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Írásbeli kérdés !

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§ ., valamint a 115 .§ . alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Szabó Imre
miniszter úrhoz

„Mit kíván tenni a tiszta ivóvizet veszélyeztető szennyvíz-elhelyezési gyakorlatta l
szemben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

A mendei vasútállomástól mindössze ötszáz méterre, Gyömr ő határától nem messze egy töb b
ezer négyzetméteres szennyvíztó látványa fogadja az ide látogatót . A „tavat” láthatóan
mesterségesen alakították ki azzal a céllal, hogy a mendei háztartásokban keletkez ő folyékony
hulladékot itt tárolják. A kivitelezőt - aki annak idején pusztán egy vékony gáttal kívánt a
úgymond medrében tartani a szennyvizet - az nem foglalkoztatta, hogy az id ővel elszivárgó
ismeretlen összetételű tartalommal is feltöltött „anyag” miképp hat majd a környezetre és a
talajvízre, iható lesz-e az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban a kútvíz Mende é s
Gyömrő környékén. Tekintettel arra, hogy csupán Mende 4000 lakosa illetve a környéken
élők – a helyiek elmondása szerint – naponta több tíz szippantós autó tartáját megtöltik ,
elképzelhető , hogy a tó, ahova aztán a járművek tartalmukat kiürítik, milyen hatással lehet a
környezetre kiváltképp a nem egész egy kilométerre lév ő közmű kútra .

A gyömrő i vízmű elnöke arról adott tájékoztatást a civileket képvisel ő Környezet Ifjúság és
Gyermekvédelmi Egyesületnek (KIGYE), hogy Gyömrő ugyan tudná fogadni a mende i
szennyvizet, azonban ez a lakosokra nézve többletköltséget jelentene . Mende vezetősége a
tájékoztatás alapján tisztában van a szennyvíz legális elszállításának lehet őségéről, ennek
ellenére nem szándékozik megtenni a szükséges lépéseket az ügyben . Elmondásuk szerint
„blendének nincs kiépült csatornahálózata, mint Gyömrőnek és Mende lakosai is sokkal
szegényebbek. Ha a hivatalosan engedélyezett helyre kellene elszállítani a szennyvizet, a
mostani 6 ezer forint helyett a lakosoknak 16 ezer forintot kellene fizetni esetenként, és ezt a
mendei lakosok pénztárcája nem bírná el” .



Azonban saját környezetünk, illetve gyermekeink egészségének védelme meggyőződésem
szerint – a szabályok betartásának, és betartatásának elemi kötelezettségén túl - állampolgár i
kötelességünk, melynek elmulasztásával sérül az egészséges élethez való alkotmányos joga az
érintett állapolgároknak. Ezért a felmerülő többletköltségek nem szabad, hogy akadálya i
legyenek a tiszta ivóvíz biztosításának akár a gyömrői, akár egy másik, a település körzetében
található szennyvíztároló igénybevételén keresztül . A környezeti károk ezzel párhuzamosa n
felbecsülhetetlenek, a talaj öntisztulásának idejéről egyelőre nincs információnk, a helyi
önkormányzat mégis tétlenül nézi, s őt, aktív szerepet is vállal a helyzet további romlásában .

A kialakult helyzetet jól jellemzi, hogy a leereszt ő használati engedélyét kiadó Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel őség 2008 . január elsejétől
tiltotta a tó ilyen célú használatát, ám a nyilvánvaló szabálysértést nem szankcionálta, az
ügyben lépéseket nem tett . Végül az ismételten, ezúttal már eredményesen kérvényez ő Mende
folytathatta a korábban tiltott tevékenységét.

Pedig a jogi háttér meglenne a szükségszerű lépések megtételének kikényszerítésére . Boda
460 lelket számláló településén például Baranya megye központjától, Pécst ő l 18 kilométerre a
hatóság az elvárható – illetve összehasonlítva talán már túlzó – eréllyel lépett fel . A távolság a
két település között alig nagyobb, mint Budapest és Mende között . A bodaiak
szerencsétlenségére azonban rájuk más szabályok vonatkoztak . Tekintettel arra, hogy a pécs i
agglomerációhoz tartoznak, nekik már tavaly meg kellett volna felelniük az Európai Unió
által támasztott szennyvíz-elhelyezési szabályoknak . Mivel ennek anyagi források híján
mégsem tudtak eleget tenni, és továbbra is a 30 éve kialakított mesterséges tóba ürítették a
szennyvizet, a környezetvédelmi hatóság nem jogerősen 40 millió forintra bírságolta őket.

A környezetvédelmi hatóság nem az elvárható mértékben következetes elmarasztalás i
gyakorlata miatt azonban nem is kell ilyen messzire mennünk, hiszen például Gyömr őt is
kétszer 20 millió forintra büntették, amikor a helyi szennyvíztisztító nem tudott megbirkózni a
nagy mennyiségű csapadékkal és a szennyvíz egy része tisztítatlanul került a Gyáli-patakba .

Mindezek alapján kérdezem a Tisztelt Miniszter urat :

1. Elfogadhatónak tartja-e a Tisztelt Miniszter úr, hogy az ország különböz ő területein
hasonló ügyekben - a fent említett példából láthatóan - eltérő módon, eltérő
következetességgel lépjenek fel a szakhatóságok ?

2. Mit kíván tenni környezetvédelmi, egészségügyi szempontból a jogszabályokban el ő írt
normák betartása, érvényesítése, illetve az egységes és következetes jogalkalmazá s
érdekében ?

3. Kíván-e vizsgálatot indítani a leírt eset kapcsán az elmaradt, illetve következetlen
hatósági intézkedések feltárására, értékelésére?



4. Mit kíván tenni a szaktárca az egészséges ivóvíz védelme érdekében ?

5. Milyen intézkedés várható a környezetkárosítás megállítására? Milyen lépések
követték a helyi civilek, a KIGYE korábbi, a minisztériumhoz eljuttatott bejelentéseit ?

6. Hogyan fordulhatott az el ő , hogy egy önkormányzat engedélyt kap egy olyan
szennyvíztó üzemeltetésére, amely a környezetvédelmi elvárásoknak nem felel meg ?

7. A mendei szennyvíztó őrizetlenül, elkerítetlenül, minden védelmi intézkedés nélkü l
szabadon áll . Mit kíván tenni a hatósági ellenőrzés javításáért?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2010 . április 9.

Tisztelettel :
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