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Napirendi javaslat  
1. Tájékoztató az Izotóp Intézet Kft. telephelyén történt jód-131 izotóp-szennyezésről és a 

felügyeleti szervek intézkedéseiről  
 

Tájékoztatást ad: 
Magyar Tudományos Akadémia képviselője 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselője 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
képviselője 
Országos Atomenergia Hivatal képviselője 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal képviselője 
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet képviselője 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
képviselője 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke 
Szabó Imre (MSZP) a bizottság alelnöke 
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
Bartos Mónika (Fidesz) 
Bodó Imre (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Fülöp István (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) 
Sebestyén László (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Kepli Lajos (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP) 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Bödecs Barna (Jobbik) Kepli Lajosnak (Jobbik) 
Dr. Oláh Lajos (független) Jávor Benedeknek (LMP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Rónaky József főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal)  
Dr. Pálinkás József elnök (Magyar Tudományos Akadémia)  
Kossa György pv. ezredes (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 
Dr. Polgár Attila vezető főorvos (Budapest Város Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum) 
Dr. Kovács Márta közegészségügyi főosztályvezető (Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal) 
Dr. Sáfrány Géza főigazgató (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet)  
Dolla Eszter igazgató (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság tagjait és 
meghívott kedves vendégeinket, akik elfogadták a bizottság meghívását, és ma tájékoztatást 
nyújtanak a bizottság tagjainak. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tehát meg tudjuk kezdeni a munkát. 
Elsőként az írásban előzetesen kiküldött napirendről kell szavaznunk, amely egy napirendi 
pontot tartalmaz, az Izotóp Intézet Kft. telephelyén történt jód-131-izotóp-szennyezésről és a 
felügyeleti szervek intézkedéseiről szóló beszámoló. Számos meghívott vendégünk különböző 
felügyeleti szervek, hatóságok részéről fogja a bizottságot tájékoztatni a kérdésről. 

Elsőként szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot, aki ezzel egyetért, az kérem, 
jelezze. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Egyhangúlag a napirendet a bizottság elfogadja, 
ennek keretében megkezdjük a munkát. 

Tájékoztató az Izotóp Intézet Kft. telephelyén történt jód-131 izotóp-szennyezésről és a 
felügyeleti szervek intézkedéseiről 

A mai ülés témája, ahogy ezt a napirend keretében ismertettem, az Izotóp Intézet 
telephelyén történt szennyezéssel kapcsolatos tájékozódás. Mielőtt elkezdenénk a helyzettel 
való megismerkedést meghívott vendégeink segítségével, elöljáróban én annyit szeretnék 
mondani, hogy a sajtóból, illetve a bekért iratok alapján megismert tények arra utalnak, hogy 
az az izotópszennyezés, amely a csillebérci izotóp intézet telephelyén történt, vélelmezhetőleg 
jelentős környezeti kockázatot, illetve egészségügyi kockázatot nem jelentett annak ellenére, 
hogy vannak azért ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó információk is. 

Ugyanakkor az is világossá vált, hogy az a felügyeleti rendszer, amelyik az izotóp 
intézet sugárzó anyagokkal kapcsolatos tevékenységét ellenőrizte, ez az intézményrendszer 
nem volt képes hatékonyan, megfelelően felügyelni, ellenőrizni ezt a tevékenységet. Nem volt 
képes hatékonyan, megfelelően reagálni a bekövetkezett eseményekre, megfelelően 
tájékoztatni a szélesebb közvéleményt. 

Az is látszik ugyanakkor, hogy az események nyilvánosságra kerülését követően a 
helyszínen tartott bejáráskor a hatóságok határozottan léptek fel, és felfüggesztették az Izotóp 
Intézet Kft. tevékenységét. Kérdés az, hogy miért azután következett ez csak be, hogy Európa 
számos pontján mérték a megemelkedett, jód-131-izotóp-szintet a légkörben. Milyen okok 
vezethettek oda, hogy hónapokkal a szennyezés megkezdése után került sor ezekre a hatósági 
intézkedésekre, és egyáltalán a nyilvánosság tájékoztatására ebben az ügyben. 

Az ülés menetében én arra szeretném kérni majd elsőként Rónaky József urat, az 
Országos Atomenergia Hivatal képviselőjét, hogy 15 perces időkeretben tájékoztassa a 
bizottságot, hogy pontosan mi történt az izotóp intézet telephelyén, milyen folyamatok, 
milyen tevékenység vezetett ehhez a szennyezéshez, izotópkibocsátáshoz, ennek 
vélelmezhetően milyen tényleges környezeti vagy egészségügyi kockázatai lehetnek, milyen 
tapasztalatai vannak az atomenergia hivatalnak azzal kapcsolatban, hogy ez a hatósági 
felügyelet kellően hatékony-e vagy sem. Majd ezt követően, tekintve a nagy számú 
meghívottra, egy rövidebb időkeretben, egy 6-7 perces időkeretben fogom kérni a többi 
érintett szerv képviselőjét, hogy az ő véleményüket, álláspontjukat a kérdésben ismertessék 
meg a bizottsággal. És miután valamennyi véleményt megismertük, lesz lehetősége a 
bizottság tagjainak, hogy kérdéseket tegyenek fel a vendégeknek, tisztázó kérdéseket vagy 
észrevételeket fogalmazzanak meg. 

Abban bízunk, hogy ez a mai ülés lehetőséget nyújt arra, hogy egyáltalán képbe 
kerüljön a bizottság, pontos információkat szerezzen azzal kapcsolatban, hogy mi is történt, 
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milyen lépések születtek, és azzal kapcsolatban is világosan lássunk, hogy milyen további 
lépésekre van szükség annak érdekében, hogy meg tudjuk előzni, hogy a későbbiekben, adott 
esetben egy komolyabb környezeti vagy egészségügyi kockázatokkal járó esemény során a 
mostaninál sokkal hatékonyabban tudjanak a magyar állam vonatkozó szervei, hatóságai 
fellépni. 

Ennek a jegyében akkor elsőként megadom a szót Rónaky József úrnak, hogy egy 
15 perces időkeretben tájékoztassa a bizottságot. 

Dr. Rónaky József főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal) tájékoztatója 

DR. RÓNAKY JÓZSEF (Országos Atomenergia Hivatal): Jó napot kívánok! Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem tudok teljes mértékben eleget tenni elnök úr felkérésének 
egyszerűen azon okból, mert először is szeretném tisztázni az általam vezetett hivatal szerepét 
ebben az ügyben. 

Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris biztonsági hatóságként működik a négy 
magyar nukleáris létesítménynél. A négy magyar nukleáris létesítmény a paksi atomerőmű, a 
két budapesti kutatóreaktor, illetve a paksi atomerőmű mellett felépített, kiégett kazetták 
átmeneti tárolója. Az összes többi sugárveszélyes létesítménnyel kapcsolatban a hivatalnak ez 
év októberéig nem volt feladata, most kaptuk meg az atomtörvény módosítása kapcsán, illetve 
az ezzel kapcsolatos kormányrendelet, végrehajtási rendelet kapcsán megkaptuk a fizikai 
védelem, védettség felügyeletét a nukleáris létesítményeknél, illetve a sugárforrásoknál és a 
sugárveszélyes létesítményeknél. Ezeknek a laboratóriumoknak, orvosi, ipari 
létesítményeknek, illetve orvosi, ipari, mezőgazdasági, tudományos sugárforrásoknak a 
felügyelete az állami népegészségügyi tisztiorvosi szolgálat, nem tudom pontosan, ÁNTSZ 
hatáskörébe tartozik, megjelent a képviselője, úgyhogy hatáskörelvonás lenne, ha helyettük 
nyilatkoznék. 

Az Országos Atomenergia Hivatal feladata ezzel az üggyel kapcsolatban és általában 
is a kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, ezen belül elsősorban a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökséggel, illetve a kétoldalú egyezmények keretében a körülöttünk lévő 
országokkal, majdnem minden körülöttünk lévő országgal van kétoldalú megállapodásunk, 
kormányközi egyezmény a nukleáris területen történő tájékoztatásról. Szerbia most kérte, 
hogy velük is ezt kössük meg, és akkor teljes lesz ez a kapcsolati kör. 

A történet úgy kezdődött, hogy november 11-én pénteken délután az osztrák 
sugárvédelmi intézményből, pontosabban a környezetvédelmi minisztérium sugárvédelmi 
szervezetétől egy érdeklődés érkezett, miszerint Ausztriában jód-131-aktivitás-növekedést 
tapasztaltak az utóbbi időben, és érdeklődtek, hogy Pakson volt-e kibocsátás az adott 
időszakban. Ekkor azt a választ adtuk azonnal, hogy a kérdéses időpontban nem történt ilyen 
kibocsátás, ezt ugyanis mint felügyelő hatóság azonnal meg tudtuk állapítani, és azt is 
válaszoltuk, hogy a magyarországi levegőminta-mérési adatok amint rendelkezésre állnak, 
akkor azt nekik továbbítani fogjuk. 

Ugyanaznap még később érkezett egy kérés a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
veszélyhelyzeti központjából, amelyiknek kettős feladata van. Egyrészt bármilyen, a világban 
előálló nukleáris veszélyhelyzet esetén ő támogatást nyújt, adatokat gyűjt, illetve támogatást 
nyújt az adott területen, és tájékoztat. Ennek a központnak van egy olyan feladata is, hogy a 
médiát, lakosságot érdeklő esetekben tájékozódjon. Ők azt a tájékoztatást adták a kérdés 
feltétele előtt, hogy Csehországban mértek kismértékű radioaktívjód-aktivitást a levegőben, és 
informálisan úgy tudják, hogy további országokban is ilyen mérés volt, ezért sokfelé elküldték 
ezt a kérést. 

Erre ugyanazt a választ adtuk, mint az osztrák partnernek, nem szeretném 
megismételni. 
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Ez volt pénteken. Hétvégén nem érkezett további kérés, és mi megkértük az OSSKI-
ból az egészségügyi, környezeti és sugárvédelmi ellenőrző rendszerben mért adatokat. Ezt 
meg is kaptuk az OSSKI-tól, és ezt a hétfői napon továbbítottuk a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökségnek. Ugyanettől az ügynökségtől 15-én érkezett egy kérés, és ez a kérés úgy szólt, 
hogy vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet az Izotóp Intézet Kft.-vel, ez volt a kérés, amelyik 
jódgyártással foglalkozik. Mi felvettük a kapcsolatot a kérés megérkeztekor az ÁNTSZ OTH-
val, és emellett elküldtük az OSSKI-ból kapott levegőmérési eredményeket. Ez volt a hétfői 
napon. Amint ez a kérdés megérkezett az Izotóp Intézet Kft.-vel kapcsolatban, akkor ezt a 
kérést mi továbbítottuk az ÁNTSZ OTH-nak, illetve az izotóp intézetnek is. 

Pontos dátumokat szeretnék mondani, 17-én az Izotóp Intézet Kft.-től kora reggel 
kaptunk egy tájékoztatást, amely szerint 2011. szeptember 8. és november 16. között összesen 
342 gigabecquerel aktivitású jód-13-izotópot bocsátottak ki. A 2011-re vonatkozó összes 
kibocsátás az ÁNTSZ OTH által meghatározott hatósági limit körülbelül 40 százalékát érte el, 
a kibocsátás okát még vizsgálják. 

A kibocsátást követően, október hónapban, környezeti mérések 50-180 
mikrobecquerel/köbméter között voltak, a belégzésből származó becsült dózis 10 nanosievert 
alatt van, nincs egészségügyi hatása az eseménynek, ezt már az OSSKI-tól és az OTH-tól 
kapott tájékoztatás alapján tettük hozzá. Ugyanaznap megérkezett az ÁNTSZ OTH hasonló 
tartalmú információja, és ezzel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a kérdést lezártnak 
tekintette.  

Úgyhogy lényegében ez van, még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség kormányzótanácsának magyar tagja, Kovács Pál helyettes 
államtitkár úr csütörtöki és pénteki napon Bécsben tartózkodott, és ilyen irányú informális 
megkereséseket kapott, úgyhogy ott felszólalt, és egy hasonló tartalmú nyilatkozatot tett, 
miszerint volt Magyarországon ilyen kibocsátás és az határértéken belül volt.  

Hogy mi történt és mi volt ebben a hivatal tevékenysége, azt ezzel itt be is fejeztem. 
Úgyhogy az, hogy más hatóságok mit végeztek, milyen munkát, azt szerintem leghelyesebb, 
ha az ő képviselőik mondják el. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Üdvözlöm Pálinkás József elnök urat, aki szintén részt 

vesz az ülésünkön, hogy tájékoztassa a bizottságot. A következőkben én megkérném Kossa 
György ezredes urat, hogy a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről nyújtson tájékoztatást 
a bizottságnak.  

Kossa György pv. ezredes (OKF) tájékoztatója 

KOSSA GYÖRGY (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselő Urak! Hölgyeim, Uraim! Először is le szeretném szögezni, hogy nem egy nukleáris 
létesítményről van szó, hiszen megfelelő mennyiségű és minőségű nukleáris anyagnak kell 
ahhoz egy helyen lenni, hogy termonukleáris folyamat menjen végbe akár energiatermelés 
céljából, vagy más célból. Nem egyszerűen orvosi segédanyagok vagy egyéb más termékek 
előállításával foglalkozik ez az intézet, ezt nagyon fontos leszögezni, mert a sajtóban is 
sokszor ezt keverik, hol nukleáris létesítményként emlegetik, hol másként ez a kft.-t.  

2011. november 21-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
koordinációjával egy átfogó ellenőrzést hajtott végre a kft. telephelyén, ahol részt vettek azok 
a hatóságok és szakhatóságok, akik az engedélyeztetési eljárásban is kötelesek részt venni, 
valamint a katasztrófavédelmi főigazgatóság koordinációjával a technológiát is ellenőriztük 
ezen a területen. Mivel számunkra egyértelmű információt nem kaptunk annak érdekében, 
hogy lakosságvédelmi intézkedésre bármilyen okból szükség van-e, hiszen nincs is, hisz nem 
volt olyan mértékű kibocsátás, amely ezt szükségessé tette volna. Ennek ellenére egyrészről a 
lakosság tájékoztatása céljából és megnyugtatása érdekében, valamint annak a helyzetnek az 
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ellenőrzése érdekében, hogy mi zajlódik le a kft. telephelyén, elrendelésre került ez az 
ellenőrzés. Az ellenőrzés mentén a hatóságok arra jutottak, hogy a jódizotóp-131 termék 
gyártását felfüggesztették, tehát nem a teljes kft. működését, ezt hangsúlyozom, hanem csak 
ennek a terméknek az előállítását mindaddig, amíg ezen társaság teljesen megnyugtatóan nem 
mutatja be az eljáró hatóságnak, hogy a technológia folyamán a jövőben hasonló probléma 
nem merülhet fel. 

Természetesen erről majd az eljáró hatóság a későbbiekben fog beszélni. Ezen 
túlmenően az Országos Munkaügyi Főfelügyelőség helyi illetékes szerve is eljárt több apróbb 
szabálytalanságban, valamint valamennyi hatóság is megállapított kisebb-nagyobb 
szabálytalanságokat, ennek kapcsán eljárásokat indítottak, illetve határozatokat hoztak. 

Ez alapján az ellenőrzés alapján kimondható, hiszen a helyszínen teljes sugárbiológiai 
ellenőrzés is végrehajtásra került a több hatóság mérőszervei alapján, hogy sehol sem haladta 
meg az 1000 millisievert/óra határértéket a szennyezés. Ez ugyanannyi, mintha a 
Városligetben mérnék háttérsugárzást, tehát ilyen értelemben probléma nincs.  

Továbbá megállapításra került, hogy a dolgozókat sem érte semmi olyan egészségügyi 
károsodás, amely alapján egyéb tevékenységre vagy egyéb intézkedésre sor kerülhetett volna, 
vagy kellett volna hozni egyéb intézkedéseket. Ezért nem is került sor lakosságvédelmi 
intézkedések foganatosítására.  

Röviden én ennyiről szerettem volna tájékoztatni a bizottságot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezredes úrnak. Harmadikként az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal képviseletében Kovács Márta főosztályvezető asszonynak adnám meg a szót. 

Dr. Kovács Márta főosztályvezető (OTH) tájékoztatója 

DR. KOVÁCS MÁRTA (Országos Tisztifőorvosi Hivatal): Mindenkit szeretettel 
köszöntök. Én arról szeretnék beszámolni, hogy megerősíteném, hogy az Országos 
Atomenergia Hivatal az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt november 15-én, munkaidőt 
követően kereste meg kérésével, miszerint a kft. tevékenységére vonatkozóan kért adatot, 
illetve a kibocsátási adatokat kérte.  

A megkeresés nemcsak a tisztifőorvosi hivatalnak szólt, hanem az OSSKI-nak, illetve 
a kft.-t is megkeresték. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ellenőrzést rendelt el, amelyet 
november 16-án tudott az elsőfokú hatóság így megtenni, méghozzá a fővárosi és Pest megyei 
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének sugáregészségügyi decentruma, 
akik az illetékesek. Az ellenőrzés a délutánt igénybe vette teljesen, az adatokat végül is az 
OTH 17-én reggel tudta továbbítani az Országos Atomenergia Hivatal részére.  

Amit én szeretnék kiemelni, szintén megerősítve az előbb elhangzottakat, hogy a 
lakosság veszélyeztetése nem történt, egészségügyi hatása nem volt az eseménynek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következőnek a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről Dolla Eszter igazgató asszonyt szeretném 
kérni. 

Dolla Eszter igazgató (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség) tájékoztatója 

DOLLA ESZTER (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget hivatalosan november 20-án 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság értesítette. November 17-én az újságokból 
szereztünk tudomást, hogy vélhetően az Izotóp Kutatóintézet Kft. okozta a megemelkedett 
háttérsugárzást. Ennek érdekében a kollégákat összehívva megszerveztük az éves ellenőrzést, 
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amit így előrehoztunk volna, s ennek érdekében megkerestük a dél-dunántúli 
környezetvédelmi felügyelőséget, hiszen a 10 felügyelőség közül egyedül a dél-dunántúli 
felügyelőség laborja van ezekre a vizsgálatokra akkreditálva.  

Miután 20-án az Országos Katasztrófavédelmi Hivatalhoz behívtak egyeztetésre, 
másnap haladéktalanul, november 21-én megkezdtük a hatósági ellenőrzést a dél-dunántúli 
környezetvédelmi felügyelőséget bevonva. Azt tapasztaltuk, hogy a jód-131-izotóp gyártása 
ekkorra már leállt, tehát nem volt termelési folyamat. Viszont megállapítottuk, és a kft. 
ügyvezetőjét és főmérnököt órákon keresztül meghallgattuk, hogy a 15/2001-es KöM rendelet 
8. §-ában foglaltaknak nem tett eleget, vagyis nem jelentette be azt, hogy rendkívüli helyzet 
van, és gyakorlatilag az éves kibocsátásának már a 40 százalékát meghaladta. Ez azt jelenti 
egyszerűen összefoglalva, hogy van egy éves kvóta a kibocsátására, és ha eléri a 
30 százalékot, és együttesen valamilyen rendkívüli helyzet van, azt a kft.-nek haladéktalanul 
jelentenie kell a felügyelőségnek. Ezt a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta. Tehát emiatt 
is, plusz amiatt, hogy kiderült a helyszíni ellenőrzésen, hogy a kibocsátás során a kéménybe 
egy plusz szűrőt szerelt, ahol a felügyelőség szakhatóság lenne, tehát határozottan mondom, 
nem engedélyező hatóság, ezért a bizonytalanságra tekintettel kezdeményeztük, hogy a kft. 
tevékenységét függesszék fel.  

Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani az eljárásról.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem akkor Pálinkás József elnök urat a Magyar 

Tudományos Akadémia álláspontjának ismertetésére. 

Dr. Pálinkás József elnök (MTA) tájékoztatója 

DR. PÁLINKÁS JÓZSEF (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném helyesbíteni az előttem szóló intézet 
megnevezését, ezt Izotóp Intézet Kft.-nek hívják, nem Izotóp Kutatóintézetnek. Létezik egy 
ilyen kutatóintézete a Magyar Tudományos Akadémiának, nem keverendő össze a két dolog. 
Itt egy cégről van szó, amely a ’90-es évek változásai folytán részben az Akadémia 
tulajdonában áll. Én mint többségi tulajdonos november 17-én a World Science Forum alatt a 
munkatársaimtól értesültem arról, hogy a sajtóban megjelent az, hogy Magyarországon történt 
jódizotóp-kibocsátás. Ezek után másnap reggelre én a kft. ügyvezető igazgatójától mint 
többségi tulajdonos jelentést kértem arról, hogy mi történt. Ennek során a következőket 
állapították meg. Ez pénteken volt, amikor a jelentést kértem, hétfőn estére tudták elkészíteni 
a jelentést, mert hétfőn, 21-én, már vizsgálták a hatóságok a helyszínen történteket. 

Nos, ez a cég orvosi célra jódizotópokat állít elő, ezeket a tellúr besugárzásával egy 
reaktorban állítják elő. A jód illékony, valamennyi ebből mindig kikerül, azonban a 
vizsgálatok azt állapították meg, hogy ha részletesen végignézzük a kibocsátást, akkor 
valóban 40 százalék az az érték, amely az ő éves kibocsátási határértékük. Ez az éves 
kibocsátási határérték, hadd szögezzem le, a háttérsugárzási szintet mérhetően nem emelte 
meg, ez pusztán a mérőműszerek olyan érzékenysége miatt, hogy egy meghatározott izotópra 
ezeket a mérőműszereket élesíteni lehet, ezért ebből az izotópból akármilyen vagy közel 
akármilyen kis kibocsátást érzékelni tudnak, akármilyen kis növekedést érzékelni tudnak.  

Az általam előszörre bekért adatok, majd az egyetemi tanári, mondjuk úgy, hogy 
foglalkozásommal járó dolgozatmódosítás, illetve javítsák ki, és pontosan adják meg az 
adatokat, megadták ezeket az adatokat számomra nemcsak 2010-re, hanem 2011-re is. Ebből 
azt a következtetést szűrtem le, hogy amíg 2010-ben a gyártott és kibocsátott mennyiség 
aránya, hangsúlyozom, valamennyi mindig kikerül a természetbe, ez megoldhatatlan, ez 
fizikai képtelenség, hogy egyetlen radioaktív jódatom se kerüljön ki a természetbe. Amíg ez a 
kibocsátott mennyiségnek és a gyártott mennyiségnek az aránya nagyjából egy százalék és 
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három százalék között mozgott, ami észrevehetetlen, mindez 2010-ben végig így volt. Kétszer 
látok az adatokban 0,5 és 0,7 százalékos kibocsátást.  

Ugyanakkor 2011-ben ez az arány, 2011 elején, megváltozott, és 2011. május 9-én ez 
az arány elérte a 10 százalékot, 2011. április 11-én a 9 százalékot. Ekkor a jódizotóp gyártását 
leállították, erről sem a tulajdonost, sem a hatóságokat nem értesítették. A kibocsátás ekkor 
300 egység az 1600 megengedett egységhez képest, megabecquerelben mérjük ezt az 
egységet, a mega ne ijesszen meg senkit, 1 becquerel az egyetlen radioaktív bomlás. 
Gigabecquerelben van, azért mondom, hogy a giga senkit ne ijesszen meg, az 1 becquerel egy 
radioaktív bomlás, ebben a szobában számos radioaktív bomlás történik másodpercenként. 

Ezek után megvizsgálták a szűrőberendezést, hiszen nyilván egy szűrőberendezésen 
keresztül jut el az a levegő, amely a gyártás során érintkezik az anyaggal. Újraindították a 
termelést, és szeptember 12-én azt tapasztalták, hogy újra a korábbi értékeket meghaladó 
mennyiségű, közel 10 százalékos volt a kibocsátott mennyiség aránya a gyártott 
mennyiséghez képest. Ezt az eseményt sem jelentették sem a tulajdonosnak, sem a 
hatóságoknak. 

Folytatták a jódizotóp gyártását egészen XI. hó 14-éig, ekkor a kibocsátások a normál 
érték közelében voltak, tehát nem történt jelentős kibocsátás. Ilyen módon a hozzám 
eljuttatott adatok alapján azt mondhatom, hogy 3 esetben történt olyan kibocsátás a kft.-nél, 
amelyet a kft. vezetésének nézetem szerint mind a hatóságok felé, mind a tulajdonos felé 
jeleznie kellett volna. Ezért december 7-ére összehívtam a kft. közgyűlését, ahol tulajdonosi 
jogkörömben eljárva meg fogom tenni azokat a lépéseket, amelyekre a gt. engem mint 
tulajdonost feljogosít. Ugyanakkor engedjék meg, hogy az atomok fizikájában járatos 
szakemberként, ezt tanítom az egyetemen, megerősítsem azt, hogy a lakosságra veszélyes, 
egészségre veszélyes mennyiségű radioaktív anyag nem került ki a környezetbe, a 
háttérsugárzási szint jelentősen nem emelkedett. Ugyanakkor a jelenlegi körülmények között 
megengedhetetlen az, hogy egy cég a gyártás során azt tapasztalja, hogy többszörösére 
emelkedik a kibocsátás még akkor is, ha ez nem éri el az egészségre ártalmas szintet, vagy a 
hatóságok által megállapított szintet, ezt a tulajdonosnak és a hatóságoknak jelentenie kell.  

Összefoglalóan tehát nekem sem hatósági jogosítványaim nincsenek, ugyanakkor a 
tulajdonosi jogkörömben eljárva megteszem azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a jódizotóp-gyártás biztonságos, a korábbinak megfelelő kibocsátási szinten vagy az 
alatt folytatódjon, ellenkező esetben természetesen más jellegű intézkedéseket fogok 
megtenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatást, következőkben Budapest 

Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve képviseletében Polgár 
Attilát, a sugáregészségügyi decentrum vezető főorvosát kérem, hogy nyújtson tájékoztatást. 

Dr. Polgár Attila vezető főorvos (Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum) tájékoztatója 

DR. POLGÁR ATTILA (Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Mint elsőfokú sugáregészségügyi hatóság mi engedélyezzük a főváros és Pest megye területén 
az úgynevezett sugárveszélyes tevékenységet végző munkahelyeket.  

Amit Rónaky főigazgató úr mondott, a két nukleáris létesítmény, a BME 
oktatóreaktorát, illetve a Csillebércen található Budapest Kutatóreaktort leszámítva 
tulajdonképpen minden sugárveszélyes tevékenységet végző munkahelyet Budapest főváros 
területén mint elsőfokú sugáregészségügyi hatóság, engedélyezzük. Az, hogy 
sugáregészségügyi hatóság, azt jelentené, hogy mi sugáregészségügyi szempontból 
engedélyezünk minden egyes munkahelyet, ez azt jelenti, ha röviden akarok fogalmazni, hogy 
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ha a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Ha ez az összetett rendszer rendelkezésre áll, 
akkor kijelenthetjük, megállapíthatjuk azt, hogy a munkavégzés során a dolgozónál semmiféle 
egészséget veszélyeztető károsodás nem léphet fel, ezért sugáregészségügyi szempontból azt 
mondjuk, hogy az adott tevékenység a munkavállaló oldaláról, egészségének védelme 
oldaláról biztonságosan végezhető. 

Rátérek az Izotóp Intézet Kft.-vel kapcsolatos ügyekre. Az Izotóp Intézet Kft.-vel 
évtizedes kapcsolatban állunk, minden szervezeti egysége, ami sugárveszélyes tevékenységet 
végez, érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezett mindig is, és per pillanat is minden 
szervezeti egysége érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezik. 

A kérdéses üzletág, ahol a jód-131-es kibocsátás bekövetkezett, ez az úgynevezett 
radiogyógyszer üzletág, ennek az engedélye éppen a tulajdonképpen néhány hónappal ezelőtt, 
szeptember-október tájékán lett megújítva. Minden egyes engedélyezési eljárás során, most az 
Izotóp Intézet Kft. radiogyógyszer üzletágára térnék rá, nekünk meg kell keresni úgynevezett 
szakhatóságokat. Nekünk a szakhatóságaink a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatóság, illetve jogszabályi változás miatt október 3-án után már nem, de 
idén október 3-ig az Országos Rendőrfőkapitányságot is meg kellett keresnünk.  

A szakhatósági állásfoglalások beérkezése után, amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a 
szakhatósági állásfoglalások azt mondják, hogy hozzájárulnak ehhez a tevékenységhez, akkor 
részünkről minden egyes esetben következik egy sugáregészségügyi ellenőrzés, ahol 
ismételten meggyőződünk arról, hogy a munkavállalók oldaláról minden személyi, tárgyi 
feltétel adott ahhoz természetesen, hogy a munkavállalók a megfelelő sugárvédelmi előírások 
betartása mellett biztonságosan végezhetik az adott sugárveszélyes tevékenységet, 
dolgozhatnak a különféle nyitott-zárt forrásokkal, amire éppen az engedélyt megkérték. 

A jód-131-es kibocsátással kapcsolatban mi két ellenőrzésen vettünk részt. Az egyik 
lenne az előzőekben már elhangzott november 16-i soron kívüli ellenőrzés, ami az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal rendelt el számunkra azzal, hogy még aznap nekünk jelentenünk kell 
feléjük. Annyit szeretnék kiegészítésként az eddig elhangzottakhoz hozzátenni, hogy itt 
megállapítottuk, hogy a jód-131 két forrásból származik a kft. részéről. Az egyik a 
Lengyelországból származó nátrium-jodid oldat formájában, amiből aztán ők dolgozzák fel a 
jód-131-et. Mivel ez oldat formájában van, ennek kibocsátási kockázata nincs, ebből 
kibocsátás nincs, viszont van egy másik módszer, egy másik technológia, ha mondhatom ezt, 
hogy a Budapest Kutatóreaktorban tellúr-dioxid besugárzásából származó anyagot dolgozzák 
fel aztán az ő radiogyógyszer üzletágnak az A-szintű izotóplaboratóriumában. Ezen 
szárazdesztillációs jód-131 gyártása során következik be az, hogy tulajdonképpen kibocsátás 
származik, tehát itt gáz-gőz halmazállapotban ez a jód-131 távozik a kéményen keresztül. 
Tehát a jódkibocsátás, amiről beszélünk, ebből a bizonyos szárazdesztillációs eljárásból 
származik.  

November 21-én pedig részt vettünk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által megszervezett komplex ellenőrzésben, ahol ismételten ellenőriztük csütörtökön is, illetve 
hétfőn is, és ismételten csak azt tudtuk megállapítani, hogy a dolgozókra, lakosságra 
semmiféle veszélyt kimutatni nem tudunk, semmiféle egészségkárosodás se a sugárveszélyes 
munkavállalókra, se a kft. telephelyén dolgozó, esetleg nem sugárveszélyes tevékenységet 
végző dolgozókra, munkavállalókra, személyekre semmiféle veszélyt nem jelentett. Tehát 
sugáregészségügyi szempontból én azt tudom mondani, hogy a jegyzőkönyvben néhány 
kisebb-nagyobb hiányosságot találtunk, de azonnali beavatkozásra sugáregészségügyi 
szempontból okot adó eseményt, hiányosságot nem találtunk. Ami viszont odáig juttatott 
engem, mert nekem kellett felfüggeszteni a tevékenységet, hogy egyrészt a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség jegyzőkönyvéből megállapítottuk, hogy a kft. nem 
tartotta be a 15/2001. KöM rendeletben foglalt előírásokat, és ezért a környezetvédelmi 
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hatóság minket jegyzőkönyvben felkért, javasolta, felszólított, hogy vonjuk vissza a 
szárazdesztillációs jód gyártási eljárását, a tevékenységét a kft.-nek.  

Ezen a komplex ellenőrzésen részt vettek szakértők, és ezeknek a szakértőknek a mi 
ellenőrzési csoportunkban voltak azok a személyek, akik a szellőzéssel kapcsolatban szakmai 
véleményt adtak, és a szakértői véleményük, illetve a szóbeli beszélgetésünk is megerősített 
abban, hogy a probléma abból adódik, hogy lehetőség van arra, hogy ez a radioaktív jód olyan 
szellőzőrendszeren keresztül távozik a kéményben, ahol jódszűrő nincsen. Tehát két egymás 
mellett lévő szellőzőrendszer található, az egyik szellőzőrendszerben benne van a jódszűrő, a 
másikban nincsen. Én orvos vagyok, ezért volt szükség szakértőre, aki azt mondja, hogy 
bizony előfordulhat az, hogy nem a jódszűrőn keresztül távozik a jódizotóp, hanem azon a 
szellőzőrendszeren keresztül, ahol nincs bent ez a szűrési lehetőség. 

Ez az ellenőrzés 6 órakor kezdődött és este 9-ig tartott, úgyhogy 8 óra körül jutottam 
olyan stádiumba, hogy most már döntenem kell. A döntés az volt, hogy figyelembe véve a 
szakértői véleményt, figyelembe véve a környezetvédelmi hatóság kérését, a 
szárazdesztillációs jód-131 gyártás azonnali felfüggesztése mellett döntöttem.  

Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy sem a lakosságra, sem az ott dolgozókra 
semmiféle veszélyt nem jelentett az a jód-131 kibocsátás, ami bekövetkezett. A felfüggesztés 
előtti időszakra is ez természetesen igaz, semmiféle egészségügyi kockázatot, egészségügyi 
ártalmat nem okozott. Ami még pluszban megerősített a felfüggesztésben, az talán annyi, 
hogy megelőzhető az esetleg bekövetkező nagyobb kibocsátás, aminek már esetleg 
ténylegesen lehet egészséget veszélyeztető kockázata, illetve talán még az, amit elmondanék, 
hogy van ez a bizonyos dózismegszorítás, hogy 50 mikrosievert, tehát az ott élő, 
környezetben élő lakosság úgymond a kft. kibocsátásából elszenvedhet ekkora sugárterhelést, 
hogy ez a felfüggesztés arra is lehetőséget ad, hogy ezen az 50 mikrosieverten belül, aminek 
semmiféle egészségi hatása nincsen, azon belül is a lehető legkisebb kibocsátás következzen 
be, tehát olyan rendszer kiépítése, ami az 50 mikrosievert alatt is jóval kisebb sugárterhelést, 
illetve jóval kisebb kibocsátást eredményez.  

Ennyiben próbáltam volna összefoglalni. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és végezetül akkor kérném az Országos Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézet részéről dr. Sáfrány Géza főigazgató úr tájékoztatását. 

Dr. Sáfrány Géza főigazgató (OSSKI) tájékoztatója 

DR. SÁFRÁNY GÉZA (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is én is szeretnék mindenkit üdvözölni, 
az összes jelenlévőt is, és én is azzal kezdeném, amivel Rónaky főigazgató úr kezdte, hogy 
pontosítani szeretném az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 
rövidítve OSSKI szerepét.  

A sajtóban mi rengetegszer úgy jelenünk meg, hogy az OSSKI sugárvédelmi hatóság. 
Az OSSKI-nak semmilyen hatósági jogköre nincs, az OSSKI az OTH-hoz tartozó országos 
intézmény, és sugaras problémák esetén mi szakértői véleménnyel szolgálunk az OTH-nak, de 
adott esetben a decentrumok felé is, általában meg szokták fogadni a véleményünket.  

Mi tulajdonképpen november 11-én kerültünk kapcsolatba ezzel az üggyel, amikor 
egy élelmes újságíró felfedezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség honlapján, hogy 
megjelent egy híradás, hogy Európában néhány helyen megemelkedett sugárzást, 
radiojódszintet észleltek, és azzal kereste meg az intézetet, hogy mi is mértünk-e 
megemelkedett radiojódszinteket Magyarországon. Én akkor azt mondtam neki, hogy egy 
félóra múlva hívjon vissza, utánanézek, és valóban azt találtam, hogy szeptember, illetve 
október folyamán egy nagyon minimálisan megemelkedett radiojódszintet mértünk az 
OSSKI-ban található mérőállomáson. 
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Az OSSKI két radiológiai jelzőrendszernek, az Országos Környezeti Sugárelemző 
Rendszernek, az OKSER, illetve az Egészségügyi és Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató 
Hálózatnak is a része. Ez utóbbi az ERMAH. Az ERMAH-hoz tartoznak a sugárbiológiai 
decentrumok laboratóriumai, őket is megkerestük, hat helyen találhatók az országban, hogy 
mértek-e megemelkedett radiojódszinteket. Közülük egyedül a miskolci állomáson tudtak egy 
nagyon minimálisan megemelkedett radiojódszintet mérni. 

Csak viszonyításként, hogy mekkora radiojódszintet mértünk. Magyarországon évente 
minden ember legalább 2-3 ezer mikrosievert sugárdózist kap a háttérsugárzásból. Akik 
Pécsen laknak, a megemelkedett környezeti radioaktivitási szint miatt ennél jóval nagyobb 
dózist is kaphatnak.  

A lakosságra vonatkozik egy éves dóziskorlát, amit mesterséges sugárforrásokból 
kaphat. Ebbe nem értjük bele az orvosi sugárforrásokat, ez 1000 millisievert. Ez körülbelül 
harmada annak, mint amit valaki megkap a természetes háttérsugárzásból. Azt hiszem, a 
sugárvédelemben ez egy annyira alacsony háttér, hogy ha bármilyen más toxikus ágensnek az 
lenne a kritériuma, hogy a harmadát kapja meg a természetes háttérnek, gyakorlatilag semmit 
nem tudnánk használni, nem beszélve a mobiltelefonról, amit abszolút nem tudnánk 
használni. 

Becsléseink szerint ebből a megemelkedett radiojódszintból az éves háttérsugárzásnak 
körülbelül százezred, egymilliomod részét kaphatta meg a lakosság. Ez körülbelül akkora 
sugárdózis, mintha öt perccel többet tartózkodott volna évente a szabadban. Tehát ez egy 
ötperces háttérsugárzásnak felel meg. Csak tájékoztatásul mondom el, hogy egy orvosi 
röntgensugárzásnál, amelyik kis dózisokat ad, az egy két-három napos természetes 
háttérsugárzásnak felel meg, tehát ezekhez viszonyítva ez a megemelkedett radiojód szint 
elenyésző mértékben járult hozzá a lakosság éves sugárterheléséhez, és ebből mondhatjuk azt, 
hogy így tulajdonképpen ennek semmilyen egészségügyi kockázata nincsen, és 
tulajdonképpen mi ezért is nem éltünk azzal, hogy ezt jelezzük. 

Annyit egyébként hadd tegyek hozzá, hogy az OSSKI-nak minden adata nyilvános, 
tehát minden mérésünk megjelenik az OSSKI honlapján. A riporternek is azt mondtam a 
megkeresésre, hogy a háttérsugárzási adatokat nyugodtan megnézhetik a honlapunkon, tehát 
ez a megemelkedett radiojódszint is látható volt a honlapunkon, hogy ezt mi mértük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor most lehetőséget adok a bizottság tagjainak, hogy 

észrevételeiket, kérdéseiket megtegyék. (Jelzésre:) Kepli képviselő úr, aztán Nagy Andor 
alelnök úr, majd Szabó Imre alelnök úr kíván felszólalni. 

Kérdések, hozzászólások a bizottság részéről 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt 
Meghívott Vendégeink! Elég markáns és határozott véleményem van a témában, amit egy 
mondatban úgy foglalhatnék össze, hogy vihar egy pohár vízben. Ezt majd mindjárt meg is 
magyarázom, de azért azt engedjék meg, hogy a sugárveszélyes tevékenységeket alulbecsülni 
valóban legalább olyan veszélyes, mint azokat túllihegni és pánikot kelteni, vagy bármi egyéb 
ilyesmit ilyen céllal kommunikálni.  

Azt azonban tudjuk, illetve saját szakértői számításaink is vannak ezzel kapcsolatban, 
hogy ennek az eseménynek a hatására körülbelül Budapesten egész évre arányosítva 2 század 
mikrosievert többletsugárterhelést kapott egy fő, és ehhez körülbelül napi egy pohárral több 
ivóvíz elfogyasztása hasonlít, mint ami ezzel a sugárterheléssel jár, tehát ennyire jelentéktelen 
kategória ez a mi szakértőink állítása szerint.  

Azonban mindig alkalmasak ezek az események arra, hogy egy kicsit hangulatkeltésre 
is használjuk őket, ezért megkérem itt jelenlévő képviselőtársaimat, hogy valóban vonjuk le a 
következtetéseket ebből az eseményből, és az ellenőrzés hatékonyságára vonatkozó szakmai 
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következtetéseket vonják le, akiknek ez az illetékességi területük. Azonban politikai 
hangulatkeltésre, megkérek mindenkit, különösen az atomenergiával nem szimpatizáló párt 
jelenlévő képviselőit, hogy ne használjuk fel, hiszen ez hátrányosan hatna így a paksi 
atomerőmű bővítése előtt, és nem hiszem, hogy bármilyen összefüggés lenne. El se tudok 
képzelni ezzel a tevékenységgel kapcsolatban olyan eseményt, ami egy katasztrófahelyzetet 
idézhetett volna elő. Ez az én saját véleményem és a Jobbik frakció álláspontja ebben a 
kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm 

számos meghívott vendégünket. Épp gondolkoztam azon, hogy mikor volt utoljára olyan 
bizottsági ülésünk, ahol a meghívott szakértők száma majdnem több, mint a bizottság 
tagjainak a száma, és nagy az érdeklődés is, hiszen minden széken ülnek. Ugyan tűt még le 
lehet dobni, de látszik a bizottsági teremben, hogy mekkora érdeklődést vált ki ez az ülés. 
Utoljára talán a vörösiszap kapcsán volt ekkora érdeklődés a bizottságunk tevékenysége iránt, 
és örülök annak a felvetésnek, amellyel jobbikos képviselőtársam kezdte, hogy ez kicsit 
olyan, mint a… Hogy fogalmaztál? (Kepli Lajos: Vihar egy pohár vízben.) Vihar egy pohár 
vízben.  

Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, és én most nem kormányzati meg 
kormánypárti álláspontot mondanék, hanem én nagyon figyelmesen próbáltam követni 
mindazt, amit elmondtak a jelenlévő szakértők. Hadd mondjam el azt, hogy nekem nagyon 
hiányos a természettudományos műveltségem. Jogot hallgattam, és nem vagyok otthon 
annyira sem a kémiában, sem a biológiában, sem az orvostudományban, de talán közelebb is 
vagyok ezzel az átlag állampolgárhoz, aki ilyenkor próbál tájékozódni.  

Próbáltam rendszerezni az itt elhangzottakat, és mivel jogot tanultunk, mi ebben a 
rendszerezésben kicsit talán erősebbek vagyunk, mint a többi társadalomtudomány, vagy 
legalább vagyunk olyan erősek. Ha úgy tetszik, akkor én három csoportba tenném bele azokat 
az információkat, amelyeket hallottam. Ezeket azért szeretném itt különbontani, mert kérdezni 
is szeretnék, meg egyfajta konklúzióra is eljutnék majd a végén. 

Örülök annak, és kiderült számomra, hogy ez a tevékenység nem káros az egészségre, 
ugyanakkor arra is felhívnám a figyelmet, hogy nekem fogalmam sem volt arról, és attól 
tartok, hogy a Magyarországon élő médiafogyasztók 99 százaléka is így van ezzel, hogy 
vannak olyan tevékenységek is az országban, amelyek nem minősülnek nukleáris 
tevékenységnek. Ha jól emlékszem a kifejezésre, olyan munkahelyek, amelyeken van 
egyébként az egészségre nem ártalmas sugárzás. Ha már ennyien itt vannak, akkor azt 
szeretném megkérdezni, hogy hol találhatók egyáltalán fizikailag ilyen munkahelyek, 
számosak-e ezek, vagy annyira elenyésző a számuk, hogy most is csak véletlenül tudtuk meg, 
hogy létezik egyáltalán egy Izotóp Intézet Kft., amelyik ilyen jódizotópgyártással egyébként 
többnyire biztonságos módon foglalkozik. Tehát a sugárzással kapcsolatban szeretnék egy 
kicsit több információt. 

A másik a hatóságokkal kapcsolatos. Próbáltam összeszámolni, hogy hány hatóság 
szólalt meg, és ha nem tévedek, akkor legalább 7-en mondták el a véleményüket. Ez két 
dolgot üzen a számomra. Az egyik, hogy egy biztonságos hatósági rendszer van, hiszen ennyi 
szereplő az ügy gazdája, ugyanakkor mondhatnám azt is, hogy nem túl bonyolult-e a hatósági 
eljárási rendszer. Nem kellene-e átgondolni egy ilyen szerencsére komolynak nem minősített 
ügy kapcsán, hogy vajon jól működik-e Magyarországon egyrészt az észlelési rendszer, 
másrészt az elhárítási, védekezési rendszer? Hiszen, ha jól értettem, ha külföldön nem észlelik 
ezt az egyébként jelentéktelen sugárzást, mert ha jól vettem ki a szavaikból, akkor Ausztriából 
vagy nem tudom honnan Európából érdeklődtek, hogy mi az a sugárzás a levegőben, akkor az 
itteni hatósági rendszer be sem indult volna? Ez számomra nem volt világos, de úgy érzem az 
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elmondottak alapján, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, szerencsére nem történt semmi. 
Tanultunk belőle, és a jövőben lehet, hogy egy hatékonyabb rendszert tudunk működtetni.  

A harmadik számomra meg maga konkrét ügy, a cég ügye. Ott követtek el 
mulasztásokat, a hatóság le is állította a tevékenységüket. Ha jól értettem az egyik 
hozzászólót, nincs olyan jódszűrő kéménye a cégnek, ami arra szolgálna, gondolom, hogy ne 
történjen nagyobb baj. A kérdésem az lenne, mi az a nagyobb baj. Mi történhetett volna, ha itt 
nagyobb baj van? Magyarázzák el ezt, kérem, olyan nyelven, hogy egy, mondom, hiányos 
műveltségű jogász meg egy átlag állampolgár meg tudja ezt érteni. 

A végén azzal zárnám, hogy ilyenkor, amikor hasonló esetek vannak, ebből a 
napirendi pontból is látszik, hogy mennyire fontos, hogy a média mit kommunikál. Mert 
alkalmas egy ilyen ügy is arra, hogy valaki megijedjen, akinek fogalma sincs arról, hogy mi 
történik, miközben nincs is baj. Nagyon fontos, hogy mit mondunk az embereknek, meg 
milyen módon tesszük azt, és szeretném felhívni a figyelmet arra, ha már ekkora a 
médiaérdeklődés, hogy ilyenkor a jövőben a hatóságok, a kormányzat is végezze úgy a dolgát, 
hogy pontosan mondja meg, hogy mi az ügy, ne kelljen találgatni. A média szereplői pedig 
azt mondják el, ami a tényleges helyzet, hogy ne váltson ki szükségtelenül, nem azt 
mondanám, hogy pánikot, de nyugtalanságot a lakosságban.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szabó Imre alelnök úr. 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Amikor kettő héttel ezelőtt kiadtam egy közleményt ennek az ügynek a kapcsán, akkor a 
közlemény alapvetően arról szólt, ami azóta sem változott, és ami, bármilyen meglepő is, de 
nagymértékben összecseng Nagy Andor elnökhelyettes úr felvetéseivel. Ugyanis én a 
legnagyobb problémának azt látom, hogy az ismétlődő esetnél sem történt meg semmiféle 
tájékoztatás.  

Ha a szeptembert mint fordulópontot nézem, hiszen elnök úr arról adott tájékoztatást, 
hogy szeptemberben, májust követően ismételten megnőtt a kibocsátás, és olyan mértéket ért 
el, ami már nem az átlagos. Akkor ebben az esetben mindenképpen célszerű lett volna a cég 
részéről, és szeretném itt hangsúlyozni elsődlegesen, hogy a cég elsődleges felelőssége az, 
amelyik ebben az esetben felvethető, hogy a tulajdonost, a tulajdonoson keresztül pontosan a 
hangulatkeltés vagy pedig a bizonytalanság elkerülése miatt a közvéleményt tájékoztassák 
arról, hogy ilyen típusú helyzet előállhat. Ha ez megtörténik, mondjuk, szeptemberben, akkor 
ma nincs miért itt ülnünk.  

A másik része a történetnek pedig az, hogy én ott szeretnék egy picit korrigálni vagy 
az én véleményemet kicsit másképp megfogalmazni, vagy nem értek egyet azzal a 
megfogalmazással vagy minősítéssel, hogy ügyes újságíró a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség honlapján, ha jól emlékszem, ezt felfedezi. Szerintem nem ügyes, hanem ebben az 
esetben alapos az újságíró, mert az ő munkája meg ez. És azt gondolom, hogy az ügyesben 
persze mindig benne van egy picit a minősítésnek egy negatív, egy pejoratív megközelítése is. 
Azt gondolom, hogy ezt felejtsük el, mert inkább azt hiszem, hogy itt az újságírói 
tevékenységnek az a minősége jött elő, amire igencsak szükség lenne más területeken is, 
pontosan azért, hogy aztán a köztájékoztatást úgy lehessen elvégezni, hogy az emberek 
számára az megnyugtató legyen. 

Számomra megnyugtató volt elnök úrnak az eset kapcsán felvázolt intézkedéssora, 
hiszen nyilván egy többségi tulajdonos az, akinek ilyenkor kötelezettsége van és lépnie kell, 
ugyanakkora az eset tanulsága apropójából felvetődik az a kérdés is, amit szintén alelnök úr 
felvetett, és bennem ez így fogalmazódik meg, hogy mi lett volna, ha nem egy veszélytelen 
anyag kerül ki. A magyar jelzőrendszerben kinek kellett volna, úgymond, most a tulajdonosi 
és cégüzemeltetői oldalról vagy cégvezetés oldalától is elhatárolódva, magában a hálózatban 
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valamiféle vészjelzést leadni, és reagálni ebben az esetben? Van-e valamiféle olyan 
megnyugtató válasz arra, ami arról szól, hogy veszélyes anyaggal ez biztos, hogy nem 
fordulhat elő, és azok a rendszerek, a nyilvánosságot érintő rendszerek is, amelyek a 
tájékoztatási kötelezettségről és az erről szóló törvény szerint kötelezettségről szólnak, ezek 
egészen biztosan jól üzemelnek és működnek. Azt hiszem, a jövőt illetően ez a legfontosabb a 
számunkra. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr jelezte, hogy hozzá 

kíván szólni, parancsoljon. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Kétirányú lenne a 

kérdésem, egyik része a múltra, a másik része a jövőre irányulna, de mind a kettőnek van 
jövőt érintő vetülete. 

Az egyik az, hogy a magyar légszennyezési és kibocsátási kérdésekben a magyar 
rendszer azon van, hogy mindig a kibocsátó mér, és akkreditált mérései kell, hogy legyenek, 
és ezt jelenteni kellene. Ha jól értettem, a határozatban ez a jelentési kötelezettség némi hibát 
szenvedett, és ezért nem tudott a hatóság megfelelő időben reagálni, illetve vizsgálatokat 
lefolytatni. 

Hogy látják a szakértők, hogy ez a rendszer, ami most van Magyarországon, de 
nemcsak Magyarországon, mert ez egy Európai Unióban elfogadott rendszer, ez mennyiben 
ingatja meg a bizalmukat, mennyiben lehet erre számítani a jövőben is, hogy ha lehetnek ilyen 
esetek is, amikor a jelentési kötelezettség hibás, nem kellően szakszerű, és emiatt aztán olyan 
dolgok kerülhetnek ki a levegőbe, amiről nem is tudunk. Ez az egyik kérdés. 

A másik magára a határozatra, itt közben átnézegettem, hogy van egy javaslat ebben, 
hogy a két kéményt meg kell szüntetni, a két kibocsátást. Ha jól értettem, az egyikben volt 
jódszűrő, van itt egy észrevétel, ami azt sejteti, hogy a jódszűrő minősége nem volt megfelelő, 
a másikban nem volt. Ez önmagában véve már tényleg gyanúra adhat okot, de kérdés az, hogy 
katasztrófavédelmi szempontból, üzemzavarok kezelése szempontjából helyes-e, hogy az 
egyik kéményt meg kell szüntetni, és csak egy kémény maradjon, vagy helyesebb lenne, itt az 
van… (Közbeszólásra.) Két kibocsátási hely, bocsánat, akkor pontosítok, két kibocsátási 
helyről beszélünk. Helyes-e, hogy meg kell szüntetni az egyiket a kettő közül, biztosítja-e ez a 
megszüntetés egy üzemzavar esetén megfelelő kezelését annak az üzemzavarnak?  

Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szili Katalin kért még szót. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Kedves 

Vendégeink! Képviselőtársaim! Számomra önmagában ügy nem attól van, hogy az újságíró 
felfedezte, vagy nem fedezte fel, hanem a dolog ott kezdődik, hogy nemzetközi szinten 
észleltek egy olyan kibocsátást, amire nálunk kellett rákérdezni. Számomra egyébként ennek a 
dolognak a felfejtése egyrészről ennél a momentumnál, másrészről pedig annál kezdődik, 
aminek én örülök, hogy megnyugtató, hogy semmi, egyébként az emberre káros kibocsátás 
nem történt. 

Ha ezt a két kiindulópontot tekintjük, akkor nyilvánvaló, alapvetően azt kell 
megnéznünk, hogy a szabályozásunk megfelelő-e. Ebből egyébként, ahogy itt a hatósági 
vezetők elmondták, ez megfelelő, és alapvetően abból, hogy az elővigyázatosság és a 
megelőzés elve kell, hogy mindenben a kiindulópontunk legyen. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ami egyébként ebben az ügyben szerintem elsődleges és 
legfontosabb, és számomra az meglepő, hogy néhány hatóság azt mondta, és a kft. többségi 
tulajdonosa is, hogy a sajtóból értesültek erről az eseményről. Én ezt tartom megdöbbentőnek. 
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Az, hogy egy külföldről európai hatóság észleli és kérdez vissza, majd ezt követően azok, 
akik egyébként érintettek ennek a dolognak a megfejtésében, azok a sajtóból értesülnek, én 
ezt tartom az egész dologban visszásnak. Azt már nem is mondom, mert tőlem ilyen szavakat 
nem szoktak meg, hogy felháborítónak.  

Egyébként én ebből a szempontból elnök úrnak azt javaslom mint a többségi 
tulajdonosnak, hogy nyilvánvaló, hogy ha megteszi azokat a lépéseket, amit megtesz, azt is 
meg kell tekinteni, hogy a cégen belül szervezeti szabályzatban milyen előírások voltak arra 
vonatkozóan, hogy kinek a kötelessége az értesítés, a hatóság értesítése, és nyilvánvaló, én 
úgy gondolom, hogy ez az ügy a mi nemzetközi presztízsünket így nem emeli, és 
feltételezem, ahogy Rónaky elnök úr is elmondta, két napot nem azért kellett a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökségnél tartózkodnia a munkatársának, mert egyébként emellett 
elmehetünk.  

Én, elnök úr, azt kérem öntől mint a bizottság elnökétől, hogy egyrészről figyelembe 
véve azt is, ami a hatósági határozatban már szerepel, hogy a megnövekedett jódkibocsátást 
először nem 2011 tavaszán, hanem 2010. év végén tapasztalták, ez benne szerepel ebben az 
indokolásban, de az is, hogy a fennálló helyzet súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásához 
vezethet. Az ügyben döntés meghozatala nem késleltethető, ezt a hatósági határozatot 
meghozó főorvos úr idézi. 

Azt szeretném kérni, hogy egy alkalommal egy rövid tájékoztató erejéig térjünk majd 
annyiban vissza erre az ügyre, hogy ha elnök úr már a szükséges lépéseket mint tulajdonos 
megtette, a szükséges szabályozás, ami a belső dolgokat jelenti, szerintem egy pillantást 
vessünk még erre, mert számomra az ebben az aggasztó, ami a visszacsatolásokat jelenti. 
Egyébként minden hatóságnak, aki tette a dolgát, köszönet, én csak mondom, azt tartom 
sajnálatosnak, hogy önöknek is sajtóból kellett értesülniük. Egyetértek Nagy Andor alelnök 
úrral, hogy az ügy tanulságai megvannak, de ennek az ügynek a tanulságait közösen kell 
levonnunk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni a tisztelt 

meghívottaknak, erre az időre átadom az elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak. 
 

(Dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Az elnöklést átveszem, és Jávor Benedeknek 

megadom a szót. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Én csatlakoznék Szili képviselő 

asszonyhoz. Valóban azt gondolom, hogy az ügy kapcsán nem az a fő kérdés és a fő tanulság, 
hogy milyen szennyezés szabadult el az Izotóp Intézet Kft. telephelyéről, bár majd erre 
vonatkozóan is lesz egy kérdésem, de alapvetően úgy látszik, hogy egyetértés van, hogy 
ennek környezeti, illetve egészségügyi tényleges kockázatai nem vagy minimálisak voltak. 

Itt a fő kérdés valóban az, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy 2010. év végén maga 
az Izotóp Intézet Kft. jegyzőkönyvben rögzített álláspontja szerint 2010. év végén 
megkezdődött kibocsátás normál ügymenetet meghaladó szennyezés esetében a magyar 
hatóságok majdnem egy évvel később, 2011 novemberében értesülnek arról, hogy ez a 
szennyezés megtörténik, külföldi hírforrásokból, nemzetközi szervezetek megkeresése 
alapján. Ezután kezdődik a kutatás, hogy egyáltalán mi a forrása ennek a szennyezésnek. Ha a 
sajtót követtük, lehetett látni, hogy napokon keresztül nem volt válasz arra, hogy az 
Európában tapasztalható, magas jód-131-izotóp-szint vajon ténylegesen az Izotóp Intézet Kft. 
kibocsátásából származik vagy sem, ezt első körben egyébként több érintett tagadta, és csak 
később bizonyosodott be, hogy mégiscsak innét származik a kibocsátás.  
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Ennek nyomán joggal merül fel az a kérdés, hogy az érintett hatóságok tudtak-e erről a 
kibocsátásról egyáltalán, avagy sem. A tisztiorvosi szolgálat képviselője úgy nyilatkozott, ha 
jól értelmeztem, de majd tessék kijavítani, ha nem jól emlékszem arra, amit mondott, hogy a 
tisztiorvosi szolgálat márciusban észlelte és azonosította a kibocsátást, de ezt nem hozta 
nyilvánosságra, vagy ha nem azonosította, nem mérte, akkor hogyan lehetséges, hogy az 
észlelésre hivatott szervek egyszerűen nem érzékelték, hogy 2010 végétől több hullámban 
megemelkedett szennyezés történt az országban, és ezt novemberben kellett nyomozgatni, 
hogy honnét származik ez a szennyezés. 

A megismert jegyzőkönyvek alapján az is tudható, hogy szeptember 20-án volt egy 
ellenőrzés az Izotóp Intézet Kft.-ben. Szeptember 20. az OSSKI által szolgáltatott adatok 
alapján a megemelkedett kibocsátási időszak közepére esik, tehát ekkor már van 
megemelkedett kibocsátás. Van egy ellenőrzés a telephelyen, és senkinek nem tűnik föl, hogy 
megemelkedett kibocsátás van.  

Ezen a szeptember 20-i ellenőrzésen nagyon érdekes megállapításokat tesz a hatóság. 
Itt a november 21-i terepi ellenőrzés során készült jegyzőkönyvben azt olvashatjuk, hogy „az 
A-szintű laboratóriumban a 2011. szeptember 20-án megtartott sugáregészségügyi 
ellenőrzésen tapasztalt nagyfokú rendetlenség csak alig csökkent, az üzletág vezetője szerint 
azért, mert a laboratóriumban dolgozó munkavállalók Egyiptomban végeznek szerelő 
tevékenységet. A jelenlévők megállapítása szerint a tapasztalt rendetlenség a sugárvédelmi 
kultúra jelentős csökkenésére utal”, és felhívják a figyelmet arra, hogy „amennyiben a helyzet 
a közeljövőben várhatóan megtartandó soron kívüli sugáregészségügyi ellenőrzésig nem fog 
változni, a sugáregészségügyi hatóság mérlegelni fogja az engedélyezett tevékenységét, 
felfüggesztését”. 

Szeptember 20-án azért lehet látni, hogy nem mennek maradéktalanul jól a dolgok az 
Izotóp Intézet Kft.-nél. Zajlik a kibocsátás, és a magyar hatósági rendszer erre nem reagál, 
nincsen semmiféle reakció. Itt igazából szerintem a nagy kérdés az, és én nagyon köszönöm, 
hogy a Jobbik képviselője a felszólalásában elsősorban az LMP-vel foglalkozott, de azt 
gondolom, hogy ez egy lényegi kérdés, hogy működik-e és jól működik-e a magyar hatósági 
rendszer. Mert előfordulhat, hogy bekövetkezik majd, megengedve, hogy ez most nem volt 
egy egészségre káros kibocsátás, hogy bekövetkezik egy olyan kibocsátás, ami káros lesz az 
egészségre vagy kockázatokat jelent, és ugyanilyen lassan, alkalmatlanul reagál a hatósági 
rendszer. 

Felvetődik az is, Dolla igazgató asszony mondta, hogy a dél-dunántúli felügyelőséget 
vonták be a munkába, mert a közép-duna-völgyi felügyelőség nem rendelkezik a megfelelő, 
akkreditált laborkapacitásokkal, illetve ismereteim szerint megfelelő sugárvédelmi szakember 
sem dolgozik a felügyelőségen. Mennyire megbízható ez a hatósági rendszer, hogy ha több, 
ilyen jellegű tevékenységet felügyelő hatóság nincs abban a helyzetben, hogy fel tudjon venni 
egy megfelelő szakembert, és nincsen olyan laborkapacitás, ami ellenőrizni tudna. 

Egy további kérdés. Ugyancsak az OSSKI tájékoztatása alapján az látszik, hogy a jód-
131-izotóp-kibocsátás mellett a kérdéses időszakban a jód-125-, illetve a berillium-H7-
izotópok kibocsátása is jelentősen megemelkedett. Kérdés az, hogy összefüggésbe hozható-e 
ez ugyanezzel a tevékenységgel. Itt vannak az OSSKI-adatok, amik mutatják a jód-125- és 
berillium-H7-kibocsátás növekményét. Megengedem, ez is határérték alatti, de tényszerűen 
van egy kibocsátásnövekmény, ez ugyanezzel a tevékenységgel áll-e összefüggésben, vagy 
adott esetben elképzelhető, hogy van más kibocsátási forrás is. 

Felmerül az a kérdés is, hogy többször elhangzott, hogy a magyar határértékeket nem 
érte el, az 1600 gigabecquereles határértéknek bőven alatta maradt a teljes kibocsátás. 
Ugyanakkor olyan információk is vannak, hogy a magyar határértékek európai 
összehasonlításban viszonylag magasak, tehát például a belga vonatkozó határértékek 
ötszörösét érik el, és a belga határértékeket ez a kibocsátás meghaladta. Jó-e a magyar 
határértékszint avagy sem, felül kell-e vizsgálni avagy sem?  
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A konkrét esemény kapcsán a jegyzőkönyv mondja azt, hogy nem két kémény van, 
egy kémény van, de a fülke hátulján van egy olyan képződmény, amin keresztül egy másik 
szellőzőrendszerbe átkerülhet a jód-131-izotóp, és aztán egy szűrővel nem rendelkező 
kéményen a szabadba kerülhet. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet, ennek a hibának az 
orvoslására sor került-e? 

Ugyancsak a jegyzőkönyv alapján kiderül, hogy ettől a kibocsátástól teljesen 
függetlenül az ellenőrzés során kiderült, hogy a 6-os számú garázstároló kapujánál 
határértéket meghaladó sugárzási szintet mértek a bejárati ajtónál, és erre a határozat 4 napos 
határidővel előírja, hogy ezt a helyzetet meg kell szüntetni. Kérdés az, hogy ez azóta teljesült-
e? Ez nem függ össze a jódizotóp-gyártási folyamattal, ez egy ettől független tevékenység, de 
ugyanannál az Izotóp Intézet Kft.-nél zajlik. Ez megint arra utal, hogy azért a technológiai 
kultúra szintje talán nem a legmagasabb az intézménynél. 

Összességében én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezeket a tapasztalható 
problémákat, hiányosságokat hogyan lehet orvosolni, és hogyan tudjuk elérni, hogy a jövőben 
a hatósági rendszer hatékonyabban tudja ellátni a feladatát, az Izotóp Intézet Kft. és más, 
hasonló tevékenységet folytató cégek pedig ne egy erősen kifogásolható technológiai kultúra 
mellett végezzék a tevékenységüket.  

Köszönöm szépen. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm, és akkor visszaadom az elnöklést elnök 

úrnak. 
 

(Jávor Benedek, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésekre:) Koncz képviselő úr jelezte, aztán majd még Kepli 

képviselő úr kíván szólni. 
 
KONCZ FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt mi úgy beszélünk, hogy 

Magyarországon az izotóp intézetben történt vagy tapasztalható szabálytalanságok 
következtében Európából kellett figyelmeztessenek minket arra, hogy valami rettenetesen 
nagy baj van, miközben én ezt nem látom bizonyítottnak. Lehet, hogy ez az én hibám, de sem 
leírva nem látom, sem nem tudom, hogy akár a jegyzőkönyvekből, akár más 
dokumentumokból ez bizonyítható-e.  

Szeretném megkérdezni, biztos-e az, hogy ez az esemény, amely nyilvánvalóan 
bekövetkezett itt Magyarországon, ez az esemény okozta azokat a bizonyos kiugrásokat, 
amelyeket akár Prágában, akár Minszkben tudtak mérni. Ez bizonyított, de legfeljebb az 
fordulhatott elő, hogy ez hozzájárulhatott ezekhez a megnövekedett szintekhez.  

Egyetlen mondatot szeretnék mondani, hogy úgy emlékszem, hogy akkor sem 
ügyességről volt szó, hanem szemfülességről, ez pedig egyértelműen dicséret az újságírók 
számára. Nyilvánvaló, hogy az nagy baj lenne, ha Magyarországon magyarországi 
eseményeket úgy tudnánk meg, hogy szemfüles újságírók hívnák fel a figyelmünket erre, 
viszont én azért úgy látom, hogy ilyen nagy baj ezzel az esettel nincs, legalább is én nem 
érzem.  

Az biztos, hogy ha ott már ilyen szerencsésen kiderültek hiányosságok vagy akár 
szabálytalanságok, azokat rendbe kell rakni, és minden hatóságszinten úgy kell működni, 
hogy annak semmiféle kellemetlen következménye ne lehessen a jövőre nézve. Tehát ebből 
nekünk tanulnunk kell, de hogy rögtön azt mondjuk, hogy itt egész Európát kellemetlen 
helyzetbe hoztuk, meg veszélyeztettük Magyarországról, azért szerintem ez picit költői túlzás. 
Ez a pohár víz és a vihar hasonlat jutott nekem is eszembe az üggyel kapcsolatban. Ennyit 
szerettem volna elmondani egyrészt kérdésként, másrészt véleményként ehhez ügyhöz. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kepli képviselő úr. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én azért kértem még egyszer szót, mert a 

kérdésemet elfelejtettem az előbb feltenni. Elhangzott itt Kossa úrtól és talán többektől is, 
amit mindannyian tudunk, hogy nem egy nukleáris létesítményről van szó. Ezt is figyelembe 
véve ennek a kft.-nek a tevékenységét és a tevékenység volumenét tekintve történhetett volna-
e olyan esemény itt ebből a tevékenységből, amelynek folyamán sugáregészségügyi 
szempontból kockázattal kellett volna számolni? Valóban rejt-e magában ez a tevékenység, 
amit ott, annál a kft.-nél végeznek, olyan potenciális veszélyforrást, ami miatt tényleg 
érdemes ennyire mélyen beleásnunk magunkat ebbe a kérdésbe? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Schmidt Csaba képviselő úr. 
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy 

az esettel kapcsolatban már sok kérdés merült fel. Én azt kérdezném meg a jelenlévőktől, 
hogy a mostani esetnek van-e olyan tanulsága, amit a további ellenőrzések során alkalmazni 
fognak más cégek vonatkozásában, illetve más hasonló tevékenységet folytató társaságoknál. 
Hiszen azt gondolom, az a fontos, hogy ebből az esetből a megfelelő tanulságok levonásra 
kerüljenek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor én megadnám a 

lehetőséget, hogy a feltett kérdésekre, észrevételekre reagáljanak. Nem tudom, nekem nem 
sikerült teljesen szétszálazni, hogy melyik kérdésre pontosan ki hivatott válaszolni. Azt kérem 
vendégeinktől, hogy mindenki azokra a kérdésekre reagáljon, amelyekről úgy érzi, hogy az 
illetékességébe tartoznak azzal, hogy lehetőség szerint valamennyi felvetődő kérdésre kapjon 
a bizottság választ.  

Elsőként Rónaky úr jelezte, hogy kíván reagálni.  

Dr. Rónaky József főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal) válaszai 

DR. RÓNAKY JÓZSEF (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm szépen. 
Igyekszem sorba menni. Az egyik a médiával kapcsolatban, kérdés nem hangzott el, de 
megjegyzés. Azt szeretném elmondani, hogy az egész eseménysor során számtalan, 
pontosabban megszámoltam, nagyon sok médiaérdeklődés futott be a hivatalhoz. A mi 
honlapunkra tettük fel az információt, és szerencsére ilyen ügyekben a média elsősorban 
minket szokott megkeresni, és az a tájékoztatás, amit én a médiának adtam, azt a média 
korrektül továbbította. Szeretném itt ezúttal megköszönni nekik, hogy együttműködtek ebben 
az ügyben.  

A másik, amit szeretnék mondani, hogy meg kellene különböztetni az emissziót az 
immissziótól, magyarul a kibocsátást a környezeti koncentrációtól. Itt összekeveredett egy 
picit a kettő. Az Izotóp Intézet Kft.-nek mint minden ilyen létesítménynek van kibocsátása, 
ezért van kibocsátási határértéke. A kibocsátási határérték, és itt a belga összehasonlítással 
kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy annak az a módja, azt úgy állapítják meg, hogy 
megnézi az ÁNTSZ, és nem a kenyerüket akarom elvenni, hanem a gyakorlatot ismertetni, 
hogy az a bizonyos nagyon kicsi, 1 millisievertes többletdózis, amit mesterséges 
sugárforrásból mindenki megkaphat, hogy abból elegendő tartalékot képezve megmondja, 
hogy ez a létesítmény a környéken élők számára mekkora sugárterhelést jelent. Itt most nem 
tudom, ez mennyi, de általában nagyon szigorúak. Paks esetében mondok egy példát, a paksi 
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atomerőmű a kiégett kazetták tárolójával együtt ennek az 1 millisievertnek a tizedét okozhatja 
a környezetben. Egy tízszeres biztonsági tényező van arra, hogy ha netán még kilenc 
atomerőmű odatelepülne, még akkor is biztosan az 1 millisieverten belül legyenek.  

Az, hogy a belga hatóság itt ennél a korlátnál mit vett figyelembe, azt nem tudom, de 
valamit biztos. Azt viszont tudom, hogy ahol ez a belga üzem van, a doele-i létesítményben 
körülbelül 20-szor akkora radioaktivitás-mennyiségekkel dolgoznak, mert 9-10 üzem van egy 
helyen, mindenféle üzem egy adott telephelyen. Ott a felosztás feltehetően szigorú, ezért a 
kibocsátási érték is szigorú.  

Következő, amit még szeretnék mondani, azt nem kell korrigálni, egy darab kémény 
van, két különálló ventillátor, de ezt a kérdést a hatóságok igen alaposan meg fogják 
vizsgálni.  

Azt még tájékoztatásul el szeretném mondani a bizottságnak, hogy nagyon fontos, 
hogy az atomerőműnél és a nukleáris létesítményeknél teljesen más a helyzet, a jelentési 
kötelezettség, de ez természetesen elsősorban azért van, mert ott nagyobb a kibocsátási 
potenciál, jóval nagyobb a veszély. Ott minden eseményt ki kell vizsgálni, nemcsak a 
rendkívüli eseményeket. Egy esemény az, ha egy szivattyú meghibásodik. Ha egy szivattyú a 
wc-tartályt táplálja, az kisebb biztonsági jelentőségű, elnézést, ha vulgáris vagyok, mintha a 
reaktor biztonsági hűtésébe van bekapcsolva. Tehát biztonsági osztályokba sorolva, de 
minden eseményt kivizsgál, kötelező az erőműnek kivizsgálni. Az események nagy csoportját 
jelenteni is kell, és ezen belül egy szűkebb kör azonnali jelentésköteles a hatóság számára 
pontosan azért, hogy a hatóság bevonásával lehessen a biztonságra bármilyen hatást gyakorló 
eseményeket kivizsgálni, és tanulni belőle. Ez a dolog lényege, hogy minden egyes 
eseményből tanulni kell. Tehát érdemes lenne a nukleáris létesítményeknél használt jelentési 
rendszer alkalmazását megfontolni. 

Itt több olyan kérdés volt, hogy hogyan tovább. A magam szerény eszközeivel annyit 
tudtam tenni, hogy megkértem az országos tisztifőorvos asszonyt mint a sugárvédelmi 
hatóság vezetőjét, hogy az összes érintett, és nemcsak a hatóságok, hanem az üzemeltető 
bevonásával is pontosan egyik oldal a hatósági kivizsgálás, ez az egyik fele a dolognak, de 
utána fogalmazzuk meg a tanulságokat. Mind az intézményben az üzemeltetési kultúra 
emelése céljából, mind pedig a hatósági rendszerre vessünk egy pillantást. Biztos van rajta mit 
javítani, hallottunk is néhány szempontot. Ez a megbeszélés elkezdődött, tehát pénteken már 
először összejöttünk, és körülbelül látjuk is, hogy ki milyen irányba fog elmenni, és őszintén 
remélem, hogy folytatódik, és ezeket a tanulságokat levonjuk, és erről akár a bizottság 
számára be is számolhatunk. 

Még egy apróságot mondanék az esemény méretét illetően. Úgy fogalmazott Kepli 
képviselő úr, hogy vihar egy pohár vízben. Nem csatlakozom hozzá, mert nekem nem szabad, 
de hogy a bizottság érezze a nagyságrendet, egyvalamit el szeretnék mondani, áprilisban 
máshonnan is jött jód. A fukushimai atomerőmű balesete kapcsán körülbelül áprilisban ért ide 
Magyarországra az a radioaktív jód, nevezzük felhőnek, amit idefújt a szél Japánból. Akkor a 
magyar és Európa összes országából a környezetellenőrző rendszerek ezt a jelenséget mérték, 
méghozzá egy-két nagyságrenddel nagyobb volt a jód-131 koncentrációja a levegőben, mint a 
mostani legnagyobb az izotóp intézethez közel. Ezzel válaszolnék arra a kérdésre is, hogy 
mondjam, mit dem fingersprint geführt, tehát az ujjamból jön, de nem az ujjamból szoptam, a 
tapasztalatom azt mutatja, hogy… Elmondta elnök úr, hogy a 10 százaléka ment ki egy batch-
nek, 90 százalékból gyógyszer lett, 10 százalék kiment a kéménybe egy alkalommal. Na most, 
ha egy alkalommal 100 százalék megy el a kéménybe, akkor még mindig ott vannak 
körülbelül a kibocsátási határérték között, az sem okoz semmi ilyen valamit. De tudni kell, 
hogy a sugárzásnál az ember nem lehet elég óvatos. Itt a lakosság közvetlen veszélyeztetése 
között és a kockázat növelése között a sugárvédelem egy nagyon érzékeny balansz, ezt a 
balanszot nagy, a sugárvédelem talán a legnagyobb biztonsággal tartja be a világban nukleáris 
atomerőműveknél is, és más létesítményeknél is. 
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Azt hiszem, körülbelül ez az, amit szerettem volna mondani. Áprilisban volt még egy 
kis jód, akkor is megmérte az OSSKI, a honlapunkon most is meg lehet találni, hogy akkor 
tájékoztatást adtunk. Bekérte a mérőintézményektől a jódimmissziós, tehát környezeti 
adatokat, és ezeket az adatokat egyrészt akkor is közöltük a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökséggel, hogy egy világkép alakuljon ki, másrészt pedig a magyar lakosságot is 
tájékoztattuk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Pálinkás elnök úr. 

Dr. Pálinkás József elnök (MTA) válaszai 

DR. PÁLINKÁS JÓZSEF (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Az ügynek vannak tanulságai, az első mindjárt a tájékoztatás. Képviselő urak, 
hölgyek feltették világosan a kérdést, hogy miért külföldről tudtuk meg azt, hogy 
Magyarországon történt jódkibocsátás. Nos azért, mert ma a mérőműszerek olyan 
pontossággal képesek mérni, ami egy nagyon kisméretű jódkibocsátást is érzékel, és mivel az 
atomerőművekben és nukleáris létesítményekben is keletkezik jód, ezért a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség ezt a legszigorúbban monitorozza. Ez nem tévesztendő össze azzal, 
hogy a környezetben mekkora sugárdózist mérnek, mert a magyar hatóságok, azt gondolom, 
itt abban az értelemben nem hibáztak, hogy nem történt a környezetben olyan sugárzásidózis-
növekedés, ami esetén nekik szólniuk kellett volna. Itt a Kft. munkatársai hibáztak abban, 
hogy ők szakemberek, nekik tudniuk kell, hogy a jódizotópra Európában és az egész világon 
nagyon nagymértékben odafigyelnek. Ha ez egy más izotóp lett volna, amely nem keletkezik 
mondjuk a nukleáris reaktorokban vagy fegyvergyártásnál, akkor ez a dolog igazából véve 
nyugaton sem jelent volna meg. 

A kibocsátás és a környezeti sugárdózis közötti különbséget Rónaky úr már említette. 
Azt gondolom, hogy a hatósági rendszeren van javítanivalónk, ezt a hatósági rendszer 
vezetőinek kell megtennie, természetesen szakmai segítséget ebben a Magyar Tudományos 
Akadémia megad. 

Az, hogy biztos-e, hogy a jód innen származik, valamennyi része egészen biztos, mert 
történt kibocsátás, kiment a levegőbe, és nem nézik a jódatomok, hogy észak vagy dél, hanem 
feltehetően került Nyugat-Európába is jód, biztosra azonban ezt nem mondhatjuk, mert nincs 
ráírva a jódra, hogy ezt hol állították elő.  

Arra is válaszolt Rónaky úr, hogy történhetett volna-e nagyobb kockázat. Egy darab 
termelés, mert tudni kell azt, hogy itt jódot termelnek, aztán napokig nem termelnek, aztán 
megint termelnek, tehát ha egyik esetben feltételezve, de nem megengedve, az egész elszökik, 
az sem jelentett volna az egész évre vonatkozóan kockázatot. Ugyanakkor azt hadd 
hangsúlyozzam, hogy a nukleáris anyagok kezelésében vagy radioaktív izotópok kezelésében 
is van egyfajta, ha szabad ezt mondanom, kulturálatlanságunk abban az értelemben, hogy én 
magam részéről súlyosnak tartom azt, hogy tízszeresére vagy húszszorosára növekszik meg az 
elszökő jód, és ezt nem jelzik a hatóságoknak. Vagy adott esetben a tulajdonosnak, noha ezt 
elsősorban a hatóságoknak kellett volna azonnal jelezni, hogy a hatóságok specifikusan mérni 
tudják a jódizotópot, és akkor természetesen Magyarországon is ezeket a méréseket el lehetett 
volna végezni, és nem a sajtóból értesültünk volna arról, hogy mi történt. 

Volt egy olyan kérdés, azt hiszem, elnök úr részéről, hogy Magyarországon hol 
állítanak elő még izotópokat. Számos helyen, alelnök úr kérdezte ezt. Számos helyen, hiszen a 
pozitronemissziós tomográfokhoz használt oxigén-, szén-, fluorizotópokat itt Budapesten is 
előállítják kis ciklotronokban, a debreceni orvosi egyetemen is előállítanak izotópokat kis 
ciklotronokban, ezek azonban zárt rendszerek. Ugyanakkor ezen zárt rendszereknél is azt a 
rendszer üzemeltetőjének figyelembe kell vennie, hogy van határérték, és van üzemi érték. És 
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ha az üzemi érték megemelkedik, akkor azt gondolom, a gondos eljárás az, hogy 
megvizsgálják azonnal azt, hogy az üzemi érték miért emelkedik meg, és nem várják meg a 
határérték elérését, amit természetesen mérőműszerek érzékelni fognak.  

Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kossa ezredes úr! 

Kossa György pv. ezredes (OKF) válaszai 

KOSSA GYÖRGY (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Elnök Úr! 
Hölgyeim, Uraim! Először is pontosítanám azt, amit elnök úr kifejtett, hogy a kibocsátás 
kapcsán a főmérnök úr jelezte a jegyzőkönyvben azt, hogy neki volt technológiai problémája 
2010. év vége fele már, és ő erről tudott, és erről adott tájékoztatást a hatóságok felé. Ezt csak 
azért tartom fontosnak, mert a jegyzőkönyv mellékleteként valószínűleg nem kapta meg elnök 
úr a főmérnök úrral készített jegyzőkönyvet, ezért így teljes a kép. 

A másik, hogy maga a tevékenység felfüggesztése nem a kibocsátás miatt volt, hanem 
a technológiai fegyelem be nem tartása, lehetne így mondani, és én nagyon helyesnek tartom 
a katasztrófavédelem részéről, hogy ilyen szigorú intézkedést hozott az ügyben eljáró hatóság, 
sőt azt kell mondjam, hogy a jövőben így kell eljárnunk minden ipari létesítménnyel 
kapcsolatban, hiszen együtt megéltük a vörösiszap-katasztrófából fakadó problémákat is. Úgy 
gondolom, a jövőben minden ipari létesítmény számíthat minden egyes hatóságnak ilyen 
jellegű eljárására. Ha információ jut a birtokunkba, január 1-től az új katasztrófavédelmi 
törvény értelmében létrejön az országos iparbiztonsági főfelügyelőség, ennek kapcsán neki 
számos lehetősége lesz, hogy eljárjon ezekkel a létesítményekkel kapcsolatban akár mint 
kritikus infrastruktúravédelem, akár veszélyes anyag szállítása, tárolása, vagy akár mint 
veszélyes ipari létesítménnyel kapcsolatban. 

A másik, ami tanulság. Én úgy gondolom, ha mérünk valamilyen eltérést, ami nem 
egészségügyi határérték, és valójában a jelenlegi szabályozások kapcsán nem kell semmilyen 
tájékoztatási rendszernek beindulnia sem a lakosság fele, sem a hatóságok fele, a jövőben 
érdemes azt megfontolni és szabályozni azt, hogy bármilyen eltérésnél pont a transzparencia 
jegyében tájékoztatás történjen úgy, ahogy a csehek teszik, vagy más hatóság, hogy azonnal a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez fordulunk, hogy észleltünk egy ilyen eltérést, és 
nyilván minden ország az Európai Unióban meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, 
kivizsgálást, egyebet. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos következtetése ennek a dolognak, 
és akkor egy átláthatóbb folyamat van valamennyi állampolgár szeme előtt.  

Röviden ennyit szerettem volna ehhez hozzátenni, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Dolla igazgató asszony. 

Dolla Eszter igazgató (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség) válaszai 

DOLLA ESZTER (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség): Tisztelt Elnök Úr! Az ön kérdésére szeretnék választ adni, a dél-
dunántúli környezetvédelmi felügyelőség rendelkezik az országban egyedül felszerelt, 
akkreditált laborral, és megfelelő személyi állománnyal. Ez a kezdetektől így alakult ki, tehát 
ez a 15/2001-es KöM rendelet. Kísérleteket tettek, hogy 2005-ben és 2007-ben módosítsák 
úgy, hogy ne a 10 felügyelőségnek legyen az ügyben hatásköre.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy minden esetben szakértők bevonásával hoztuk meg a 
döntéseinket, vagy pedig szakhatósági eljárásaink során minden egyes esetben megkerestük a 
dél-dunántúli felügyelőséget. A dél-dunántúli felügyelőség megfelelő kapacitással 
rendelkezik erre, tehát nincs arról szó, hogy ne tudnák ellátni ezeket a feladatokat.  
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Ezt a problémát időben jeleztük dr. Illés Zoltán államtitkár úrnak, és kisebb 
eredményként könyvelhető el, hogy az atomenergiáról szóló törvény módosítása kapcsán már 
a dél-dunántúli felügyelőség rendelkezik kizárólagos hatáskörrel az Országos Atomenergia 
Hivatal eljárásaiban. Megindultak a változások, ezt a hatóságok érzékelték, gazdaságilag nem 
lenne hatékony, ha további 9 felügyelőséget kellene akkreditált laborral felszerelni, és 
minimum 20 atomfizikust kellene alkalmazni. De a feladatokat el tudja látni országos 
hatáskörrel a dél-dunántúli felügyelőség.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sáfrány igazgató úr. 

Dr. Sáfrány Géza főigazgató (OSSKI) válaszai 

DR. SÁFRÁNY GÉZA (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet): Megpróbálok sorban menni azokra a kérdésekre, amelyeket még nem válaszoltunk 
meg, és úgy érzem, adott esetben illetékes vagyok. Az ügyes újságírót kifejezetten 
dicséretként említettem, az hiszem, hogy valóban ez az újságíróknak a feladata, hogy a 
legkisebb problémát is feltárják. Mi is nagyon sok nyilatkozatot adtunk, és azt tapasztaltam, 
hogy mindenkor hozzáértéssel és nagyon jó módon kérdeztek rá, tehát én teljes mértékben 
egyetértek. 

Kinek kellett volna mérni? Azt hiszem, Szabó úrtól hangzott el ez a kérdés. 
Magyarországon van az Országos Környezeti Sugárellenőrzési Rendszer, amibe több 
intézmény is tartozik, többek között az OSSKI, de a KFKI is, amelyik az Izotóp Intézet Kft. 
környezetében van. Maga a rendszer nem igazán méri a radiojódot. A rendszer inkább az 
általános ß-aktivitást méri a levegőben. A jód ß-sugárzó izotóp. Annyira alacsony volt, hogy 
maga a háttér ß-sugárzásban nem jelent meg semmilyen megnövekedett ß-aktivitási szint. A 
jódot úgy tudjuk mérni, hogy több százezer köbméter levegőt kell átszívjunk egy szűrőn, tehát 
ez egy hosszú, minimum háromnapos, adott esetben hétnapos mérés. Utána ezt a szűrőt 
kiveszik a tulajdonképpen porszívóból, és ezt még egy két-három napos pihentetés után 
mérik. Tehát nagyon-nagyon lassú folyamat és nagyon érzékeny mérés. Az OKSER keretén 
belül mi is kaptunk jelzéseket a KFKI-től, hogy ők mértek nem a levegőben, hanem a kiugró 
radiojódban egy minimális megemelkedett szintet, az egyik táblázatban ez is látható, de 
messze a határérték alatt volt.  

Amit Rónaky főigazgató úr említett, hogy a fukushimai baleset után az OSSKI is és a 
decentrumokban lévő többi ERMAH labor is mért egy megemelkedett radiojódszintet, 
amelyik nagyságrendekkel magasabb volt ennél. Elhangzott, hogy az Izotóp Intézet Kft.-ben 
volt több kibocsátás, mi a januári kibocsátásnál semmit nem mértünk, ha volt ilyen, erről 
információnk nincsen. Az áprilisi kibocsátással az lehetett a probléma, hogy gyakorlatilag 
egybeesett a fukushimai kibocsátással. Mivel az nagyságrendekkel nagyobb volt, az elfedhette 
azt. Az OSSKI-ban mi egy pici vállat láttunk, Fukushima után volt egy peak, és azon láttunk 
egy-két nappal később egy kis vállat, ami elképzelhető, hogy ebből adódott. Májusban a 
probléma az, hogy egyetlenegy megemelkedett szintű mérésünk volt, sem előtte, sem utána. 
Ez benne van a mérési hibában, tehát nem tudjuk, hogy a májusi kibocsátást mi mértük-e 
avagy nem. 

Elnök úr rákérdezett a jód-125-kibocsátásra. A berillium az mindig háttérszint, tehát 
abban megemelkedést nem találtunk. Mi esetenként jód-125-öt ki tudunk mutatni. Jód-125-öt 
még nehezebb mérni, mint jód-131-et. Jód-125-gyártás is folyik az Izotóp Intézet Kft.-nél, 
eddig ezt nem sikerült igazolni, hogy ez onnan jöhet. Azt kell még tudni, hogy orvosi 
laboratóriumok is használnak jód-125-izotópot. Jód-131-et is használnak nagyobb 
mennyiségben, tehát nem kizárt, hogy a kisebb kibocsátások onnan jönnek. 
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Azt hiszem, hogy mindenféleképpen, ahogy Rónaky főigazgató úr is mondta, nekünk 
tanulnunk ebből a problémából. Át kell tekinteni azt, hogy mi vezetett ahhoz, hogy végül is 
tulajdonképpen egy nagyon minimális aktivitásról talán nem megfelelő tájékoztatást adtunk, 
át kell tekintenünk nekünk is mindenféleképpen a munkánkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más hozzászólás, észrevétel nincs, illetve a bizottság 

tagjai nem kívánnak további kérdéseket feltenni, akkor én megköszönöm meghívott 
vendégeinknek, hogy tájékoztatták a bizottságot az eseményekről. Bízom abban, hogy azok a 
következtetések, amik itt megfogalmazódtak, és azok a kívánatos lépések, amikre itt többen 
utaltak a vendégek részéről, azok az elkövetkezendőkben be fognak következni. Én annyit 
tudok ígérni, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük ezt a folyamatot, és kérjük, hogy majd 
írásban tájékoztassák a bizottságot arról, hogy milyen lépések történtek a feltárt problémák 
orvoslására.  

Megköszönöm vendégeinknek a jelenlétet, a bizottság tájékoztatását, további jó 
munkát és szép napot kívánok. 

Egyebek 

A bizottság tagjait pedig tájékoztatnám, hogy következő ülésünk időpontja 
előreláthatólag december 5-e hétfő, amikor a helyi önkormányzatokról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett, és a bizottság hatáskörébe tartozó javaslatot lesznek 
napirenden, illetve a víziközmű-szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát állapítjuk meg.  

December 6-án a tervek szerint az albizottságok és a kerekasztal beszámolóját 
hallgatjuk meg, ezzel kapcsolatban kértem korábban, hogy november 30-áig ezek a 
kerekasztalok és albizottságok írásban számoljanak be a tevékenységükről. Eddig nem ilyen 
kaptunk tájékoztatást. Kérem az albizottságok, kerekasztalok elnökeit, hogy ezt tegyék meg.  

A későbbi bizottsági munkarendről pedig a későbbiekben tájékoztatjuk önöket, 
köszönöm a megjelenést, és az ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  

 
 
 
 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


