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Budapest, 2022. szeptember 29. 

 

Válaszlevél a 2022. szeptember 26-i megkeresésükre (Ügyiratszám: PE-06/KTF/16747-4/2022) 

 

Tisztelt Dr. Tarnai Richárd főispán úr! 

Tisztelt  főosztályvezető úr! 

 

A 2022. szeptember 26-i levelükben a Vinyl Vegyipari Kft. telephelyén, Budapest IX. kerület, Illatos út 

19-23. szám (38230/17 hrsz.) alatti ingatlan területének pincehelyiségében lévő szennyezettség 

vonatkozásában a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából lefolytatott laborvizsgálatok 

vizsgálati és mintavételi jegyzőkönyveinek megküldését kérték.  

 

Kérésükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást tudom adni: 

A Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából idén nem történtek mérések. 

A volt Budapesti Vegyiművek zRt. - jelenleg Vinyl Vegyipari Kft. - területén lévő  (Budapest IX. 

kerület, Illatos út 19-23. sz. alatti) ingatlan, tudomásunk szerint 1938-ban épült romos 

pincehelyiségében a becslések szerint akár 100 tonnányi (80-100 m3) veszélyes hulladék is található. 

 

A kommunikációnkban az Önök által is ismert, az Elgoscar-2000 által 2015-ben vett iszap és folyadék 

mintákra hivatkozunk, melyek a Wessling Hungary Kft. laboratóriumában lettek kivizsgálva. Ezen 

vizsgálatok a nedves iszapban 10-30%-ban HCH vegyületeket mutattak ki, főleg a Stockholmi 

Egyezmény által tiltott gamma-HCH-t, alfa-HCH-t és béta-HCH-t. A pincehelyiségből feltételezhetően 

kijutnak a szigorúan korlátozott anyagok, és nyilvánvalóan sérti az egyezmény előírásait a jelen állapot. 

A Greenpeace véleménye szerint a hazai hatóság sem az egyezmény előírásai szerint jár el, ha évek óta 

egy olyan szereplőt - a csődbe ment Budapesti Vegyiművek ZRt. FA-t és így a felszámolót - kötelez a 

terület megtisztítására, mely nyilvánvalóan nem képes ennek eleget tenni.  

 

A Greenpeace Magyarország Egyesület a Stockholmi Egyezmény titkárságához, illetve az Európai 

Bizottság az egyezmény végrehajtásért felelős illetékeseihez fordul, kérve állásfoglalásukat.  

 

Azonnali intézkedést kérünk a további szennyezés megakadályozása érdekében, a területről 

haladéktalanul el kell szállítani és kármentesíteni kell a veszélyes hulladékot.  

 

Kérdés esetén továbbra is állunk rendelkezésükre. 
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