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Tisztelt IfépviselőAsszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/17750 .
számon hozzám benyújtott, „Mit tesz a Kormány a Cséry-telep rekultivációja ügyében?” című
írásbeli kérdésére illetékességb ő l a következ ő választ adom .
Képviselő Asszonyt már számos alkalommal tájékoztattam az Országos Környezet i
Kármentesítési Programmal (továbbiakban : OKKP) kapcsolatban feltett kérdéseire válaszolva .
Az OKKP-nak immár több mint két évtizedes működése során jelentő s szerepe volt a haza i
környezetipar megerősödésében. Új környezetvédelmi szakág jött létre, új fogalmak jelentek meg a
köztudatban, jogszabályok, tananyagok, kiadványok, új technológiák születtek . Számtalan szakmai
együttműködés alakult ki és létrejött egy olyan technológiai tudásbázis, melyet eredményese n
alkalmaznak az ipar és a tudományos élet szerepl ő i egyaránt . Már a program megalakulásako r
feladatait 50-60 évben, költségét tekintve ezermilliárd förintban határozták meg, 'így lehet, hogy a
károk felszámolásából még unokáinkra is marad feladat .
Az állami felelő sségi körben végzett kármentesítések -a kormányzati munkamegosztásna k
megfelel ően, a tárcák hatáskörében, az alprogramok keretében valósulnak meg . Az elmúlt években a
nemzeti költségvetésből kármentesítésre fordított pénzösszeg évente 10-20 milliárd forint volt . A
költségvetési forrásokon túl ;a 2014 és 2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hármas prioritásában 25,9 milliárd forinto t
különített el a Kormány az állami felel ősségi körben elvégzend ő kármentesítési feladatokra, amit
állami vagyonkezel ő szervezetek kaphatnak meg .
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A Kormány kiemelt gondot fordít Magyarország természeti erőforrásainak védelmére é s
fenntartható használatára, ennek érdekében továbbra is gondoskodik az örökölt szennyezése k
folyamatos felszámolásáról . Ezért is nyújtott 140 millió forint támogatást központi költségvetés i
forrásból a Cséry-telep kármentesítési munkáinak el őkészítésére .
Ismételni tudom, hogy a telep szennyezettsége nem új kelet ű, hiszen évtizedekig Budapest egyi k
legnagyobb hulladéklerakójaként m űködött . Képvisel ő Asszony leveléb ől is kitűnik, hogy ponto s
információkkal rendelkezik a szennyezett terület történetér ől, kiterjedésér ől, kockázatairól és az
eddig elvégzett vizsgálatok eredményeiről.
Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Cséry-telep kezel ője és .tulajdonosa a F ővárosi
Önkormányzat keretében m űködő Fő városi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft . (FTSZK
Kft.) valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (MNV Zrt .). A terület szennyezettségéne k
gyanúja miatt a környezetvédelmi hatóság határozatában egyetemlegesen kötelezte FTSZK Kft .-t és
az MNV Zrt .-t a részletes tényfeltárás elvégzésére .
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény IX . fejezete rögzíti a
környezetért való felel ő sség általános jogi alapjait . A törvényben előírtak (101 .§ és 102 §) szerint a
környezet tulajdonosa és használója köteles az általa okozott környezetkárosodásért helytállni és a
megelőzési, illetve helyreállítási költségeket viselni . Ez a törvényi előírás megfelel az Európai Unió
és az OECD tagországokban alkalmazott gyakorlatnak, illetve a környezeti károk megel őzése é s
felszámolása tekintetében a környezeti felel ő sségr ő l szóló, 2004 . április 21-i 2004/35/EK európa i
parlamenti és tanácsi irányelvben el őírtaknak .
A környezetvédelmi politika alapvet ő, iránymutató „szennyez ő fizet elve”, valamint a
környezetvédelmi hatósági határozat alapján, a Cséry-telepen szükséges kármentesítési é s
rekultivációs feladatok egyetemleges felel őse a Fővárosi Önkormányzat keretében m űködő FTSZV
Kft.-t és az MNV Zrt . A feladatok végrehajtásához a pénzügyi forrás megteremtése a kötelezette k
feladata.
A Cséry-telep ügyében a tárca szoros kapcsolatot tart fenn F ő városi Önkormányzattal, és a
továbbiakban is megad minden szakmai támogatást a sikeres kármentesítés megvalósítása érdekében .
Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott, .a Cséry-telep évszázados használatából hátrahagyott
környezeti károk felszámolásának aktualitásával kapcsolatosan felmerült kérdéseire .
Budapest, 2017 . október „O. .”
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