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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A Levegő Munkacsoport vezetőjével történt egyeztetést követően, és annak kitűnő cikkére 
hivatkozva, mint pulmonológus szakorvos, a Mátrai Gyógyintézet Orvosigazgatója és mint 
állampolgár is szeretném felhívni a tisztelt Miniszter Úr figyelmét az ország és ezen belül főleg Heves 
megyében általunk tapasztalt, a lignit lakossági égetése során keletkező extrém fokú 
levegőszennyeződésre. 

Az elmúlt években Mátrafüred, Gyöngyös, Abasár és egész Heves megye, de valószínűleg az egész 
ország vidéki településein az olcsó lignittel való fűtés egyre jobban terjed. A Mátrai Erőmű évente 
emeli az általa kitermelt mennyiséget, információnk szerint 2013-ban 300.000, 2014-ben 500.000 és 
2015-ben 700.000 tonna lignitet termel ki lakossági eladásra. A mátrai lignit kéntartalma nagyon 
magas (egyes mérések szerint akár 7%), égésekor kénsav és kénessav képződik, mely marja, roncsolja 
a nyálkahártyát, a tüdőt, légutakat, asztmás rohamot produkálva, az igen magas incidenciájú COPD-s 
betegek állapotát rontva. A levegőszennyeződés odáig fajult, hogy 17 óra után a vidéki települések 
nagy részein levegőre menni nem lehet, a kén csípős szaga szinte beivódik mindenbe. 

Információink szerint Európában a lignitet lakossági fűtésre csak Romániában és Lengyelországban 
használják Magyarországon kívül. Meggyőződésünk, hogy az alacsony ár ellenére a lakosság egészségi 
romlása sokkal nagyobb kiadásokba kerül az államnak. (Hivatkozunk a Levegő Munkacsoport már 
2012 májusában kidolgozott javaslataira, illetőleg 2013.01.23-ai kitűnő összefoglalójára.) 

Egészségügyi szakemberekként naponta szembesülünk a magyarországi tüdőbetegek rendkívül nagy 
számával. A daganatos betegek terén Magyarország világelső, őt követi Szerbia, Bosznia-Hercegovina 
és Dél-Korea, lásd a Nature 2014.09.11-i cikkét (The Dominant Malignancy: Lung Cancer). 

Elismerően kell szólnunk Magyarország erőfeszítéseiről, a dohányzási tilalom bevezetéséről, mely 
nagy előrelépést jelent a tüdődaganatos betegek csökkentése terén. A jelentős rezsicsökkentés a 
korszerűbb fűtési technikák bevezetését is lehetővé teszi, nem hinnénk, hogy a lignit ilyen nagyfokú 
felhasználása indokolt lenne. Óriási környezetszennyező és egészségkárosító hatása miatt nem EU-
konform fűtési anyag, a fűtőértéke egyébként is rendkívül alacsony. 

Kérjük a kormány segítségét annak elérése érdekében (akár kampányok révén, akár civil fórumokkal 
történt egyeztetést követően), hogy a lignit lakossági felhasználása csökkenjen, vagy teljesen szűnjön 
meg. 
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