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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Lakópark vagy lakómocsár?" 

Miniszter úr,

Újbudának van egy Tóváros nevű lakónegyede, ahol lakópark létesítését kezdték meg mintegy 
másfél évtizede. A negyed négy kis mesterséges tóról kapta nevét, amelyeket a Hosszúréti patak 
földuzzasztásával hoztak létre. A lakóterület gyöngyszemeinek tervezték őket, ám az építkezés 
félbemaradt, a tavakat pedig nem gondozta senki. Nagy esőzések idején a patak rengeteg hordalékot
szállít, ami a tavakat fokozatosan eliszaposította, kettő közülük már inkább mocsárnak tekinthető, 
mintsem tónak. Mérések kimutatták, hogy a vízben a cink, a higany, a nitrogénvegyületek, a foszfor
és a foszfátok messze az egészségügyi határértéket meghaladóan dúsultak föl, utóbbiaknak 
köszönhetően pedig megindult az eutrofizáció. A tavak felszínét egyenletesen borítja a békanyál 
nevű alga, de csak ott, ahol a víz által beléhordott szemét, műanyag hulladék helyet hagy neki. 
Nyaranta az itt kikelő szúnyogok milliárdjai kínozzák a lakókat, a víz felől áradó penetráns bűz 
miatt pedig a legnagyobb melegben sem lehet ablakot nyitni. A lakástulajdonosok a remélt lakópark
helyett egy lakómocsárban találták magukat.

A tavak a kerületi önkormányzat tulajdonát képezik, az itt lakók számtalan beadványban sürgették 
már a helyhatóságot a tarthatatlan helyzet rendezésére, minden eredmény nélkül, ezért úgy 
döntöttek, hogy bírósághoz fordulnak. Ezt a lépést csak helyeselni lehet, minthogy azonban a 
létrejött állapot nem egyszerűen kellemetlen és kényelmetlen, hanem az elmondottak miatt komoly 
közegészségügyi és környezeti kockázatot is jelent, kérdezem miniszter urat: mire várt az illetékes 
hatóság, miért nem intézkedett az elmúlt években e kockázatok fölszámolása iránt? 

Budapest, 2019. június 28.

Dr. László Imre
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