
Budapest, 2013. május 10.

Prof. Dr. Szabó Máté
az alapvető jogok biztosa

Tisztelt Dr. Szabó Máté Úr! 

Az utóbbi időben egyre több olyan bejelentés érkezik szervezetünkhöz, amikor gyermekeket 
veszélyeztet az illegális hulladékégetés. Ebben a témakörben Önök is indítottak egy átfogó 
vizsgálatot korábban, melynek eredményeit mi is gyakran használjuk, hivatkozunk rá 
(2012/6236)1 és köszönettel tartozunk érte. 

Kérjük tisztelettel, az ügyben ismételten folytassanak le egy vizsgálatot, hiszen azt a vetületét 
mindenképpen érdemes vizsgálni az illegális hulladékégetésnek, az hogyan hat a 
gyermekekre, azok egészségére és fejlődésére, életkilátásaikra. Mindent megtesznek-e a 
hatóságok, az állam a gyermekek védelme érdekében, teljesítjük-e az ezzel kapcsolatos 
nemzetközi és hazai jogszabályokat, normákat és szerződéseket, betartjuk-e az alapvető 
erkölcsi normákat amikor illegális hulladékégetés szennyezésének tesszük ki a gyermekeket. 

Alább felsorolok néhány (minddel nem akarom terhelni Önöket) jellemző esetet, melyek az 
utóbbi időben érkeztek be hozzánk. Az esetek nagy részében a hatósághoz fordultunk, vagy 
ezt javasoltuk a panaszosoknak, ellátva őket a jogszabályokat is tartalmazó minta levéllel. 
Több településen szemléletformáló cikket jelentettünk meg a témában. Sajnos 4 éve szinte 
lehetetlenség forrást találni ingyenesen működő környezeti tanácsadó irodánk működésére, 
így ezt a feladatot is egyre nehezebben látjuk el. 

2011. 4. 11. Gánti lakosok keresték meg irodánkat, a településen többen égetnek hulladékot, 
az iskola közelében is. Felvilágosító előadást tartottunk a művelődési házban, elég nagy 
érdeklődés mellett. 

2011. 9. 9. Tokaj belvárosában hulladékot égetnek rendszeresen, a közelben oktatási 
intézmények. 

2011. 10. 6. Szentendrén nagyon sok helyen avart és időnként hulladékot is égetnek. Egy 
későbbi panasz (2012), melyhez fotókat is kaptunk, megmutatta, a VSZ Zrt. a városi hulladék 
szolgáltató nagy mennyiségben égeti az avart telephelyén, a főnökség utasítására, annak 
ellenére, hogy a komposztálásra EU-s pályázatot nyertek. 

2011. 11. 29. XVII. kerületben egy cég udvarán műanyagokat égetnek, a közelben oktatási 
intézmények. 

1 http://www.ajbh.hu/documents/10180/108908/201206236.rtf/f5eee8a4-7895-436b-acb5-108a97ab5644?
version=1.0 
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2012. 2. 28. Neszmély polgármestere keresett meg, mert a falu közepén gumival fűt egy 
lakos. 

2012. 3. 8. Ukkon az Izotechnik gyár udvarán égetnek valamit, fekete füst száll fel. 
Lakóterület a közelben. 

2012. 3. 8. Sümegen mindenki beteg lett a családban, a szomszéd ablakgyár pvc műanyag 
hulladékot éget évek óta rendszeresen. Az egyik gyerek csontvelőrákos, a másik 
immunrendszeri problémákkal küzd, a férje is rákos. A TB kassza 143 millió forintot költött 
eddig a fia gyógyítására, az orvosok szerint a betegséget egyértelműen környezeti ártalom 
okozta. 

2012. 4. 17. Debrecenben a szomszéd asztalos műanyagot éget a kazánban. A gyerekük fullad 
tőle. 

2012. 4. 19. Pécs, Bogádi úton egy telken műanyagot, gumit, ablakokat, ajtókat, építési 
hulladékot, veszélyes hulladékokat tárolnak. Hulladékot éget az udvar közepén heti 
gyakorisággal évek óta. Lakóövezet, sok gyerek lakik a környéken. 

2012. 9. 4. Isaszegen a szomszédban 22-en laknak (kiskorúak is), égetnek hulladékot 
rendszeresen. Lakóövezet, félti a gyerekeit. 

2012. 9. 10. Kismaroson folyamatos a szemét égetés, gumi is. Polgármester testvére éget 
rendszeresen pld. 

2012. 10. 15. Szigetszentmártonban a Ráckevei Vizig mindent eléget. Nedves növényeket, 
büdös. Dunapart alsó utca. Lakóövezet. 

2012. 10. 16. Nagymaroson a szomszéd festékes ajtókat éget a kazánban, iskola a közelben. 

2013. 1. 7. XIX. ker. szomszéd gumival tüzel. Közelben óvoda. 

2013. 1. 7. Mikepércsen a szomszéd cigányok rendszeresen hulladékot égetnek. Hordóban 
égetik a szemetet. Tavaly is égettek. Helyi önkormányzat a zsebükben van, mert a kissebbségi 
önkorm. Vezetői. Lakóövezet. 

2013. 1. 29. Dabason műanyag feldolgozó cég éget minden éjszaka hulladékot. A 
lakóterületre viszi a szél a szennyezést, elviselhetetlen a szaga. 

2013. 1. 30. Szolnok, szomszéd valami nagyon büdös anyagot éget a belvárosban. 

2013. 2. 5. Sátoraljaújhelyen szomszéd autószerelő hulladékot éget évek óta. 

2013. 2. 20. Szomszéd régiségkereskedés a hulladékát elégeti, nagyon büdös. 

2013. 2. 25. Szombathelyen a szomszédok hulladékot égetnek, félti a gyerekeit a mérgezéstől. 

2013. 2. 25. Szécsényben az egész város hulladékkal fűt, bálás ruhával, asztalos műhely 
kezelt fa hulladékával, féltik a gyerekeket. 
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2013. 3. 4. Kunmadarason szomszédban vaskereskedés van, a cigányok égetnek kábelt 
naponta. 

2013. 3. 13. Vámosmikolán a szomszédok füstölnek, hulladékot égetnek. 

2013. 3. 14. Tinnyén - elharapózott a veszélyes hulladékokkal való fűtés a háztartási 
kályhákban, kazánokban. Műanyagokat, kezelt faanyagokat, festett raklapokat használnak 
fűtésre. 

Miskolc több városrészében olyan házakban fűtenek hulladékkal, ahol sok kisgyerek is lakik. 
Gyermekvédelmi hatóság nem lép fel az ügyekben tagszervezetünk határozott jogi lépései 
ellenére sem. 

Általánosságban elmondható, hogy a fenti ügyekben a hatóságok bizonyítottság hiányában 
lezárták az eljárást, nem történt érdemi lépés, a fellebbezéseink is eredménytelenek voltak. 

Idéznék még egy lakossági panaszos idei levélből, az ügy jellemző: „Szeretném segítségüket 
kérni a következő problémában: Gyermekeim iskolája melletti telken sok kis szükséglakás 
van egy udvarban. Az udvaron hegyekben áll a veszélyes hulladék, rongykupacok, műanyag-
és gumidarabok, amiket az ott lakók rendszeresen a vegyes tüzelésű kályháikban égetnek 
általában épp olyankor, amikor a gyermekeinknek levegőzési idejük van. Az émelyítő égett 
gumiszag fekete füst kíséretében az iskolába is beszivárog. Ezek alacsony kémények, és az 
iskola épülete L alakban szinte lehetetlenné teszi az alacsonyan gomolygó füst eloszlását, azt 
teljes egészében a 190 iskolás és az 50 óvodás gyermek szívja be. Kérem, tájékoztassanak, 
mit lehet tenni, hogy ez a probléma megszűnjön? Valószínűleg önkormányzati lakásokról van 
szó a XIX. kerület Karácsony Sándor Általános Iskola és Óvoda 
szomszédságában.” 

A vizsgálat eredményéről kérjük, tájékoztassanak minket, és amennyiben átfogó vizsgálat 
készül, szívesen segítjük a témában szerzett sokrétű tapasztalatainkkal. 

Tisztelettel: 

Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
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