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Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A napokban értesülhettünk arról az örvendetes hírről, hogy meghívást kapott az ENSZ Vízügyi Elnöki
Testületébe, melyhez ezúton is szeretnénk gratulálni, és kívánjuk, hogy eredményesen, sikeresen
lépjen fel nemcsak a globális, hanem a hazai vizek védelmének kapcsán is.
Levelünk pontosan ennek a hírnek megjelenése kapcsán írodott.
Folyóink, tavaink, felszíni -és földalatti édesvizeinknek köszönhetően a térségünkben
víznagyhatalomnak számítunk. Felelős mezőgazdasági-, ipari-, környezetvédelmi tevékenységekkel
ezen édesvízkészletünket meg tudjuk a jövő generációinak is őrizni, így nemzetünket nem érheti a
mindinkább globális méreteket öltő vízhiány, ami 2025-re a becslések és előrejelzések szerint a Föld
teljes lakosságának 40-50%-át is sújthatja.
Egyre inkább fontossá válik az, hogy ne pillanatnyi érdekeknek megfelelve, vagy csupán gazdasági,
pénzügyi célok elérésnek érdekében, illetve politikai okokból tekintsünk a környezetünk és ezen belül
is a vizeink védelmére. Hosszútávon kell mindent mérlegelni, minden egyes beruházást, intézkedést,
ami kihatással lehet közvetve, vagy közvetlenül is az életünkhöz nélkülözhetetlen dolgokra, a
levegőre, a vízre.
Csepelen néhány évvel ezelőtt beüzemelésre került a Központi Szennyvíztisztító Telep, ezzel
jelentősen megnövelve a Dunába ömlő szennyvízek tisztítási kapacitását. Ezáltal a Duna budapesti
szakasza tisztább maradhat, az öntisztulási folyamat is fenntarthatóbbá vált. Kampányolt is vele bal
és jobb oldal egyaránt, hogy Csepelen elindult egy olyan folyamat, ami vizeinket, a környezetet védi
és további lépéseket is terveznek, hogy ez még látványosabb legyen.
Ezzel szemben szomorúan értesültünk arról az idei év elején, hogy Szíjjártó Péter közbenjárásával és
a csepeli fideszes polgármester, Borbély Lénárd támogatásával egy olyan beruházás vette kezdetét a
kerületben, ami komoly veszélyt jelent az Ön által is évek óta támogatott vizeinkre nézve.
A www.kormany.hu oldalon jelent meg egy terjedelmes cikk a METRANS Danubia Kft. beruházásáról
még 2015.04.30.-án. A cikk részletesen taglalja, hogy miért lehet fontos az országnak egy ilyen
logisztikai- és raktározási központ, Borbély Lénárd is külön kifejezte örömét, hogy a cég Csepelt
választotta helyszínéül ennek a projektnek. A cikk és az utána következő tudósítások azonban egy
rendkívül fontos tényt elfelejtettek közölni, nevezetesen azt, hogy ezen a konténer terminálon napi
szinten fognak megfordulni veszélyes anyagokat tartalmazó konténerek is, és amint az a beruházó
által nyilvánosságra hozott biztonsági jelentésből kiderült, a telephelyen BÁRMILYEN veszélyes anyag
megfordulhat. A terminál felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként fog működni.
Erről a lakosság is csak a 2016. január 15.-én megrendezett közmeghallgatás előtt 1 héttel értesült.
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Kérjük, nézzen utána alaposan a beruházásnak, aminek a területe benyúlik a Fővárosi Vízművek
ivóvízbázis védőterületére, ahol pedig tilos lenne a veszélyes anyagok előállítása, feldolgozása,
tárolása, lerakása. Többszázezer ember ivóvize kerül ezzel veszélybe. A telephely közvetlenül a Duna
partján van, így élővíz veszélyeztetés is szóba jöhet. A létesítmény területétől csupán 20-30 méterre
már lakóházak vannak, amik már a területrendezési munkálatok hatására is erősen megrongálódtak.

Tisztelettel kérjük, mint az ENSZ Vízügyi Elnöki Testületének első magyar tagját, hogy vizsgálja felül
ezt a beruházást, a már kiadott engedélyeket, a környezeti behatását, a lehetségesveszélyeket, amit
egy ilyen telep magában rejt. Külön felhívjuk figyelmét arra, hogy a területet korábban birtokló cég
pontosan milyen tevékenységet is folytatott ezen a területen. A telephely egy részét még ma is
használó Loacker Hulladékhasznosító Kft. ugyanis évek óta ezen a területen veszélyes hulladékokat
rejtő konténerek, tartályok tárolását végzi, a cég tevékenységi köreit megnézve pedig akár
ártalmatlaníthatja, kezelheti is ezen anyagokat. Mindezt egy olyan területen, ami kiemelten fontos a
vízvédelem szempontjából!
Annak a Testületnek, melynek most Ön is tagja lett a feladata, hogy szemléletváltáshoz segítse a
világot, inspirálja a vízgazdálkodás korszerűsítését szolgáló technológiai fejlesztéseket,
befektetéseket. Célja annak előmozdítása, hogy minden ember férjen hozzá a tiszta ivóvízhez,
javuljon a vízfelhasználás hatékonysága, a vízbázisok védelme, kapjon lendületet a vízügyi innováció,
és váljon általánossá a határokon átnyúló vízgazdálkodási együttműködés.
Ön szerint a beruházással létrejövő munkahelyek megérik, hogy többszázezer ember életére,
ivóvizére hatással lévő üzem épüljön a kijelölt területen?
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