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Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/4750 . számon Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrhoz benyújtott, „A z
Illatos úton legalább történt valami, de mi lesz a Cséry-teleppel?” című írásbeli kérdésére
illetékességből a következő választ adom.

Az úgynevezett Cséry-telep az 1893-1960 közötti években Budapest egyik legnagyob b
hulladéklerakójaként működött, ahová ellenőrizetlenül raktak le különböz ő kommunális ,
közterületi és ipari jellegű hulladékot . A felmérések alapján a 60 hektár területű telepen
közel 3 millió köbméter hulladék van . A szennyezett terület szerepel az Országo s
Környezeti Kármentesítési Program nyilvántartási rendszerében .

A Cséry-telep kezelője és tulajdonosa, a Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Ki. (a továbbiakban : FTSZV Kft .) a közszolgáltatási tevékenység e
mellett 1996-2007 között engedély alapján veszélyes hulladékkezelést is végzett . Jelenleg a
Cséry-telep a FTSZV Kft . bázistelepeként üzemel, ahol – az adminisztratív tevékenysé g

mellett – a fővárosi közszolgáltatás ellátásához szükséges gépjárm űpark is helyet kapott . A
telepen sem folyékony, sem szilárd hulladéklerakás nem történik .

A terület szennyezettségének gyanúja miatt a környezetvédelmi hatóság már 2005-be n
határozatban kötelezte az FTSZV Kft.-t a telep környezetvédelmi felülvizsgálatának
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elvégzésére . 2013-ban kiadott határozatában a hatóság egyetemlegesen kötelezte a F ővárosi
Önkormányzat keretében működő FTSZV Kft .-t és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a
részletes tényfeltárás elvégzésére. A rendelkezésre álló adatok alapján a terüle t
szennyezettsége nem új keletű , és eddig nem indokolt katasztrófavédelmi intézkedést .

A Képviselő Asszony kérdésében említett engedély nélküli hulladékkezelés 2013-ba n
történt. A környezetvédelmi hatóság az ügy kapcsán 2013 . szeptember 25-én hatósági
ellenőrzést tartott, és fellebbezésre való tekintet nélkül azonnali hatállyal kötelezte a céget a
hulladék és a szennyezett föld elszállítására, valamint 2013 . szeptember 27-én büntető
feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon hulladékgazdálkodás rendjéne k
megsértése és környezetkárosítás elkövetésének gyanúja miatt . Az adatok nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségének hiányos, nem megfelel ő teljesítése miatt háromszo r
200.000 forint bírságot szabott ki, amit az FTSZV Kft befizetett . A hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése miatt 35 .557.200 forint bírság kiszabására is sor került, amely bírsá g
összegét a környezetvédelmi hatóság csökkentette, figyelemmel az ügyben hozot t
közigazgatási bírósági döntésre .

A Fővárosi Önkormányzat, valamint a Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt . (a
továbbiakban: BVK Zrt.) is vizsgálatot folytatott le . Az engedély nélküli hulladékkezelé s
miatt az ügyvezető igazgató, a műszaki vezető , a hulladékgazdálkodási osztályvezet ő , a
védelmi osztályvezető és a műszakvezet ő munkaviszonya szűnt meg. A BVK Zrt . 2014 .
február 4-én feljelentést tett a Budapesti Rend őr-főkapitányság Korrupciós és Gazdaság i
Bűnözés Elleni Főosztályán ismeretlen tettes ellen környezetkárosítás, illetv e
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt .

A Földművelésügyi Minisztérium 2014 . évi fejezetéből Támogatási Szerz ődéssel 100
millió forintot biztosított Budapest Főváros Önkormányzata számára annak érdekében, hog y
feltárják a Cséry-telep környezetében, a hulladéktest határvonalán kívül es ő terület talaj és
felszín alatti víz szennyezettségét . A támogatási szerződésben foglalt feladatok elvégzés e
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően fog megtörténni .

A környezetvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság aktuális adatai szerint a feltár t
szennyezettség jelenleg nincs hatással a környezetében lév ő ivóvízbázisokra. A Budapest
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, Vecsés, Gyál, a Pesterzsébeti Strand és Csepel -
Halásztelek parti szűrésű ivóvíztermelő kútjai egyrészt jelentős távolságra vannak, másrészt
a talajvíz készletnél mélyebben lévő rétegvíz készletet hasznosítják. A területen találhat ó
gazdasági vagy egyéb célú víztermelő kutak is a rétegvíz készletet hasznosítják .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott Képviselő Asszony Cséry-teleppe l
kapcsolatban felmerült kérdéseire .

Budapest, 2015 . május „24 .”

Üdvözlettel:

Dr. F
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