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Kérdés
Tisztelt Polgármester Úr!
A Budapesti Vegyiművek Zrt. Magyarország egyik legrégebben alapított gyára, 1876 óta 130 éven
keresztül folyt itt vegyianyag- gyártás, a IX. kerületi Kén utcai és Illatos úti telepeken.
Az Illatos úti telepen többek között aromás vegyületeket gyártottak, tetraklór - benzolt, diklór-benzolt.
A telephez tartozó rendező vasúti hálózattal a tevékenység túlnyúlt a gyár kerítésén, gyakorlatilag a
Határ útig terjedt a vegyi anyagok rakodása, a vasúti vagonok tisztítása.
A Budapesti Vegyiművek 2006-ban elkezdte a terület kármentesítését, amely folyamat 2008 végén, a
cég felszámolás alá kerülésével leállt. A talaj- és talajvíz-kármentesítése bár elindult, a teljes
kármentesítés nem, illetve nem a megfelelő mértékben történt meg.
Az elmúlt hat évben a cég által elnyert 1,4 Mrd forintnyi kármentesítési projekt eredményeként
létesített kutak mindössze 10 %-ának áramellátása biztosított, óriási mennyiségű szabad téren tárolt
káros anyag jut a levegőbe, a talajba. Nem biztosított a szennyező anyagok elkülönített tárolása, ezek
közvetlen veszélyt is hordoznak.
Az állapotok tragikusak, a telepen sok ezer veszélyes anyagot tartalmazó hordó rozsdásodik, egy
részükből folyamatosan szivárog a mérgező anyag a talajba.
Ez a helyzet a kerület területén élőknek (sőt, a szomszédos Pesterzsébet lakóinak is) rendkívüli
kockázatot jelent. Sok tízezer embert fenyeget ennek a környezetszennyezésnek az ártalma,
mindannyiunk érdeke, hogy ez a katasztrofális állapot megszűnjön.
Fentiek alapján kérem a Polgármester Urat, szíveskedjék tájékoztatást adni:
1. Milyen megoldást lát arra, hogy végre megszűnjön a környezetszennyezés a Budapesti
Vegyiművek Zrt. IX. kerületi Illatos úti telepén? Mit tehet a kerület ez ügyben?
Tud-e arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által 2014. 08. 25-én, az Európai Unió
hivatalos közbeszerzési értesítőjében megjelentetett, „Keretszerződés a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében
2014–2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek
előkészítésével összefüggésben” című ajánlati felhívásra, melyben az Illatos úti telep
kármentesítése is szerepel, a 2014. 10. 06-án lezárult ajánlattételi határidőre érkezett-e érvényes
ajánlat, történt-e szerződéskötés? Amennyiben igen, ebben milyen határidő szerepel a
kármentesítés elvégzésére?
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