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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerin t

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett „Miért így költöttek el a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítését célzó több mint 2 milliárd önkéntes társadalmi adomány?” című , K/8720.

számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A 2010. október 4-én történt vörösiszap-ömlés a legnagyobb magyar ipari katasztrófa, amely

összesen tíz ember életét követelte. Az elmúlt időszakban a katasztrófával kapcsolatos bírósági

ítélet jelentős közfigyelmet váltott ki, bizonyára Ön által is ismert, hogy milyen társadalm i

felháborodás követte ezt

A Kormányon kívül, a magyar társadalom egésze is igyekezett minden segítséget megadni a

szerencsétlenül járt települések számára. A példátlan összefogás jeleként összesen mintegy 2

milliárd forintnyi adomány gyűlt össze. Meggyőződésem, hogy az ilyen megpróbáltatások

mutatják meg igazán egy nemzet erejét . Ezt az erőt láthattuk a vörösiszap-katasztrófa után,

vagy a nagyobb árvizek idején .

Tájékoztatom, hogy a Kormány az iszapömlés első pillanatától kezdve a szerencsétlenül járt

emberek és települések mellé állt . A tönkrement településeket több tízmilliárd forint értékbe n

újjáépítette, több mint száz új otthont teremtve, és pótolva az eltűnt ingóságokat . A vagyoni

károk mellett, amelyeket költségvetési forrásokból és a Magyar Kármentő Alapból is

támogatott a Kormány, további 400 millió forintos költségvetési keretet hozott létre a

legnehezebb sorsú emberek nem vagyoni kárainak enyhítésére .

A jelentős állami támogatások mellett jó néhány polgártársunk és civilszervezet is támogatás t

nyújtott. A civilszervezetek közül a legnagyobb adományt nyújtó Budapesti Nyílt Társadalom

Intézet Alapítvány képviselője került be a Kármentő Bizottságba. A támogatási célok
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kiterjesztésére a választott önkormányzatok által elfogadott stratégiai tervek alapján került sor ,
amelyekben még több közösségi, a teljes lakosságot szolgáló feladatok kerülte k
meghatározásra .

A felügyelőbizottság tagjait nem küls ő szervezet, hanem maga a Védelmi Bizottság választj a
meg. Ez nem tér el a felügyelőbizottságok megválasztásának általános gyakorlatától . Ami a
bérfizetést illeti, a Máltai Szeretetszolgálat által került sor csekély mérték ű, bérjellegű
kifizetésre, mivel Devecserben létrehozták a Biztos Kezdet Gyermekek Háza Projektet . Ennek
elsődleges célja a hátrányos helyzet ű gyermekek megsegítése. A projektben részt vevő segítők
számára a Máltai Szeretetszolgálat nyújtott támogatást, amelyet a Magyar Kárment ő Alap
ekként támogatott.

Jelentős volt a magánszemélyek számára nyújtott kifizetés nagyságrendje, hiszen töb b
százmillió forintot fordított az Alap erre a célra. Miközben a közösségi célokat más állami
forrásokkal kiegészítve, pályázatok felhasználásával megsokszorozva jóval több embe r
boldogulását segíthette .

Közismert, hogy a károkozó cég, a MAL Zrt . részéről mindeddig nem térült meg semmi.
Amennyiben a felszámolás során a károkozó társáságtól sikerül forrásokhoz jutni, a Kormán y
rendelkezik azok ilyen irányú felhasználásáról .

Budapest, 2016 . február 17.

Tisztelettel:

r. SejénZsolt
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Sallai R. Benedek (LMP) országgyű lési képviselő „Miért így költötték el a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítését célzó több mint 2 milliárd önkéntes társadalmi adományt?” című, K/8720.
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2016 . február 17.

jén Zsolt
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