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Dr. Tarnai Richárd 
Kormánymegbízott 
Pest Megyei Kormányhivatal 
1052 Budapest, Városház utca 7. 
E-mail: tarnai.richard@pest.gov.hu 
 
 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 
Segítségért fordulunk Önhöz elsősorban kistarcsai lakosokként, kiegészülve csömöri és kerepesi 
sorstársainkkal. 
 
2016 nyarán kezdődött a kálváriánk. A lakosok Kistarcsa északi oldalán, az ún. Zsófialiget és 
Móraliget környékén akkor kezdték a korábban ismeretlen büdöset érezni.  
Évek óta panasszal élnek a lakosok a kistarcsai és a csömöri önkormányzatnál, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályánál 
(továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság); utóbbi több alkalommal is végzett helyszíni vizsgálatokat, 
jelent meg a témáról újságcikk, foglalkoztak vele rádió műsorban, volt tüntetés is, a bűz azonban a 
mai napig nem szűnt meg véglegesen. 
 
Idén januárban ismét rendkívül erősen lehetett érezni a sajnos már megszokott, záptojáshoz, 
csatornaszaghoz hasonló, édeskés, torokkaparó, fejfájást okozó és hányingert keltő bűzt. 
 
Ekkor lakossági összefogás keretében készült egy online bűzbejelentő oldal, aminek a lakosok a bűz 
érzékelésekor kevesebb, mint 1 perc alatt tudnak bejelentést tenni a Környezetvédelmi Hatóság felé. 
2021. január 17 óta 442 db bejelentéssel éltek a lakosok. Levelünkhöz mellékeljük, mely napokon, 
mely időszakokban történtek a bejelentések. A bejelentések alapján készült egy ún. bűztérkép is, 
amely jól mutatja, igen nagy kiterjedésű, három települést, Kistarcsát, Csömört és Kerepest is érintő 
területen érezhető a jellegzetes szag. 
 
Fontos megjegyezni, hogy tapasztalataink szerint a szaghatás változó intenzitású és periodikus. Ezt 
bizonyítják a bejelentések alapján készült, fentiekben említett grafikonok is. Ebből mi arra 
következtetünk, hogy tudatos, emberi beavatkozáshoz köthető, szakaszos környezetszennyezés 
áldozatai vagyunk. Ennek következtében életminőségünk romlik, egészségünkért aggódunk. 
 
Szintén mellékeljük részletes feljegyzésünket, ami érzékelteti, mennyire súlyos és 
komoly, egészségre, közérzetre, életminőségre egyaránt káros hatásnak vannak kitéve az itt élők, 
immár 4 és fél éve. 
 
Bűzben élni nem egészséges. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy alapvető, az Alaptörvényben is 
lefektetett, az egészséges környezethez való jogunkban korlátoznak bennünket. (XXI. cikk (1) 
Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.) 
Továbbá azt is kifogásoljuk, hogy bár a problémáról mind az érintett önkormányzatok, mind a 
Környezetvédelmi Hatóság illetékesei az évek óta folyamatos lakossági panaszbejelentések révén 
tudnak, érdemi, hosszú távú változás nem tapasztalható. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ebben a 
tekintetben is csorbulnak az Alaptörvényben lefektetett alapvető jogaink (XXIV. cikk (1) Mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn 
belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. (2) 
Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése 
során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére.) 
 

Az alábbi nyílt levelet és mellékleteit szabadidejüket a 
közösségért feláldozva készítették: Császár Zoltán, 
Deé-Rajna Ivett, Pancsor István, Varga Anikó, Zellerné 
Tárnok Adrienn és további, nevüket nyilvánosan nem 
vállaló civilek. 
Kérjük, válaszát e-mailben küldje el nekünk a 
JoLevegotKistarcsanak@gmail.com címre. 
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Jelen levelünket több, mint 800 lakos aláírásával támogatja, összesen mintegy 900 fő 18 éven aluli 
gyermeket és fiatalt is képviselve. Az érintett terület kertváros a főváros agglomerációjában, régebbi 
építésű és új családi házakkal, ikerházakkal, idősekkel és rengeteg fiatal, gyermekeket nevelő 
családdal. Itt minden adott lehetne a kertvárosokra jellemző tiszta levegőhöz. Levelünkhöz 
mellékeljük az azt online formában aláírók listáját. 
 
Az online aláírók közül kiemelünk néhány véleményt, ők miért kérnek Öntől segítséget. 
 
„12 éve élünk Kistarcsán. Az utóbbi években a depóniagáz szinte folyamatos jelenléte keseríti meg az 
életünket, aggodalommal tölt el az egészségünkre gyakorolt rendkívül káros hatása. Két kicsi 
gyereket nevelünk a feleségemmel, egy 6 és egy 8 éveset. Nagyon aggódom az egészségük miatt, 
hogy mit okoz nekik a depóniagázban kimutatható méreganyag. Ők még annyira fiatalok... Az 
életminőségünk romlása és a várható élettartamunk progresszív csökkenése mellett anyagi 
veszteségünk sem elhanyagolható. Friss házasokként itt kezdtük közös életünket, itt vásároltunk 
házat, itt alakítottuk ki otthonunkat. Ennek értéke a nulla felé konvergál, ugyanis eladhatatlan a bűz 
miatt...” 
„Alapvető emberi jogunk az egészséghez való jog. Kizártnak tartom, hogy ez a szaghatás nem 
rontja az egészségünket! Az élet minőségére is nagy hatással van, jelentősen csökkenti! Nem 
kívánjuk tovább eltűrni!” 
„Azért költöztünk Kistarcsára még jóval a szaghatás megjelenése előtt, hogy Budapest közelségében, 
de tisztább levegőben éljünk. A jelenlegi helyzetben viszont kétlem, hogy most jobb helyen vagyunk. 
Költözni nem szeretnénk, mert évek során kialakítottunk itt mindent, ami a házunkat az 
otthonunkká tette. Viszont elfogadhatatlan az, hogy ezt harmadik fél tönkretegye. A szag 
kellemetlensége is elfogadhatatlan, de az egészségkárosító hatása még inkább. Két 18 év alatti 
gyermekünkkel élünk itt, és az ő egészségük a legfontosabb a számunkra.” 
„Gyerekeinket nem merjük az udvarra kiengedni, mert a szúrós, erős szagtól még mi, felnőttek is van, 
hogy rosszul leszünk. Félünk a hosszú távú egészségkárosító hatástól.” 
„Időközönként gyomorforgató bűz terjed Csömörön is. Ami néha fizikai rosszullétet is okoz nálam. 
Émelygés, hányinger.” 
„Rendkívül felháborít, hogy évek óta gond nélkül lehet szennyezni a környezetet és megkeseríteni 
rengeteg lakó életét.” 
„A sógornőmék 2 kisgyermekkel élnek Kistarcsán. Elég sokszor meglátogatjuk őket. Nem tudtam, 
miért van az, hogy állandó jelleggel szédülés, fejfájás jön rám, ha náluk vagyok. Először azt hittem, a 
borzalmas szag miatt, ami, ha kint voltunk, megcsapta az orrom. Mivel náluk is hasonló tünetek 
voltak, hányingerrel kiegészítve, kiderítették, hogy a szeméttelepen a bomló szemétből a káros 
anyagok okozzák. Mérgezik a családunkat! Több települést árasztanak el a felszabaduló gázok!!! 
Tegyen valaki ellene!!!!” 
 
Kétségbeesettséget, elkeseredettséget tükröző segélykiáltások ezek.  
 
Tisztelettel kérjük Önt, hallja meg, vegye észre ezeket a segítségkérő panaszokat. Kérjük hathatós 
közreműködését, tevékenységét azért, hogy a hatóság a lakosság érdekében alapos és rendszeres, 
átfogó vizsgálatot végezzen; a bűzforrás meghatározása folyamatos szag-és pormonitorozás alapján 
megtörténjen, majd a bűz záros határidőn belül végleg megszűnjön és a lakosság végre 
fellélegezhessen. 
 
Bízunk megtisztelő válaszában és együttműködésében! 
 
Kistarcsa, 2021. február 24. 
 
Tisztelettel és köszönettel 
Kistarcsai, csömöri és kerepesi lakosok 
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1. számú melléklet: bejelentések száma, napi eloszlása és bűztérkép 
 
A lakossági összefogásnak köszönhetően létrehozott online bűzbejelentő oldal 2021. január 17 óta 
működik. Használatával az alábbi e-mail címekre egyszerre tudják a lakosok elküldeni a 
bejelentéseiket: zoldhatosag@pest.gov.hu, orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu, hivatal@csomor.hu, 
kornyezetvedelem@csomor.hu.  
A bejelentések záptojáshoz, csatornaszaghoz hasonló, torokkaparó, hányingert keltő, fejfájást okozó 
bűzre vonatkoznak (nem aroma, nem csatorna, nem füstölő kémény). 
 
2021. január 17-február 23. közötti időszakban összesen 442 db lakossági bejelentést kapott a 
Környezetvédelmi Hatóság Kistarcsa, Csömör és Kerepes lakosaitól az alábbiak szerint. 

 
 

Dátum 
Jelentések száma 

00:00 - 06:00 
Jelentések száma 

06:00 - 12:00 
Jelentések száma 

12:00 - 18:00 
Jelentések száma 

18:00 - 24:00 
Napi jelentések 

száma 

2021.01.17 0 0 5 1 6 

2021.01.18 1 4 4 8 17 

2021.01.19 0 12 5 3 20 

2021.01.20 0 0 0 0 0 

2021.01.21 0 0 0 0 0 

2021.01.22 0 0 0 0 0 

2021.01.23 0 0 0 0 0 

2021.01.24 0 0 0 12 12 

2021.01.25 0 17 25 12 54 

2021.01.26 0 19 10 38 67 

2021.01.27 0 7 12 10 29 

2021.01.28 2 19 4 2 27 

2021.01.29 0 4 7 2 13 

2021.01.30 0 0 6 6 12 

2021.01.31 0 0 0 1 1 

2021.02.01 1 52 4 5 62 

2021.02.02 1 0 1 1 3 

2021.02.03 0 0 0 0 0 

2021.02.04 0 10 9 9 28 

2021.02.05 0 6 1 4 11 

2021.02.06 0 0 0 0 0 

2021.02.07 0 0 0 0 0 

2021.02.08 0 8 10 4 22 

2021.02.09 0 0 3 1 4 

2021.02.10 0 2 1 1 4 

2021.02.11 0 1 7 2 10 

2021.02.12 0 0 0 0 0 

2021.02.13 0 0 1 7 8 

2021.02.14 0 0 0 2 2 

2021.02.15 0 0 2 4 6 

2021.02.16 0 0 0 0 0 

2021.02.17 0 0 12 6 18 

2021.02.18 0 3 0 1 4 

2021.02.19 0 0 0 0 0 

2021.02.20 0 1 0 1 2 

2021.02.21 0 0 0 0 0 

2021.02.22 0 0 5 0 5 

2021.02.23 8 95 65 4 172 

 
  

mailto:zoldhatosag@pest.gov.hu
mailto:orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
mailto:hivatal@csomor.hu
mailto:kornyezetvedelem@csomor.hu
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A lakossági bejelentések hatására az alábbi ügyiratszámokon a Környezetvédelmi Hatóságnál már 
elindult egy folyamat, ami azonban tapasztalataink szerint a mai napig nem vezetett érdemi 
eredményre. 
 
 

PE-06/KTF/01586-9/2021 
PE-06/KTF/01898-155/2021 
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A 2021. január 17 és február 23. közötti időszakban leadott lakossági bűzbejelentések alapján 
készítettünk egy ún. „bűztérképet”, melyen jól látható a bűzzel érintett terület. 
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2. számú melléklet: lakossági észlelések, feljegyzések, bűznapló 2016-2020. 

 

A táblázat tartalmazza a lakók által összegyűjtött észleléseket, tevékenységeket a teljesség igénye 

nélkül 

 

dátum 
többen is 
észlelték esemény milyen jellegű, mikor egyebek 

2016. 08. 29. x bűz van hányingert keltő nem lehet ablakot nyitni 

2017. 05. 31. x bűz van valamit égetnek?   

2017. 06. 03. x bűz van büdös van   

2017. 06. 25. x bűz van egész környék bűzlik   

2018. 05. 8. x bűz van éjjel, mindenféle bűz   

2018. 05. 24. x bűz van     

2018. 06. 01. x bűz van     

2018. 07. 01. x bűz van reggel nem lehet aludni a bűztől, fejfájás 

2018. 07. 01. x bűz van éjjel   

2018. 07. 05. x bűz van nyugati szél, iszonyat erős a szag fejfájás, hányinger 

2018. 07. 10. x 
kigyulladt a 
bánya nagy valószínűség szerint gumi is ég,  tanács: zárjuk be az ablakot. 

2018. 07. 16. x bűz van     

2018. 07. 17. x bűz van     

2018. 07. 18. x bűz van     

2018. 07. 21. x bűz van elviselhetetlen   

2018. 07. 28. x bűz van   újra több lakó elégedetlen 

2018. 08. 05. x bűz van   fejfájás, hányinger 

2018. 08. 06. x bűz van émelygés, fejfájás   

2018. 08. 11. x bűz van hajnali 5 óra fejfájás 

2018. 08. 15. x bűz van este hét óra   

2018. 08. 19. x bűz van hányigert keltő bűz   

2018. 08. 21. x bűz van 
éjjel egy órakor kiengedtek egy adag 
büdöset   

2018. 08. 24. x bűz van 23 óra 20 perc hányinger, fejfájás 

2018. 08. 31. x bűz van 2,45 perc a szokásos  fejfájás, hányinger, előző éjjel is lehetett érezni 

2018. 09. 14. x bűz van   émelyítő 

2018.0 9. 14. x bűz van 2,40 perc éjjel, elviselhetetlen hányinger 

2018. 10. 20. x bűz van elviselhetetlen már több lakó is elégedetlen, nem lehet itt élni 

2018. 10. 21. x bűz van hányigert keltő, nehéz szag fejfájás, hányinger 

2018. 11. 15. x bűz van fejfájás a lakásban is érezni 

2019. 06. 21. x bűz van hányigert keltő fejfájás, hányinger 

2019. 06. 15. x bűz van egész éjjel  

2019. 07. 15. x bűz van   fejfájás, hányinger 

2019. 08. 01. x bűz van     

2019. 08. 03. x bűz van bűz van, éjjel 2:00 fejfájás, hányinger 

2019. 08. 13. x bűz van büdös nagyon   

2019. 08. 30. x bűz van hajnalban kb. 4:00-tól 5:30-ig, nagyon erős  

2019. 09. 05. x bűz van   
 2019. 09. 12. x bűz van     

2019. 09. 15. x bűz van     

2019. 09. 15. x bűz van     

2019. 09. 19. x bűz van reggel 6:00-7:00 teljes Zsófialiget  

2019. 09. 20. x bűz van éjjel, nagyon erős  

2019. 11. 14. x bűz van nagyon-nagyon-nagyon büdös   

2020. 01. 07. x bűz van hajnali 3:00 fejfájás 

2020. 07. 13. x bűz van büdös van   
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3. számú melléklet: Aláírók, az összefogást támogató lakosok, az érintett települések 

 

A Jó levegőt Kistarcsának! elnevezésű lakossági összefogásunk on-line aláírásgyűjtést indított 2021. 

február 6-án. A petíciót 2021. február 23. 20:40-ig, kevesebb, mint 2 és fél hét alatt 800 fő írta alá a 

Kistarcsa és környékét érintő a bűz észlelése tárgyában. 

A petíció linkje: https://www.peticiok.com/jolevegotkistarcsanak  

Az aláírók településenkénti megoszlás: 

- Kistarcsa  511 aláírás 

- Csömör   156 aláírás 

- Kerepes  83 aláírás 

- Budapest  19 aláírás 

A települések felsorolásánál a számok jól tükrözik, hogy melyik települést mennyire sújtja a bűz.  

 

A számok nem egyeznek az összes aláírás számával, mivel azokat a településeket, ahonnan 10-nél 

kevesebb aláírás érkezett, a statisztikában nem tudjuk kimutatni. 

Az on-line petíciónkban rákérdeztünk a gyermekek létszámára a családban. Az aláírók kitöltése 

alapján azt mondhatjuk, hogy az aláírók 886 gyermeket képviselnek. Ez a szám nagy valószínűséggel 

magasabb, becsléseink szerint 1100 fő felett van a gyermekszám. A bűzterheléssel érintett 

területeken zömmel fiatal, gyermekes családok élnek.  

Az aláírásokat szabadidőnkben gyűjtjük személyesen is, papír alapú aláírásgyűjtő íveken, melyeken 

növekszik a lakossági kezdeményezés céljaival egyetértők száma. 

 
  

Aláírások alapján az érintett 
települések megoszlása 

Kistarcsa

Csömör

Kerepes

Budapest

https://www.peticiok.com/jolevegotkistarcsanak
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4. számú melléklet: 2021. február 23. 20:40-ig aláírók 
A NÉVSOR BIZALMASAN KEZELENDŐ, ezért azt nyilvánosan nem tesszük közzé 
https://www.peticiok.com/jolevegotkistarcsanak 

 


