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Száll az azbeszt a vonatokból, vagy mégsem? 
 
Novemberben Dunakeszin lakók keresték meg a Levegő Munkacsoport Környezeti Ta-
nácsadó Irodáját, hogy a MÁV Dunakeszi Járműjavítóba Norvégiából vasúti kocsik ér-
keznek felújításra. A bejelentés szerint többek között azt a felújítást végzik el rajtuk, 
ami egyetlen európai ország hasonló cége sem vállalt: az azbesztmentesítést.  
 
Az üzem közvetlen közelében óvoda és lakóterület található. A lakók szerint ehhez a 
feladathoz nincs meg a biztonságos technológiája a járműjavítónak. Teljes titoktartást 
kértek az ezt tudó dolgozóktól, nehogy az információ kiszivárogjon. Az ügyben levelet 
írtunk a környezetvédelmi felügyelőségnek, kértük a tájékoztatásukat. A felügyelőség 
válaszában arról tájékoztatta a civil szervezetet, hogy a mentesítést a Belfor Hungária 
Kft. végzi, amely rendelkezik az azbesztmentesítéshez szükséges technikai feltételek-
kel és szakmai képesítéssel. A hulladékot pedig megfelelő jogosultsággal rendelkező 
szállítónak adták át. Az információt igyekeztünk más forrás alapján is ellenőrizni, így 
megkérdeztük Szabadföldi Istvánt, a Nemzeti Azbesztmentesítési Munkacsoport elnö-
két, hogy mi a véleménye az ügyről. Ő is megerősített minket abban, hogy a mentesí-
tést végző céget ismeri, technológiájuk alkalmas arra, hogy az azbesztmentesítést a 
környezet szennyeződése nélkül végezzék (nem úgy, mint az a volt Zrínyi Nemzetvé-
delmi Egyetem épületeinek bontásánál történt). A lakosságot értesítettük, hogy 
Dunakeszin, a járműjavító mellett nem kell félniük az azbesztportól, a környezet 
szennyezése nélkül is lehetséges a mentesítés. 
 
Az azbeszt veszélyes anyag. Mindennemű felhasználását, forgalmazását tiltja egy 
2006-os EU-jogszabály, amely hazánkra is érvényes. Sajnos az egykor széles körben 
alkalmazott anyagból jelentős mennyiség ma is van az üzemelő és használaton kívüli 
épületeinkben, vezetékek burkolatában, gépészeti berendezéseken, felszórva vagy 
szövetként beburkolva például a csöveket. Jóval kevésbé veszélyesek a cementkötésű 
azbeszttermékek (eternit, pala), de ezek sérülésénél, bontásánál is azbesztszálak ke-
rülhetnek a levegőbe, amelyek a tüdőben – esetleg évtizedekkel később – súlyos el-
változásokat okozhatnak. Éppen ezért a palaszerkezetek bontása, a hulladék elszállí-
tása speciális szakértelmet kíván. Kapott bejelentéseket a Levegő Munkacsoport Ta-
nácsadó Irodája arról, hogy egyes vállalkozások erős vízsugárral mossák le az elöre-
gedett palaszerkezeteket, és utána bevonják felületkezelő anyagokkal, hogy a további 
öregedést késleltessék. A nedvesség, az eső magához köti az apró szálakat, ilyenkor 
kétségtelenül kisebb a belélegzés veszélye. Azonban ha erős vízsugárral mossák a pa-
lát, akkor szétteríthetik a szálakat a környezetben, amit azután száraz, szeles időben 
belélegezhetünk. 
 
 
Budapest, 2009. április 28. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
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Tárgy: Azbeszt a járműjavítóban 
 
 
Tisztelt Igazgató Úr! 
 
Lakossági bejelentés érkezett szervezetünkhöz, hogy a MÁV Dunakeszi Járműjavítóba 
Norvégiából vasúti kocsik érkeznek, felújításra. A bejelentés szerint többek között azt a 
felújítást végzik el rajtuk, ami egyetlen európai ország hasonló cége sem vállalt: az 
azbesztmentesítést. Úgy tudjuk, hogy ehhez a feladathoz nincsen meg a biztonságos 
technológiája a járműjavítónak. Teljes titoktartást kértek az ezt tudó dolgozóktól, nehogy az 
információ kiszivárogjon. 
 
Kérjük,  tájékoztassanak, hogy a MÁV Dunakeszi Járműjavító rendelkezik-e engedélyekkel 
az azbesztmentesítési munkálatok elvégzéséhez. Amennyiben igen, kérjük, az erre vonatkozó 
engedélyek másolatát szervezetünk részére megküldeni. Amennyiben a hír igaz, és tényleg 
azbesztmentesítési munkálatokat végez a cég, esetleg engedélyek nélkül, kérjük, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően járjanak el és erről tájékoztassanak. 
 
Az adatkiadással kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítését vállaljuk, de ennek 
mértékéről előzetes tájékoztatást kérünk. 
 
Fenti beadványunk a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényen 
alapul. A kérelem teljesítésének esetleges megtagadásáról (és annak indítékáról) az Avtv. 20. 
§ /2/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően 8 napon belüli értesítést kérünk.  
 
Budapest, 2008. november 10. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Lenkei Péter 
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető 






