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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Sajnálattal olvastuk 2016. június 7-én kelt, NGM/19007/2016 számú válaszlevélét, amely 
teljes érzéketlenségről tesz tanúságot mind a magyar emberek tízezreinek korai halálával és 
millióknak megbetegedésével szemben, mind pedig az évi százmilliárdokra rugó 
nemzetgazdasági veszteségekkel kapcsolatban. Megdöbbentőnek tartjuk, hogy azt igyekszik 
sikernek beállítani, hogy a kormány nem rontott tovább az eddigi tragikus helyzeten.  

A kormány óriásplakátokon és más eszközökön jelentős ráfordítással reklámozza: „A 
bevándorlási válság kezdete óta Európában több mint 300-an haltak meg terrortámadásban.” 
Levegőtisztaság-védelmi felvilágosításra pedig annak ellenére is alig költ a kormány, hogy 
Magyarországon egyetlen ember se vált ezen időszak alatt terrortámadás áldozatává, viszont 
csak az elmúlt másfél évben több mint 21 ezer – vagyis naponta közel 40 – magyar ember hunyt 
el idő előtt és százezrek betegedtek meg a szennyezett levegő miatt. Amint előző levelünkben 
ismertettük, a magyarországi légszennyezés legfőbb oka az ismerethiány és a felelőtlenség, 
amit elsősorban felvilágosítással és hatékonyabb hatósági fellépéssel lehet csökkenteni. Azt is 
leírtuk, hogy az erre fordított összegek sokszorosan megterülnek az állam számára. 

A probléma jelentőségét jól mutatják – az Ön levelében is hivatkozott – pm10.kormany.hu 
honlapon található anyagok, és a Levegő Munkacsoport is tapasztalja a nap mint nap beérkező 
lakossági panaszok nyomán. A jelenség elsősorban a fűtési időszakra jellemző, de nyáron sem 
kevés az ilyen jellegű panasz. Csak példaként idézünk az idén nyáron hozzánk érkezett két 
bejelentésből: 

„Nálunk nyáron égetik el a szemetet a kályhában: nem a szegénység miatt, 
hiszen nem kell fűteni. Nálunk van kuka, szelektív gyűjtés, nekik is van 
kukájuk, mégis minden este tüzelnek. Este, mikor kinyitnád végre az ablakot 
a hőség után, dioxint kapsz a szobádba.” 

„Azt szeretném kérdezni, mit lehet tenni abban az esetben, ha már nyáron is 
szemetet égetnek körülöttünk, és majdnem megfulladunk, ablakot sem lehet 
nyitni. Itt lakunk a Duna-parton festői környezetben, és elviselhetetlen bűz 
terjeng.” 

Levelében Ön hivatkozik a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési 
programjáról szóló 1330/2011. (X.12.) kormányhatározatra, valamint arra, hogy az intézkedési 
program előrehaladásáról Magyarország minden évben jelentést készít az Európai Bizottság 
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részére. Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy a Levegő Munkacsoport részt vett a 
kormányhatározat kidolgozásában és minden évben véleményezi a kormány említett 
jelentését.1  

Ismételten kérjük, hogy a magyar lakosság egészsége és a nemzetgazdaság fejlődése 
érdekében biztosítsák a levegőszennyezés érdemi csökkentéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokat. 

Üdvözlettel: 

 

 

  Lukács András 
   elnök 

                                                 
1 A legutóbbi részletes véleményünk (A Levegő Munkacsoport észrevételei a „Beszámoló jelentés az 1330/2011. 
(X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10 részecske) Csökkentés Ágazatközi 
Intézkedési Programjáról, 2015” című anyaghoz) itt található: https://www.levego.hu/sites/default/files/pm10-
program-eszrevetelek_2016aug.pdf  


