 
lámpával  nem  védett  utcákon,  sokszor  balesetet  okozva  tér  vissza  a  71-es  útra.  Ez  az  elterelés 
többszöri felesleges fékezésre és gyorsításra készteti  az gépjárművel  közlekedőket,  jelentős többlet 
légszennyezést okozva. Például a Táncsics Mihály utca és a Szabadság utca kereszteződésében lévő 
Balatonfüredi Szív és Érrendszeri Rehabilitációs Intézet betegeinek gyógyulását  is veszélyezteti. A 
forgalomirányító lámpával nem védett kereszteződésekből nehéz kihajtani nyáron a nagy forgalmú 71-
es útra, így ezeken az utcákon jelentős forgalmi torlódás alakul ki. A Deák Ferenc utca egyirányúsítása 
miatt  sok  esetben  eltévednek a  járművezetők,  a  turistabuszok a  szűk utcákba szorulva,  tolatgatva 
keresik a kiutat ismét jelentős többlet légszennyezést okozva. A Tagore-lakópark megépítése további 
jelentős forgalomnövekedést hoz.

Tudomásunk szerint a Vilati több forgalomtechnikai tervet is készíttett az önkormányzat és a Magyar 
Közút  Kht.  megbízásából  a Deák Ferenc utca kétirányúsítására, a 71-es útnál  forgalmi  csomópont 
kialakítására.  Kérem,  szíveskedjen  tájékoztatni,   hogy  a  tervet  miért  nem  valósították  meg, 
benyújtották-e engedélyezésre a közlekedési hatósághoz.

Kérem,  szíveskedjen  tájékoztatni,  hogy  a 1988.  évi  I.  törvény  13.  § értelmében  a  30  km/órás 
forgalomkorlátozáson  és  a  3,5  tonnás  súlykorlátozáson  kívül  milyen   forgalomszabályozási  
eszközökkel és megfelelő várakozási díjak alkalmazásával kívánják védeni a közúti közlekedés 
károsító hatásaitól a lakosságot Arács-alsón. Ezzel kapcsolatban figyelmébe ajánlom ezt a 
cikket:
http://www.levego.hu/kamionstop/86-os-elsofok_0912.pdf

A válaszaikról szívesen beszámolunk Lélegzetnyi c. hírlevelünkben az ügy előremozdítása érdekében.

Tisztelettel: 

Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető
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