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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az interpelláció címe: "Mi az akadálya a 18. kerületi ökológiai bomba hatástalanításának?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Több,  mint  10  ezer  ember  egészségéért  emelek  most  szót.  Ez  a  10  ezer  ember  Budapest  18.
kerületében annak a Cséry-telepnek a szomszédságában lakik, ahová több mint 100 éven keresztül
hordták a főváros szemetét.

Ólomból,  ebből  az  erősen  mérgező  nehézfémből,  ami  súlyosan  károsíthatja  ennek  a  10  ezer
embernek a központi  idegrendszerét,  1500 tonna van ide lerakva.  Higanyból,  ebből a rendkívül
veszélyes  idegméregből,  ami  10  ezer  ember  enzimjeinek  működését  gátolja,  22  tonna  van  ide
borítva. Rézből, ami ennek a 10 ezer embernek a veséjét és a máját veszélyezteti, nagyjából 1600
tonna van itt.

Ez  a  több  ezer  ember,  akik  között  nyilvánvalóan  sok-sok  kisgyermek,  várandós  anya,
családfenntartó  édesapa  és  idős  ember  van,  naponta  kap  olyan  dózisban  mérget,  ami  súlyosan
veszélyezteti az egészségét.

A légzési  nehézséget  okozó  ammóniumból  4000-szer,  Bórból  125-ször,  klórbenzolból  20-szor,
arzénból 15-ször több van a területen, mint a megengedett egészségügyi határérték.

Kérdezzenek  meg  bárkit  a  szakemberek  közül,  ezek  az  emberek  állandó  egészségügyi
vészhelyzetnek  vannak  kitéve,  miközben  Alaptörvényünk  szerint  „Magyarország  érvényesíti
mindenki jogát az egészséges környezethez”.

Ehhez a minden magyar állampolgárt megillető alapjoghoz képest az Önök kormánya az elmúlt
években évente néhány 10 milliárd forintot különített el országosan kármentesítésre, miközben csak
a Cséry-telep teljes kármentesítésének első üteme óvatos becslések szerint is legalább 30 milliárd



forintba  kerülne.  Önök  tisztelt  Miniszter  úr,  mindezidáig  odáig  jutottak  el,  hogy 140  millióért
hozzáfogtak „előkészíteni” a kármentesítést.

Tisztelt Miniszter úr!

Ön szerint egészséges környezetben élnek az érintett tízezrek?

Ha Ön szerint nem, akkor tisztelettel kérdezem, mire várnak?

Miért nem folytatják azt a munkát, amelynek keretei között a 2007 és 2013 között odahordott 48
ezer tonna szennyvíziszapból elvittek mindösszesen 487 tonnát?

Mi vagy ki az akadálya a 18. kerületi Cséry-telep teljes kármentesítésének?

Várom érdemi válaszát!
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