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JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. november 24-én 17-00 órakor tartott közmeghallgatásról 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, Csóti Zsombor, Dr. Mátyás Ferenc, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Kállay Gáborné, Szilágyi Zsolt, 
Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor képviselők. 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Csendes Sándor, Korom Szabolcs, Dr. Sotkó Béla, Nehéz Jenő, Koór Henrietta csoportvezető. 
 
Meghívottak: Ámán András rendőr ezredes – Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezető, Dr. Jónás Péter – Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Ódor Erzsébet 
– CF Pharma Kft., Loós Zoltán – tűzoltó ezredes – Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság KPKK Hatósági 
Osztály iparbiztonsági felügyelő, Bori Milán főhadnagy _ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság KPKK, Boros 
László tűzoltó százados – IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság mb. parancsnok, Szebelédi Márta tűzoltó 
zászlós – IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság katasztrófavédelmi megbízott, Cséplő Dániel István, 
Ferencz Gabriella, Rácz László, Kovács Eszter 
 
Baranyi Krisztina: Jó napot kívánok! A mai közmeghallgatást 17.04-kor megnyitom. Szeretettel köszöntöm a 
megjelenteket! A CF Pharma Kft., mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, jelenleg is működő 
üzemre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatban összehívott közmeghallgatáson. 
Külön köszöntöm Dr. Jónás Pétert, a XX. kerületi Pesterzsébet Önkormányzatától, Ódor Erzsébetet A CF Pharma 
Kft-től, Loós Zoltán tűzoltó ezredest, iparbiztonsági felügyelőt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, Bori 
Milán főhadnagyot szintén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, Boros László tűzoltó százados urat a IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól, Szebelédi Márta zászlós asszony, a katasztrófavédelmi 
megbízottunkat és Ámán András rendőr ezredes kapitányságvezetőt. A CF Pharma Kft. kérelmet nyújtott be a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a 1097, Budapest, Kén utca 5. szám alatti telephelyére, mint alsó 
küszöbértékű, veszélyes hulladékokkal foglalkozó, jelenleg is működő üzemre vonatkozó katasztrófavédelmi 
engedély megadásával kapcsolatban. Az Önkormányzathoz megkeresés érkezett a Hatóságtól biztonsági elemzés 
közzététele és közmeghallgatás tartására irányulva. A közzététel megtörtént, az érintett nyilvánosság részéről 
észrevétel a biztonsági elemzéssel kapcsolatban nem érkezett. A mai közmeghallgatáson ilyen észrevételt, kérdést 
lehet feltenni a megjelenteknek a cég működési engedélyével kapcsolatban, pontosabban katasztrófavédelmi 
engedélyével kapcsolatban. Kérném a CF Pharma képviselőjét, hogy ismertesse a cég tevékenységét és mutassa 
be az üzem tevékenységével járó kockázatokat, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
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megelőzésével és azoknak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint az az 
üzemi, szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.  
 
Ódor Erzsébet (a CF Pharma cég képviselője): Jó estét kívánok mindenkinek! Sokukkal találkoztunk már. Volt 
már egy másik alkalom tavasszal, amikor itt képviselhettem a céget. A cégünk 15 hektáron, a valamikori 
Vegyiművek területén 25 éve gyógyszerhatóanyag gyártással foglalkozik. Jellemzően olyan hatóanyagok 
gyártásával, amelyek kis mennyiségben igényeltek, merthogy nem széleskörű a használatuk a világpiacon. Nem 
cukorbetegségre és nem magas vérnyomásra gyártunk készítményeket. Két vezető készítményünk az a Covid 
alatt néhány száz kilogramm/év mennyiségre futott fel. Azért volt szükség erre, mert akik lélegeztető gépre kerültek, 
nekik a légcső izmok ellazításában ez segített és azt az amúgy nehéz helyzetet könnyebb volt átvészelni, hogy 
legalább a tubus lenyomásával a légcső nem sérül. A Covid úgy tűnik, hogy könnyebb fázisába érkezett ez a 
termékünk, most már kisebb igénnyel, kisebb rendelésekkel van a világpiacon, de van egy kutató-fejlesztő gárdánk, 
aki rendszeresen azt pásztázza, hogy melyek azok az úgynevezett generikus termékek, amelyeket már nem véd 
szabadalom, amelyeket már legalább 25 éve az emberiség sikerrel használt és ahol esélyünk van arra, hogy 
gyártóként belépjünk. A gyógyszeripar nagyon szigorú keretek között működik. Helyben is nagyon szigorú 
minőség-ellenőrzés van, de egyáltalán ahhoz, hogy egy gyógyszer piacra kerülhessen, azt ellenőrzött és komoly 
statisztikával meghatározott klinikai vizsgálatok előznek meg. Amit mi gyártunk, az már ezeken a vizsgálatokon túl 
van. Kémiai szintézissel gyártunk gyógyszer hatóanyagot szerves oldószerekben, szerves reakcióban, esetenként 
több lépéses reakcióban. Szakaszos technológiák, tehát azt kell elgondolni, hogy elindul a gyártás hétfőn és lehet, 
hogy csak csütörtökön ér véget. Nagyon sok tisztítási lépéssel. Tisztítási lépés már a készülékek tisztítást értve és 
tekintve is és a terméket tekintve is. Minden lépés nagyon sok mintavétellel és laboratóriumanalízissel zárulhat. 
Sarzsnak hívjuk a gyártási tételt. Minden egyes sarzs gyártásánál bizonyítanunk kell, hogy a berendezés tiszta 
volt, a termék az, a termék tiszta. Ez a gyártás és a gyártmány körülményeit illeti, de mi felelős gyártóként felelős 
kémiát akarunk űzni és tudjuk, hogy a környezetünkért legalább annyira felelősek vagyunk, mint azért a termékért, 
amit a piacon eladunk. Lassan egy éve vagyok a cégnél, s azt gondolom, hogy már ennyi idő alatt is komoly 
előrelépéseket tettünk, mert elkötelezett a cégvezetés az irányban, hogy XXI. századi, a mai elvárásoknak 
megfelelő legyen a környezetirányítás és a biztonsági rendszere. Nagyon pontos nyilvántartásunk van a beérkező 
felhasznált anyagokról, készleteinkről. A készleteket figyeljük, ne lépjük túl semmiképpen azt a limitet, amitől alsó 
küszöbösök vagyunk. Ez a környezetnek és nekünk is érdekünk. A dolgozó azért kap védőeszközt, mert ő 
közvetlenül is kapcsolatba kerülhet az anyaggal, hiszen az ipari méretű centrifugáról például dobokba üríti. Azt el 
kell kerülni, hogy óhatatlanul is, egy napi dózist magához vegyen. Ne vegyen magához, nem írta fel neki az orvosa. 
A környezet és ez a dolgozat is, aminek Önök megkapták a kivonatát, alátámasztja, hogy sokkal kisebb veszélyben 
van, mint az a dolgozó, aki manipulál a készítménnyel, azért, mert ennek a dolgozatnak az lett az eredménye, hogy 
elsősorban továbbra is alsó küszöbös üzemként számolhatnak velünk. Kifejezetten kimondja ez a dolgozat, hogy 
nincsen környezeti szempontból súlyos baleseti veszélyforrás. Társadalmi szempontból pedig elfogadható mértékű 
az a kockázat, amellyel a legrosszabb esetet, minden lehető legrosszabb együttállást számba véve nekünk 
számolnunk kellene. Ez is a törekvésünk minden módon: a dolgozók képzésével, a vezetés gyakoroltatásával, a 
készletek ellenőrzésével, a heti bejárásokkal, amikor szemrevételezéssel is meg akarunk arról győződni, hogy a 
dolog az úgy van, ahogy mi szeretnénk, hogy legyen. Minden gyártásellenőrző lapban részletesen, külön kitérünk 
minden olyan momentumra, ami kockázatos lehet. Hogy inertizálja a nitrogén gázzal, hogy a tűzveszélyes 
körülményeket megszüntesse, milyen védőeszközt vegyen fel, és ezt minden esetben a dolgozó aláírásával 
igazolja. Nem mendemondák alapján, meg kis receptfüzetből gyártunk. Talán 50 éve lehetett így. Minden lépésről 
lépésre le van írva és ezeket az úgynevezett gyártásellenőrző lapokat személy szerint nekem is alá kell írnom. 
Tudnom kell, hogy mi zajlik és igazolnom kell, hogy az úgy biztonságosan fog történni. Rendszeresen kérnek 
beszámolót tőlem, a cégvezetésről beszélek. Azt mondhatom, hogy amit kértem az elmúlt egy év alatt, azt 
pénzügyileg is támogatták. Most azért jó, hogy nem hallják, nehogy azt gondolják, hogy én csak kérni tudok. Sajnos 
ez a terület olyan, hogy legfeljebb megtakarításokat tudunk felmutatni, de azért a környezetvédelem, meg a 
biztonság az kimutatható, üzleti hasznot nem hoz. Azt hozza, hogy felelős vállalatként tudunk továbbra is működni. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdezném a jelenlévőket, hogy van-e kérdésük a cég képviselőjéhez. Jelentős belső ipari 
szerencsétlenség és civilizációs eredetű veszélyeknek van kitéve a kerületünk a belső kerületi veszélyforrások 
közül két felső küszöbű üzem is van, a Vinyl Kft., illetve a Variachem Kft. és összesen négy alsóküszöbű üzem, ide 
sorolhatjuk még a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepét, amiről már senki nem tudja megállapítani, hogy milyen 
besorolású veszélyes üzem, de még mindig jellemzően sok veszélyes hulladék vagy alapanyag található ezen a 
telepen. Ezért is kiemelten fontos, hogy az alsó küszöbértékű üzemek is megfelelően és a legbiztonságosabban 
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tudjanak működni, hiszen viszonylag kis területen találhatóak egymás mellett szinte olyan üzemek, ahol egy 
baleset, tűzeset, robbanás, átterjedve más üzemekre egy kiszámíthatatlan végeredményű tragédiával végződhet. 
Ebben a bizonyos biztonsági elemzésben, aminek a nyilvános változatát mi is közzétettük, szerepel egy olyan 
mondat, hogy: „A Hatóság megállapította, hogy a telephelyen jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége a 
katasztrófavédelmi törvény 27.§ (3c.) pontja szerint jelentősen változott.” Ez pontosan mit jelent? Hogyha ezeknek 
a veszélyes anyagoknak a mennyisége növekedett, akkor ez nem éri el a felső küszöbértékű üzemnek a 
besorolását? Pontosan mit takar? Milyen anyagok? Milyen mennyiségben, vagy milyen nagyságrendben változott 
ezeknek a mennyisége, illetve az elmúlt időben voltak üzemzavarok és balesetek a cégnél, amiről mi megkaptuk 
a jelentéseket, hogy ezeknek a tanulságai beépültek-e ebbe a bizonyos jelentésbe? 
 
Ódor Erzsébet: Azt, hogy egy cég alsó vagy felsőküszöbös, azt egy nagyon precíz és külső szakértők által 
elvégzett ellenőrzés alapozza meg. Itt ül, meghívtam a két szakértőnket, akik az elemzés elkészítésében 
közreműködtek. Ők csinálták az elemzést, mi az adatokat biztosítottuk. Pontos, naprakész leltárunk van az 
anyagokról. Ez volt a kiindulási alap. Név szerint, az anyagokat megnevezve. Itt nem lehet eltévedni. Ők az 
anyagokat, ha nevesítve vannak, az úgynevezett sevesos jelentésben, ebben a kormányrendeletben, akkor név 
szerint, ha pedig csak tulajdonság szerint, anyagcsoportként vannak megjelenítve ebben a rendeletben, akkor 
anyagcsoportonként vizsgálták. Nem éri el egyik sem, sem nevesítve, sem anyagcsoportként sem azt a határt, 
amitől felsőküszöbös lehetne az üzem, nem is célunk biztonsági szempontból sem, tárolási szempontból sem 
érdekünk felhalmozni. Megint kitérek a minőségbiztosítási elvekre, hogy mi mit használunk fel, azt nem csak egy 
műbizonylat igazolja, azt laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni. Nem célunk, hogy ott öregedjen meg az a termék 
a telephelyen, sokkal jobb, hogyha mi frissen, ütemesen tudunk minden alapanyagot vásárolni. Természetesen az 
elmúlt 25 év, aminek én nem voltam részese, de összes tapasztalata ott van azoknak a fejében, akik ott voltak 
kezdettől fogva, beleértve az ügyvezető igazgatót, dr. Schneider Gézát és azokat, akik ott voltak. Persze, hogy 
ezek a tapasztalatok beleépülnek és számtalan olyan kockázatértékelő megbeszélésünk van, amikor azt mondja 
valamelyik régi munkatárs, hogy igen, azért azt ne felejtsük el, s elmondja a történetet, ami 10 vagy 15 évvel ezelőtt 
volt. Amit hasznosítani lehet belőle, természetesen hasznosítjuk. Ez a tudás nem vész el, hogyha Polgármester 
Asszony erre célzott. Az elmúlt évben semmi olyan üzemzavar nem volt, ami környezeti állapotot veszélyeztetett 
volna. Nem kellett ilyen bejelentéssel élnünk. A legkomolyabb, ami történt, az egyik dolgozónk rosszul lépett és 
bokaműtétje volt. Hat hétig feküdt. Ez is rossz nekünk, meg rossz neki is, de környezetet veszélyeztető esemény 
nem volt. 
 
Baranyi Krisztina: Ez a mondat, hogy: „A veszélyes anyagok mennyisége jelentősen változott.”, ez mit takar 
pontosan? 
 
Ódor Erzsébet: Ezt anyagonként lehetne csak megválaszolni. Kevesebb anyagot és az a törekvésünk, hogy 
kevésbé veszélyes anyagot tároljunk és használjunk fel. 
  
Torzsa Sándor: Szeretnék egy kis segítséget kérni vagy Jegyző Asszonytól vagy a cég képviselőjétől, hogy jól 
emlékszem-e arra, hogy ebben a cégben tulajdonos a Ferencvárosi Önkormányzat. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Egy adóvégrehajtás kapcsán, csekély mértékben. 
 
Torzsa Sándor: Tulajdonosok vagyunk ebben a cégben. Csak azért kérdeztem ezt, mert nem tudom, hogy nincs-
e esetleg összeférhetetlenség, hogy ezt a közmeghallgatást mi folytassuk le úgy, hogy tulajdoni hányaddal 
rendelkezünk ebben a cégben. Mivel mi is tulajdonosok vagyunk, egy picit úgy érzem, hogy nagyobb felelősségünk 
van az Önök cége iránt, mert nyilván van egy személy, aki képviseli a céget az Önök tulajdonosi közgyűlésén. Én, 
mint a tulajdonosi jogokat gyakorló egyik képviselő, nem tudom azt, hogy mikor volt Önöknél közgyűlés, meg azt 
sem, hogy ki az, aki képviselő az Önkormányzat részéről, ott milyen álláspontot képvisel a mi általunk delegált fő, 
meg hogy mikor lett oda delegálva, de azt azért úgy tudom, hogy egy tartozás miatt került nekünk ez a tulajdoni 
hányad. Nem tudom, hogy a cégnek akkor gondolom voltak anyagi problémái, de most örömmel hallom, hogy bővül 
a cég. Gondolkoztak-e azon, hogy az Önkormányzatnak ezt a tulajdoni hányadát esetleg visszavásárolnák, mert 
igazából sok mindennel szeret foglalkozni az Önkormányzat, gyógyszergyártással, főként így, hogy nem is nagyon 
tudjuk tulajdonosként, hogy mi történik Önöknél, azért nem biztos, hogy nekünk célszerű lenne. 
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Baranyi Krisztina: A vásárlási igényről nem tudok nyilatkozni. Gondolom, a cég képviselője erre majd válaszol. A 
közmeghallgatásról viszont a katasztrófavédelmi törvény 33.§ 1. bekezdésében foglaltak alapján: a veszélyes 
anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és az iparbiztonsági 
hatósággal együttműködve, külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság 
véleményt nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére vagy a már működő veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatásra vonatkozó engedély kiadása előtt. Tehát az, 
hogy mi itt közmeghallgatást tartunk, az egy törvényben előírt kötelezettségünk. 
 
Ódor Erzsébet: A tulajdonrész visszavásárlásával kapcsolatban olyan és annyi információm van, hogy aki 
felajánlotta a tulajdonrészét az ügyvezetésnek, azzal elkezdődtek a tárgyalások és úgy tudom, hogy van olyan, 
akitől már vissza is vásároltuk ezt. Jól gondolja Torzsa képviselő úr, ez egy olyan anyagi helyzetében történt a 
cégnek, amikor nem futott olyan jól. 
 
Cséplő Dániel: Mennyi 24 tonnás kamion bejöveteléről és mennyi 24 tonnás kamion elszállításról szól? Itt most a 
beszerzés és a kész termékeknek az elviteléről kérdezem. Körülbelül éves szinten hány kamion jön be és hány 
kamion megy el? 
 
Ódor Erzsébet: Jobban örülnék, ha utánanézhetnék és egy pontos számot mondhatnék. 
 
Cséplő Dániel: Ezt most azért kérdezem, mert a kerületben lakom, s úgy tudom, hogy ez az utolsó olyan raktár 
vagy telephely, ahova be tudnak jönni a 24 tonnás kamionok is. Azért szerettem volna tudni, hogy az Önök cége 
körülbelül milyen kamionforgalmat hoz. 
 
Ódor Erzsébet: A napi gyakorlatot próbálom számszerűsíteni. Az éves anyagforgalmunk többé-kevésbé fejben 
van. Olyan heti egy 20 tonnás kamionnal számolhatunk. A kész termékeink kiszállítása biztos, hogy nem 20 tonnás 
kamionnal történik, mert 100, meg 300 kilogrammos egységcsomagok, amik ráadásul a desztináció miatt időnként 
repülővel kerülnek elszállításra, sőt, sajnos, és ezt környezetvédőként mondom, jelentős része a késztermék-
szállításnak repülőn történik. Azért sajnos, mert tudjuk, hogy a repülők fajlagos széndioxid kibocsátása magasabb, 
mint a közúti, az meg magasabb, mint a vasúti szállításnak, de nem nagy tömegeket szállítunk. 
 
Cséplő Dániel: Én azt hittem, hogy sokkal nagyobb volumenek vannak. Azt hittem, hogy naponta 5 kamion jön. 
 
Torzsa Sándor: A tulajdoni hányaddal nem akartam meglepni Jegyző Asszonyt, viszont szeretnék a következő 
képviselő-testületi ülésre ezzel kapcsolatosan kérni egy tájékoztató anyagot, hogy lássuk, pontosan mi is történt 
itt. Akár a Jegyző Asszonytól, akár attól, aki képviselte az Önkormányzatot ebben a cégben. Esetlegesen akkor 
tudjunk valamit kezdeni ezzel a tulajdoni hányaddal. 
 
Baranyi Krisztina: Amennyiben nincsen több kérdés, hozzászólás a mai CF Pharama katasztrófavédelmi 
engedélyével kapcsolatos közmeghallgatást 17.28-kor lezárom. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Nagyon szép 
estét kívánok! Félóra múlva egy másik lakossági közmeghallgatás kezdődik. Várunk mindenkit. 
 

k.m.f. 
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Baloghné dr. Nagy Edit  
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