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Az illegális lakossági tüzelések elleni fellépés tárgyában írt megkeresése kapcsán egyetértünk 

Önökkel, miszerint az ismeretek hiánya és a tájékozatlanság, de sajnos döntő hányadban az egyéni 

felelőtlenség az oka a hulladékokkal való fűtés, illetve a nyílt téri hulladékégetés következményekét 

tapasztalható légszennyezésnek. Az esetleges jogsértés feltárása, az egyéni felelősség 

megállapítása, a szankcionálás hatósági feladat, mindazonáltal az önkormányzat támogatja 

kezdeményezésüket a szemléletformálás területén. Meggyőződésünk, a nevelési-oktatási 

intézményekben dolgozó elhivatott pedagógusok a felnövekvő generáció szemléletformálását, a 

releváns ismeretátadást, az életkori sajátosságok szintjén minden intézménytípusban elvégzik.  

 

A lakosság tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján, a  www.csepel.hu 

oldalon, valamint az önkormányzat hivatalos lapjában a Csepeli Hírmondóban figyelemfelhívó 

tájékoztatást teszünk közzé, mint ahogyan a tavalyi évben is felhívtuk a lakosság figyelmét az alábbi 

linken elérhető, honlapon közzétett tájékoztató anyaggal. 

https://www.csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/12620-lakossagi-tajekoztatas-a-hulladekok-

elegetesenek-egeszseg-es-kornyezetkarosito-kovetkezmenyeirol  

 

Ezen túlmenően megküldjük önkormányzati intézményeink vezetői részére megkeresésüket, azzal, 

hogy lehetőség szerint, intézményi kereteik adta lehetőségeiket kihasználva minél szélesebb körben 

tájékoztassák a lakosságot az illegális hulladékégetés következményeiről, továbbá fontolják meg 

levegőminőség-mérő készülék beszerzését.  

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata természetbeni juttatásként és prevenciós célzattal 

több éves múltra visszavezethetően, minden évben ingyenes tűzifaosztást – kizárólag kezeletlen fát 

- biztosít a rászorulók részére. A tűzifaosztás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán 
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Szolgáltatások Igazgatósága szervezésében és lebonyolításában történik, a kedvezményezettek 

körét szociális rászorultság alapján határozza meg az intézmény.  

https://csepel.hu/hireink/egyeb/item/13131-tuzifa-a-raszoruloknak 

 

Ezen hagyományt a jövőben is folytatjuk. Mindemellett az Önkormányzat a „csepeli” helyi 

támogatások nyújtásával közvetve vagy közvetlenül szintén hozzájárul a szegénység okozta 

hulladékégetés visszaszorításában.  

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-Felügyelete éjjel-nappal, ingyenesen 

hívható telefonszámán bárki bejelentést tehet, amennyiben jogsértést, akár illegális 

hulladékégetést tapasztal. A hatóság, a közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködése a 

jogsértések elleni közös fellépés körében Csepelen megoldott.  

 

A magáningatlanokon elhagyott hulladékhalmok felszámolása nem egyszerű, azonban 

államigazgatási hatáskörben eljárva a Környezetvédelmi Csoport ügyintézői fáradhatatlanul és 

kellő elhivatottsággal teszik a dolgukat. Az eljáró hatóság egyrészt közérdekű bejelentések, 

panaszok alapján, illetve a Hulladék Radar applikáción bejelentett helyszíneken is rendszeresen 

helyszíni szemlét tart, a jogszabályi feltételek fennállása esetén a hatósági eljárás megindítja, 

lefolytatja, a felelősséget megállapítja.  

 

Ezen túlmenően a Környezetvédelmi Csoport munkatársai a helyszíni szemlék során (a jegyzői 

hatáskörbe tartozó állatvédelmi, helyi vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási ügyekben), az 

ingatlanokon a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése 

mellett, ha az ingatlanon szilárd tüzelésű tüzelőberendezést használnak fűtésre, egyéb 

hőtermelésre, minden esetben felhívják az ingatlanhasználók figyelmét a hulladékégetés káros 

egészségügyi és környezetvédelmi hatásaira, valamint a jogellenes égetés jogkövetkezményeire is. 

 

Tisztelettel és elismeréssel adózom a környezetvédelem területén folytatott közhasznú 

tevékenységük előtt. Bízom abban, hogy az önkormányzati médiafelületek biztosításával, 

intézményeink bevonásával hozzájárulunk a felnőtt lakosság tájékoztatásához. 

 

 

Budapest, (dátum: elektronikus aláírás szerint) 
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