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Az ügyészség előtt az azbesztszennyezés  
 
 
A Levegő Munkacsoport és a Nemzeti Azbesztmentesítési Program Munka-
csoport beadvánnyal fordult az ügyészséghez az Üllői úti volt Nemzetvédelmi 
Egyetem bontásával kapcsolatban. A bejelentésben a civil szervezetek egy-
részt azt kérték, hogy az ügyészség vizsgálja felül az épületekre kiadott bon-
tási engedélyek törvényességét, másrészt, hogy állapítsa meg, mely ható-
ságnak kellene intézkednie az azbeszt-szennyezés megakadályozása érdeké-
ben. A környezetvédők azt is kérelmezik, hogy az ügyészség rendeljen el 
nyomozást a szennyezett hulladék jogellenes elhelyezése miatt, mert ez fel-
vetheti a környezetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 
bűncselekmények gyanúját. 
 
Amint arról korábban beszámoltunk, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Üllői úti 
épületének bontása kapcsán a Levegő Munkacsoporthoz lakossági bejelentés érkezett 
arról, hogy az épületek némelyikében azbeszt jelenléte valószínűsíthető. A bejelentő 
aggodalmát fejezte ki, hogy az azbeszt a többi építési hulladék közé keveredhet, ha 
nem távolítják el szakszerűen. A szakszerűtlenül kezelt azbeszt-tartalmú hulladék a 
kiporzás révén a környezetre és a környéken élőkre, valamint közlekedőkre egészség-
károsító hatással jár. A Levegő Munkacsoport, karöltve a Nemzeti Azbesztmentesítési 
Program Munkacsoporttal a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőséghez fordult a megfelelő ellenőrzés és intézkedés érdekében. A 
hatóság némi huzavona után a második ellenőrzésénél megállapította az azbeszt je-
lenlétét bizonyos épületekben, és valószínűsítette a még a helyszínen lévő bontási 
hulladék azbeszt-tartalmát is. A civil bejelentők azonban még ekkor sem lélegezhettek 
fel, hiszen a hatóságok (a környezetvédelmi felügyelőség, a IX. kerületi építési ható-
ság és a munkavédelmi főfelügyelőség) egytől egyig elzárkóztak a konkrét intézkedé-
sek, esetlegesen szankciók alkalmazásától, hatáskörük hiányára hivatkozva. Ezért az 
ügyet feltáró szervezetek az ügyészséghez fordultak, hogy a közigazgatás működése 
feletti törvényességi felügyeleti jogkörükben eljárva vizsgálják meg egyrészt az épüle-
tekre kiadott bontási engedély szabályosságát, másrészt azt, hogy melyik hatóságnak 
vagy hatóságoknak kell intézkedniük a veszélyes helyzet megszüntetése érdekében. A 
veszélyes anyag, illetve az ezzel szennyezett hulladék szakszerűtlen és jogszerűtlen 
kezelése emellett felveti a környezetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése bűncselekmények gyanúját is, ezért a két szervezet arra kérte az ügyész-
séget, hogy intézkedjen a nyomozás megindításáról is az ügyben. 
 
A Levegő Munkacsoport és a Nemzeti Azbesztmentesítési Program Munkacsoport nem 
először hívja fel a figyelmet az azbeszt veszélyeire. Rengeteg teendő van még, míg 
eljutunk odáig, hogy az azbeszt-probléma, mint általános kérdés lekerülhet a napi-
rendről. Tudomásunk szerint több dunántúli városban vannak olyan, elsősorban lakó-
telepi házak, ahol a pincefödémet szórt azbeszttel, a felszálló vezetékeket pedig az-
besztszövettel szigetelték. Készült egy lista a veszélyes épületekről, amely szerint 
még mintegy 60 ezer ember lakik ilyen körülmények között. Nemcsak egyes házgyá-
rak alkalmazták azonban az azbesztet szigetelésre a rendszerváltás előtt, hanem az 
Országos Szakipari Vállalat (ORSZAK) és más technológiai és épületgépészeti szerelők 
is több évtizedig kedvelték ezt az anyagot. Elengedhetetlen lenne ezért egy átfogó 
felmérés és kezelési terv készítése az érintett épületekről, amely megalapozhatná az 
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azbesztmentesítés ütemezését. Az azbesztmentesítés és a szennyezett hulladék keze-
lése sajnos igen költséges, hiszen csak nagy szakértelemmel és megfelelő felszerelés-
sel rendelkező szakvállalatok végezhetik a munkát. Emiatt előfordulhat, hogy a ha-
talmas költségeket nem kívánják, vagy nem tudják fedezni az érintettek. A szakszerű 
mentesítés azonban elsőrendű közérdek is, hiszen a kiporzás révén bárki egészsége 
károsodhat. Javasoljuk ezért központilag kidolgozni annak a módját, hogy az építte-
tők, az ingatlanok tulajdonosai és üzemeltetői ne legyenek érdekeltek a szennyezett-
ség eltitkolásában. Ehhez a független felmérések és a szigorú ellenőrzés mellett szer-
vezéssel, információval, támogatással kellene segíteni az érintetteket.  
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