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V á l a s z 
Németh Szilárd Képviselő Úr részére 

 
Kik és miért szennyezik a Kis-Duna Partot? 

 
 
 

Tisztelt Képviselő Úr! 
 
 
Ön a 2008. március 19-én kelt levelében „Kik és miért szennyezik a Kis-Duna Partot” 
címmel interpellációt nyújtott be hozzám. 
Az interpellációban megfogalmazott „környezetszennyezést”, annak körülményeit 
kivizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg. 
 
• Az Ifjúsági Tábor elkerített területének egy részén valóban nagymennyiségű föld, 

betonlap, betontörmelék és egyéb vegyes hulladék került lerakásra. A jelzett anyagok 
egy nagyobb hányada a 2005. évet megelőzően, a kisebb hányada 2006. év végén, 
illetve 2007. év elején (tavaszán) került lerakásra. (A pontos időpont nem állapítható 
meg egyértelműen, mivel több - az eseményekben érintett kolléga – már nem dolgozik 
az  OSZI- ban.) 

 
• A tábor ezen elkerített, mintegy 1.5 - 2 hektáros területe igen szabdalt, a talajon 

nagyméretű árkok, gödrök találhatók, egyrészt az interpellációban jelzett és 
lefényképezett terület mögött, másrészt a Duna part közelében. Az itt található anyagok 
közül a „tiszta föld” ezen árkok, gödrök feltöltésére lett odaszállítva, de annak 
elterítése, a terveknek megfelelő felhasználása nem történt meg a meghatározott 
időpontig. 

 
A betontörmelék döntő hányada feltehetőleg úgy került a területre, hogy az óvodai 
játszóterek játékai egy részének megszüntetésekor, valamint azok átépítése- és 
áttelepítésekor, az ütéscsillapító felületek kialakításánál kitermelt földet – főmérnöki 
engedéllyel – a fentebb már említett terepfeltöltési célból a kifogásolt helyre 
szállították. Valószínűleg ekkor – a földdel együtt – engedély nélkül kerültek 
ideszállításra a megszüntetett és lebontott játékok rögzítésére szolgáló „betontuskók” is, 
amelyek az építési törmelék nagy részét képezik. Az, hogy ilyen megtörténhetett, 
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egyértelműen az ellenőrzés hiányosságára vezethető vissza, mert a szállítmányok 
tartalma nagy valószínűséggel nem került átvizsgálásra az engedélyt kiadó részéről. 

 
A jelenleg már szintén a betontörmelék részét képező járólapok ideiglenesen lettek 
elhelyezve addig, ameddig a különböző intézményekben a még beépíthető, épen maradt 
részük felhasználásra nem került. (A járólapok a Napsugár óvoda felújításánál, annak 
udvaráról kerültek bontásra és a táborba deponálásra). A már felhasználhatatlan 
törmelék elszállítása jelenleg folyamatban van. 
 
A műanyag zsákokban összegyűjtött és lezárt szemét nagyrészt a tábor területére 
bedobált, és a tábor dolgozói által összegyűjtött szemétből áll (kisebb része a tábor 
hulladékából gyűlt össze), amely már nem fért a „kukákba” így az háztartási 
hulladékként nem lett a FKF Zrt által elszállítva. A néhány összetört műanyag szék a 
tábor eszközei közül került leselejtezésre és szintén ideiglenes jelleggel tárolásra. 

 
• Az Ifjúsági Tábor senki által nem használt részén, részben olyan jellegű hulladék 

került tárolásra, ami veszélyes anyagot nem tartalmazott és bizonyos hányadának a 
származási helye a tábor volt, valamint ezek és az idehordott föld tárolása ideiglenes 
jelleggel történt. 
 

• A Lohonyay család síremléke a Csepeli Helytörténeti Egyesület kezdeményezésére 
került ideiglenesen a táborban elhelyezésre. A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
udvarán kerül szándékaik szerint a csepeli szőrmeipar megteremtőinek síremléke 
felállításra. 

 
A hulladék elszállítására, valamint a terep rendezésére az OSZI 2008. március 20-án 
szerződést kötött az INTEGRIT Kft. -vel, amely a munkálatokat 2008. március 25-e 
és március 28-a között elvégezte. 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő Urat, intézkedtem arra vonatkozólag, hogy 
egyetlen önkormányzati telken se forduljon elő hasonló eset, és véletlenül se használják 
az ingatlanokat hulladék lerakására, még átmeneti jelleggel sem. Felhívtam az 
intézményvezetők figyelmét a fokozott ellenőrzésre ezen szabályok betartásával 
kapcsolatban. Az érintett intézmény vezetőjét írásban figyelmeztettem. 
 
 
 
 
Budapest, 2008április 3. 
 
 
         Tóth Mihály 
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