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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő álláspontja szerint a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
csatornafüstölési
tevékenysége
során egészség- és tulajdonkárosító
magatartást végez. Sérelmezi, hogy
a
csatornafüstölést
lakossági
tájékoztatás nélkül végzik.

lezárt

Budapest Főváros Főjegyzője és Budapest Főváros Kormányhivatala válaszában részletes
tájékoztatást adott a bejelentő részére a külvárosi területen végzett csatornafüstölés
indokairól, az alkalmazott technológiáról, a füstöléshez használt anyag élettani hatásairól,
lakossági felvilágosításról. Budapest belvárosa nagyméretű, egyesített rendszerű
csatornahálózattal rendelkezik, amely a szenny-, illetve a csapadékvizek egyidejű elvezetésére
szolgál. A külvárosi területek nagy részén ún. elválasztott rendszerű csatornahálózat épült. Ez
azt jelenti, hogy a szennyvíz csatornákat kizárólag a szennyvizek elvezetésére méretezték,
ezért azok a csapadékvizek elvezetésére fizikailag alkalmatlanok. A csapadékvíz-elvezetés
kiépítése még sok helyen lemaradásban van a szennyvízcsatornához képest, ezért gyakori
jelenség, hogy a lakosság – a jogszabályi tiltás (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5)
bekezdés) ellenére – a csapadékvizet az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába vezeti.
Emiatt a csatornahálózat többszörösen túlterhelődik, így az alacsonyabban fekvő területeken,
vagy akár a magáningatlanokon, az épületen belül is elöntések következhetnek be. A
szennyvízcsatornán keresztül történt elöntések jelentős károkat okozhatnak, mindemellett
fokozottan fertőzésveszélyesek is.
Az illegális csapadék-bevezetések felderítését a Zrt. több évtizede végzi. A helyszínek
vizsgálata általában az elöntés-veszélyes terület füstöléséből áll, melynek során a szakemberek
füstgép és ventilátor segítségével füstöt juttatnak be a közcsatornába. Amennyiben a Zrt.
munkatársai szabálytalan rákötést tapasztalnak, írásban szólítják fel az ingatlan tulajdonosát a
jogellenes állapot megszüntetésére.
Előfordulhat, hogy épületen belül is füst jelenik meg, amit az okozhat, hogy a belső
szennyvízhálózatot műszakilag nem megfelelően építették ki, vagy a szabályosan beépített
bűzzárban nincs víz. Mindkét esetben a lakás tulajdonosának a kötelessége ezen problémák
megszüntetése.
A kertvárosi övezetekben nincs olyan elválasztott szennyvízcsatorna, amelynek a légtere káros
anyagokat tartalmazna; a Zrt. munkatársai is légzésvédő eszközök nélkül dolgoznak a
külterületen lévő tisztító aknákban. A Zrt. által használt füstképző anyag hatósági minősítéssel
és engedéllyel rendelkezik, az egészségre ártalmatlan. A füstfolyadék biztonsági adatlapja
szerint az alkalmazott szer esetében egészségügyi veszélyek nem ismertek.
A Zrt. több napos időtartammal általában egybefüggő vízgyűjtőterületeket vizsgál, ennek
során napi ütemezésben történik a felderítés, amelyről minden reggel a helyi tűzoltóság
telefonos tájékoztatást kap a füst miatti téves riasztások megelőzése végett.
A Zrt. a szabálytalan csapadékelvezetések megszüntetése miatt a fent leírtakkal kapcsolatban
weboldalán 2016. április 15-én lakossági tájékoztatót tett közzé. A Zrt. a honlapon
tájékoztatást nyújt az illegális csapadékvizek füstöléssel történő felderítésének körülményeiről.

