
 
  
 

 

 
Kifogástalan az ivóvíz a Cséry-telep környékén 

  
Megoldódhat Budapest egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája 

Sem a mikrobiológiai, sem a kémiai vizsgálatok nem mutattak ki károsanyag-tartalmat a 
Cséry-telepi olajos iszap szennyezés után a XVIII. kerületben a vezetékes ivóvíz hálózatban– 
szögezte le Pesti Imre fővárosi kormánymegbízott az érintett városvezetőkkel tartott közös 
sajtótájékoztatóján. 
„Mindazok, akik mást állítanak, rémhírt terjesztenek; nem mások, mint katasztrófakeselyűk” 
– tette hozzá a kormánymegbízott. 
  

Több vizsgálat, egységes álláspont 
A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv áttekintette az üzemeltetői önellenőrző, a hatósági 
vízvizsgálati eredményeket, amik alapján megállapította: azokban az előző évekhez képest 
nincs változás, a vezetékes víz megfelelő és fogyasztható. A Fővárosi Vízművek Zrt. által 
szolgáltatott közműves ivóvízellátás biztonságos, az ivóvízhálózatból származó víz megfelelő 
minőségű, egészségre nem ártalmas. 
A szakemberek az elmúlt egy hétben többször tartottak helyszíni szemlét, de egyetlen 
esetben sem tapasztaltak közegészségügyi hiányosságot, járványveszélyt. 
  

Teljes rekultivációt szeretne a kerület 
Ughy Attila (Fidesz-KDNP), a XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere 
hangsúlyozta: korábban legálisan is lehetett kommunális hulladékot, veszélyes anyagot, 
olajos iszapot elhelyezni a telepen, egészen 2007-ig. Azóta ez tilos, ennek ellenére a cég 
engedély nélkül is folytatta ezt a tevékenységet, s az előző városvezetés semmit sem tett 
ennek megakadályozására. 
Ughy Attila kijelentette: a mostani vezetés azonban eltökélt, hogy a Cséry-telep ügyét végre 
megnyugtatóan rendezze. Ennek érdekében a polgármester javasolja, hogy a Magyar Állam 
költségvetésében elkülönített keretként jelenjen meg a Cséry-telep rekultivációjára szánt 
összeg. Ez – a szakemberek megítélése szerint – végleges megoldást jelentene a 
problémákra, ráadásul aktuális is, mivel a területen hosszú évtizedek után kiépítik 
a csatornát, így a telepre nem lesz szükség. 
„A kerületi városvezetés több mint egy éve tárgyal arról, hogy a Magyar Állam vegyen részt a 
rekultiváció végrehajtásában. Tekintettel a rekultiváció nagyságrendjére és fontosságára, a 
projekt jó eséllyel pályázhat EU-s fejlesztési forrásokra is, ami garanciája lehet a biztos 
megvalósításnak. Ezzel a környék visszanyerheti eredeti formáját, és visszaadhatjuk a 
kerületieknek” – mondta el a polgármester. 
  

Kampánycélokra használják 
Kucsák László, a XVIII. kerület alpolgármestere szerint ez nem politikai ügy. 

 



Bár az ellenzék egyes szocialista tagjai megpróbálják kampánycélokra használni a témát, „ez 
nem pártpolitikai kérdés”. Kucsák László felhívta a figyelmet arra, hogy a lakossági 
pánikkeltés, közveszéllyel való fenyegetés bűncselekmény. 
A XVIII. kerület vizsgálja, hogy ebben az esetben tesznek-e feljelentést. 
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