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Tisztelt Rendőrkapitányság! 

 

Alulírott Szél Bernadett országgyűlési képviselő (hivatali cím: Képviselői Irodaház, 1054 Budapest, 

Széchenyi rkp. 19.) az ismeretlen tettes ellen, a Btk. 248. §-ába ütköző hulladékgazdálkodás rendjének 

megsértése és a Btk. 241. §-ába ütköző környezetkárosítás gyanúja miatt, 2021. április 23-én tett 

feljelentésemet illetően az alábbi – a bizonyítás szempontjából jelentős, azóta felmerült, illetve 

tudomásomra jutott – tényekre hívom még fel a Tisztelt Nyomozó Hatóság figyelmét.  

 

  

 

1. A 2072 Zsámbék, Mányi út 059/1 és 059/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő kommunális 

szilárdhulladék-lerakó üzemeltetője a múlt hét végén hozzálátott az április 23-án kelt 

feljelentésemhez mellékelt fotókon és videókon is látható feldolgozatlan háztartási és veszélyes 

hulladéktömeg – föld és kohósalak ráhordásával történő – eltüntetéséhez, és ezt a tevékenységet 

azóta gyorsuló ütemben folytatja. Feltételezhető, sőt jelen beadványomhoz mellékelt fotók 

(„Szeméttelep látképe” sorozat) és a jelen állapot összevetésével is igazolható, hogy a 

feljelentésemben foglalt törvénysértést igazoló bűnjelek módszeres eltüntetése folyik, ezért 

kérem a tisztelt Rendőrkapitányságot, hogy haladéktalanul intézkedjék, és a helyszínen kötelezze 

az elkövetőt a föld alá rejtett, feldolgozatlan hulladékzsákok markolóval történő 

kitermelésére, hogy azok tartalma vizsgálható és elemezhető legyen. Feljelentés-

kiegészítésemhez mellékelem („Térkép –  magyarázó szöveggel”) a telep azon területeit, 

amelyeken az eltüntetett műanyag zsákos és egyéb feldogozatlan kommunális és veszélyes 

hulladék a telep felsőbb rétegeiből a leghamarabb a felszínre kerülhet. Ezek részben azonosak 

lesznek a mellékelt felvételeken („Lebillentés, kotrás” sorozat) is látható, teherautókról 

lebillentett hulladékkal. 

 

2. A hulladéklerakó üzemeltetőjének szigorúan az önkormányzattal kötött szerződésben (lásd: az 

április 23-i feljelentéshez mellékelt szerződés) előírt „Új rekultivációs terv” szerint volna szabad 

eljárnia, aminek mérnöki pontossággal elő kell írnia a rekultiválandó telep infrastruktúrájának 

kiépítését és a lerakható, ill. lerakandó anyagok minőségét. A telepen az elmúlt hetekben-

hónapokban tapasztalható tevékenység láttán vélelmezhető, hogy ilyen terv vagy nincsen, vagy 

nem ismerik, illetve nem használják, mivel a hulladéklerakón nem folyt semmilyen, a rekultiváció 

alapfogalmaival leírható tevékenység, és egy kivétellel nem található meg a rekultivációhoz 

szükséges infrastruktúra, amint azt az alábbiakban részletezem. 

 

3. A már régebb óta ott lévő – 2020 előtti időből származó – kommunális hulladékból a veszélyes 

hulladék kiválogatása és elszállítása, a megmaradt hulladék darálása, belőle hulladéktest 

kialakítása és kompaktorral való tömörítése nem történt meg. A feldolgozatlan háztartási és 

veszélyes hulladékot lerakás után érintetlenül hagyták, a területet nem rekultiválták, legfeljebb 

helyenként földdel vagy kohósalakkal takarták. Mindez igazolható a hulladéklerakó alsóbb 

rétegeinek vizsgálatával, amihez a telep kerítéseinek irányából lehet a legkönnyebben 

hozzáférni. 

 

4. A csurgalékvizet elvezető drénrendszer kiépítése sem történt meg, tehát a telep nyugati oldalán 

lévő, az előírt méretnek meg nem felelő vízgyűjtőmedencébe sem most, sem korábban nem 

tudott eljutni a szeméttel érintkező csurgalékvíz. Ennek jól látható jele például a telep keleti, 

Natura 2000-es területtel határos oldalán lévő árokban rendszeresen összegyűlő csapadék, melyről 

ismételten fotót mellékelünk („Pangó csurgalékvíz”). Innen drénrendszer nélkül soha nem fog 

eljutni a víz a túlsó oldalon lévő medencébe, sokkal inkább csurog a kerítésen át, az ökológiailag 

érzékeny területre. Az elmúlt egy hétben megkezdték egy nagyobb szikkasztó medencéjének 



kialakítását – a markoló friss nyomait lehet látni a mellékelt fotókon („Új szikkasztómeder” 

sorozat) – ám ennek elhelyezkedése már eleve nem kedvező, mivel feljebb található a telep 

legmélyebb pontján lévő régi vízgyűjtőnél, és dréncsövek nélkül a méretétől függetlenül nem 

lesz alalmas a csurgalékvizek összegyűjtésére. 

 

5. A rekultiváció helyett végzett környezetszennyező tevékenység nyomai visszakövethetőek a 

hulladéklerakó kötelezően vezetendő dokumentációjából. Minden egyes beérkező fuvarról 

számítógépből nyomtatott „Hulladék befogadási nyilatkozat” kell készüljön (iratminta 

mellékelve: „Hulladék-befogadási nyilatkozat – minta”), melynek egy példánya helyben marad, 

másikat pedig a fuvaros viszi el, illetve a számítógépes rendszerben is nyoma marad. Ugyancsak 

nyoma kell legyen a bontási hulladékkal esetleg bekerülő háztartási és veszélyes hulladék 

szelektálásának és elszállításának, valamint a bontási hulladékból környezetre ártalmatlan, inert 

hulladékot előállító darálási folyamatnak. Ezekről mind jegyzőkönyv kell készüljön, pontos 

számokkal, mennyiségekkel. Amennyiben hiányos vagy a nyilvánvaló tényekkel ellentétes a 

dokumentáció, az további bűncselekményeket alapozhat meg. 

 

6. Szerepelnie kell a nyilvántartásban a mellékelt „Lebillentés, kotrás 4/a–4c” képeken látható 

gépjármű rendszámának, ill. rakományának is, amely műanyag zsákokban textilipari hulladékot 

rakott le 2021.02.19-én, valamivel 10:30 után. Az első képről tisztán leolvasható a teherautó 

rendszáma (PDM-364), valamint a sofőr dzsekijén a „KONTÉNER SZÁLLÍTÁS +36 70 560 

4545” felirat, amely a nyergesújfalui Pal-Kont Kft-re (www.pal-kont.hu/kontener-szallitas) utal. A 

rendszám a zsákok lebillentése során készült „4/b” képen is tisztán látható. A fuvar útvonala a 

HU-GO rendszer aznapi adatai alapján visszakövethető, a rakomány jellege pedig a fotósorozat 

további fázisai („4/b–4/e” kép; lebillentés, dózerolás), illetve a hónapokon át fedetlenül hagyott 

zsákos szemétről készült fotók („2021.04.28. Kezeletlen hulladék 20–21.” kép) alapján 

egyértelmű. Értesülésem szerint péntekenként menetrendszerűen érkezett a telepre 

Nyergesújfaluról hasonló szállítmány, tehát nem elszigetelt, hanem rendszer szintű 

eseménysorozatról van szó. 

 

7. A bontási hulladékból inert anyagot előállító darálógép hosszú idő óta először pár nappal 

ezelőtt bukkant fel ismét a terepen. A darálatlan, nyers bontási hulladék hatalmas tömegei (fotók 

mellékelve: „Kezeletlen hulladék” sorozat) alapján vélelmezhető, hogy az üzemeltető nem 

rendelkezik ilyen géppel – melynek az ára és bérleti díja is igen magas – és csak ellenőrzések 

idején szerzi be ideiglenesen. Ha folyamatos volna a darálás, nem került volna be a 

rekultiválandó telepre a darálatlan bontási hulladék, illetve a rekultiváció előírásai szerint 

ledarálták volna a már régebb óta ott lévőt. Mindezeknek, tehát a daráló napi szintű működésének 

is a megfelelő jegyzőkönyvekből visszakövethetőnek kell lennie. 

 

8. A hulladéklerakóban korábban kamera működött, amellyel követni lehetett a befelé és kifelé 

tartó gépjárműforgalmat, azonban ez az 2020 során eltűnt. A kamera tudomásom szerint az 

önkormányzat tulajdonában állt, és eltűnését lakossági jelzéseket követően a tulajdonos lopással 

magyarázta. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy történt-e feljelentés ismeretlen tettes ellen a 

kamera ellopása miatt, illetve van-e tudomásuk arról, hogy – amennyiben a kamera jele a 

rendőrséghez is befutott – mely napon működött utoljára, és tapasztalható volt-e gyanús mozgás 

aznap a még működő kamera közelében. 

 

Összefoglalva tehát: kérem a Tisztelt Rendőrkapitányságot, hogy a több száz tonnányi, élőlényekre 

potenciálisan veszélyes szennyezőanyag szabálytalan tárolása és a környezettel történő folyamatos 

kölcsönhatása miatt a lehető leghamarabb szíveskedjék megvizsgálni a helyszínt, megakadályozva ezzel 

a szabálytalanul tárolt hulladék nyomainak további eltüntetését. Kérem, hogy vizsgálódásuk terjedjen ki a 

földdel betemetett zsákos hulladék tartalmán kívül a korábbról ott maradt, feldolgozatlan bontási, 

kommunális és veszélyes hulladékok nyomára, a darált és tömörített hulladéktest és drénrendszer teljes 

hiányára, az „Új rekultivációs terv” meglétére és tartalmára, a telep forgalmát adminisztratív eszközökkel 

rögzítő dokumentációra és annak hitelességére, a 2021. február 19-i és a rendszeres, péntekenkénti 

http://www.pal-kont.hu/kontener-szallitas


nyergesújfalui fuvarok részleteire, a betondaráló használatának nyomaira és a kamera eltűnésével 

kapcsolatos ellentmondásokra. 

 

A fentiek alátámasztására szolgáló, jelen beadványomban név szerint hivatkozott mellékletek, illetve a 

készítésük idejét a file-névben tartalmazó képek elérési helye a következő: 

http://jpeg.ly/klRZ 

 

Kérem, szíveskedjenek a nyomozást a fent foglaltakra kiterjeszteni. 

 

Budapest, 2021. május 3. 

 

 Tisztelettel: 

 

 Szél Bernadett 

http://jpeg.ly/klRZ

