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Tárgy: Bejelentés potenciális illegális hulladéktárolásról és szennyezésről Gyömrő város 

területén 
 

 

Tisztelt Dr. Tarnai Richárd kormánybiztos! 

Tisztelt Dr. Bartus Adrienn főosztályvezető! 

 

 

Gyömrői lakosok név nélkül jelezték nekünk, hogy tudomásuk szerint 150-200 hordónyi 

veszélyes hulladék vélhetően a PEVDI telepről (rendszerváltás előtt a Pest Megyei Vegyi és 

Divatcikkipari Vállalat, majd később egyéb cégek; Gyömrő, Dózsa György utca, 812 hrsz-ú 

ingatlan, 2230) Gyömrőn belül az Annahegyi út végén a volt szemétbányák, rekultivált 

területén (0127/2 hrsz.; GPS: 47.412821,19.410411; Google Map: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uDPRKP0WnNEu-Ra03kHaX2zuhOY) 

illegálisan elásták. Az információk szerint körülbelül 2 méter mélyen van elásva a 150-200 

darab hordó. A PEVDI hordóiban következő szennyező anyagok lehetségesek, a helyi KIGYE 

Egyesület korábbi kutatásai alapján 

(http://www.kigye.gportal.hu/gindex.php?pg=20907942&nid=6296105): Epiklórhidrin, 

Metil-Etil-Keton, Piridin/Azobenzol, Dioxán, Metil-Szobutil-Keton, Benzol, Para-

formaldehid. 

 

Előzmények: 

 2011. február 11-én örömmel jelentették be 

(http://www.gyomro.hu/hir/hir.php?i=839): „hogy sok-sok év után végre 

megtisztították a PEVDI-telep területét a veszélyes-hulladékoktól! Korábban 

beszámoltunk róla, hogy egy vállalkozás megvásárolta a területet, és vállalta a teljes 

kármentesítést. Mostanra minden veszélyes-hulladékot elvittek az ivóvízbázisunk 

közeléből, így végre egy komoly veszélyforrástól szabadult meg városunk. Ezzel 

persze még nem ért véget a kármentesítés, még egy jó ideig eltart amíg a teljes terület 

tökéletes állapotba kerül.” 

 A Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testülete 155/2015. (IX. 28.) Kt. 

határozata 

(http://www.gyomro.hu/kozadattar/dokumentumok/jegyzokonyvek/gyomroi_dokumen

tum_7248_1445514572.pdf) szerint: K&W Natural Energy Hungary Kft-vel bérleti 

szerződést köt - 25 év + opciósan 5+5 évre - napelem park létesítésére, Gyömrő 

külterület 0127/2. hrsz-ú területen (15586 m2 nagyságú rekultivált, volt 

szemétbányánk területén). 
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Kérem a Kormányhivatalt, mint illetékes környezetvédelmi hatóságot, hogy Környezeti 

felelősségről, a környezeti károk megelőzéséről és helyreállításáról szóló 2004/35/EK 

Irányelv alapján vizsgálják ki a bejelentésünket! Az irányelv 12 cikke (Intézkedés iránti 

kérelem), kimondja hogy bármilyen természetes vagy jogi személy, aki valamely módon 

érintett, érdekelt az ügyben jogosult a hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordulni környezeti 

kár vagy veszélyeztetés esetén és közölni az észrevételeit, javaslatait, valamint kérni a hatóság 

intézkedését.  

 

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm. 
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