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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 223/2015. (V.21.) számú határozatában döntött arról, hogy felkéri a 

Budapesti Vegyiművek Zrt. „fa” (továbbiakban: Vegyiművek, vagy BVM) felszámolóját, 

mint környezethasználót, hogy a BVM által tárolt anyagok számbavételével végeztessen el 

vizsgálatokat az Illatos úti telephely lakosság által érintett hatásterületén a talaj, talajvíz, 

valamint az Illatos árok vízminőségére vonatkozóan, és annak eredményéről tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. Döntött továbbá arról is, hogy a felkérés nem teljesítése esetén az 

Önkormányzat végeztesse el a vizsgálatokat. Előbbiek szükségessége esetén a vizsgálatok 

eredményéről, illetve annak BVM helyetti elvégzésének költségeiről a 

közvéleménytájékoztatása történjen meg. 

 

A felszámolót 2015. május 27-én levélben felkértük a vizsgálatok elvégeztetésre, melytől 

2015. június 05-én kelt válaszlevelében a Csődtörvény egyes rendelkezéseire, valamint 

forráshiányra hivatkozással elzárkózott. 

 

A felszámoló visszajelzését követően, a vizsgálatok elvégzésére vonatkozó szerződés 

megkötése érdekében előkészítésre került az ajánlattételi felhívás, melyet 2015. július 06-

án küldtünk ki az ajánlatra felkért akkreditációval rendelkező társaságoknak (Bálint 

Analitika Mérnöki Kutató Szolgáltató Kft, Wessling Hungary Kft, IMSYS Mérnöki 

Szolgáltató Kft.). A felhívás szerint Ajánlattevő mintavételi pontokon mintát vesz az Illatos 

árok vizéből, valamint a BVM–től kb. 800 m-es sugarú körrel körbeírható területen négy 

különböző ponton a talajfelszínből és a felszín alatti vízből. A talajvízből történő 

mintavételhez 3 pontban ideiglenes kutak kialakítása is előírás volt, amelyeket a mintavételt 

követően eltömedékeltek. Egy mintavételhez monitoring kút állt rendelkezésre az „Illatos 

úti ebtelepen”. 

 

A talajfelszínből, illetve a felszín alatti vízből történő mintavételt és a minták vizsgálatát a 

földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezés méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet 4. sz. mellékletében meghatározottak szerint kellett elvégezni. 

 

A mintavételek és vizsgálatok elvégzését a WESSLING Hungary Kft. nyerte el, mely közel 

negyed évszázados tapasztalattal rendelkezik Magyarországon, és környezetvédelmi 

elemzések tízezreit végezte már el. A szerződést 2015. július 16-án kötöttük velük. 

 

A mintavételek 2015. július 22-én történtek, míg az ezek alapján készített vizsgálati 

jegyzőkönyv 2015. augusztus 06-án készült el. 

 

A Wessling Hungary Kft. a vizsgálatok eredményéről szóló részletes jelentését 2015. 

augusztus 17-én készítette el, melynek mellékletei voltak a vizsgálati jegyzőkönyv és a 

mintavételi jegyzőkönyvek is. 

 

A vizsgálatok során kiderült, hogy a talajvíz néhány paraméterében meghaladja az ivóvizekre 

és a felszín alatti vizekre vonatkozó határértékeket. A laboratórium szakemberei a talajminták 

és a talajvizek egy részében nyomnyi mennyiségben mutattak ki növényvédőszer-

maradványokat. Mivel Budapest ipari tevékenysége nyomán a talajvizek közvetlen 

felhasználása sehol sem ajánlott, így Ferencvárosban a közterületek öntözése, és a játszóterek 

kútjainak ellátása korábban és jelenleg is vezetékes víz igénybevételével történik, ezért 

megállapítható volt, hogy a jelentésben foglaltak alapján közvetlen veszély nem jelentkezik. 

 



A Wesling Hungary Kft-vel tartott kiértékelő egyeztetéseket követően 2015. szeptember 01-

én az Önkormányzat sajtóközleményt adott ki, melyben kinyilvánította, hogy a jelenlegi 

ismeretek szerint nincs környezeti veszély a lakótelepeken. 

 

A szakvélemény terjedelmére illetve szakmai tartamára tekintettel 2015. szeptember 02-án 

egy közérthetőbb, és csak a Vegyiművek tevékenységére vonatkozó kiegészítő anyagot 

készített külön a Wessling Hungary Kft. 

 

A kiegészítő anyag a tájékoztatás érdekében 2015. szeptember 10-én felkerült az 

Önkormányzat honlapjára. 

 

Az üggyel kapcsolatos széleskörű érdeklődésre, valamint a teljes szakértői anyag 

megismerésére vonatkozó megkeresésekre tekintettel a teljes szakértői anyag 2015. 

szeptember 15-én közzétételre került a honlapon. 

 

A szakértői anyagot tájékoztatás és esetleges intézkedés céljából továbbítottuk minden az 

ügyben érintett és hatáskörrel rendelkező szakhatóságnak, így a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, Budapest Főváros Kormányhivatala 

VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának, Budapest Főváros Kormányhivatala 

Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának, a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálatának. 

2015. október 02-án az Önkormányzat a Budapesti Vegyiművek korábbi működésével 

összefüggő környezeti hatások vizsgálatára, Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata 

megbízásából készült szakértői anyag értékelésére, a környéken élők tájékoztatása érdekében 

lakossági fórumot tart. 

 

Az Önkormányzat BVM-el kapcsolatos cselekvési lehetőségének megállapításhoz az 

alábbiakat mindenképpen szükséges figyelembe venni: 

 

 Az ingatlannak, melyen a Vegyiművek is működött jelenleg 8 tulajdonosa 

(Önkormányzatunk nem tulajdonos) van, így tulajdonosi minőség hiányában 

cselekvési lehetősége Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának nincs. 

 

 Az Önkormányzatnak, a polgármesternek és a jegyzőnek az ügyben nincs hatásköre, 

mellyel a hordók elszállításra, illetve az azt követő ártalmatlanításra közvetlenül 

ráhatással lehetnénk. 

 

 A szakértői anyagban foglalt felszín alatti vizek szennyezettsége bár több 

paraméterben meghaladja a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben 

foglalt határértékeket, azonban mivel ezen anyagokkal közvetlenül nem érintkeznek a 

környéken élők, így közvetlen veszélynek senki sincs kitéve. Az öntözése is, és a 

játszóterek kútjainak ellátása is vezetékes víz igénybevételével történik, valamint a 

lakosság ilyen módú vízellátása is biztosított mindenhol. Előbbiek természetesen nem 

jelentik azt, hogy azt gondolnánk, a szennyezettség csökkentése/megszűntetése 

érdekében ne kellene tenni semmit. Azt azonban, hogy ezt milyen módszerekkel, 

milyen forrásból, és milyen ütemterv szerint kell, illetve lehet megtenni, az az illetékes 

hatóságokon, azok szakmai döntésein alapulhat. 



 

 Az ügyben szakmailag a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a szakmailag illetékes, akikkel folyamatosan tartja 

Önkormányzatunk a kapcsolatot, és a hordók elszállításról, valamint az általuk végzett 

mérések eredményeiről a honlapon folyamatosan tájékoztatta, és ezután is tájékoztatja 

a lakosságot. 

 

Fentiek alapján az öt képviselő társam által jegyzett javaslatban foglalt 1. határozati javaslat 

alábbi, módosított tartalmú elfogadást javasolom: 

 

I. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy fenntartja elkötelezettségét a Budapesti Vegyiművek Zrt. „fa” által az Illatos úton 

használt terület és a szennyezéssel érintett hatásterület kármentesítése, és a terület 

rehabilitációja iránt. Ennek érdekében minden rendelkezésére álló módon/eszközzel támogatja 

a szennyezett területen a lakókörnyezetben elvégzendő kockázatfelmérést, a hatásviselők 

oldaláról a lehetséges környezeti és humán egészségügyi kockázatok megállapítását. A 

szakhatóságok megállapításait elfogadja, az azokból eredő esetleges kötelezettségeit 

haladéktalanul és maradéktalanul végrehajtja. 

 

Határidő: 2015. október 05 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

A képviselő társaim által jegyzett javaslatban foglalt 2. határozati javaslat alábbi 

módosított tartalmú elfogadását javasolom: 

 

II. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

felkéri a polgármestert, hogy a szakhatóságokkal a kapcsolatot folyamatosan tartsa, és azok 

szükségesnek tartott/elrendelt intézkedéseiről a honlapon a lakosságot folyamatosan 

tájékoztassa, valamint félévente készítsen tájékoztatót a Képviselő-testület részére. 

 

Határidő: folyamatosan a környezet ártalmatlanításáig, tájékoztató vonatkozásban 2016. 

április 05, azt követően 6 havonta. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Budapest, 2015. szeptember 30. 

 

      dr. Bácskai János s.k. 

           polgármester 

 


