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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez.

Hol tart a zsámbéki hulladéklerakó kapcsán indított nyomozás?

címmel.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Tiltakozó helyi polgárok szerint fénykép- és videofelvételek bizonyítják, hogy 2010 és 2018
között hónapokon keresztül nnpi 20-10 teherautónyi zsákos és egyéb veszélyes hulladékot
borítottak le a zsámbéki hulladéklerakó területén, amit aztán földdel takartak be a
munkagépek. A törvénytelen gyakorlat miatt egyszer már bezárták a telepet, de ,,rekultiváció"
címén 2020-tól kezdődően tovább folytatódhatott a helyi lakosságra is veszélyt jelentő
hulladéklerakás.

A Pest Megyei Kormányhivatal ahelyett, hogy felügyeleti jogkörét gyakorolta volna, szemet
hunyt a tevékenység, valamint az előírt rendszeres talajvíz- és gáz-monitoring elrnaradásu
felett. Ezen túlmenően felmerült a gyanúja annak is, hogy a rekultivációs tevékenység
szakmai szempontjait figyelmen kívül hagyó engedélyekkel támogatta a történteket.

2021 áprilisában Dr. Szél Bernadett, országgyűlési képviselő feljelentése nyomán az Érdi
Rendőrkapitányság eljárást indított a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Az
eset kapcsán később a hivatali vesztegetés gyanúja is felmerült, {gy az ügyet a Központi
Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez tették át.

Az ügy kirobbanása óta tehát már több mint egy év telt el, de a nyomozás eredményéről
mégsem érkezett tájékoztatás.

A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Legfőbb Ügyész urat:
1. Hol tart a zsámbéki hulladéklerakó kapcsán indított nyomozás?



2. Állapítottak-e meg jogsértést a hatósági ellenőrzések illetve a nyomozás során?
3. Mikorra várható az ügy - lakosság számára megnyugtató módon történő - lezárása?
4. Történt-e mélyreható állapotfeltárás és a feltárt tényeken alapuló oknyomozás a
területen'!
5. Hogyan kívánják a jogszabályok durva megsértésével mellőzött monitoring
tevékenységet pótolni?

Budapest, 2022. május 16.

dr. Gurmai Zita
országgyűlési képviselő
(MSZP)


