
 
FFB-34/2011. 

(FFB-53/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés bizottságának 
2011. november 10-én, csütörtökön, 11 óra 06 perckor kezdődően, 

a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                                 
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 5 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 8 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 9 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés (J/4795. szám)   (A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt 
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló 
katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló 
indítványa)   (Általános vita)   A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt 
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló 
katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság 
vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/4796. szám)  (A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett 
környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák 
jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 18 

Kepli Lajos, a vizsgálóbizottság elnökének szóbeli tájékoztatója 19 

Kérdések, észrevételek, egyben válaszok az elhangzottakra 25 

Döntés a vizsgálóbizottság jelentésének, valamint az országgyűlési határozati javaslatnak 
az általános vitára való alkalmasságáról 29 

Bizottsági előadók állítása 29 

Egyebek 29 

 



 3 

 

Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4656. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. a) A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés (J/4795. szám)  
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 

b) A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4796. szám)  
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 

5. Egyebek 



 4 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Nagy Andor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
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Rudolf Jenő referens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, köszöntök mindenkit a Fenntartható fejlődés bizottság mai ülésén. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy meg tudjuk kezdeni a 
munkánkat. Elsőként én kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk az előzetesen írásban 
kiküldött napirendről, mely 5 napirendi pontot tartalmaz. Ezek megismerhetőek voltak, most 
stílszerűen nem olvasnám fel.  

Kérem, akik ezt a napirendet ebben a formában elfogadhatónak tartják, 
kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Tartózkodás nincs, tehát akkor ezt a napirendet némi 
kritikai észrevételek hangoztatása mellett a bizottság elfogadta. Reméljük, hogy nem fogunk 
estig itt ülni, hanem hamarabb a végére tudunk járni. Sajnos, a parlament napirendje eléggé 
zsúfolt, úgyhogy kénytelen a bizottság is viszonylag masszív napirendek mentén dolgozni. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Az időnyereség érdekében nem is húznám tovább az időt, hanem belevágnánk az 1-es 
napirendi pont tárgyalásába az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslat, amelyhez Kanyó Lóránt főosztályvezető-
helyettes, ha jól tudom, az NGM részéről, illetve úgy tájékoztattak, hogy Kolozsiné dr. 
Ringelhann Ágnes az NGM részéről képviseli a kormányálláspontot. Megkérem 
főosztályvezető asszonyt is, hogy foglaljon helyet az asztalnál. A feladat a bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Kérdezem a bizottság 
tagjait, illetve a minisztériumok képviselőit, hogy előzetesen van-e kérdésük, 
hozzáfűznivalójuk a beterjesztett módosító indítványokhoz. (Jelzésre:) Parancsoljon, Kanyó 
úr. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A korábbi bizottsági ülésen volt 

egy restanciám, amelyben arra tettem ígéretet, hogy olyan autentikus személy jön a bizottsági 
ülésre, aki önöket mélységében tudja tájékoztatni arról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 
törvény változása milyen okok miatt következne be. Ezért kérném a tisztelt bizottságot, hogy 
tegye lehetővé, hogy Vámosi Oszkár úr szakértőként a bizottság rendelkezésére álljon, 
hogyha valamilyen részletkérdésre sor kerülne. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Erre mutatkozott igény az utóbbi bizottsági ülésen. 

Tekintve, hogy ez nem szerepel a jelenlegi napirendben, azt szeretném javasolni, hogy két 
lehetséges megoldás van. Vagy az Egyebek napirendi pont alatt tájékoztat minket Vámosi 
Oszkár a termékdíjtörvényről, vagy tekintve, hogy a szavazásra kerülő módosító indítványok 
érintik egyébként a termékdíjtörvényt, módosítjuk a napirendet, és az 1-es napirendi pont 
alpontjaként Vámosi Oszkár tájékoztatóját a termékdíjtörvény módosításával kapcsolatban 
meghallgatjuk. (Dr. Nagy Andor: Utóbbi legyen.) Utóbbi? Ki az, aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Jó, akkor ebben maradunk, hogy az 1-es napirendi pont alpontjaként Vámosi 
Oszkár tájékoztatását meghallgatjuk, és akkor én azt kérném, hogy akkor erre mielőtt 
szavazásra bocsátjuk ezeket a pontokat, hallgassuk is meg ezt a tájékoztatást. Vámosi Oszkár, 
öné a szó. 
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VÁMOSI OSZKÁR (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Köszönöm szépen 
a szót a tisztelt bizottságnak. A /88-as módosító indítvánnyal kapcsolatos tájékoztatást kérik? 
Avagy pedig a kapcsolódó módosítókkal kapcsolatos?  

 
ELNÖK: A legutóbbi ülésünkön Koszorús László egész módosító indítványával 

kapcsolatban nem kaptunk semmiféle tájékoztatást, tehát azzal kapcsolatos tájékoztatást 
kérnénk. Tekintve, hogy azóta ehhez érkezett további módosítás a kormányoldal részéről, az 
sem lenne ártalmas, ha ezzel kapcsolatban látná a bizottság, hogy miről fogunk szavazni, ha 
valaki még átlátja, hogy hol tartunk éppen a termékdíjtörvény módosításában. 

 
VÁMOSI OSZKÁR (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Köszönöm 

szépen, értettem. Tehát az eredeti módosító indítvánnyal kapcsolatban háttérinformációként 
az adható, hogy a termékdíjtörvény tavaszi időszakban történt elfogadásakor a kormány 
meghatározott egy olyan struktúrát a termékdíjtörvényen belül, ahol a csomagolásról a 
csomagolószer irányába tolta el a díjfizetést, tehát a kötelezetti irányt. A kidolgozott és 
elfogadott törvénynek a nyár során történt elemzése megállapította azokat a pontokat, ahol át 
kellett dolgozni emiatt a törvényt, hiszen sok olyan kérdés merült föl a törvénynek a tavaszi 
időszakban kialakított szövege alapján, amelyik tisztázásra szorul. Ezek megtörténtek. Ezek 
összefoglalóan egy módosító indítványba lettek bedolgozva, emellett pedig a NAV a maga 
részéről a 28-36. §-ig az ellenőrzés és ezzel kapcsolatos tevékenységekben egy részletes 
módosítási igényt nyújtott be az NGM részére. Ezzel kapcsolatban csak azt az információt 
tudom adni, hogy nyilván mi a magunk részéről áttanulmányoztuk, elfogadtuk. A háttér- és 
mögöttes információkat erről elsősorban a NAV és az NGM tudja megadni, valamint 
mindehhez kiegészítésképpen a közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerült azon probléma, 
hogy a közszolgáltatók, amelyek a lakossági szelektív gyűjtést közbeszerzés útján nyerték el, 
az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel ezért közvetlenül szerződjenek, és a 
jelenleg hatályos törvény szövegéből nem derült ki kellő pontossággal és egyértelműen, ezért 
a törvényben egy ilyen irányú módosítást, tehát a 22. § kibővítése 22/A, B, C §-okkal indokolt 
és szükséges volt, és ez megtörtént szintén ebben a módosítóban, tehát három ilyen irányú 
változtatás történt a törvényen. Ezenkívül a maradék apróságok mindenféle kis 
szövegjavítások meg bakik helyretétele volt. Tehát ez volt a /88. 

A kapcsolódó módosító indítványokkal kapcsolatban én most eddig kettőt ismertem 
meg és kettőt láttam, és háttérinformációként azt tudom mondani, hogy legjobb tudomásom 
szerint ez nem találkozik a kormánynak az igényével, az ezekben megfogalmazott 
reklámhordozó papíros módosító igények. Én a magam részéről nem tartom szintén 
szükségesnek, tehát én nem tartom ezeket a módosító indítványokat jónak, és ezért nem 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés Vámosi úrhoz? Én itt jelzem azért, amit a 

múltkori alkalommal már elmondtam, hogy maga az, hogy a költségvetési törvényhez 
módosító indítványként érkezett be a termékdíjtörvény módosítás, vagy adótörvényhez 
módosításként, ezt házszabályellenesnek tartom, és a múltkori ülésen kialakult vita nyomán az 
Alkotmányügyi és ügyrendi bizottsághoz fordultam, hogy döntsön a házszabályszerűségről. 
Ugyancsak szükségesnek látom azért megjegyezni, hogy az sem teljesen felel meg azon 
átlátható jogalkotás kívánalmainak, hogy egy képviselői indítványként beérkezett kormány-
előterjesztést ismét képviselői indítványokkal módosítják, amelyekhez aztán még olyan 
kapcsolódó módosítók jönnek be, amikről feltehetően hétfőn fogunk még tárgyalni. Most még 
az ülés előtt is érkezett olyan, aminek még ajánlási pontra sincs szétbontva, most kaptuk meg, 
hogy döntsünk róla. Mondtam, hogy ilyen formában nem tudunk erről dönteni, tehát a hétfői 
ülésünkön vissza fogunk térni a termékdíjtörvény módosításához egy rendkívül jól átgondolt 
jogalkotási folyamat keretében. (Jelzésre:) Igen, Bödecs képviselő úr. 
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BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Csak a jegyzőkönyv kedvéért, 

mert úgy érzem, hogy ez lényeges. Nem ismétlem meg a benyújtás módjára vonatkozó 
problémákat, viszont azt mindenképpen szeretném jegyzőkönyvbe foglaltatni, hogy 
függetlenül a tartalmi vonatkozásoktól egy rendkívül szerencsétlen és a tisztelt Ház 
tekintélyét, mondjuk úgy, hogy károsan befolyásoló lépésnek tekintem azt, hogy ezen 
módosítóként benyújtott javaslat részletes vitáját megelőzően néhány perccel Illés Zoltán 
államtitkár úr is és az előterjesztő Koszorús László képviselő úr is távoztak az 
országgyűlésből. Tehát az ellenzéki képviselőknek még arra sem volt lehetőségük a részletes 
vitában, hogy netán kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm szépen. Ezért nem fogjuk támogatni 
sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha egyéb észrevétel nincsen, akkor rátérnénk a kapcsolódó 

módosító indítványok tárgyalására. 
105/1-es ajánlási ponttal kezdjük. Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor képviselők 

módosító indítványa. Kérdezem a kormány képviselőit. Kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a 

bizottsági módosító indítványt? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 

Következő a 315/2-es ajánlási számon összefüggéseivel együtt, tehát ezzel 
kapcsolódik további 5 ajánlási pont, ezeket most külön nem fogom felsorolni. Koszorús 
László képviselő módosító indítványa a termékdíjtörvényhez érkezett be. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Következő ajánlási pont, amelyről szavaznunk kell, a 315/3-as és az ahhoz kapcsolódó 

további 5 ajánlási pont. L. Simon Lászlónak ugyancsak a termékdíjtörvényhez benyújtott 
módosító indítványa. 315/3., L. Simon László képviselő módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

Végül a 358/1-es ajánlási ponton Rogán Antal képviselő módosító indítványa a 
regisztrációs adóról szóló törvényhez. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja az 

indítványt. 
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ELNÖK: Kormány támogatja. 358/1, 91. oldal, Rogán Antal képviselő módosító 
indítványa regisztrációs adótételek csökkentésével kapcsolatosan. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja. Bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
Tisztelt Bizottság! Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvényekhez a 

bizottság hatáskörébe vagy feladatkörébe ezek a kapcsolódó módosító javaslatok tartoztak, 
tehát ezzel az 1-es napirendi pontot ünnepélyesen lezárom mára. Hétfőn visszatérünk erre, és 
ismételten a termékdíjtörvényhez beérkezett kapcsolódó módosító indítványokat 
tanulmányozhatjuk. 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, a költségvetést megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/4656-os számú törvényjavaslat tárgyalására, az ehhez tartozó módosító 
javaslatoknak a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására.  

Ehhez Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes és Hetey Tibor referens úr, ha 
jól tudom, a kormány álláspontját ők hivatottak ismertetni a bizottsággal. Kérdezem, hogy a 
módosító indítványokkal kapcsolatban általánosságban van-e észrevételük? (Jelzésre:) Igen, 
parancsoljon, főosztályvezető-helyettes úr.  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Annyit szeretnék előzetesen elmondani a bizottság 
részére, hogy tekintettel arra, hogy a módosítókról szóló előterjesztést a kormány még nem 
tárgyalta, ezért amit itt elmondok ajánlási ponthoz tartozó álláspontot, az a minisztérium mint 
előterjesztő véleménye, ezt tudom a bizottságnak továbbítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tehát az elhangzott vélemények minisztériumi álláspontot fognak jelenteni, 

nem pedig egységes kormányálláspontot. Ennek fényében akkor rátérnénk az ajánlási 
pontokról, illetve módosító indítványokról való szavazásra.  

Az 5-ös ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő a 

javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

20-as ajánlási pont 14. oldal, ismét Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. A 
tárca álláspontja?  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

21-es ajánlási ponton ugyancsak Jávor Benedek módosító indítványa, összefügg az 53-
as ajánlási ponttal. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
22-es ajánlási ponton továbbra is Jávor Benedek képviselő indítványa. A tárca 

álláspontját kérdezem. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatja 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

Végezetül… Ja nem, még kettő van. Bocsánat, 25-ös, annyira gyorsan nem haladunk, 
adunk munkát a bizottságnak. 25-ös ajánlási ponton továbbra is Jávor Benedek képviselő 
módosító indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatja 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Most lépünk tovább a 43-as ajánlási pontra. Ismét Jávor Benedek képviselő módosító 

indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
Ezzel a költségvetést megalapozó törvényekhez benyújtott módosító indítványok 

végére értünk, köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak és Hetey Tibor úrnak a 
részvételt a bizottság ülésén és akkor a tárcaálláspont ismertetését.  

 Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Továbblépünk a harmadik napirendi pontunkra, Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslatnak a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító indítványa megvitatására. Ez egy eléggé masszív napirendi pont.  

Kérem az NGM részéről Csuka Máriát, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium 
részéről, nem tudom, a Vidékfejlesztési Minisztériumot ki képviseli? Igen, Rudolf Jenő, a 
költségvetési és gazdasági főosztály referense. Kérem Rudolf urat, hogy foglaljon helyet az 
asztal végén. A többiek nem jöttek el a bizottságba. Kérdezem a minisztériumok képviselőit, 
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hogy elöljáróban van-e észrevételük, a bizottsággal megosztandó véleményük a módosító 
indítványokkal kapcsolatban? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Csatlakoznék az előttem szólóhoz, tehát az álláspontunk tárcaálláspont, mert még a módosítók 
a megalapozónál vannak a kollégám által képviselt állásponthoz. Elöljáróban elmondanám, 
hogy a listát megkaptuk, ami alapján a bizottság tárgyalja a rá vonatkozó, illetve általa 
kiválasztott módosítókat. Abból összesen kettőt tudunk támogatni. Ezt csak elöljáróban 
mondom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást, továbbra is tárcaálláspontot fogunk 

mondani. Igen, nekiállunk az egyes ajánlási pontok tárgyalásának. Itt jelzem az időnyereség 
végett, nem fogom mindenhol elmondani, hogy mely ajánlási pontokkal függ össze az adott 
ajánlási pont. Mindegyik ajánlási pontot összefüggéseivel együtt tárgyaljuk és szavazunk róla, 
tehát lesz olyan ajánlási pont, amelynek 10 kapcsolódó ajánlási pontja van, vagy akár több, 
vagy például a szocialista párt által benyújtott egy darab módosítónak van körülbelül 50 
összefüggő ajánlási pontja. Ezeket nem fogom felsorolni, értelemszerűen mindegyikről ilyen 
formában fogunk szavazni. 

Elsőként 9-es ajánlási ponton Mesterházy Attila képviselő módosító indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosítót nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Én azt szeretném kérni, hogy ha a Vidékfejlesztési 

Minisztériumnak eltérő álláspontja van az NGM-től, azt jelezze, amennyiben egyetértés van, 
akkor… 

 
RUDOLF JENŐ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem lesz szerintem eltérő, az 

NGM-mel mi egyetértünk. 
 
ELNÖK: Jó, ha mégis valami vita kialakulna, kérem, hogy jelezze, egyebekben akkor 

az NGM álláspontját tekintjük a VM tárcaálláspontjának is. 
Tehát 9-e ajánlási pont Mesterházy Attila módosító indítványát a tárcák nem 

támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 

26-os ajánlási ponton Jávor Benedek és Szabó Rebeka képviselők módosító 
indítványa. Tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Módosítást nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatja.  

38-as ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Tárca 
álláspontja? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatja. 



 11 

53-as ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa. A tárca 
álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
68-as ajánlási ponton Jávor Benedek és mások módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.  
101-es ajánlási ponton Hegedűs Lorántné és mások módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
182-es ajánlási ponton Schiffer András és mások módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
183-as ajánlási ponton Dorozs Dávid és mások módosító indítványa. Tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
184-es ajánlási ponton Bödecs Barna képviselő módosító indítványa. Tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
185-ös ajánlási ponton Szávai István módosító indítványa. A tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
187-es ajánlási ponton Szilágyi Péter és mások módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
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CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
188-as ajánlási ponton Varga Géza képviselő módosító indítványa. Tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
199-es ajánlási pont, Dorosz Dávid képviselő módosító javaslata. Tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
259-es ajánlási pont következik, Szabó Zsolt képviselő módosító indítványa. A tárca 

álláspontját kérdezem.  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
261-es ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek módosító javaslata. A tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
262-es ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek módosító javaslata. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
267-es ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
271-es ajánlási ponton Endrésik Zsolt és mások módosító indítványa. Tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
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275-ös ajánlási ponton Szabó Rebeka és mások módosító indítványa. Tárca 
álláspontja? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
276-os ajánlási ponton Szilágyi László és Jávor Benedek módosító indítványa. Tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
277-es számon Kepli Lajos képviselő módosító indítványa. Tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
278-as ponton Kepli Lajos képviselő módosító javaslata. Tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
279-es ajánlási ponton Endrésik Zsolt és Z. Kárpát Dániel módosító indítványa. Tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
281-es ajánlási számon Sebestyén László módosító indítványa. Tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
282-es ajánlási számon Szabó Zsolt módosító indítványa. Tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
283-as ponton Szilágyi László és Jávor Benedek indítványa, tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
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284-es ajánlási ponton Szilágyi László és Jávor Benedek módosító indítványa. Tárca 
álláspontja? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
285-ös ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
286-os ajánlási ponton Bödecs Barna képviselő módosító indítványa. Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
287-es ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők módosító 

indítványa. Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
288-as ajánlási ponton Szilágyi Péter és mások módosító indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
289-en Szilágyi László és mások módosító indítványa. Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
290-es ajánlási számon Szilágyi László és mások módosító indítványa. 

Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
294-es ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa. Tárca? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 

295-ös ponton Jávor Benedek és Szabó Rebeka módosító indítványa. Tárca 
álláspontja? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
296-os ajánlási számon Szilágyi László és mások módosító indítványa. 

Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
299-es ajánlási ponton Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel módosító indítványa. A 

tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
306-os ajánlási pont következik, Szabó Zsolt képviselő módosító indítványa. Tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
312-es ajánlási pont, Harrach Péter módosító indítványa. Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ezt támogatja. (Csuka Mária: Erdei kisvasút.) A bizottság tagjai közül ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) Csodálatos összhang alakul ki. Nem támogatja? Tartózkodik? A 
bizottság egyhangúlag az erdei kisvasutak üzemeltetésében egyetért. Az első kötet végéhez 
értünk. Második. 

401-es ajánlási ponttal folytatjuk, Szilágyi László és Jávor Benedek módosító 
indítványa. Tárcaálláspont? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
403-as ajánlási ponton Molnár Oszkár képviselő módosító indítványa. Tárcaálláspont?  
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
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404-es ajánlási ponton Molnár Oszkár módosító indítványa. A tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
407-es ajánlási ponton ugyancsak Molnár Oszkár módosító indítványa. 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
482-es ajánlási pont Manninger Jenő képviselő módosító indítványa. Tárca 

álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt a tárca álláspontja nem, de 

tájékoztatom a bizottságot, hogy a költségvetési bizottság megtárgyalta ezt a módosítót, és 
igennel szavazott, viszont a lábát még meg kell oldani. A forrást biztosítani. A vasúti hidak és 
acélszerkezetek 5,2 milliárdos beruházási keret. A tárca nem, de a költségvetési bizottság 
igent mondott, és kell még javítani a forráslábán a módosítónak. 

 
ELNÖK: Ennek fényében kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodik? A bizottság támogatja. 
485-ös ajánlási pont következik, Mirkóczki Ádám módosító indítványa. 

Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
486-os ajánlási ponton Bödecs Barna módosító indítványa. Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
488-as ajánlási ponton Bödecs Barna és Korondi Miklós módosító indítványa. 

Tárcaálláspont? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. A bizottságban ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
(Jelzésre:) Alelnök úr kért szót, ügyrendi kérdésben, parancsoljon. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): A következő javaslatot szeretném megfogalmazni, 

mivel elég gépies a szavazás, hogy a mi illetékességi körünkbe tartozó ajánlási pontok közül 
az 502-től 952-ig terjedő ajánlási pontokról csomagban szavazzunk. Indoklásom a következő. 
Valamennyi LMP-s módosító indítvány, tehát tekinthető egy csomagnak. Ilyenre, hogy 
csomagban szavaztunk, volt már példa a bizottsági üléseken, és az elején a tárca képviselője 
azt mondta, hogy két támogatott indítványunk van, ezekről már szavaztunk, és én 
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vélelmezem, hogy mi nemmel fogunk szavazni, és ez segítené a dolgunkat, ha ehhez 
hozzájárulnak a többiek, hogy ne egyenként menjünk és egyben szavazhassunk. 

 
ELNÖK: Rendben, ezt a javaslatot szavazásra bocsátom, nem fűzök hozzá észrevételt. 

Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel az ügyrendi javaslattal egyetért. (Szavazás.) Nem ért egyet? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége az ügyrendi javaslatot elfogadta, 
tehát akkor a 488-asnál tartottunk. 

502-es ajánlási ponthoz érkeznénk, amelyről megszavazta a bizottság, hogy innentől 
kezdve egy csomagban az LMP-s módosító indítványokról egyben szavazunk, úgyhogy akkor 
én nem tehetek mást, minthogy ezt csomagban szavazásra bocsátom, ezeket a módosító 
indítványokat, illetve bocsánat, a tárca álláspontját erről az apró kis csomagról kérdezem.  

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogattuk. 
 
ELNÖK: Nem megyek bele részletekbe, hogy melyiket miért nem, elfogadjuk ezt a 

tárcaálláspontot, és akkor a bizottság tagjai közül kérdezem, ki az, aki ezt a csomagot 
támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság ezt 
a csomagot ebben a formában nem támogatja, a parlamenti munkát is le lehet rövidíteni ilyen 
egyszerű módon. 

Nagyot ugrunk, 967-es, harmadik kötet. Itt Kepli képviselő úr abban a 
megkülönböztetett helyzetben van, hogy külön szavazhatunk a módosító indítványáról, 967-
es ajánlási ponton. Tárca álláspontot kérem. 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

968-as ajánlási ponton Sebestyén László módosító indítványa. A tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt is azt kell mondanom, mint az 

előbb, tehát nem támogató listán van, de a költségvetési bizottság megtárgyalta és támogatta. 
Összefügg egyébként Kepli képviselő úréval, mert az is az állami tulajdon felelősséggel 
kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására biztosítana forrást mintegy 6,2 
milliárd forint összegben, és ugyanúgy a 968-ast nem támogatjuk, mert a forrás oldala nem 
teljesen kiforrott, tehát még nem találtuk meg a megfelelő forrást, viszont a költségvetési 
bizottság befogadottnak tekintette, tehát igennel szavazott ezzel a módosítóval kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, ennek fényében szavazásra bocsátom. Ki az a bizottság 

tagjai közül, aki támogatja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) Nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt támogatja.  

987-es ajánlási ponton Kepli Lajos képviselő úr módosító indítványa. Tárca 
álláspontot kérek. 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja (Jelzésre:) Képviselő úr szeretne hozzászólni. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Szerettem volna indokolni, még mielőtt de mindegy, a tárca 

kifejtette az álláspontját még a bizottsági álláspontról szóló szavazás előtt. Ez a lába az én 
költségvetési módosítóimnak, és úgy gondolom, és nemcsak én gondolom úgy, hanem 
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megalapozott ez a feltételezés, hogy ez a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
bátaapáti tározója egy olyan, az előző kormányok által megkezdett beruházás volt, ami egy 
egyértelmű pénznyelő és pénzlenyúló beruházásnak tekinthető. Elég csak, ha annyit mondok, 
hogy itt arról van szó, hogy a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a végleges 
elhelyezésére alakítottak ki egy föld alatti tározót a kőzetbe belevájva, és kimutatták 
különböző tudományos tanulmányok és mérések, hogy a munkálatok során a felszínre hozott 
kőzetnek az urán-238 aktivitása nagyobb, mint a levitt hulladéké, tehát egy teljesen nonszensz 
és felesleges luxusberuházásról van szó, arról nem is beszélve, hogy Európában és a világon 
is legtöbb helyen ezeket a kis és közepes aktivitású hulladékokat, ami az erőművi, főleg a 
primer körben dolgozóknak a munkaruháját és egyéb felszereléseit jelenti, felszíni tározókban 
tárolják, ennek a századrésze költségen megépített felszíni tározókban. 10 milliárdok lettek 
már erre elherdálva, és most is elég nagy összegek vannak erre előirányozva, ezért gondoltam, 
hogy ez egy felesleges beruházás, és ebből jóval hasznosabb célokat, mint például a 
környezetvédelmi hatóságok többlettámogatása azért, hogy jobban, hatékonyabban fejthessék 
ki az ellenőrzéseiket a jövőben, és mind az előbb már leszavazott módosító indítványokra 
csoportosítottam volna át forrásokat. Ennek tükrében kérem a bizottság tagjait, hogy 
szavazzanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki, a minisztérium erre reagálni? (Csuka 

Mária: Nem, köszönöm.) Akkor szavazásra bocsátom a módosító indítványt, kérdezem a 
bizottság tagjait, ki az, aki ezt a 987-es ajánlási pontot, illetve módosító indítványt támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

Végül az utolsó pont, 1096-os ajánlási pont, 341. oldal a harmadik kötetben, Kósa 
Lajos és mások módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját? 

 
CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
Ezzel a költségvetési törvényhez benyújtott módosító javaslatokról való szavazás és 

ezek megvitatásának a végére értünk. Megköszönöm a minisztériumok képviselőinek a 
tárcaálláspontok ismertetését, további jó munkát kívánunk, és továbblépünk a 4-es napirendi 
pontunkra. 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés (J/4795. szám)   
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa)   
(Általános vita)  
 
A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4796. szám)  
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
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megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását stb., stb. vizsgálóbizottság jelentésének, illetve 
ezzel összefüggésben a benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgyalására. A napirendi 
pont előadója Kepli Lajos képviselő úr, a vizsgálóbizottság elnöke. Megkérem elnök urat, 
hogy tájékoztassa a bizottságot a vizsgálóbizottság által elkészített jelentésről, illetve a 
benyújtott határozati javaslatról. 

Kepli Lajos, a vizsgálóbizottság elnökének szóbeli tájékoztatója 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Először is kérdezném, hogy milyen időkeretben, tekintve, hogy órákat tudnék a témáról 
beszélni, de nyilván nem lenne most célravezető. Kérem elnök urat, hogy jelöljön ki egy 
időtartamot. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy a témával egyébként a Fenntartható fejlődés bizottság 

maga is foglalkozott, a vizsgálóbizottság legfontosabb ténymegállapításait szükséges 
szerintem a bizottsággal ismertetni, azt gondolom, erre egy mondjuk negyedórás időkeret 
elegendő kell, hogy legyen. Magát a kolontári történetet nem kell a bizottság tagjainak 
ismertetni, viszont a vizsgálóbizottság megállapításait, a jelentésben foglalt legfontosabb 
megállapításokat mindenképpen a bizottság elé kell tárni. Tehát most 12 óra lesz 10 perc 
múlva, én azt gondolom, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal együtt mondjuk 12 óra 10 
percig egyben kérem, hogy tájékoztassa a bizottságot, (Jelzésre:) illetve alelnök úrnak van 
még hozzáfűznivalója. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Az egyik indoka az előbbi javaslatomnak, hogy egy 

csomagban szavazzunk, az volt, hogy erre a napirendre több idő maradjon, mert van ennek a 
költségvetési módosító szavazásnak egyfajta logikája, és én azt javaslom, hogy szánjunk erre 
akár több időt is, hogy ha van olyan mondandója elnök úrnak, ami nem fér bele ebbe az időbe. 
Elég sok időt megspóroltunk ezzel, azt gondolom, és engem ez kifejezetten érdekelne, az 
előbb elfelejtettem elmondani, de az egyik fő motiváció az volt, hogy kiszámoltam, hogy 
mennyi idő alatt szavazunk le egy költségvetési módosítót. Összeadtam, és úgy gondoltam, 
hogy azt a majdnem egy órát, amit megspóroltunk, mert lehet, hogy legalább 40 percet 
takarítottunk meg, azt szépen erre fel lehetne használni. Én nem akarom felülbírálni elnök 
úrnak a kétszer 10 percét, de azt javaslom, hogy ha ez kicsit túlmegy ezen, akkor azért ne 
rójuk meg Kepli Lajost ezért, szánjunk erre elég időt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy a 20 perces időkeretet követően bizonyosan lesznek 

kérdések, hozzáfűznivalók, tehát nem gondolom, hogy a napirendi pontot 20 perc után 
lezárnánk, az expozét 20 percben meg lehet tartani, azt követően további vitára nyilvánvalóan 
sort kerítünk. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Rendben, igyekszem beleférni, köszönöm szépen. A 

jegyzőkönyv kedvéért mégiscsak két mondatban összefoglalnám, hogy mi az a sajnálatos 
katasztrófa, ami miatt ez a vizsgálóbizottság felállt és létrejött. Mi mindannyian tudjuk már 
bizonyára sajnos, hogy 2010. október 4-én, déli 12 órakor, illetve egész pontosan 12 óra 10 
perckor a MAL Zrt. ajkai vörösiszap-tározó terének, egészen pontosan a Kolontár melletti 
vörösiszap-tározó X-es számú kazettájának a gátja átszakadt, és ennek következtében nagy 
mennyiségű lúgos vörösiszapzagy öntötte el Kolontár és Devecser településeket elsősorban, 
és másodsorban Somlóvásárhely települést. Majd ez a lúgos árhullám továbbvonult a Torna-
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patakon, a Marcalon keresztül a Rábába ömlött, és a Rábán keresztül pedig a Dunáig ért, de 
mire a Dunáig ért, addigra nagyjából sikerült semlegesíteni ennek a lúgos hatását, és fel is 
hígult elég jelentősen. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, dr. Hoffmann 
Imre adott egy tájékoztatást katasztrófavédelmi szempontból ennek a gátszakadásnak a 
következményeiről. 10 fő vesztette életét a katasztrófában. Ezt azért tartom fontosnak 
kiemelni, mert a MAL Zrt. még az utolsó pillanatban is ezt megkérdőjelezte. Az ő 
álláspontjuk szerint 8 fő köthető közvetlenül a katasztrófához, és az a két fő, aki a kórházban 
hunyt el, az ő álláspontjuk szerint nem a katasztrófa következtében vesztette életét, hanem 
egyéb betegség miatt. Mi ebben nem kívántunk vitát nyitni, mi továbbra is a 10 főt tartjuk 
mértékadónak, amit Hoffmann Imre a bizottság előtt előadott, és méltatlannak is tartjuk 
egyébként erről vitatkozni.  

További 286 fő szorult egészségügyi ellátásra, ezek közül 120 fő volt hosszabb 
kórházi egészségügyi kezelés alatt. Ez a lúgos vörösiszapzagy 1017 hektár mezőgazdasági 
területet árasztott el. Az ott található kultúrákat megsemmisítette. 367 belterületi ingatlant ért 
károsodás Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeken. Ezek döntő része elbontásra 
került, és egy részét helyreállították, egy jelentéktelenebb, kisebb részét. 731 mezőgazdasági 
vállalkozó károsult a katasztrófa során, ez még hozzátartozik a számokhoz. 

2010. október 4-én következett be ez a katasztrófa, és egy hétre rá, egészen pontosan 
október 12-én kezdeményezte a Jobbik frakciója, és azon belül is én magam képviselői 
indítványként ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítását. Ezt az országgyűlés megtárgyalta, 
és szinte mondhatni, jelentéktelen módosításokkal jóváhagyta, így felállhatott a bizottság.  

A bizottság feladatai voltak elsősorban az ipari katasztrófa okainak a feltárása, a 
felelősök megjelölése, természetesen itt szem előtt tartva, hogy nem vagyunk büntetőhatóság, 
és a büntetőjogi felelősség megállapítása elsősorban a nyomozóhatóság feladata. 

A hasonló esetek megelőzésével kapcsolatos tennivalók megnevezése, a kormányzati 
és hatósági tevékenység megújításával kapcsolatos javaslatok megtétele, és természetesen a 
jelentés elkészítésével kapcsolatos egyéb feladatok meghatározása. 

Ezt követően, 2010. december 21-én alakult meg a bizottság, amikor is meghatároztuk 
munkarendünket, elfogadtuk az ügyrendet, és megkezdhettük az érdemi működést. Az érdemi 
működés során különböző eszközök álltak rendelkezésünkre mint általában a 
vizsgálóbizottságnak. Kihelyezett üléseket tartottunk, meghallgatásokat foganatosítottunk, 
iratokat kértünk be, elsősorban ezeket az eszközöket tudtuk mi használni. 

Ami a meghallgatásokat illeti, 48 meghívott személy közül 46 fő tett eleget a 
vizsgálóbizottság meghívásának. Ők a vizsgálóbizottsági jelentés mellékletében 
megtalálhatók, inkább a két renitenst szeretném név szerint megemlíteni, aki megtagadta a 
vizsgálóbizottság előtti megjelenést és segítségnyújtást. Egyikük Gyurcsány Ferenc volt 
miniszterelnök úr, aki a MOTIM Zrt. egyik tulajdonosaként azzal tagadta meg a részvételt, 
hogy ő nem többségi tulajdonos. Mint kiderült, csak 49,8 százalék, valóban nem többségi 
tulajdonos, mindazonáltal azt gondoljuk, hogy jelentős befolyást gyakorol majdnem 
50 százalékos tulajdonosként. Ennek ellenére ezt tudomásul vettük, mivel egyebet nem 
tudtunk tenni, így az ő meghallgatásától eltekintettünk. Illetve a neszmélyi vörösiszap-tározó 
kazetta üzemeltetőjét, a Rekultív Depónia Kft. egyik tulajdonosát, Martin Zuser osztrák 
állampolgárságú urat szerettük volna még meghallgatni, aki szintén nem tett eleget a 
meghívásunknak. 

18 ülést tartottunk 2010 decembere és 2011. október vége között. Ebből 16 nyílt volt, 
egy nem nyilvános és további egy zárt ülés. Volt ezek között két kihelyezett ülés is. Az egyik 
kihelyezett ülésünk a helyszínen, tehát egyrészt a MAL Zrt. ajkai üzemében, másrészt a 
vörösiszap-tározó kazettáknál, illetve Devecserben történt. Ez egy napra esett, a másik pedig a 
további magyarországi vörösiszap-tározó kazetták meglátogatását foglalta magába, vagyis 
Almásfüzitőn, Neszmélyen és Mosonmagyaróváron tartottuk ezeket a kihelyezett üléseket. 
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Október 27-én, ez az utolsó fontos dátum a bizottság életében, legalább is egyelőre. 
2011. október 27-én fogadtuk el az elkészült jelentést. Egyhangúlag fogadták el a bizottság 
jelenlévő tagjai, ami 8 igent jelent, ez pedig úgy alakult, hogy a két szocialista párti képviselő 
nem vett részt ezen az ülésen, amikor a bizottság a jelentését elfogadta. Egyébként paritásos 
bizottságról van szó, 5 kormánypárti és 5 ellenzéki képviselő vett részt a munkában. 

Hogy az érdemi okokra és felelősökre áttérjek, több vonalon vizsgáltuk a privatizációs 
szerződést és a privatizáció máig kiható következményeit, illetve a konkrét gátszakadáshoz 
vezető okokat, technológiai szabályok betartását, a különböző engedélyező és felügyeleti 
hatóságok szerepét a katasztrófa bekövetkezésében, és ezek alapján vontuk le a 
következtetéseinket.  

Ami a privatizációt jelenti, arról tényleg csak néhány mondatban szeretnék beszélni. 
Mindenki emlékszik főleg a ’90-es évek közepe környékén a Horn-kormány ideje alatti 
privatizációs gyakorlatra. Ennek során történt meg a MAL-nak is az értékesítése, és a 
Hungalu Rt. végezte el ezt az értékesítést. A Hungalu Rt.-nek akkoriban dr. Bakonyi Árpád 
volt a vezetője, aki később az általa is privatizált MAL Zrt.-nek 30 százalékos tulajdonosa is 
lett. ’96-97-ben történt meg a privatizációs szerződés aláírása, egészen pontosan ’97. június 
20-án, és 10 millió forint volt a privatizációs vételár, tehát 10 millió forint vételárért 
értékesítették. Az adásvétel egyik feltétele volt ráadásul, hogy a Hungalu Rt. elengedte a 
társasággal szemben felhalmozott vevői és hiteltartozást, és átvállalta a bankok felé fennálló 
hiteltartozást, tehát több mint 4 milliárd forintot jelentett ez 1997-es árszinten. Ezzel szemben 
vállalt a privatizáló társaság 3 milliárd forint értékű környezeti kárelhárítást, amelynek próbált 
a bizottság utánajárni, hogy ebből mennyi valósult meg. Körülbelül egymilliárd forintnyi az, 
amit dokumentációval bizonyított, hogy ebből megvalósult, a többinek nem találtuk nyomát, 
tehát óriási aránytalanságok voltak itt, de ez természetesen nem tartozik közvetlenül a 
bizottság vizsgálatának a hatáskörébe. Sokkal inkább az, hogy teljesültek-e a privatizációs 
feltételek. Ennek érdekében magát az egész privatizációt jelenleg is vizsgálja a KEHI, és mi a 
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését a szűkös pénzügyi és emberi erőforrásra 
tekintettel nem tudtuk elég részletesen vizsgálni. Várjuk azt a KEHI jelentést, ami ezt 
részletesen fel fogja tárni, ami valószínűleg a közeljövőben elkészül. Annyit tudtunk 
megállapítani, hogy a környezetvédelmi szempontok teljeskörűsége nem valósult meg a 
privatizációs szerződések aláírásakor és a döntések meghozatalakor, amely közrejátszhatott a 
katasztrófa bekövetkezésében. 

Valamint volt egy olyan megállapítás a bizottság egy tagja részéről, nagyon helyes 
megállapítás, hogy a privatizációs szerződésben szerepelt a X-es kazetta 2010-ig történő 
lezárása és rekultiválása, ezzel érdemben a MAL Zrt. nem foglalkozott, hiszen még a mai 
napig sem történt meg ez a lezárás és rekultiváció. Ennyit mondanék nagy vonalakban a 
privatizációról. A jelentésben szerepel egyébként itt pontosan, hogy mind az ajkai, mind az 
almásfüzitői vörösiszap-tározó kazetták rekultivációjának hogyan kellett volna a privatizációs 
szerződések alapján végbemenni. 

A katasztrófához vezető technológia a timföldgyártási eljárás, az úgynevezett Bayer-
eljárás, amelynek során a kibányászott bauxitból timföldet állítanak elő, és ez úgy történik, 
hogy egy nátrium-hidroxid lúggal kifőzik a timföldet a bauxitból, és itt jelenik meg a lúg mint 
a katasztrófa egyik kiváltója vagy okozója. A kórházi kezeléssel járó súlyos sérüléseket szinte 
egytől-egyik a kiömlött zagyban lévő lúg igen erős maró hatása okozta, ami az égési 
sérüléshez nagyon hasonló sérüléseket okoz. Ez itt kerül bele ebbe a technológiába. A kifőzés 
után nyilván a kinyert timföldes oldatot különválasztják, az összes maradék pedig vörösiszap 
néven kikerül a tározókazettákba. Ez rengetegféle elemet tartalmaz még ebben az állapotában. 

A vörösiszap-tározó kazetta részben hulladéklerakóként, részben technológiai 
berendezésként üzemel, ami önmagában is nagyon sok jogi visszásságot hordoz magában. 
Talán ez volt az egyik legfontosabb olyan probléma, amit nagy részletességgel körüljárt a 
bizottság, hiszen a környezetvédelmi hatóság nem veszélyeshulladék-lerakóként engedélyezte 
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ezt a tározókazettát, miközben most már tudjuk, hogy körülbelül egymillió köbméternyi, a 
felügyelőségi adatok szerint a 13,7 pH-jú, tehát rendkívül maró lúg volt a tározókazettán. A 
veszélyeshulladék-lerakó feltételeinek semmiképpen nem felelt meg emiatt a tömény lúg 
miatt. A MAL Zrt. álláspontja egyébként az, hogy ők csak a lezárt, rekultivált kazettát tekintik 
hulladéklerakónak, a még üzemelő kazettákat pedig technológiai létesítménynek, mondván, 
hogy a vörösiszapos zagyot csővezetéken keresztül kijuttatják a tározóba, az ott szépen 
kiülepedik, és a letisztult lúgot ők visszajáratják a termelésbe, ezért ez egy technológiai 
berendezés, így nem is lehetett hulladék. Ezzel indokolják ők azt, hogy a kiszabott 
hulladékgazdálkodási bírság jogalapja kétséges, tehát jogilag a bizottság megállapítása szerint 
teljesen nonszensz egyébként, de ez az ő érvük és fő álláspontjuk. 

A veszélyes, nem veszélyes hulladékra történő minősítésre majd még visszatérek, 
egyelőre maradjunk a technológiánál. Ebben a technológiában ugyanis már körülbelül 50 éve 
nem volt semmiféle változás. Itt ezt a vörösiszapos zagyot csővezetéken keresztül 
szivattyúkkal juttatták ki a vörösiszap-tározó kazettára, majd pedig a letisztult folyadékot, a 
lúgnak a tisztáját visszavitték a termelésbe, és ezzel mosták a szűrt vörösiszapot.  

Egészen addig, amíg 2009-es évben ők egy szűrőprést építettek be, és ennek a 
szűrőprésnek köszönhetően a lúgnak egy nagy részét már ott a gyárban visszanyerték, 
azonban az így leszűrt, tömény, kisebb nedvességtartalmú vörösiszap már nem volt alkalmas 
arra, hogy ezekkel a szivattyúkkal és csővezetékekkel kijuttassák. Ezért ezt vissza kellett 
hígítani, és hát mivel hígítsák vissza, nyilván a tározókazettáról visszavett, általuk retúrvíznek 
nevezett lúggal hígították vissza, ami mivel egy zárt körfolyamatban vett részt, egyre 
töményebb és töményebb lett a koncentrációja. Így fordulhatott elő, hogy szinte a skála 
maximális fokán lévő, 13,7-es pH-jú anyag volt a kiömléskor a tározóban. Ők azt mondják, 
hogy megkezdték a szűrőprés leszerelésével önhatalmúlag vagy önszántukból az átállást a 
száraztechnológiára, azonban ez itt ezzel a lépéssel be is fejeződött, és kiderült, ezzel több 
kárt okoztak, mint hasznot, hiszen emiatt fordulhatott elő, hogy ilyen töménységű anyag volt 
a tározóban. Illetve a másik technológiai hiba, hogy az engedélyezett, körülbelül 300 ezer 
köbméter mennyiség helyett ennek a négy-ötszöröse, tehát több mint egymillió köbméternyi 
folyadék volt a vörösiszap tetején. Úgy lehet elképzelni, hogy van a szilárd, gyakorlatilag 
iszapsűrűségű vörösiszap a tározóban, és a tetején egy folyadékréteg helyezkedik el, amiben a 
kiülepedés lezajlik. A MAL Zrt. saját elmondása szerint 1-1,5 méteres folyadékvastagság kell 
ahhoz, hogy ideálisan lejátszódjanak ezek az ülepedési folyamatok, ehhez képest az átlag volt 
4,5 méter, de volt, ahol 8 méter vastagságban volt a vörösiszap fölött ez a lúgréteg, tehát 
kijelenthető, hogy jóval nagyobb mennyiségben volt a megengedettnél a tározóban. Itt a MAL 
Zrt. a 2010-es megnövekedett csapadékviszonyokra meg egyebekre hivatkozott, de ez nem 
járul hozzá jelentős mértékben nyilvánvalóan ehhez a folyadékmennyiséghez. 

Egy egységes környezethasználati engedély alapján működött az üzem, s az egységes 
környezethasználati engedély is több helyen egyértelműen nem veszélyes hulladéklerakónak 
minősíti a vörösiszap-tározó kazettát, és itt merül majd fel egyébként a hatóság felelőssége is, 
amit a bizottság szintén megállapított. 

Menjünk vissza egy kicsit az időben, és a tározókazetta építésével kapcsolatos 
anomáliákra is térjünk ki. Tudjuk, hogy 1989 és ’97 között épült ez a X-es számú 
tározókazetta, amiben a katasztrófa történt. Már az engedélyezés során felmerültek hatásköri 
problémák, ugyanis az építési engedélyezés során az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium, akkor így hívták, megállapította hatáskörének hiányát, és nem is adott ki végül 
jogerős építési engedélyt, tehát nem zárult le a megkezdődött építésügyi eljárás, ehelyett a 
vízügyi hatóság adott ki egy vízügyi szempontú engedélyt, ami alapján végül megépítették és 
üzemeltetni kezdték a tározót. Kimondható, hogy állékonysági, statikai szempontból 
semmiféle engedély nem volt a tározóra, hiszen nem is volt hatóság, aki ezt kiadja. És ami 
még rosszabb, hogy a megépülését és az üzembe helyezését 1997 óta senki sem vizsgálta a 
statikai állapotát állékonysági szempontból. Ez nyilvánvalóan egy óriási nagy hiba, részben az 
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engedélyező hatóságok, részben az üzemeltető felelőssége, hiszen ő üzemeltette a tározót. Ha 
a jó gazda gondosságával jár el, akkor nyilvánvalóan neki kell meggyőződni arról, hogy 
megfelelő állapotban vannak a tározó falai.  

Így tehát az engedélyezéssel ilyen hiányosságok voltak, és ez még kétszer felmerült az 
idők folyamán. Egyszer a tározó megmagasítására adott be 2009-ben engedélykérelmet a 
MAL Zrt., akkor is kinyilvánította Ajka város jegyzője a hatáskörének a hiányát. Ekkor a 
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adott ki a 
magasításra engedélyt, szintén nem volt semmiféle állékonysági szempontú vizsgálat, majd a 
katasztrófa után 2011-ben újra, harmadszor is előjött a hatásköri kérdés. Ekkor Devecser 
város jegyzője és Veszprém Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője is megállapította 
hatáskörének hiányát, ennek nyomán a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz kellett fordulni, és 
itt mondták ki ítéletben azt, hogy mivel ez a létesítmény hulladéktározónak, 
hulladéklerakónak tekinthető, ezért egységes környezethasználati engedélyköteles, ezért a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a környezetvédelmi hatóság.  

Ezt az ellentmondást egyébként csak január 1-jével oldották fel a jogszabály-
változások, ugyanis 2011. január 1-től ez a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, ugyanis 
megváltoztatták a bányászati hulladékokról szóló törvényt, amelybe egészen addig nem 
tartozott bele a vörösiszap. Egyébként a bizottság megállapításai szerint szintén hibásan, mert 
2006-ban fogadták el azt az európai uniós irányelvet, ami alapján a bányászati hulladékok 
közé kellett volna sorolni a vörösiszapot is, csak ezt az előző kormányok idején a hazai 
jogrendbe hibásan ültették át, és kimaradt belőle a vörösiszap, holott az ott leírt 
megfogalmazásnak egyértelműen megfelel. Ez tehát egy jogalkotási hiányosság, ami 
felmerült. Ennyit az engedélyezési oldalról. 

Amit még el szeretnék mondani, amit megállapítottunk, ja igen, a 
hulladékminősítéssel kapcsolatban. Egészen 2001-ig az, hogy egy hulladék veszélyes vagy 
nem veszélyes, azt az Országos Hulladékminősítő Bizottság döntötte le, ő mondta ki a döntő 
szót benne, és még 2003 júliusában meg is indult egy erre irányuló folyamat, eljárás, amely 
valamiért, nem tudni, hogy miért, de 2003. decemberig sem járt eredménnyel. Majd 2003. 
decemberben időközben megváltozott a 98/2001-es veszélyes hulladékos kormányrendelet, és 
a hulladék besorolása egyértelműen a termelő feladatává vált. Ezt kihasználva a felügyelőség 
megszüntette az eljárást, és a MAL Zrt.-t kötelezte, hogy sorolja be magának a hulladékot. A 
MAL Zrt. pedig megtette ezt a veszprémi egyetem és a tudományos akadémia egyik intézete 
által készített tanulmány alapján, amely az I-IX-es számú tározókazettákból vett mintát, és 
ezek alapján mondta ki azt, hogy ami a X-es tározókazettában van, az nem veszélyes hulladék 
úgy, hogy abból a kazettából egyáltalán mintát vettek volna. Ez alapján adta ki a 
környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt, és ez alapján működött 
nem veszélyeshulladék-lerakóként, illetve ez alapján minősül nem veszélyes hulladéknak a 
vörösiszap egészen a katasztrófa bekövetkezéséig. Ez egyébként példátlan, hiszen 
Magyarországon az összes többi tározóban veszélyes hulladékként tárolják egyértelműen a 
vörösiszapot, egyedül a MAL Zrt. kapta meg ezt a, nevezzük könnyítésnek, besorolási 
lehetőséget, hogy ők nem veszélyes hulladékként kezelhetik.  

Ugyanígy egyedülálló abban az értelemben is Magyarország Európában, az Európai 
Unió Bizottságának környezetvédelmi főigazgatója szerint, hogy minden más, a MAL Zrt.-
hez kapcsolódó technológiával működő üzem a veszélyes üzemekről szóló SEVESO direktíva 
szerinti veszélyes üzemként üzemel, és e szerint minősül. Egyedül a MAL Zrt. ajkai gyára a 
kivétel ez alól egész Európában, hiszen a katasztrófa idején már csak itt volt Magyarországon 
timföldgyártás. Valamiért, illetve pontosan tudjuk, hogy miért, ugyanerre a tanulmányra 
alapozva, amely kimondta, hogy nem veszélyes hulladék. Ugyanerre a tanulmányra alapozva 
mondták ki azt is, hogy mivel ez nem veszélyes hulladék, ezért ez nem minősül veszélyes 
üzemnek, dacára annak, hogy a SEVESO II-es direktíva kimondja, hogy ha egy 
technológiában, ha jól emlékszem, 500 tonna fölötti mennyiségben használnak veszélyes 
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anyagot, és itt konkrétan fel van sorolva, hogy milyen veszélyes anyagokról van szó, akkor az 
egy felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül.  

E szerint kellett volna a bizottság véleménye szerint eljárni, és ha ez megtörtént volna, 
akkor a katasztrófavédelmi hatóság egyértelmű jogköröket kapott volna arra, hogy ellenőrizze 
ezt az üzemet, illetve olyan védelmi terveket kellett volna készíteni a MAL Zrt.-nek, belső és 
külső védelmi terveket, ami valószínűleg megakadályozhatta volna, hogy ez a katasztrófa 
bekövetkezzen.  

Ugyanígy igaz a hulladékminősítésre is. Ha a megfelelő időben bányászati 
hulladéknak minősítik a vörösiszapot, akkor a bányakapitányságok egyértelmű ellenőrzési 
jogkörrel rendelkeztek volna, és szintén vélelmezhető, hogy a katasztrófa megelőzhető lett 
volna ezáltal.  

Több olyan jogalkotási és jogalkalmazási hiányosság is felmerült, ami a 
katasztrófához vezethetett, azonban egyértelműen megállapítható, hogy a MAL Zrt. a döntően 
felelős azért, mivel üzemeltetőként neki kellett elsősorban tudnia azt, hogy mit tárol a 
tározóban, hogy milyen a technológiája, és neki kellett volna a jó gazda gondosságával, ahogy 
a polgári jog is ezt megfogalmazza, eljárnia és megelőznie, illetve olyan óvintézkedéseket 
tenni, amely megelőzheti a katasztrófát.  

Az, hogy a gát konkrétan miért szakadt át, mert ez az egyik legnagyobb kérdése az 
egésznek, azt mi vizsgáltuk, de végső megállapítást ezt illetően nem tettünk. Mégpedig azért 
nem, mert erre vonatkozó valamennyi releváns irat a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt a 
Nemzeti Nyomozó Irodánál van, amelyhez korlátozott hozzáférésünk volt, és amelyhez hozzá 
is férhettünk, illetve amire vonatkozóan kaptam én személyesen információtól a Nemzeti 
Nyomozó Irodától, a nyomozás érdekeire való hivatkozással felhasználni azokat sem tudtam, 
tehát így nem tudtunk arra végleges megállapítást tenni, hogy mi okozta a gát átszakadását. 
Többféle verzió felmerült. Az tény, hogy a megépítése óta folyamatosan növekedtek a 
feszültségek a gátfalban abból adódóan, hogy egy rendkívül rossz helyre, egy áttelepített 
patakmederbe lett építve a gát. Egy rendkívül inhomogén talajszerkezet volt alatta. Évek 
során a gátfal egyes részei ebből adódóan eltérő mértékben süllyedtek és nagy feszültségek 
keletkeztek a falon belül, és ezek a feszültségek a legkisebb dinamikus erőhatásra is egy 
robbanásszerű átszakadáshoz tudnak vezetni. Felállítottunk itt különböző teóriákat a bizottság 
működése során, egymástól egészen eltérő teóriákat, hogy mi adhatta meg ezt a végső lökést a 
gátfalnak. Én ebbe most nem kívánok belemenni, mert bizonyítani egyértelműen egyiket sem 
tudtuk, és ez ügyben majd a Nemzeti Nyomozó Irodának a szakértőire várunk, hogy majd mit 
fognak mondani a nyomozás befejezésével. Azért nem ez a leglényegesebb, mert bármi is volt 
a gát átszakadásának az oka, a katasztrófát egyértelműen az a lúgtömeg okozta, amely 
engedély nélkül, illetve a technológia megsértésével került a tározóba. Merthogy ha az 
engedélyben is szereplő, 40 százalékos nedvességtartalmú, lapátolható sűrűségű vörösiszap 
lett volna a tározóban, akkor a gátfal átszakadása esetén is maximum 100 méteres távolságba 
juthatott volna el, tehát szétterült volna a tározó mellett, Kolontár települést semmiképp nem 
érte volna el. Ugyanez igaz arra az esetre is, hogy ha a megengedett körülbelül 300 ezer 
köbméter folyadék ott van a vörösiszap tetején, akkor is ugyanez a helyzet adódott volna, 
tehát emberi életet nem veszélyeztetett volna, egy kisebb környezeti káresemény következett 
volna be a gátszakadás esetén. A 10 ember halálát, a több száz sérülést és rendkívül nagy 
anyagi és ökológiai kárt ez a folyadékréteg okozta. Ez a folyadékréteg egyértelműen a MAL 
Zrt. tevékenységéből volt ott a tározókazetta tetején, tehát ezért döntően a MAL Zrt. tehető 
felelőssé a katasztrófáért attól függetlenül, hogy talajtörés vagy a lúgréteg hullámzása vagy 
bármi más egyéb okozta a tározó átszakadását.  

Nagyjából össze is foglaltam, majd itt aztán a kérdések alapján még belemehetünk az 
egyes kérdésekbe. Tény ami tény, hogy nagyon jó példa, inkább nagyon rossz, azt mondom, 
egy szörnyű példa ez a vörösiszap-katasztrófa arra, hogy hova vezet az, hogy ha egy 
országban felelőtlenül, a privatizációs gyakorlat során bármiféle utóellenőrzés nélkül 
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kiprivatizálnak cégeket. Bármiféle utóellenőrzés nélkül kiadnak olyan kötelezettségeket, hogy 
környezetvédelmi beruházásokat kell végrehajtani, de ezt azután senki nem ellenőrzi, és olyan 
emberek kezére bízzák ezeket a létesítményeket, akik egyértelműen a minél nagyobb 
profitban érdekeltek, a profitmaximalizálásban, és kevésbé érdekeltek a költséges és vissza 
nem térülő környezetvédelmi beruházások megvalósításában. Ide vezethet az, hogy ha a 
kormányok, és itt gondolok elsősorban a 2003-2010-ig, a katasztrófa bekövetkezéséig regnáló 
kormányokra felelőtlenül ültetnek át, és mindenféle szakmaiságot mellőzve, hanyagul az 
Európai Unióból jogszabályokat, illetve nem rendezik a hatósági ellenőrzés jogkörét sem 
megfelelően. Nyilvánvalóan ennek vannak egyéb pénzügyi okai is, hogy miért nem terjed ki 
például a környezetvédelmi hatósági ellenőrzés arra, hogy mondjuk a hatóság embere 
felmenjen a gátfal tetejére, és a pH-mérő érzékelőjét beledugja a lúgtengerbe és megnézze, 
hogy milyen pH-értékű az a lúgtenger, ami ott van. De hát erre sem emberi erőforrás, sem 
technikai feltételek nem voltak adottak. Pont ezért kezdeményeztem egyébként az egyik előző 
napirendben aztán végül leszavazott költségvetési módosítót a hatóságok megerősítésére. Ezt 
mindenképpen meg kell tenni, ugyanis jelenleg pont ezzel ellentétes folyamat zajlik, és ez 
magában hordozza a jövőbeni ipari balesetek, környezeti katasztrófák veszélyét, és ez 
semmiképp nem megengedhető. Ez zárójeles személyes megjegyzésem.  

Ami pedig a jövőbeni következtetéseket illeti, mert ezzel vagyok még adós. A 
bizottság a határozati javaslatában, és akkor át is térek ezzel a határozati javaslatra, 
megállapított felelősségeket, ezeket már ismertettem az eddigiekben, és megállapított a jövőre 
vonatkozó teendőket a jogalkotó és jogalkalmazó hatóságok részére. Egyben felszólította a 
MAL Zrt.-t, hogy a jövőben folytasson etikus, elővigyázatos, hozzáértő és felelősségteljes 
magatartást, hogy elkerüljön bármiféle ipari balesetet vagy környezeti katasztrófát. Felkéri a 
kormányt a bizottság, hogy a javaslatainkat vizsgálja meg, és tegyen intézkedést a szükséges 
jogszabályok módosítására, az engedélyezés színvonalának növelésére, az ellenőrzés 
hatékonyságának a javítására. Az, hogy ne lehessen a tervező kénye-kedve szerint veszélyes 
vagy nem veszélyes hulladéknak besorolni egy hulladékot, ezt a jogi kiskaput zárja be. A 
károkért való pénzügyi felelősség szabályozását kezdeményezze a kormány. A gazdaság 
teljesítőképességét is figyelembe vevő felelősségbiztosítás eszközén keresztül, és pénzügyi 
biztosítékadás eszközén keresztül. Ezek voltak a bizottságnak a kérései a jogalkotó felé, és 
szeretnénk, nagyon bízunk benne, hogy ha a tisztelt bizottság általános vitára alkalmasnak 
találja ezt a jelentést és határozattervezetet, illetve az országgyűlés elfogadja majd ezeket, 
akkor megindulhat ez a jogalkotási folyamat, amelynek következtében a jövőben 
elkerülhetőek lesznek a hasonló, sajnálatos események, környezeti katasztrófák, és a jövő 
generációk számára egy biztonságosabb, egészségesebb környezetű, élhetőbb országot 
hagyunk majd hátra.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a jelentés általános vitára való 
alkalmasságát, és az esetlegesen felmerülő kérdésekre pedig szívesen válaszolok. Egyben 
megköszönném itt a bizottságon belül, Jávor Benedek elnök úr és Aradszki András képviselő 
úr voltak a tagjai ennek a bizottságnak, az ő munkájukat is szeretném megköszönni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úrnak, a bizottság elnökének a tájékoztatását, és akkor 

megadom a lehetőséget a bizottság tagjainak, hogy kérdéseket vagy észrevételeket tegyenek a 
tájékoztatóval vagy magával a jelentéssel kapcsolatban. (Jelzésre:) Igen, Nagy Andor. 

Kérdések, észrevételek, egyben válaszok az elhangzottakra 

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Gratulálni szeretnék elnök úrnak ehhez az alapos 
munkához, bizonyára egy nagyon érdekes feladat is volt, látszik a beszámolóból, hogy ez nem 
volt érzelemmentes, mert ilyenkor az ember sok mindennel találkozik. Mi ott helyben 
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találkoztunk is többször, nem úgy vezetted ezt a bizottságot, mint messziről jött ember, hanem 
már sokat tudtál előtte is, de így végigolvasva a jelentést, látszik belőle, hogy ez egy nagyon 
alapos, hosszú munkának az eredménye, még egyszer gratulálok a frakcióink nevében, és 
természetesen általános vitára alkalmasnak tartjuk mind a jelentést, mind pedig az 
országgyűlési határozati javaslatot. 

Több vizsgálóbizottság jött már létre itt a parlamentben, ezeknek a működése, 
megállapításai sokszor nehézkesek. Most véget ér egy korszak, lezárult ez a jelentés, 
beterjesztjük a parlament elé, és meglátjuk, milyen következményei lesznek, milyen hatása 
lesz a bizottság tevékenységének. Én azt mindenképp nagyon jónak tartom, hogy van külön 
fejezet arra, hogy mi a teendő a katasztrófa hatását követően az államigazgatás számára a 
hatósági munkában. Ez is szépen alaposan ki van dolgozva, és azt is előnynek tartom, hogy 
megvizsgáltátok a többi tározót is, tehát az almásfüzitőit, a neszmélyit, illetve a 
mosonmagyaróvárit és, és úgy látom a jelentésből, hogy ezekre is korrekt módon van leírva, 
hogy ott mi a helyzet, mi a hatóság véleménye, és a bizottság véleménye szerint milyen 
teendők vannak ott. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy köszönöm a beszámolót, és 
gratulálok ehhez a teljesítményhez. Biztos csapatmunka volt, de lehet látni, hogy te ügyvéd 
vagy, az látszik, hogy ügyvédként, ha jól tudom. Ugye? (Kepli Lajos: Nem.) Azt hittem. 
Nagyon látszik a munkán, mintha többször csináltál volna ilyet. Köszönöm szépen. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm én is. A pontosítás végett, környezetmérnök a 

végzettségem, és a jogi egyetemen most fogok csak államvizsgázni egyébként, az 
ügyvédségtől messze vagyok. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én csak két dologgal szeretném kiegészíteni a tájékoztatót, ami 

szerintem talán tisztáz egy-két felelősséget. Összességében nagyon jó összefoglalója volt 
valóban ez a jelentésnek meg az elvégzett munkának. Talán az nem volt egyértelmű, hogy 
maga a technológia, tehát ez a nedves technológia, amelyet a MAL Zrt. használt, és amelyre 
aztán a kormány kötelezte, hogy álljon át száraztechnológiára, erre való kötelezésre sokkal 
korábban sor kellett volna, hogy kerüljön. Ha azt nézzük, legkésőbb a 2006-os egységes 
környezethasználati engedély kiadásakor, amikor már uniós tagként az IPPC engedélyezési 
eljárás keretében zajlott az engedélyezés, akkor a legjobb elérhető technológia, a BAT 
keretében a száraztechnológiára való átállásra kellett volna kötelezni a céget. Tehát itt a 
hatóságok is hibáztak, amikor egyáltalán meg se vizsgálták ennek a technológiaváltásnak a 
lehetőségeit, jóllehet jogszabályi alap lett volna rá, a cég pedig saját maga nem végezte el ezt 
az átállást, tehát itt is megoszlik a felelősség, de a cég felelőssége is egyértelmű.  

Illetve a veszélyes hulladékká nyilvánítással kapcsolatban maga a jelentés, illetve a 
határozati javaslat is megállapítja, hogy ezt tisztába kell tenni. Egész egyszerűen nem világos, 
hogy most hogyan, milyen alapon nyilvánítanak veszélyes hulladékká bizonyos hulladékokat, 
de ehhez hozzátartozik, hogy az Európai Bizottság egyértelműen olyan megállapítást fogadott 
el, amely azt mondja ki, hogy a tározóban lévő anyagot egyértelműen veszélyes hulladéknak 
kellett volna minősíteni az eljárás során a magas pH és a maró hatás miatt. Tehát itt az európai 
érintett szervek világosan megállapították, hogy hibázott mind a cég, mind a magyar 
hatóságok, amikor a veszélyes hulladékká nyilvánítást nem mondták ki. 

(Jelzésre:) Bödecs Barna. 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Igazából csak rövid kérdés a bizottság elnökéhez az 

aktualitásokkal kapcsolatban, hogy a bizottsági munka lezárásakor hogy állt éppen az aktuális 
helyzet mind a veszélyes hulladék bírsággal kapcsolatos közigazgatási bírósági eljárás, mind 
az üggyel kapcsolatos büntetőeljárások tekintetében, illetőleg a MAL Zrt. további működése 
és várható tulajdonosi struktúrája tekintetében. Azaz van-e esély arra, hogy ez a felelőtlen 
tulajdonosi kör nem fogja tudni esetleg továbbvinni esetleg ezt az üzemet? Köszönöm. 
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ELNÖK: (Jelzésre:) Kepli Lajos. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm. Ami a közigazgatási bírságot illeti, elsőfokon 

kiszabta az illetékes hatóság ezt a 135,14 milliárd, ha egész pontosan emlékszem, összegű, 
egyébként szerintem a magyar bírságolásban példátlan összegű bírságot. Nyilván, mondjuk az 
okozott kár is példátlan. Személyes véleményem, hogy ennek ellenére sem áll egyébként 
arányban, tehát még így is aránytalanul magas a bírság összege. Távol áll tőlem, hogy akár a 
MAL Zrt.-t vagy a tulajdonosait én védeni akarjam, hiszen épp az előbb állapítottam meg, 
hogy ők a döntően felelősök a katasztrófáért, ettől függetlenül ez egy példátlanul magas 
bírságösszeg, az biztos, és szinte egészen biztosra veszem, hogy hagyományos módon 
behajthatatlan. Nyilván most egy fellebbezés zajlott le a MAL Zrt. részéről, ezt másodfokon 
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség majd elbírálja, 
és ennek nyomán kiad egy másodfokú határozatot, amit majd nyilvánvalóan bíróságon fog 
megtámadni közigazgatási per kapcsán a MAL Zrt., de ez még egy jó hosszú ideig elhúzódó 
folyamat. Akárcsak a büntetőeljárás, ugyanis most már több mint egy év eltelt a katasztrófa 
óta és még mindig a nyomozati szakban tart a büntetőeljárás. Én amikor körülbelül két 
hónappal ezelőtt voltam a Nemzeti Nyomozó Iroda illetékes nyomozóinál, akkor azt mondták, 
hogy hamarosan befejeződik a nyomozás és ez még azóta sem következett be. Nyilván alapos 
és körültekintő, mindenre kiterjedő vizsgálatot próbálnak folytatni, sőt azóta 3 vagy 4 újabb 
embert is kihallgattak gyanúsítottként, úgyhogy most már 10 fölött van, ha jól tudom, a 
gyanúsítottak száma. Kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni. Nyilván az, hogy ha lezárul a 
nyomozás és megtörténik a vádemelés, minden bizonnyal vádemeléssel fog zárulni, ez 
szerintem nem olyan nagy titok, tehát nem fogják megszüntetni bűncselekmény hiányában a 
nyomozást, az szinte egészen biztos. Ha vádemeléssel zárul, akkor pedig következik egy 
szintén évekig eltartó bírósági pereskedés, sajnos felelősségre vonás tekintetében nem vagyok 
annyira optimista. Ráadásul ezekben a környezeti bűncselekményekben, most elég sok 
irodalmat olvastam ezzel kapcsolatban, mert pont ebből írom a szakdolgozatomat is a jogi 
egyetemen. Itt igen ritka egyébként a szabadságvesztéssel járó büntetés nálunk 
Magyarországon, de nem is történt még ilyen mértékű környezetszennyezés, azért reméljük, 
hogy ilyen jellegű következménye is lesz ennek, és felelőse ennek az ügynek. Nyugat-
Európában és a világon máshol is van arra példa, hogy az ilyen mértékű környezeti 
katasztrófát okozó személyt eltiltják attól a foglalkozástól, tevékenységtől, amivel ezt a nagy 
kárt okozta. Ez sem lenne talán egy lényegtelen szempont, ha ez megtörténne. Mi volt a 
harmadik kérdés? (Bödecs Barna: Hogy ez a felelőtlen menedzsmenti kör hogyan fog tovább 
működni és működhet-e tovább.) 

A MAL Zrt. tulajdonosai már a sajtóban is lenyilatkozták, de a bizottság előtt is 
elmondták, hogy állami szerepvállalásra készülnek, mert nem tudják a további működtetést a 
katasztrófa és a kiszabott bírság meg egyebek miatt megoldani állami szerepvállalás nélkül. 
Azt még nem lehet tudni, hogy ez milyen mértékű lesz, vagy hogyan fog megtörténni. Akár 
odáig is terjedhet, hogy állami kézbe kerül ez a cég, de hogy ennek konkrétan mi lesz a 
végkimenetele, ezt a bizottság nem vizsgálta, nem tartozott a bizottság hatáskörébe, amit most 
itt elmondtam, ez inkább egyéni, saját véleményem volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bartos Mónika. 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Szeretnék egy kérdést intézni elnök úrhoz. Azt 

mondtad, hogy Almásfüzitőn és a többi helyen veszélyes hulladéknak volt besorolva, ugye, és 
most is. Igazából nem nagyon értem, ha kicsit jobban rávilágítanál arra, hogy hogy volt ennek 
a besorolásnak ez a folyamata, mert olvastuk, hogy a katasztrófavédelem nem sorolta be az 
irányelvnek megfelelően az ajkai tározókban lévő anyagot, de ahogy ismertetted az 
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eredményeket, az tűnt ki számomra, hogy a többi helyen veszélyesnek volt minősítve, és a 
MAL Zrt. fölött álltak ilyen furcsa csillagzatok, hogy a pH is magasabb volt, a mennyiség is 
magasabb volt, a besorolás is más volt, hogy ezt egy kicsit jobban értsük. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Én is köszönöm. Egyébként ez nagyon érdekes olyan 

szempontból, hogy tényleg Mosonmagyaróváron, a MOTIM-nál is egyértelműen azt 
mondták, hogy mindig is veszélyes hulladék volt, és most is veszélyes hulladékként kezelik 
vagy tárolják, illetve Almásfüzitőn is hasonló választ kaptunk. A neszmélyi vörösiszap-
tározónál szintén, bár ott az üzemeltetők közül senkit nem sikerült szóra bírni, itt a hatóságtól 
származnak csak információink. 

Az almásfüzitői tározó esetében ez annyiban érthető és indokolt, mivel ott magának a 
tározónak a lefedése is veszélyes hulladékból készült fedőréteggel történik, amiről az utóbbi 
időben sok vita is volt, hogy ez mennyire jó vagy mennyire nem jó, vagy ott közvetlenül a 
Duna partján ez mennyire jelent veszélyt a Duna élővilágára. Több százezer tonnányi 
veszélyes hulladékot hasznosítanak, dolgoznak fel itt évente, de akkor ott is érthető, hogy 
veszélyes hulladék a vörösiszap. 

A MOTIM-nál viszont már teljesen más, sokkal szárazabb technológiával juttatták ki a 
vörösiszapot a tározókazettákra, ezért érthetetlen, hogy ott mégis veszélyes hulladék volt, 
pedig tényleg olyan csőrendszert és olyan zagyszivattyúkat üzemeltek be, amik gyakorlatilag 
lapátolható sűrűségű juttattak ki a tározóba. Nem volt ez a lúgréteg fölötte, ők kicsit más 
technológiával üzemeltek, mégis szükségesnek látták, inkább a hatóság, hogy ott veszélyes 
hulladékként legyen besorolva, és a mosonmagyaróvári, neszmélyi és almásfüzitői az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi hatósághoz tartoznak, a MAL Zrt. pedig a közép-dunántúlihoz. 
Sajnos megfigyeltem saját magam is még korábban, az a szakmai tapasztalatom, hogy az 
egyes hatóságok ugyanazokban az ügyekben teljesen eltérően járnak el, a jogalkalmazás 
egyáltalán nem egységes, és teljesen ad hoc jelleggel sorolnak be hulladékokat. Illetve ami 
még különbözőség, hogy másik helyeken már leállt rég a timföldgyártás, és azokon a 
helyeken még valószínűleg a régebbi jogszabályok alapján, a hulladékminősítő bizottság 
ajánlása alapján sorolhatták be, vagy legalább is ott még nem volt ez a kérdés, nem a termelő 
felelőssége volt. Itt pedig már 2003 decembere óta a termelő felelőssége, és neki lehetősége 
volt arra, hogy egy bizonyos, általa megrendelt szakvélemény alapján ezt nem veszélyes 
hulladéknak sorolja be. Körülbelül így tudnék válaszolni a kérdésre, itt is felmerül a MAL-
nak a felelőssége. 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Kérdeznék, ha lehet. Akkor igazából a MAL Zrt. 

felelőssége volt a besorolás elsősorban, nem pedig a hatóságé vagy a katasztrófavédelemé. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): A jogszabály a hulladéktermelő, tehát a MAL Zrt. 

felelősségébe utalta, azonban vagy egy olyan kitétel is a jogszabályban, hogy ha ez a 
besorolás nem megfelelő, akkor a hulladékminősítő bizottság szakvéleményének a 
figyelembevételével a hatóság határozatban eltérően is megállapíthatja a besorolást. Ilyen 
határozat nem lett kiadva, tehát ez ilyen szempontból a hatóság felelőssége is, de elsősorban a 
MAL Zrt.-é. 

 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, hogy a hatóság munkájával 

kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem merült-e fel esetleg olyan 
korrupciógyanú, vagy a MAL Zrt. vezetésének a befolyással való visszaélés gyanúja, ami a 
hatóság munkáját mondjuk úgy, hogy puhábbá tehette ebben az eljárásban és ebben a 
folyamatban. Említetted, hogy például nem mérték a lúg töménységét, és így tovább, hogy a 
hatósági ellenőrzés gyenge volt, hogy ennek kapcsán nem merült-e fel ilyen gyanú. 

 



 29 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Felmerült, de ez tényleg nem tartozik a bizottság 
hatáskörébe, hogy pláne korrupció esetében ilyen büntetőjogi kategóriákat megállapítson. Ha 
jól tudom, a nyomozóhatóság is vizsgálódik ilyen irányban is. Természetesen, ha látható és 
indokolatlan könnyítéseket élvez egy cég a többi hasonló jellegű céghez képest, akkor 
felmerül minden esetben az, hogy a hatósági vezetőknek mi a felelőssége ebben. Itt most egy 
különösen kényes kérdés, mert a környezetvédelmi hatóságnak az igazgatója akkoriban Kling 
István volt, aki talán most már nem, de az előző és jelenlegi kormányban is államtitkárként is 
tevékenykedett. Én tényleg nem szeretnék semmi következtetést levonni, és sem Kling 
Istvánt, sem mást semmivel megvádolni vagy minősíteni. Ha történt ilyen, akkor az a Nemzeti 
Nyomozó Iroda feladata, hogy megállapítsa. 

Döntés a vizsgálóbizottság jelentésének, valamint az országgyűlési határozati 
javaslatnak az általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm, ha más kérdés nincsen, akkor szavazásra bocsátom elsőként a 
vizsgálóbizottság által benyújtott J/4795-ös számú jelentést, az általános vitára való 
alkalmasságáról kell, hogy szavazzunk. Kérem a bizottság tagjait, hogy akik ezt támogatják, 
kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? A bizottság egyhangúlag az 
általános vitára való alkalmasságot elfogadta. 

Másodikként a benyújtott országgyűlési határozati javaslatot H/4796-os számon, 
ennek az általános vitára való alkalmasságáról is döntenünk kell. Aki ezzel egyetért, 
ugyancsak kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Ezt is egyhangúlag a 
bizottság támogatja. 

Bizottsági előadók állítása 

A bizottságnak mind a két irományhoz előadót kell állítani. Javaslatom, hogy 
kézenfekvő módon Kepli Lajos képviselő úr, a vizsgálóbizottság elnöke legyen a bizottsági 
előadója.  

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Technikailag nem akadály, hogy az előterjesztő is én 

vagyok? Nekem viszont az lenne a javaslatom, hogy elnök úr ismertesse a bizottság 
álláspontját, mivel tagja volt a vizsgálóbizottságnak, szerintem ez testhezálló feladat lenne. 

 
ELNÖK: Figyelemmel arra, hogy a kollégák jelezték, hogy nem biztos, hogy 

problémamentes, hogy ha az előadó és a bizottsági előadó azonos, akkor örömmel képviselem 
a bizottság álláspontját a plenáris vitán. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e ellenvélemény? 
(Szavazás.) Akkor én fogom a bizottság véleményét a vitában képviselni. Itt jelzem, hogy 
egyébként én tagja voltam ugyanakkor ennek a bizottságnak, de az már talán nem jelent 
akkora összeférhetetlenséget, hogy problémát okozzon. 

Ezzel a 4-es napirendi ponttal végeztünk. 

Egyebek 

Egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy következő 
ülésünk időpontja november 14-ike, jövő hét, 10 óra 30 perc. A reggel 9 órás kezdést 
módosítjuk a Fidesz frakcióülésre való tekintettel. Napirenden a civil törvény és az 
önkormányzati törvény, valamint az adótörvényekhez még addig beérkező, meg már meglévő 
bizottsági módosító indítványok lesznek. Másnap, kedden, november 15-én 9 órától a 
Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatja bizottságot a közelmúltban elfogadott PM10 
intézkedési tervről, ezt követően a PM10, tehát a szállópor-szennyezéssel kapcsolatos kiállítás 
megnyitására kerül sor a képviselői irodaházban 10 óra 30 perctől az aulában.  

November 21-én hétfőn várhatóan tartunk ülést, fognak érkezni azt gondolom, olyan 
kapcsolódó módosító javaslatok, amelyeket tárgyalni kell, ennek a napirendjét még pontosan 
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nem látjuk. 22-én Szabó Mátét, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát hallgatjuk meg 
10 órától, előtte munkatervtől függően hamarabbi kezdéssel a költségvetéshez, 
megalapozókhoz érkezett kapcsolódó indítványok, eléggé nehezen kiszámítható a parlament 
menetrendje, igyekszünk a bizottságban megfelelni az elvárásoknak.  

November 24-én 10 órától pedig Illés Zoltán államtitkár urat hallgatjuk meg a 
környezetvédelmi intézményrendszer átalakításával, illetve pénzügyi helyzetével 
kapcsolatosan, különös tekintettel a vízügyi szervezet átalakítására. Ezek itt a jelentés kapcsán 
is előkerültek, illetve a költségvetési vita kapcsán is előkerülő kérdések. Úgy gondoltuk, hogy 
ez megér egy külön. (Fülöp István: Mikor lesz ez?) November 24-én, ez egy csütörtöki nap, 
ha jól emlékszem, délelőtt 10 órától hallgatjuk meg Illés Zoltán államtitkár urat, és Papp 
Károlyt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát. A vízügyi igazgatóságok, területi 
szervek a Belügyminisztérium hatáskörébe kerültek, tehát ezért szükséges, hogy a BM 
álláspontját is megismerjük ebben a kérdésben. Nagyon sok vita volt erről az átalakításról, 
mindenképpen szükségesnek látszik, hogy a bizottság ebben tájékozódjon, és megismerje a 
minisztériumok álláspontját. Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor én megköszönöm a 
bizottság tagjainak a kitartó jelenlétet, és további jó munkát kívánok, az ülést pedig ezzel 
lezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 46 perc)  
  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


