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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a sajtó 
képviselőit és minden kedves érdeklődőt a mai ülésünkön.  

Ennek az ülésnek egy fontos napirendi pontja van, az almásfüzitői vörösiszap-tározó 
helyzetéről való tájékozódás. Nyilvánvaló, hogy a másfél évvel ezelőtti kolontári katasztrófa 
nyomán Magyarországon rendkívüli érdeklődés fordult a vörösiszap-tározókkal kapcsolatos 
problémák, kérdések felé. Tekintve, hogy nem a kolontári, ajkai kazettasorozat az egyetlen 
vörösiszap tározására szolgáló létesítmény Magyarországon, három másik helyszínen, 
Almásfüzitőn, Mosonmagyaróváron és Neszmélyen ugyancsak vörösiszap-tározók vannak, 
amelyeknek a rekultiválása, az ott folyó tevékenység lezárása egy nyitott kérdés, ami érthető 
módon komoly érdeklődést váltott ki a nyilvánosságban és a szakmai berkekben egyaránt. 
Ezek közül a működő vagy nem teljes mértékben lezárt létesítmények közül különös 
érdeklődés irányul az almásfüzitői tározó felé, több okból. 

Egyrészt ez az a tározó, ahol aktív tevékenység folyik, tehát itt most a bizottsági ülésre 
is meghívott Tatai Környezetvédelmi Zrt. egy hulladékártalmatlanítási, komposztálási 
tevékenységet végez, ennek a tevékenységének a végtermékével lefedi a vörösiszap-tározó 
kazettáinak a felszínét, és utána lezárja ezeket a kazettákat. Tehát egy aktív, bizonyos 
értelemben, bár nem az eredeti tevékenysége alapján, de aktív létesítményről van szó.  

Másfelől azért is kiemelkedően fontos vagy érdekes az almásfüzitői tározó kérdése, 
hiszen ez közvetlenül a Duna-parton helyezkedik el, tehát a közvélemény érthető módon 
aggodalmát fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogyha ne adj’ isten, Almásfüzitőn történne 
bármi, a kolontárihoz hasonló vagy akár attól különböző anyag elszabadulásával járó 
esemény, akkor az a Duna közvetlen veszélyeztetésével járna. 

Az elmúlt hónapokban, években több olyan, a sajtót is megjárt esemény zajlott le az 
almásfüzitői tározó környékén, ami ismételten a figyelmet erre a létesítményre irányította.  

Az elmúlt hónapokban a Greenpeace zöldszervezet magyarországi irodája több olyan 
információt, mérési eredményeket hozott nyilvánosságra, amelyek felvetették annak a 
gyanúját, hogy az almásfüzitői vörösiszap-tározó területéről lehetséges szennyező 
anyagoknak a szivárgása a tározótéren kívül, akár a Duna irányába, akár más irányba. 
Ugyancsak felvetült annak a kérdése, hogy vajon az a tevékenység, ami az almásfüzitői 
vörösiszap-tározóban zajlik, a hulladékártalmatlanítás, komposztálási tevékenység mindenben 
megfelel-e a hazai, illetve az európai uniós jogszabályoknak. Természetesen a sajtóból 
nagyon nehéz tájékozódni, sokszor részinformációk vagy részben hibás információk jelennek 
meg. Ezért gondoltuk úgy, hogy a bizottság tisztánlátása érdekében egy olyan meghallgatást 
szervezünk, ahol az ügyben érintett felek, a Tatai Környezetvédelmi Zrt., az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve a Greenpeace 
Magyarország Egyesült képviselői a bizottság elé tudják tárni az álláspontjukat ebben a 
kérdésben, tájékoztatni tudják a szükséges információkról a bizottságot, és meg tudják vitatni 
azokat a kérdéseket, amelyek a bizottság tagjai számára nem kellőképpen világosak.  

Annak érdekében, hogy a bizottság világosan tudjon látni, én megköszönöm a 
meghívott érintetteknek az együttműködő készségét, hogy vállalkoztak rá, hogy ezen a mai 
bizottsági ülésen az álláspontjukról informálják, tájékoztatják a bizottságot. Biztos vagyok 
benne, hogy egy nagyon izgalmas vitának nézünk elébe. Egy olyan kérdésben, amely 
egyébként a parlament napirendjén is szerepelt már. Részben a kolontári vizsgálóbizottság 
tevékenysége kiterjedt a többi vörösiszap-tározónak a felülvizsgálatára is. A vizsgálóbizottság 
járt is egyébként Almásfüzitőn, találkozott a Tatai Környezetvédelmi Zrt. munkatársaival, és 
betekintést nyert az ott folyó munkába, illetve több képviselői felszólalás tárgya is volt az 
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Almásfüzitőn zajló tevékenység. Szilágyi László és jómagam is azonnali kérdéssel fordultunk 
már Illés Zoltán államtitkár úrhoz, illetve írásbeli kérdéssel Fazekas miniszter úrhoz. Tehát az 
érdeklődés nyilvánvaló, az ügy fontossága nem kérdéses, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy 
pontos információk alapján, ne pusztán sajtóhírek, félinformációk alapján alkossunk képet 
arról, hogy pontosan mi is történik Almásfüzitőn, mi a helyzet, milyen valós kockázatok 
vannak, ezeknek a kivédésére milyen intézkedések történtek, és a kormányzat milyen 
lépéseket tervez a környezeti kockázatok mérséklése érdekében.  

Tájékoztató az almásfüzitői vörösiszap-tározó helyzetéről 

A tájékoztatást nyújtó három meghívotton túl éppen azért, mert a minisztérium is 
érintett a kérdésben, meghívtuk a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőit is, Rácz András 
helyettes államtitkár úr vállalkozott, hogyha kérdés merül fel, arra reagál, ugyanakkor ő 
önállóan tájékoztatást nyújtani nem kívánt a bizottság számára, csak felmerült kérdésekre 
kíván válaszolni. Természetesen, hogyha a képviselőkben bármilyen kérdés 
megfogalmazódik, azzal bátran forduljanak helyettes államtitkár úrhoz. 

Ezután a rövid bevezetés után azt gondolom, hogy vágjunk bele a meghallgatásokba, 
illetve mielőtt belevágunk, az írásban előzetesen kiküldött napirendet formálisan szavazzuk 
meg. Meg tudjuk tenni, miután megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes 9 személyes 
jelenléttel és 4 helyettesítéssel. Kérem, hogy aki az írásban kiküldött napirenddel egyetért, az 
jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 

Elsőként Farkas Béla urat, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. környezetvédelmi 
igazgatóját kérem meg, hogy nyújtson 15 perces időkeretben tájékoztatást a bizottság részére. 
Minden előadó számára 15 perces időkeret áll rendelkezésre, azt követően kérdésekre, vitára 
fog sor kerülni. Öné a szó.  

Farkas Béla tájékoztatója 

FARKAS BÉLA, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. környezetvédelmi igazgatója: 
(Előadásához kivetítőt használ.) Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. (Bemutatkozik.) 
Szeretném üdvözölni az itt megjelent részvevőket. A meghívójukban három kérdést 
fogalmaztak meg irányunkban, erre a három kérdésre igyekszünk választ adni, röviden egy 
szakmai áttekintéssel.  

Az elmúlt időszakban Kolontár óta, a sajnálatos kolontári események óta 26 hatósági 
ellenőrzés volt az almásfüzitői vörösiszap-tározókon, több hatóság és egymástól függetlenül is 
ellenőrizte a tevékenységünket. Az ellenőrzések során semmilyen kivetnivalót nem találtak.  

A vörösiszap-tározókkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy jelentős 
különbségek vannak az ajkai és az almásfüzitői vörösiszap-tározók között. Ez több helyen 
elhangzott már, ezt azért fontos kiemelni, mert az elnök úr bevezetőjében elhangzott, hogy 
ilyen kockázatok felléphetnek, a hatóságok megállapították, hogy sem a vörösiszap, sem 
pedig a rajta folyó tevékenység kapcsán semmilyen jelentős kockázat nem fenyegeti a Dunát 
jelen pillanatban.  

Egy rövid áttekintéssel kezdeném a bemutatónkat, ahol szükséges bemutatni az 
előzményeket ahhoz, hogy a kérdésekre adott válaszok mindenki számára érthetőek legyenek. 
A timföldgyár 1950-ben kezdte meg a működését. Ez Közép-Európa legnagyobb timföldgyára 
volt, sokan dolgoztak itt, nagyon sok hazai bauxitot dolgoztak fel. Amit fontos tudni, hogy 
egy tonna timföld előállításakor megközelítőleg másfél-két tonna vörösiszap keletkezett, amit 
valahová el kellett helyezni. Az első tározók a gyár területén létesültek, majd azt követte a 
termelés felfutásával a többi tározó. Összesen 172 hektár felületen van vörösiszap 
Almásfüzitőn, ez megközelítőleg 17 millió tonnát jelent.  

Létezik egy 8-as számú tározó is Neszmélyen, ez nem a Tatai Környezetvédelmi Zrt. 
kezelésében van, ott tudomásunk szerint a rekultivációs kötelezettségeknek a tulajdonos 
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semmilyen módon nem tett eleget a mai napig. Látható egy áttekintő térkép a tározókról, 
középen a légi fotón a gyár látható, mögötte az első tározó, az 1-es, 2-es tározó, utána 
létesültek sorrendben értelemszerűen a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os tározók nyugati irányban, majd 
keleti irányban látható a térképen a 7-es számú tározó. Ez egy korábbi műholdkép, itt 
körülbelül 50 százalékos rekultivációs állapotában van a tározó.  

Amint látható, a többi tározó fedett, tájba illesztett, rekultivált. A neszmélyi tározóról 
látható egy kép a tavalyi állapota során, megfigyelhető a vörösiszap leginkább 
környezetterhelő hatása, a kiporzás. Mint jeleztem, ezen a tározón semmi rekultivációs 
tevékenység nem folyik, és ez nem a Tatai Környezetvédelmi Zrt. kezelésében áll.  

A tározók, illetve a timföldgyár a korábbiakban környezeti problémákat okoztak 
Almásfüzitőn. 44 évig folyt a termelés, amit be is mutattunk, jelentős területet érintett. A 
technológiai fegyelem be nem tartásából, illetve a termelés jellegéből adódóan rengeteg 
elfolyás, sérülés, haváriaesemény volt a gyárban, amelynek során nemcsak a tározókba, 
hanem a tározótereken kívülre is jutott vörösiszap.  

A retúrlúg, ami a tározók felületén volt, ami elfolyt Kolontáron is, az a tározó 
üzemelése során rengeteg problémát okozott, nagy hullámok keletkeztek ezeken a 
tározótereken – itt több tíz hektárt kell elképzelni – áthabolások voltak, több ezer tonna 
vörösiszap jutott ki a tározótéren kívülre, ez még az áthabolásgátlók, energiatörők, 
hullámtörők megépítése után is fennállt egy ideig. Ezeket a környezeti károkat a tevékenység 
megkezdésekor a Tatai Környezetvédelmi Zrt. megpróbálta rendezni. Jelentős szennyezést 
okozott még, hogy a technológia során az ajkai gyárral ellentétben ezeken a tározókon 
földmedrű csatornába folyt a retúrlúg visszavezetése a gyárban, ezek több kilométer hosszú 
csatornák voltak. A szivattyúházak visszaemelték a gyártásba a lúgot. 

A cég előtt is próbálkozott a gyár rekultivációs tevékenységgel, itt kettőt emelnék ki, a 
Komáromi Kőolajipari Vállalat savgyanta-elhelyezési kísérletét, amely eredménytelenül 
zárult, ezt egy későbbi ELTE-s kutatás fel is tárta, illetve a Georgikon Egyetemnek volt egy 
talajfedési kísérlete, ami szintén eredménytelenül zárult. Itt fontos megjegyezni, hogy a Tatai 
Környezetvédelmi Zrt.-nek is volt egy kísérleti engedélye rövid ideig a galvániszap kísérleti 
beágyazására.  

A cégünk 1986-ban, 26 évvel ezelőtt kezdte meg a tározókon a munkát. A szerződés 
értelmében a Tatai Környezetvédelmi Zrt.-nek teljesítenie kellett a timföldgyárra kirótt 
porzásmentesítési kötelezettséget. A porzásmentesítési kötelezettséget vette át a Tatai 
Környezetvédelmi Zrt. akkor még jogelődje a gyártól. Mivel nem voltak megfelelő környezeti 
felmérések, az első feladat volt a levegő, talaj, az élővíz állapotfelmérése és a 
monitoringrendszer kialakítása.  

A bizottság meghívójában három kérdést tett fel nekünk: megfelelő-e az alkalmazott 
technológia, az engedélyek megfelelnek-e az európai uniós előírásoknak, okoz-e a tározó 
talajszennyezést, veszélyezteti-e a Dunát? Kezdeném az első kérdéssel. 

Megfelelő-e az alkalmazott technológia? A 3-as tározóról láthatunk egy képet a 
tevékenység megkezdése előtt. A felhagyott lúgmentes száraz vörösiszap-tározó környezeti 
hatása figyelhető meg ezen a képen. A feladatunk 1986 óta változatlan, porzásmentesítjük a 
felhagyott vörösiszap-tározókat, ezt hulladékhasznosítással végezzük, ami össze van 
kapcsolva rekultivációs tevékenységgel. A technológiánk ’84 óta finomodott, de alapvetően 
nem változott. Az alkalmazott technológiánk biodegradáció, mesterséges talaj-előállításra 
irányul, ezt hasznosítási szempontból fontos kihangsúlyozni, nem a klasszikus kiskerti 
komposztálás történik itt, arról egy külön jogszabály rendelkezik, aminek a rendelkező része 
egyértelműen jelzi, hogy vörösiszap-tározókra nem vonatkozik, ugyanis azok nem erdő- és 
mezőgazdasági területek. A hulladékgazdálkodási törvény idevágó rendelete alapján a 
tevékenységünk R3 hasznosítási kódú, biodegradáció. A biodegradáció nem más, mint a 
természetben lezajlódó folyamatok lemásolása, amit itt, ezen a területen a technológiánkkal 
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intenzifikálunk. A folyamat intenzifikálásához megfelelő összetételt, többlettápanyagot, 
oxigént biztosítunk a mikroszervezetek számára, amelyek a lebontást végzik. A technológia 
célja, hogy fedőréteget, egyfajta mesterséges talajt alakítsunk ki a tározókon, megkímélve 
ezzel a természeti erőforrásokat, amik szükségesek lennének a tározótér lefedéséhez más 
esetben. Ehhez hulladékokat és más anyagokat használunk fel. A végcél mindenképpen egy 
talajhoz hasonló fedőréteg kialakítása, amit növényzet telepítésével tájba lehet illeszteni, 
ezáltal megjelenhetnek az állatok is a területen, illetve egyéb kedvező biológiai folyamatok 
életbe léphetnek. 

A létrejött fedőréteg, mesterséges talaj összetétele, pH-ja, szerkezete, egyéb jellemzői 
lehetővé teszik, hogy a mikrobák megtelepedjenek, és felgyorsítsák a lebontási folyamatot. A 
megfelelő összetétel kialakításához a meghatározott arányok alapján válogatjuk össze a 
komponenseket, amiket felhasználunk. Nagyon fontos a fedőréteg vastagsága. A technológia 
kialakítása során a ’80-as években több komoly intézet vett részt a technológia 
összeállításában, ezekről később lesz egy lista is, és az ő szakvéleményük alapján egy-másfél 
méter vastagságú fedőréteget kell kialakítani a vörösiszap-tározón. Miért? A hazai éghajlati 
viszonyoknak ez a vastagság felel meg a leginkább, képes egyensúlyt tartani a 
csapadékkészlettel, amit a vegetációs időszakban a növények felhasználnak. Ezzel 
kapcsolatban több vizsgálat is történt korábban. 

Többször felmerült kérdésként, hogy mi történik a vörösiszappal a tevékenységünkkel 
kapcsolatban. A vörösiszappal semmi nem történik, a vörösiszapot csupán befedjük, 
elszigeteljük a környezetétől. Nem keverünk hozzá, nem alakítjuk át, a mesterséges talajt a 
vörösiszaptól elkülönítetten állítjuk elő. Az egyik legfontosabb cél, hogy a vörösiszap 
érintetlenül marad mindaddig, amíg gazdaságosan hasznosíthatóvá nem válik.  

Kérdés volt, hogy megfelel-e az EU-előírásoknak a technológiánk. Folyamatos 
ellenőrzés alatt állunk, jelen pillanatban havi ellenőrzésű a technológia és a telephely. Az 
irányelveknek való megfeleléssel kapcsolatban az engedélyeztetések során is vizsgálni kellett 
a magyar törvényeknek és az EU-s jogszabályoknak való megfelelést, de itt egy rövid idézetet 
szeretnék csak a Magyar Tudományos Akadémia Talajkémiai és Agrokémiai 
Kutatóintézetének a szakvéleményéből idézni. Ez fontos, hogy ez a szakvélemény tőlünk 
függetlenül készült. Kimondja, hogy a Tatai Környezetvédelmi Zrt. által alkalmazott 
technológia korszerű, az EU-ban és világszerte elfogadott.  

A tájba illesztésről mondanék pár szót. A mesterséges talajjal befedett tározóteret egy 
speciális gyeptársulással vetjük be, hogy a szukcessziós folyamatokat felgyorsítsuk. Karban 
kell tartani, kétszeri tisztító kaszálást végzünk általában a területen. Az eredményeinkről 
szeretnék annyiban beszámolni, hogy a szukcessziós folyamat kapcsán új növény- és 
állatfajok jelentek meg, erről néhány képet is fogok mutatni. Védett növények is vannak a 
területünkön, gerinces állatok is, amire a legbüszkébbek vagyunk, a mellettünk lévő patakban 
megjelentek a hódok. Védett madarak rendszeresen tartózkodnak a területen, illetve a 
partifecskéknek külön fészkelőhelyet kellett létesítenünk, mivel a technológiába próbáltak 
fészket kialakítani maguknak. Itt néhány képet láthatunk, ez a fészkelőhely, amit a 
partifecskéknek alakítottunk ki a 7-es kazettán.  

A technológia kialakításában neves szakmai szervezetek vettek részt, csak néhányat a 
teljesség igénye nélkül felsorolnék: a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, a 
Környezetgazdálkodási Intézet, az Öntözéskutató Intézet, több növény-egészségügyi és 
talajvédelmi állomás, a Tatai Vízgazdálkodási Társulat.  

Fontos kérdés, hogy az engedélyek megfelelnek-e az európai uniós előírásoknak. ’86-
ban szerezte a cég az első kísérleti engedélyt, ez ’87-ben lett véglegesítve, 26 évvel ezelőtt. 
Természetesen a jogszabályok változásakor, főleg a ’90-es évek elején megjelentek a 
környezetvédelmi hatósági engedélyeztetések, és már az észak-dunántúli környezetvédelmi 
hatóság állította ki az engedélyeket.  
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A ’98-as engedélyünket három évvel hosszabbították meg, ebben a mennyiségeken 
kívül pár technológiai módosítást eszközöltek, illetve a legfontosabb volt a folyamatban, hogy 
az európai uniós csatlakozáshoz közeledve megkezdődött a jogharmonizáció a 
környezetvédelemben is, először a V-számok konvertálása történt meg EWC-kódokra, majd a 
kiadott engedélyeknek az európai uniós környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási jogba 
integrálása történt meg. Ami látható volt az előző dián, hogy 2003-ban volt a következő 
engedélyhosszabbítás, viszont 2004-ben pont az új szabályozás miatt ezt az engedélyt 
egységes környezethasználati és működési engedéllyé alakította a hatóság, az elsők között 
szereztük meg az országban az egységes környezethasználati engedélyt. A legelsők között. 
Ezt az engedélyt 2009-ben vizsgáltattuk felül, 2009 szeptemberében nyújtottuk be a 
felülvizsgálati kérelmet, a felülvizsgálat során 2010-ben összevonták a korábbi 
rendelkezéseket, és 2010 májusában jogerősen meghosszabbították a működési 
engedélyünket, amely hulladékhasznosításra irányult a porzásmentesítés érdekében. 

Itt van néhány jogszabály az Európai Unió irányelveiből és állásfoglalásaiból. Amit a 
legfontosabb elmondani, hogy jelen pillanatban a magyar hulladékgazdálkodás alapjait még a 
2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény képezi, amelynek 4-es melléklete alapján a 
technológiánk az R3-as hasznosítás. Az R3-as hasznosítási kód jelentése: oldószerként nem 
használható szerves anyagok visszanyerése, regenerálása, beleértve a komposztálást és más 
biológiai átalakítási műveleteket is.  

A tevékenységünk a hatályos EU-normáknak megfelel. Ez a fedőréteg-előállításra 
vonatkozik, több más hazai, hasonló engedély esetében is, hasonló engedélyeknél 
hulladéklerakók lezárásánál minden esetben az R3-kódot használják más hatóságok is.  

A harmadik kérdés: okoz-e a tározó talajszennyezést, veszélyezteti-e a Dunát? A 
tevékenységünkhöz monitoringrendszer tartozik, ez az engedélyünkben is benne van. A 
monitoringrendszerünk kiterjed a talajvíz, a levegő, a fedőréteg és az élővilág állapotára 
egyaránt.  

A monitoringkutak kiépítésénél el kell mondani, hogy a gyárnak nem volt állandó 
monitoringkút-hálózata, amikor a cég átvette a tározót, az első dolga volt, hogy 
monitoringkút-hálózatot létesítsen. Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedéllyel ’96 óta 
rendelkezik a megfigyelő hálózat. A mi hálózatunkon kívül a vízügyi igazgatóságnak egy 
saját, teljesen független monitoringkút-hálózata van. A mi hálózatunkat a hatóság is ellenőrzi 
tőlünk függetlenül, illetve a vízügyi igazgatóság is.  

A kutak elhelyezésénél a szakmai szempontok érvényesültek, 11 darab figyelőkutat 
telepítettünk, és két háttérkút is a monitoringhálózat részét képezi.  

A kutak helyzetét hidrogeológus szakértők jelölték ki a különböző szakmai irányelvek 
alapján. Ezzel teljes mértékben monitorozható a terület, a környezet, terület, talajvíz állapota.  

Felmerült, hogy a dunai oldalon miért nincs monitoringkút a 7-es tározó esetében. Az 
előző dián látható volt, hogy milyen szakmai szempontok érvényesülnek egy monitoringkút 
létesítésénél. Itt az értelmetlenségére szeretnék rámutatni ennek a monitoringkútnak. Hogyha 
a Duna medrében létesülne, akkor magas vízszintnél egyértelműen a Duna vízminőségét 
vizsgálná, és a Duna állapotát jellemezné, nem pedig a talajvíz állapotát. Itt civil nyomásra, 
kezdeményezésre kértünk egy kútlétesítést a Duna és a tározó között. Ez a monitoringkút-
létesítés jelen pillanatban folyamatban van. 

A talajvíz állapotáról is szükséges beszélni, hogyha ezt a kérdést értelmezni akarjuk. 
Az ismert volt már ’96-ban, hogy jelentős talaj- és talajvízszennyezés van a gyár és a tározó 
környezetében. Ezt döntően a korábban felsorolt okok, a haváriák, elfolyás, technológiai 
fegyelem hiánya és egyéb, a timföldgyárra vonatkozó korábbi szennyezések okozták. Nagyon 
fontos itt kimondani, hogy el kell különíteni ezt a korábbi szennyezést, ami a timföldgyár 
idejében keletkezett, attól a tevékenységtől, amit mi végzünk. A mi tevékenységünknek 
nincsen semmilyen mérhető hatása a tározótéren kívül, a lefedési tevékenységünknek nincs 
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káros hatása. A lefedés hatására csökkennek a vörösiszap által korábban okozott környezeti 
problémák. Itt az egyik monitoringkút eredményeit szeretném bemutatni, ez az NA2 kút, a 7-
es tározó alól elfolyó vízminőséget figyeli. Jól látható több mint tízéves viszonylatban a 
koncentrációcsökkenés például a molibdén esetében.  

2011 telén nagyon kicsi volt a Duna vízszintje, utoljára 2003-ban volt ilyen kicsi. A 
mederben jelentősen lecsökkent a vízszint, és barnás elszíneződések voltak láthatók. Ezzel 
kapcsolatban sok minden megjelent a médiában, a cégünk és tőlünk függetlenül a 
környezetvédelmi hatóság is többször mintát vett a Duna medréből, amelyek egyértelműen 
bizonyították, hogy ez más jellegű anyag, a talajból kiázó huminsav okozta elszíneződés. Ez 
más szakaszokon is megfigyelhető volt egyébként a Dunán. Ennek hatására a szlovák 
környezetvédelmi miniszter is vizsgálatot rendelt el, több vízmintavételt végeztek a Dunán, és 
nem mutattak ki semmilyen szennyező hatást. 

Így nézett ki a tározótér, amikor hozzákezdett a cég még ’86-ban a tevékenységhez, és 
így néz ki a 7-es tározó jelen állapotában, illetve a többi tározó is jelen állapotában.  

A lefedési munkánk az összes tározó tekintetében 80 százalék fölötti, megszűnt a 
kiporzás, az emberek Almásfüzitőn élhetőbb környezetben tudják a mindennapjaikat tölteni. 
A Tatai Környezetvédelmi Zrt. EU-konform engedélyekkel rendelkező tevékenysége 
jelentősen javította Almásfüzitő környezeti állapotát. A hatósági kötelezettségeinket 
teljesítettük, a vörösiszap-kiporzás okozta levegőterhelés több mint tíz éve határérték alatti. A 
szálló por mennyisége harmincadára csökkent, a talajvíz állapota is folyamatosan javul. A 
tevékenység a Dunára nincs mérhető hatással. Az egykor halott táj életre kelt. Köszönöm 
szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Farkas úrnak a tájékoztatót, és azt is, hogy ilyen pontosan 

betartotta a rendelkezésére álló időkeretet. A következőkben Németh Zoltán úr, az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója, illetve 
munkatársai fogják a felügyelőség, a hatóság álláspontját ismertetni a bizottsággal.  

Németh Zoltán tájékoztatója  

NÉMETH ZOLTÁN, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség igazgatója: (Előadásához kivetítőt használ.) Tisztelt Bizottság! Ahogy 
az előbb hallottuk, az elnök úr úgy fogalmazta meg ennek a mai napirendnek a lényegét az 
almásfüzitői tározók helyzetéről, hogy a bizottság főként arról kíván tájékozódni, hogy a Tatai 
Zrt. technológiája megfelel-e az európai uniós előírásoknak, és hogy az engedélyek, illetve a 
tevékenység, a tározó okoz-e talajszennyezést, vagy veszélyezteti-e a Dunát. Ha egy 
mondatban egy rövid választ kellene adni, akkor kijelenthető, hogy a Tatai Környezetvédelmi 
Zrt. technológiája megfelelő, az engedélyek megfelelnek az európai uniós elvárásoknak, sőt 
még fontosabbnak érzem, hogy a hazai jogszabályoknak is megfelelnek. A tározó okozta 
szennyezés egyértelműen kimutatható a talajban, illetve a talajvízben, ugyanakkor a Dunát 
nem veszélyezteti.  

Nos, azt gondolom, hogy alapvetően két dolgot kívánnak itt összemosni, és éppen 
ezért én most az engedéllyel kapcsolatban nem adnék magyarázatot, hiszen egyrészt azt a 
megszületésekor egyetlen civil szervezet sem fellebbezte meg, akkor ezt támadás nem érte, és 
a határozatokban részletes indoklás is szerepel, úgyhogy inkább kihasználnám az alkalmat 
arra, hogy tájékoztatást adjak a valós helyzetről, ugyanis a kolontári katasztrófa ürügyén itt 
tulajdonképpen egyfajta rémhírterjesztés zajlik.  

Nos, mondok erre egy példát. Az előbb itt már hallottuk, hogy tavaly decemberben 
megjelent az újságokban, hogy a kolontári, illetve az almásfüzitői tározó mellett a Dunában 
vörösesbarnás tócsák és elpusztult kagylók láthatók a szigeteletlen és szivárgó vörösiszap-
tározó mellett, ezután pedig egyből a Tatai Zrt. rekultivációs tevékenységének az azonnali 
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leállítását követelték civil szervezetek. Pont azt a rekultivációs tevékenységet akarták 
leállítani, ami egyébként a timföldgyártás okozta környezeti károknak a mértékét hivatott 
csökkenteni. Nos, ebben az esetben a rémhír terjesztője is nagyon jól tudta, és tisztában volt 
azzal, hogy ezeket a vörösesbarnás elszíneződéseket rothadó növények okozzák, és ebben 
vörösiszap-szennyezés nincsen, ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogyha ezt a hírt úgy 
jelenítik meg, hogy a vörösiszap-tározó mellett van mindez, akkor egyből mindenki 
vörösiszap-szennyezésre fog gondolni. Úgyhogy ez a téma tulajdonképpen jó szereplés, 
illetve marketinglehetőség különböző civil szervezeteknek, és akár gazdasági és politikai 
haszonszerzésre is alkalmas, ugyanakkor, akik ezeket a híreket terjesztik és gerjesztik, 
nincsenek tekintettel arra, hogy Magyarország nemzetközi megítélését ez milyen károsan 
befolyásolja. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a magyar hatóságoknak ezekkel milyen 
többletköltséget, többletráfordítást okoznak.  

Válasszuk ketté a témát, és beszéljünk először a vörösiszapról! Itt már elhangzott, 
hogy hét tározó van a Duna mellett. Egyébként ebből csak a 7-es számú, éppen rekultiváció 
alatt álló tározó van a támadások kereszttüzében. Érdekes ez, főleg, hogyha tudjuk, hogy 
Neszmélyen a 8-as tározón, ahogy itt az előbb szintén már elhangzott, a rekultiváció még el 
sem kezdődött, én ezt egyébként sokkal aggasztóbb problémának tartom.  

Nyilván a kolontári katasztrófa kapcsán kerültek az almásfüzitői tározók is 
reflektorfénybe, úgyhogy azért alapvető különbségeket érdemes megemlíteni. Egyrészt a 
kolontári gátak nagyon meredekek voltak, rideg anyagból, erőművi pernyéből készültek, ezzel 
szemben Almásfüzitőn agyagos földgátak vannak, és statikailag sokkal kedvezőbb a rézsű 
hajlásszöge is, ráadásul, mivel a Duna mentén vannak, még az árvízvédelmi 
követelményeknek is megfelelnek. A zöldhatóság még a katasztrófa után elindított egyébként 
egy eljárást, ennek kapcsán ezt már a bányakapitányság zárta le, és a bányakapitányság is 
megállapította, hogy a vizsgálat nem talált olyan elváltozást, károsodást, mely a gát 
tönkremenetelét okozhatná. 

További különbségek vannak még Kolontár és Almásfüzitő között: ugye Kolontáron a 
sajnálatos tragédiát az erősen maró hatású folyékony nátronlúg kiömlése okozta, ezzel 
szemben Almásfüzitőn a felület nagyrészt fedőréteggel borított, és egyébként száraz is, tehát 
ezen folyékony állapotú anyag nem tárolódik. A gát állékonyságáról egyrészt beszéltem, egy 
hatósági eljárás is lefolyt ezzel kapcsolatban, és itt pedig az Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság heti rendszerességgel végzi az ellenőrzését. Szintén a kolontárival ellentétben, 
ahol nyilvánvalóan ez kevésbé volt rendszeres. És tavaly év eleje óta pedig a 
bányakapitányságnak is hatásköre van az ellenőrzések kapcsán. 

Néha felmerült még, és a sajtóban olvastam magam is, hogy esetleg, ha a Duna elönti 
ezeket a tározókat, akkor mi történne. Nos, ez nem lehetséges, ugyanis a vörösiszaptározó-gát 
koronaszintje 4-6 méterrel magasabban van, mint a szomszédos árvízvédelmi töltés 
magassága, úgyhogy így az elöntés nem lehetséges. Ahogy az előbb elmondtam, nincs 
valószínűsége annak, hogy egy gátszakadás legyen, de hát lehet szabotázsakció vagy 
valamilyen, egyelőre még nem látható probléma. Mi lenne akkor? Hát egy kolontárihoz 
hasonló vízszennyezés biztosan kizárható lenne a Dunában, ugyanis ez a ’94 óta befejezett 
vörösiszap-lerakási tevékenység miatt, illetve ebből következően ez az anyag már nem folyós, 
tehát ilyen értelmű vízszennyezés nem lenne lehetséges. A Duna vizében egyébként a 
vörösiszap nem is oldódna, egyszerűen kiülepedne. Ugye, a lúg, ami problémát okozhatna, 
arra mondanék egy példát. Ha mondjuk tényleg egy terrorszervezet lerobbantaná a gátat, és 
elképzelhetetlen mennyiségű, mondjuk tíz perc alatt ezer köbméter vörösiszap mosódna bele a 
Dunába, ugye nem nagyon tudna beleoldódni, mert csak a lúg oldódna ki belőle, ezt úgy kell 
elképzelni, minthogyha egy liter vízhez egy gombostűfejnyi vörösiszap-darabkát adagolnánk. 
Ezt követően ez a víz még iható lenne, a pH-változás is érzékelhetetlen lenne. Gyakorlatilag, 
ha ivóvízbe tennénk, nem felelne meg, nem lúgosodna el annyira, mint ezek a ma divatos 
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lúgosított ivóvizek, amiket palackban árulnak. Szóval érzékelhetetlen lenne a pH-növekedés, 
és nem okozna az ivóvízbázisra nézve semmilyen különösebb veszélyt.  

Rendszeresek a hatósági ellenőrzések, az előbb szintén már hallottuk. Emellett van 13 
darab meglévő és 2 darab létesítendő monitoringkút is, ami a felszín alatti vizeket 
monitorozza. A két kút azért létesítendő, mert amikor a monitoringrendszer bővítését a 
hatóság előírta, valamelyik zöldszervezet ezt is megfellebbezte, úgyhogy érthetetlen módon 
valamilyen módon akadályozták a monitoringrendszer bővítését, most már a kút létesítés 
közeli állapotban van, és egyébként a Duna minőségét is monitorozzuk.  

Mivel 1995 előtti a szennyezés, és ez stagnál vagy csökken, ezért egyedi határérték 
megállapítása is lehetővé vált a zrt. számára. Ennek semmi köze a cég jelenlegi 
tevékenységéhez, ez a timföldgyártás okozta problémákból eredő szennyezésre volt adható. 
Néhányan próbálták ezt a hatóságnak a cég jelenlegi tevékenységére vonatkozó 
kedvezményeként beállítani, de ennek ehhez semmi köze nincsen.  

Szóba került az is, hogy esetleg el kellene szállítani ezt a vörösiszapot. Nos, itt is az 
adatokat azért vetítettem ki, mert közel 17 millió köbméter vörösiszap megmozgatása lenne 
szükséges, és körülbelül 76 darab focipályán egy hétemelet magasságú, húsz méter magas 
tárolótérnek az építését tenné ez szükségessé, és közel egymillió fordulóval lehetne 
kamionokkal mindezt elszállítani, annak az összes környezeti kockázatával együtt. Úgyhogy 
igazából, ahogy elmondtam, nincsen szükség az elszállításra, valószínűleg sokkal nagyobb 
környezeti kockázatot és kárt jelentene ennek a módnak a választása ebben a kérdésben, 
úgyhogy nem kell itt mást tenni, mint egyszerűen a rekultivációt kell folytatni. 

És itt térjünk is át a Tatai Zrt. tevékenységére, most már elválasztva a vörösiszaptól. Itt 
a tevékenység fő célja, hogy roncsolt területeket hulladékhasznosítás útján rekultiválnak. Itt 
tulajdonképpen két legyet ütnek egy csapásra, egyrészt a rekultivációhoz nem újabb 
nyersanyagokat bányásznak ki olyan területekről, amit aztán majd rekultiválni lehet, másrészt 
az amúgy képződő és keletkező hulladékok hasznosítása miatt sem kell a természettől újabb 
területeket igénybe venni. Az engedély 132 ezer tonna veszélyes és 280 ezer tonna nem 
veszélyes hulladék hasznosítását tenné lehetővé, azonban a zrt. az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján ezt a kapacitást közel sem használja ki, mindössze a harmadát hasznosítja az itt 
felsorolt mennyiségnek.  

A kolontári katasztrófa után várható volt, hogy a zrt. tevékenysége reflektorfénybe 
kerül, és dr. Illés államtitkár úr és dr. Fazekas államtitkár úr is több vizsgálatot elrendelt 
ebben az ügyben. És hát ahogy itt már ezt az idézetet láthattuk, ez valóban annyira független 
volt a zrt.-től, hogy még az Akadémia sem tudott arról, hogy tulajdonképpen ők a Tatai Zrt. 
tevékenységéről fognak véleményt alkotni. Ugyanis, amikor ez a téma reflektorfénybe került, 
én a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetétől kértem 
általánosságban állásfoglalást arra nézve, hogy az ilyen típusú technológiák alkalmasak-e a 
roncsolt területek rehabilitációjára. És ugyan általánosságban kértem a szakvéleményt, mégis 
Zrt.-vel kapcsolatban juttattam el információkat az akadémiának, tehát a Tatai Zrt. 
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját, a Tatai Zrt. által előállított mesterséges 
talajnak a jellemzőit, illetve laboratóriumi eredményeit. Tehát igazából, amikor az Akadémia 
megválaszolta a kérdést általánosságban, egyben a Tatai Zrt. tevékenységéről is alkotott 
álláspontot, és ezt tényleg a jegyzőkönyv kedvéért szó szerint idézném: „Összességében 
kijelenthető, hogy az előzőekben bemutatott jellegű tevékenység biodegradációs 
hulladékkezelések és kapcsolódó rekultivációs, remediációs tevékenység, így a Tatai 
Környezetvédelmi Zrt. által alkalmazott technológia is korszerű, az Európai Unióban és 
világszerte is elfogadott, ajánlott és alkalmazott hulladékkezelési gyakorlat”. Nos, úgy 
gondolom, hogy számomra az Akadémia álláspontja ebben a kérdésben a leghitelesebb. 
Magukat szakértőnek mondó, de végzettség nélküli emberek véleményére vagy esetleg olyan 
külföldi szakértőknek a véleményére, ahol mondjuk Magyarországon is működő, 
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hulladékkezelést végző cégek szponzorációjának a lehetősége is felmerülhet az ő 
tevékenységüknél, az ő véleményük számomra kevésbé fontos, és nem nyom a latban. Jogi 
problémákat is felvetett, elsősorban a Greenpeace, itt Bándi Gyula professzor úrnak olvastam 
az anyagát az interneten. Nos, a legfontosabbnak azt tartom belőle, hogy maga Bándi 
professzor úr is elismeri, hogy ez a tevékenység az európai uniós irányelvekkel összhangban 
van, annak megfelel. És tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló törvény parlamenti vitája 
most zajlik, és azt a célt szolgálja, hogy az itt bemutatott irányelvet a hazai jogba átültesse, 
így vélhetően ez a tevékenység a jövőben is meg fog felelni a magyar jogszabályoknak.  

A többi gondolatára Bándi úrnak nem térnék ki, hiszen súlyos tévedéseket tartalmaz. 
Ez vélhetően annak köszönhető, hogy a professzor úrnak nem állt rendelkezésére minden 
információ ebben a kérdésben.  

További tévhitek is felmerültek, riogatásként elhangzott, hogy a zrt. tevékenysége 
esetleg veszélyezteti a Dunát és az ivóvízbázist. Ugye, az előbb elmondtam, hogy egy 
katasztrófa esetén a vörösiszap Dunába kerülése sem jelentene az ivóvízbázisra kockázatot. A 
zrt. tevékenysége viszont semmilyen kockázatot nem rejt magában, hiszen az az előállított 
mesterséges talaj, amit a zrt. képez, megfelel a szennyvizek és szennyvíziszapok 
mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001-es 
kormányrendelet határértékeinek, tehát teljesen veszélytelen anyag. Ahogy említettem, a zrt. 
tevékenységét folyamatosan ellenőrizzük. Ez a tavaly év végi IPPC-ellenőrzésen történt 
eredményeket mutatja. Prizmákból és a kihelyezett anyagból is mintát vettünk. Sem 
határérték-túllépés, sem pedig káros ökotoxikológiai hatás nem jelentkezett a mintákban.  

Ahogy beszéltem már az elején, ugye a Duna mederüledékéből december 9-én vettünk 
mintát, illetve ezekből a vörösesbarnás tócsákból is, ahol kifejezetten vörösiszap-szennyezést 
is kerestünk. Ezek egyébként nagyon drága vizsgálatok, de muszáj volt megtenni, hogy a 
közvéleményt meg tudjuk nyugtatni. Mindössze Duna-vizet, illetve huminsavakat találtunk 
ezekben a mintákban, szennyezést nem. A keleti oldalon, a Szőny-Füzitői csatornán december 
22-én vettünk mederüledék-mintákat, itt sem találtunk határérték-túllépést. Nyilvánvaló, hogy 
irányított mintavétellel lehetséges vörösiszapot kimutatni a különböző helyszínekről. Azért 
tudni kell azt, hogy amikor még timföldgyár működött, és mondjuk egy haváriaesemény 
történt, eldurrant egy cső, vagy mondjuk a tározón lévő, akkor még folyékony lúgot 
tartalmazó anyagot, mondjuk a hullámverés kiloccsantott a tározó túloldalára, ezek a 
szennyezések nyilvánvalóan még megtalálhatók és kimutathatók, viszont összességében 
kijelenthető, hogy a Tatai Zrt. jelenlegi tevékenységének kimutatható hatása nincsen. Mielőtt 
a Greenpeace szóba hozná, hogy például arzén hogyan kerül akkor a monitoringkutakba, ami 
nem egy természetes összetevője vagy nem egy jellemző alkotója a vörösiszapnak, itt azért 
szükséges elmondani, hogy már ’96-97-ben az arzén kimutatható volt. Akkor 280 
mikrogramm/liter volt a mért arzénérték. Ez jelenleg 35 mikrogramm/liter, tehát jellemzően 
csökken ez az érték, és érdekességként elmondható, hogy mind Neszmélyen, mind pedig 
Mosonmagyaróváron a timföldgyár vörösiszap-tározóinak a környezetében is lehet arzént 
kimutatni, tehát ez is igazolja, hogy nincsen ezzel kapcsolatban sem a zrt. tevékenységének 
hatása a talajvíz állapotára.  

Szóval összességében kijelenthető, hogy egy jogszerű, korszerű és veszélytelen 
tevékenység folyik Almásfüzitőn. Ezt a hatóságok folyamatosan kontroll alatt tartják, és a 
tevékenységet mindenképpen folytatni kell annak érdekében, hogy a korábban a 
timföldgyártás okozta környezeti kárt a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, ezt pedig 
ez a tevékenység bizonyíthatóan jól szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen igazgató úrnak a tájékoztatást és az időkeret pontos 

betartását. Átadnám a szót a Greenpeace Magyarország Egyesület igazgatójának, Szegfalvi 
Zsolt úrnak, hogy a Greenpeace álláspontjáról tájékoztassa a bizottságot.  
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Szegfalvi Zsolt tájékoztatója 

SZEGFALVI ZSOLT, a Greenpeace Magyarország Egyesület igazgatója: Jó napot 
kívánok! Köszönjük szépen a megjelenés lehetőségét. Két részletben fogjuk a beszámolónkat 
megtartani. Körülbelül öt percben egy felvezető szöveget szeretnék mondani, és utána a 
vegyianyag-szakértőnk, Simon Gergely egy prezentációban mutatja be az általunk feltárt 
tényeket.  

Néhány szóban ismertetném a Greenpeace-t. Egy nemzetközi környezetvédő 
kampányszervezet vagyunk, világszerte 40 éve, Magyarországon tíz éve fejtjük ki a 
tevékenységünket. A munkánk során környezetvédelmi károkozásokat tárunk föl, majd ezeket 
az ügyeket különböző csatornákon keresztül az állampolgárok, illetve a döntéshozók elé 
tárjuk. Mi hiszünk abban, hogy a nyilvánosság ereje képes környezetvédelmi ügyeket 
megoldani.  

Munkánk során elkötelezettek vagyunk a környezetkárosító gyakorlatok lehető 
leggyorsabb megszüntetésében, nem hiszünk abban, hogy kompromisszumos menedzselési 
megoldásokkal a környezeti károk orvosolhatók. Függetlenek vagyunk, nem függünk sem 
céges szektortól, sem pedig a kormányoktól, kizárólag magánszemélyek támogatnak minket, 
ők adják az anyagi és erkölcsi hátterét a munkánknak.  

Néhány szóban elmondanám, hogy miért az almásfüzitői 7-es tározó került a 
vizsgálódásunk középpontjába. A kolontári tragédia után, ahol láttuk, hogy akár a hivatalos 
szervek részéről is nagyon furcsa adatok és számadatok kerültek a tragédia után közvetlenül a 
sajtóba, úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy egy hasonló tragédiát mindenképpen megelőzzünk, 
ezért a Greenpeace a Duna mentén vizsgálta a veszélyesnek tartott helyeket. Azért gondoltuk, 
hogy az almásfüzitői 7-es tározó az egyik első fontos célpontunk, mivel ez a tározó aktívan 
működik, jelenleg is hordanak rá veszélyes anyagokat, a tározó fala egyben a Duna gátja is, a 
vízbázis tulajdonképpen közös, teljesen egyértelmű, hogy van szennyezés a talajvízben erről a 
területről és a tározókból is, ezt bizonyítja a 111-szeres egyedi határérték például az arzénra. 
Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy ez aktívan működik, és jelenleg is hordanak veszélyes 
anyagokat a tározóra, a kockázat növekszik. A jelenlegi engedély, ahogy láttuk is, több mint 
160-féle veszélyes anyagnak az elhelyezését teszi lehetővé. Nemzetközi szakértőket vontunk 
be abba, hogy állításainkat alá tudjuk támasztani, és két irányban mennek a vizsgálódásaink. 
Az egyik a hulladékkezelés megoldása, a másik pedig az engedélyezés jogi hátterét mutatja. A 
kollégám majd ezekről részletesebben beszámol.  

Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy a Tatai Környezetvédelmi Zrt. 
feladata a tározók befedése. Ahogy hallottuk, jelenleg 26 éve dolgoznak ezen. Úgy gondoljuk, 
hogy nagyon fontos a tározók befedése, ez egy rövid távú megoldás a kiporzás 
megakadályozására, nem értjük, hogy 26 év alatt miért nem sikerült ezt a folyamatot 
befejezni. Sokkal inaktívabb, kedvezőbb fedőanyagok vannak a világban, nem gondoljuk úgy, 
hogy veszélyes anyagok ráhordásával kell a befedést elvégezni.  

Itt hallottuk a felügyelőség képviseletében a különböző állításokat. Igazából nagyon 
furcsálljuk, hogy a felügyelőség kommunikációja nagyon sokszor szóról szóra a Tatai Zrt. 
kommunikációjával egyezik. Nem gondoljuk azt, hogy a Greenpeace feladata például a 8-as 
tározó vizsgálata, arra mindenképpen szeretnénk valamilyen választ kapni, hogy a 
felügyelőség mit tett a 8-as tározó befedésének meggyorsítására. Úgy gondoljuk, hogy ez az 
állami szerv feladata is. Valóban így van, hogyha valaki akar szennyezést találni, akkor tud, 
ha pedig nem akar, biztos, hogy tud találni olyan helyeket, ahol nincsen szennyezés. 

Úgy gondoljuk, hogy ez a felügyelőség által végrehajtott évi egy-kétszeri monitoring 
nem megfelelő, úgy gondoljuk, hogy a kutak elhelyezése szintén nem megfelelő, és azt 
hiszem, hogy elmondhatom, hogy itt a mai napon értük el egyik nagy sikerünket: az a 
monitoringkút, amiért most már hónapok óta harcolunk, valószínűleg hamarosan megépül, 
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úgyhogy ez is mutatja azt, hogy a felvetéseink meghallgatásra találnak akár a cég részéről, 
akár a felügyelőség részéről. 

Azt mindenképpen megkérdőjelezném, hogy egy gátszakadás esetén tíz perc alatt ezer 
köbméter veszélyes anyag menne ki a gátból. Nagyon valószínű, hogy mindenki tudja, hogy 
ez a teljes gát nem a fenekéig szilárd, hanem a tetején van egy szilárd réteg, ami alatt egy 
folyékony réteg helyezkedik el. Ez a felső réteg egy nyomást fejt ki rá, hogyha a gát 
kiszakadna, ugye, Kolontáron is láttuk, hogy tíz perc alatt nagyjából egymillió köbméter 
szabadult ki, tehát ezt a tízezer köbmétert tíz perc alatt mindenképpen megkérdőjelezném.  

Arról is hallottunk, hogy Illés Zoltán és a Vidékfejlesztési Minisztérium vizsgálatot 
kezdeményezett. Erről a vizsgálatról a kezdeményezésen kívül semmiféle eredményt nem 
hallottunk. Semmiféle adat nem áll rendelkezésünkre, hogy ez a vizsgálat mit derített volna 
ki.  

A kulcskérdés szerintünk ebben a tározóban az, hogy a felügyelőség is elismeri, hogy 
a tározó szivárog, az, hogy a felületére lerakott veszélyes hulladékok is bekerülnek a 
talajvízbe, ez csak idő kérdése. Szerintünk ezt mindenképpen meg kell állítani.  

Jelen pillanatban, hogy hol tart az ügyünk: Magyarországon a legfőbb ügyész 
helyettese folytat vizsgálatot, és az EP Környezetvédelmi Bizottság alelnöke az Európai 
Bizottsághoz intézett kérdéseket ebben a témában, illetve az Európai Bizottságnál van 
jelenleg ez az ügy. Köszönöm szépen.  

 
SIMON GERGELY (Greenpeace Magyarország Egyesület): Köszönöm szépen. 

Vegyész vagyok, környezetkémiai szakértője a Közép- és Kelet-Európai Greenpeace-nek. Pár 
mondattal és egy-két adattal, vizsgálattal szeretném kiegészíteni, amit Zsolt mondott. Csak 
felvillantom, hogy hol vannak országszerte tározók. Én is megerősítem azt, hogy a civil 
szervezetek régóta foglalkoznak a vörösiszap-tározók kockázataival, a Levegő Munkacsoport 
például a MOTIM ügyében több eljárást is kezdeményezett, amelynek a tározóit, bár nem 
minden szempontból megfelelően, de már lefedtek. Az, hogy most már az ajkai, illetve a 
neszmélyi tározó régóta porzik, arról azt gondoljuk, hogy a mindenkori hatóságok felelőssége, 
hiszen ők nem tettek intézkedéseket, hogy változás történjen ezeken a területeken.  

Az almásfüzitői tározóval az a fő probléma, hogy a vörösiszapporzásra hivatkozva a 
Tatai Környezetvédelmi Zrt. évek óta sok millió tonnányi veszélyes, nem veszélyes 
hulladékot hord a vörösiszapra, és a legújabb engedélyük szerint évente 412 ezer tonnát lehet. 
Elhangzott, hogy ennek csak a harmadát használják ki. Én megnéztem egy 2010-es adatot, 
eszerint 132 ezer tonna veszélyes hulladékot helyezhettek el az új engedély szerint és 2010-
ben 90 ezer tonna körüli értékben helyeztek el, tehát a veszélyes hulladék lerakása nem a 
töredéke az engedélynek. Mint azt több szakértőtől, illetékes cégtől megkérdeztük, a 
vörösiszap-tározó lefedése sokkal gyorsabban megoldható lett volna fóliával, földdel, tehát ha 
valóban az lett volna a cél, hogy a lakosság egészségét kíméljük, akkor ezt sokkal hamarabb 
el lehetett volna intézni, mint ahogy a MOTIM és más cégek esetében világszerte sokkal 
gyorsabban elintézték. De hát nyilván több milliárdos bevétel az, hogy sok év alatt tesznek rá 
hulladékokat.  

Felkértük Ausztria egyik legnevesebb hulladék-igazságügyi szakértőjét, aki azt 
mondta, hogy ez a komposztálás és mesterséges talajkészítés egy elavult technológia, nem 
jelent fenntartható megoldást a 7-es tározó kármentesítésére, azt mondja, hogy a használt 
technológia gyakorlatilag a szennyezőanyagok hígításán alapul. A hulladékhígítást konkrétan 
tiltja az Európai Unió. A professzor úr szerint kockázatos technológiát használnak, az 
almásfüzitői kockázatot jelentő helyszínen, és ez a környezetvédelmi célok ellen hat.  

A 7-es tározóra a felügyelőség által kiadott engedélyről az EMLA Környezetjogi 
Egyesület, illetve Magyarország talán egyik legnevesebb környezetjogász professzora Bándi 
Gyula kijelentette, hogy nem jogszerű, és ezért demonstráltunk mi nagyon sokszor a 
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környezetszennyezést engedélyező felügyelőség ellen, illetve az ügyészséghez és az Európai 
Bizottsághoz fordultunk. Kiemelnék pár pontot. Az egyik az, hogy Bándi professzor úr 
megállapítása szerint egyértelműen hibáztak a hatóságok, amikor nem vizsgálták közvetlenül 
a tározó melletti Duna-partra lévő gyakorolt hatást, miközben a jogszabály egyértelműen 
kimondja, hogy a Natura 2000-re gyakorolt hatást vizsgálni kell, tehát ez egyértelműen egy 
uniós jogsértés, sőt annyira, hogy már meg is kapta az első választ az európai parlamenti 
képviselő asszony, hogy a Natura 2000-re gyakorolt hatást, hogyha szomszédos, akkor is 
mindig vizsgálni kell. Itt pedig úgy lett kiállítva az engedély, hogy nem vizsgálták ezt a 
hatást. Egyébként pont ezzel kapcsolatban még korábban Illés Zoltán úr azt jelentette ki, hogy 
pont a szabálytalan engedély miatt rúgta ki a felügyelőség vezetőjét.  

Nem akarok részletekbe belemenni Bándi Gyula úr szakvéleményében, de hogyha 
bárki elolvassa, fent van a honlapunkon vagy szívesen átadunk belőle példányokat, a lényeg, 
hogy a hulladékgazdálkodási törvény feltételeinek a teljesülését meg sem kísérli igazolni az 
engedély, nem megfelelő jogi minősítéseket alkalmaz, és a határozat megalapozatlan és 
jogellenes abból a szempontból, hogy nem próbálja vizsgálni azt, hogy a hulladékkezelés 
feltételei hogyan teljesülnek. 

Egy érdekes dolog, ami többször elhangzott ma, hogy ez egy Európai Unió által 
ajánlott és használt technológia. Ehhez képest a 2005-ös kormányrendelet előírja, hogy a 
legjobb elérhető technológiának való megfelelést vizsgálni kell, és az engedély ki is jelenti, 
hogy a hulladékhasznosításra jelenleg nincsen BREF-dokumentum, ez a legjobb elérhető 
technológiákra vonatkozó reference dokumentum, ugye ők R3-ra – mint mondták – 
hulladékok biológiai lebontására kértek engedélyt, és erre bizony létezik BREF. Van egy 
„biological treatments of waste” nevű BREF, tehát igenis létezik egy BAT erre a területre. És 
ez a BAT kifejezetten azt mondja, hogy nem szabad veszélyes hulladékokat használni benne, 
kerülni kell a veszélyes hulladékok használatát és, nagyon komolyan igazolni kell a 
szükségességét. Ehhez képest ugye itt több mint 160-féle veszélyes hulladék felhasználására 
van engedély, és elképzelhetetlen lenne, hogy ilyen univerzális technológia létezne. 

Itt elhangzott, hogy más cégek is használják ugyanezt a technikát Magyarországon, 
egy-két cégtől pont emiatt bekértük az engedélyüket, és ott azt láttuk, hogy tíz-húszféle 
hulladékot komposztálnak és nem még több mint 400-félét, mint amiről a TKV engedélye 
szól.  

Az engedélyről szóló határozat 8. oldala megállapítja, hogy megfelel a 
legkorszerűbbnek és általánosan elfogadottnak. Ez nem igaz. Ez ügyben, ahogy ezt az előbb is 
kivetítette mind a felügyelőség vezetője, mind a cég vezetője, egyszerűen félretájékoztatják a 
sajtót és a közvéleményt, sőt a miniszter úr egyik sajtóanyagában is az szerepelt, hogy ez a 
korszerű, az EU-ban és világszerte elfogadott és ajánlott hulladékgazdálkodási gyakorlat. 
Ehhez képest felhívom a figyelmét mindenkinek, talán elkerülte a figyelmüket a hulladék 
keretirányelv, amiről beszéltünk, hogy Magyarországnak át kéne venni. Az tételesen azt 
mondja, hogy csak akkor engedélyezhető hulladékkeverés, ha az megfelel az elérhető legjobb 
technológiának. Márpedig kimondták, hogy ez az engedély nem felel meg a legjobb elérhető 
technológiának, pedig van ilyen. Tehát gyakorlatilag a hatóságok is félrevezetik a sajtót, a 
közvéleményt, nem igazat mondanak, és emiatt még a miniszter úrhoz is valószínűleg téves 
információ jutott.  

Miért beszélünk arról, és miért tesszük fel mindig azt a kérdést, hogy szivárognak-e a 
tározók? Itt most a felügyelőség vezetője azt mondta, hogy szivárognak a tározók, sőt ha 
megnézzük a korábbi határozatokat, kettőt emeltem ki, de négy határozatot találtunk, ahol 
pontosan le van írva, hogy a depóniákból, a tározókból származik a szennyezés, illetve 
vannak más tározókon végzett üzemi kísérletek, ahol megállapítják, hogy a felületre juttatott 
vízmennyiség döntő hányada átszivárog. Ugye elhangzott itt a felügyelőség részéről, hogy 
135 mikrogramm/liter csak az arzén szintje, ehhez képest valamiért 1110 mikrogramm/litert 
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engedélyeztek, sőt először 1110 milligramm/litert írtak le. Ugye ez azt jelenti, hogy a 
jogszabályok szerint csak akkora határérték-túllépést engedélyezhetnek, amelyet ténylegesen 
mértek. Felmerül a kérdés, hogyha ők csak 135 mikrogramm/litert mértek, akkor miért 
engedélyeztek először 111 ezret, utána gyorsan módosították 111-szeresre.  

Egyébként a molibdénre is kétszázszoros eseti határértéket láttunk, és bekértük a 
mérési eredményeiket, és nem találtunk olyan mérési adatot, ami pont ezeket a számokat 
bizonyította volna. Tehát egyszerűen nem logikus, hogy miből és hogyan jutottak ezekhez a 
számokhoz.  

Egyébként mérés csak évente egyszer-kétszer van a Dunán, és emiatt gondoljuk úgy, 
hogy a talajvíz szennyezettsége veszélyezteti a Duna-partot, de mutatok egy térképet. Ugye az 
hangzik el mindig, hogy a timföldgyáron folyó tevékenység jelenti a szennyezést, illetve a 
korábban, évekkel ezelőtt kijutott szennyezés. Megnéztük a 2010-es mérési eredményeket, a 
kék jelöli ezt az 5-ös mérőkutat, ami a timföldgyár mellett van, és a vörös jelöli a Duna-parti 
mérőállomás szennyezettségét, és látszik, hogy lényegesen szennyezettebb a Duna-parton a 
talajvíz, mint a timföldgyár mellett. Egyébként meg mikor arról beszélünk, hogy itt trendek 
lennének, elhangzott, hogy az éves vízszintingadozástól függ a Duna-parton a szennyezettség, 
tehát úgy gondolom, hogy trendeket nem lehet levonni abból, amit évente egyszer, maximum 
kétszer mérnek. És itt jól látszódik, hogy ez az NA1 kút, amit már Farkas úr is bemutatott, 
annak a szennyezettsége először is igencsak ingadozó, másrészt pedig az a legmagasabb, 
szintén a Duna mellett.  

Elhangzott a felügyelőség részéről, hogy pont a civil szervezetek akadályozzák meg, 
hogy mérési kutat kialakítsanak. Ez szerintem nagyon súlyos félretájékoztatás. Ezen a 
területen akartak kialakítani egy mérőkutat nagyon helyesen, a Reflex Környezetvédő 
Szervezet azért lebbezett fel, hogy miért nem ezen a területen, ahol most folyik a tevékenység, 
ott létesítenek mérőkutakat, illetve miért csak a vörösiszapra jellemző szennyezőket 
vizsgálják és miért nem próbálják meg vizsgálni a lerakott veszélyes anyagokra jellemző 
szennyezőket.  

Végül itt egy kép, nem látszik sajnos eléggé, de egy 2010-es cikkében Droppa György 
mutatta be, hogy a tározó szivárog a Duna felé, itt látszik, több vöröses képet is feltett, illetve 
a Greenpeace 2010 decemberében saját méréseket is végzett, illetve felkértük a Bálint 
Analitika Kft. akkreditált szakértőit, hogy ők is végezzenek méréseket a partfalból. Mi 
egyáltalán nem azokból a vörös foltokból mértük egyébként, amire itt többen utaltak, mi a 
partfalból, mikor kilátszódott, annak az oldalából mértük. Látszik talán a partfalon, hogy 
vörös elszíneződések voltak benne. Azokból mintát vettünk, és ezekben a vörösiszapra 
jellemző szennyezők voltak, arzén 15 milligramm/kilogrammos talaj-határértéken 324 volt. 
Szintén magas volt a molibdén és a bróm, amelyek mind vörösiszapra jellemző szennyezők.  

Mikor a felügyelőségnek bejelentettük a szennyezés tényét, ahelyett, hogy vizsgálatot 
indítottak volna, visszaírtak egy levelet, hogy most már hagyja abba a Greenpeace, hogy 
piszkálódik ez ügyben. Tehát egy eléggé meglepő választ kaptunk. Az, hogy a felügyelőség 
milyen indíttatásból nem végez vizsgálatokat, illetve fogad el láthatóan súlyos 
jogszabálysértéseket, ezt nem tudjuk. Korábban ígéretet kaptunk, hogy ki lesz vizsgálva, 
illetve felkértük Magyarország talán legnevesebb környezetvédelmi jogászát, hogy vizsgálja 
meg, ő megállapította, hogy jogsértő az engedély. Ennek ellenére nem történt semmi. Én most 
itt nem tudok mást tenni, mint bemutatom először is Lorbert professzor úr álláspontját, hogy ő 
mit javasol Almásfüzitőre. Először is azt mondja, hogy a komposztált veszélyes hulladék 
lerakásának a felfüggesztése a 7-es vörösiszap-tározó területén. Ez azért is érdekes, mert az, 
amiről az R3 engedély szól, az a biológiai hulladék lebontásáról szól. Itt ugye ők arról 
beszélnek, hogy talajképzés történik, viszont azért vegyük észre, hogy itt nehézfémekkel 
szennyezett, toxikus fémekkel szennyezett hulladékokat raknak le, amelyek nyilván nem 
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fognak lebomlani, hanem felhígul a koncentrációjuk azáltal, hogy más hulladékokkal 
összekeverik. Ezt az úgynevezett hulladékkeverést tiltja az Európai Unió.  

Illetve amikor egy helyi lakos vett vízmintát a térségben, amelyet nyilván nem tudunk 
akkreditált mérésnek tekinteni, hiszen csak ő vett egy vízmintát, de annak megvizsgáltuk az 
összetételét, és abban magas higanykoncentrációt is láttunk, ami viszont nem a vörösiszapra 
jellemző. Az arzésszennyezés egyébként jellemző a vörösiszapra, Kolontáron is mindenki 
emlékezhet, hogy a magas arzénszint jelentette a legtöbb problémát. De viszont a 
higanykoncentráció, ami a lakos által mért mintában volt, az elég érthetetlen lehet, felmerül, 
hogy esetleg a már oda lerakott hulladékokból kerülhetett. Nem lerakott, hanem kihelyezett 
termékből került oda. Egyébként a felügyelőség engedélye is többször a kirakott terméket 
hulladéknak hívja. A hulladéknak, a kirakott terméknek egy olyan határértéknek kell 
megfelelni, ami a szennyvíziszapokra jellemző komposztálás előtt. A komposztálásra, a 
szennyvíziszapokra sokkal alacsonyabb határérték jellemző, tehát teljesen érthetetlen, hogy 
milyen határértéknek felel meg az a komposztminőség.  

Lorbert professzor még azt mondja, hogy a tározók lefedése nagyon fontos, és 
korszerű esővíz- és csurgalékvíz-elvezető rendszer kell, illetve ő a gátak stabilitását ellenőrző, 
monitorozó rendszert is akar. De láttam, hogy történtek törekvések, hogy ezek kiépüljenek. 

Legvégül azt szeretném csak gyorsan felmutatni, hogy a környezet- és természetvédők 
országos találkozója két hete Kiskunhalason elfogadott a vörösiszapról egy állásfoglalást. 
Elnök úrnál letettem az állásfoglalásból 15-20 példányt. Ez kimondja, hogy a vörösiszap 
kiporzását azonnal országszerte meg kell akadályozni gyorsan, hatékonyan, és lehetőség 
szerint inert hulladékkal, hiszen ha inert, nem veszélyes hulladékkal fednék le, az nyilván nem 
jelentene környezetvédelmi problémát. A vörösiszap-tározók lefedése a jogutód feladata, vagy 
akinek jelenleg szerződése van, el kell kerülnünk, hogy veszélyes anyagok kerüljenek a 
fedőborítóra.  

Újra kiemelem, hogy a hulladékkezelést, -komposztálást csak akkor engedélyezik a 
környezetvédelmi hatóságok, ha megfelel a hulladék keretirányelvnek. Ezt azért 
hangsúlyozom, mert hogy a hulladék keretirányelv nem engedélyezné ezt a tevékenységet, 
feleljen meg a BAT-nak, illetve felhívjuk arra a figyelmet, hogy a vörösiszap körüli 
szennyezést monitorozzák mindenhol, és vizsgálják a Natura 2000-re gyakorolt hatásokat. 
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tájékoztatásokat követően megadnám a lehetőséget a 

bizottság tagjainak, hogy észrevételeiket, kérdéseiket megfogalmazzák. És ezt követően 
természetesen valamennyi meghívottunk, illetve Rácz András helyettes államtitkár úr, hogyha 
hozzá kérdés érkezik, reagálhat a képviselők részéről elhangzó kérdésekre, illetve 
nyilvánvalóan az elhangzott előadásokra is. Elsőként a bizottság tagjainak adom meg a 
lehetőséget.  

Kérdések, észrevételek 

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem elég sok kérdésem 
lesz. Az első kérdésem az, mert itt nagyon markánsan kijött a gyakorlatilag két álláspontból, 
mert úgy látjuk, hogy a felügyelőségnek és a tevékenységet végző Tatai Környezetvédelmi 
Zrt. álláspontja gyakorlatilag azonos, és ezzel szemben a zöldszervezetek fogalmaznak meg 
más álláspontot, hogy azok a hulladékok, amelyekre a felügyelőség engedélyt ad, elsősorban a 
veszélyes hulladékokra gondolok, azok milyen anyag-összetételűek, és ezzel az R3-as 
technológiával, amit bemutattak, kivétel nélkül alkalmasak-e biológiai degradációra, avagy 
sem. Ez az első, legfontosabb kérdés, mert abban tisztán kell látnunk, hogy a valóságban 
ténylegesen komposztálás vagy anyaghígítás történik-e, hiszen a két fél között ez az egyik 
legmarkánsabb különbség az álláspontok megfogalmazásában. Az egyik fél azt mondja, hogy 



- 19 - 

ez pusztán a veszélyes anyagok felhígítása, a másik fél azt mondja, hogy itt egy olyan 
biológiai degradációs folyamat történik a kihelyezést megelőzően, melyet követően ez a 
kihelyezett anyag élet befogadására alkalmas, és ilyen értelemben a veszélyes tulajdonságait 
vagy már elvesztette, vagy fokozatosan elveszíti.  

Az ehhez kapcsolódó második kérdésem, hogy kerülnek-e nehézfémhulladékok a 
fedőanyagba. Ez azért lényeges kérdés, mert engem nem az érdekel, hogy a tározó falában mi 
van, mert tudjuk, hogy a tározóban vörösiszap van, hanem az az érdekes, hogy a fedőanyag 
kihelyezést követően tartalmaz-e le nem bomló nehézfémeket és olyan káros anyagokat, amik 
biológiailag kezelhetetlenek, és hosszú távú veszélyeztetést jelentenek.  

A harmadik kérdésem, hogy miért húzódik el ilyen iszonyatosan ez a folyamat. Azaz, 
hogyha az a feladat, hogy a kiporzás megszüntetésre kerüljön, akkor miért ilyen lassú ez a 
folyamat, és miért nem tesznek itt most elsősorban a hatóságok azért, hogy ez egy záros 
határidőn belül elvégezhető legyen, adott esetben a komposztálási technológia mellett például 
a Greenpeace által felvetett inert anyagok és fedőréteg felhasználásával, hiszen elsődleges 
környezeti érdek lenne a kiporzás megszüntetése.  

Hasonlóképpen elsősorban a hatóságok felé kérdezném, hogy mi lesz akkor a 
neszmélyi tározó sorsa, amivel kapcsolatban a Tatai Környezetvédelmi Zrt.-nek feladata 
nincs, és az itt elhangzottak szerint más tulajdonban van, más rekultivációs kötelezettség 
vonatkozik rá, vagy egyáltalán vonatkozik-e rá rekultivációs kötelezettség, és akkor ezt 
hogyan kívánják a hatóságok a jövőre nézve szabályozni, és mikor kerül erre sor.  

A következő kérdésem, ez nagyon érdekes, sem a hatóság, sem a Tatai 
Környezetvédelmi Zrt. beszámolójából, de ez itt elsősorban a hatóságot érinti, hiszen a zrt. 
átvette a területet. Van-e folyékony anyag a tározóban? Mert ezt csak a környezetvédők 
vetették fel, ők azt állítják, hogy a száraz fedőréteg alatt folyékony anyag lehetséges vagy van. 
Van-e ilyen anyag, és amennyiben van ilyen anyag, akkor ennek a kiszabadulása lehetséges-e 
vagy sem, azaz ilyen szempontból a tározók falának biztonsága szavatolt-e vagy sem.  

Itt a felügyelőség munkatársa részéről elhangzott, hogy Bándi Gyula professzor sok 
mindenben téved, de ezt nem részletezte. Szeretném hallani, hogy miben téved és miért. Ez 
szerintem egy fontos kérdés. Köszönöm, első körben ennyit szerettem volna kérdezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Fejér Andor! 
 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót, és köszönöm a 

tájékoztatót. Bevallom őszintén, hogy az elején kellő megnyugvással hallgattam a 
beszámolókat, de a vége felé elbizonytalanodtam, és az általam feltett kérdéseknek a nagy 
részét Bödecs Barna képviselő úr feltette. Ezért azokat nem szándékozom megismételni, 
viszont van egy nagyon fontos kérdés, legalábbis számomra, és mivel a Duna vízminősége 
kulcskérdés ebből a szempontból, arra kérem, válaszoljanak, hogy tényleg csak a 
mintavételezési helytől függ-e az, hogy milyen szennyezettséget mutatunk ki a szivárgó víz 
esetében. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy most a célzottan…, tehát engem egy fotóval 
nagyon nehéz meggyőzni, mert egy fotót bárhol lehet készíteni, és bármilyen honlapra bárki 
azt tesz föl, amit akar, de azt nem tudom elhinni, hogyha ugyanaz a célunk, hogy hiteles 
adatokhoz jussunk, akár ellenérdekelt felek is ne tudjanak közösen olyan mintavételezést 
megejteni, amelyből egyértelműen ki lehessen mutatni, hogy annak a szivárgó folyadéknak 
milyen tartalma van. Hogy az életre káros vegyületeket tartalmaz, vagy csak tényleg növényi 
savak feloldott vegyületét tartalmazza ez a víz. Én azt gondolom, ezek olyan kérdések, amiről 
ha csak itt vitatkozunk, meg a sajtóban üzengetünk egymásnak, akkor tényleg vagy csak a 
félrevezetés vagy az egyéb típusú haszonszerzés motiválhat különböző egyéneket vagy 
szervezeteket.  
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Én azt gondolom, hogy akár partner is vagyok benne, menjünk ki a helyszínre, és 
akkor mondják meg önök, hogy honnan célszerű mintát venni, és nézzük meg egy ilyen 
hiteles mintavételnek az eredményeit. És még egy dolog megütötte a fülemet, a 
környezetvédelmi felügyelőség igazgatója, Németh úr állította, hogy tudatos félrevezetés, 
haszonszerzés, „károkozás, hitelrontás, rémhírterjesztés”. Hogyha ezeket a tényeket alá tudjuk 
támasztani, akkor azt gondolom, hogy nyitott a pálya, és azokat, akik ilyen célból használják 
fel az általuk vélt vagy akár valós tényeket, kellőképpen meg kell büntetni, mert a magyar 
jogrendszer erre lehetőséget biztosít, akkor tessék feljelentést tenni, és meg kell büntetni 
azokat az embereket, akik akár politikai, akár egyéb haszonszerzés céljából képesek 
információkat felhasználni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, még Bödecs Barna! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Elnézést kérek, szerintem még egy lényeges kérdést 

tennék fel a felügyelőség igazgatójának, ez pedig az, hogy itt ebben a problémában 
folyamatosan keveredik a vörösiszap-probléma meg a Tatai Környezetvédelmi Zrt. 
tevékenysége a lefedés és a lefedőanyag tekintetében. A Greenpeace is a mintavételeinél meg 
a figyelőkutaknál lényegében beleesik abba a hibába, hogy egy olyan mintát látunk, ami jöhet 
akár a fönti anyagból, és jöhet akár a vörösiszapból is, és ez így nehezen bizonyítható. 
Kérdésem: a felügyelőség monitorozza-e, ellenőrzi-e a lerakott fedőanyagnak az összetételét?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én jogot végeztem, és a 

beszélgetés egy részét – megmondom őszintén – nem értettem, mert nem vagyok tisztában a 
szakkifejezésekkel, de nem is baj, mert azt gondolom, hogy ennek az ülésnek pont az az 
értelme, hogy az olyan laikusokat, mint amilyen akár én is vagyok, azokat vagy 
megnyugtassuk, vagy pedig, ha baj van, akkor jelezzük számukra, hogy ezt a bajt lehet 
kezelni. Most megpróbáltam beleélni magam egy almásfüzitői ember helyébe. Túl vagyunk 
egy kolontári katasztrófán, én is aggódnék valószínűleg, ha olyan híreket hallok, amit a 
Greenpeace itt megfogalmazott, ha azok az állítások igazak. Én is úgy vagyok egy kicsit, mint 
az előbb a képviselőtársam fogalmazott, az első két hozzászólásból azt gondoltam, hogy ez az 
ügy megfelelő módon van kezelve, és jött egy majdnem teljesen ellentétes állítás, olyan 
messze vannak a felügyelőség által megfogalmazott állítások attól, amit a Greenpeace 
mondott, hogy itt valami nem stimmel. Itt valahogy ezeket közelíteni kell, abban biztos 
vagyok, hiszen Németh Zoltán úgy fogalmazott, hogy jogszerű, korszerű és veszélytelen a 
tevékenység, a Greenpeace pedig úgy, hogy jogszerűtlen, veszélyes és korszerűtlen. Tehát ez 
annyira ellentétes állítás, hogy én nem tudom most már, hogy kinek van igaza, és én nem 
tudok egy olyan országban élni, ahol egy alternatív hatóság szerepét próbálja a Greenpeace 
elfoglalni. Ezt az országot nem lehet úgy működtetni, hogy van egy hatósági rendszerünk, 
amelyik hol jól, hol rosszul működik, azt lehet bírálni, meg biztos követ is el hibákat, de 
valamennyi hitelességet meg bizalmat kell hogy kifejezzünk a hatóságok iránt, mert 
egyébként meg fogunk bolondulni egy idő után.  

Tehát nem tudom, hogy miért osztrák szakértőt hívott a Greenpeace segítségül. 
Ennyire nem bíznak már az itteni, mondjuk Tudományos Akadémia véleményében, mert ha 
jól értem, akkor itt nemcsak egy hatóság és Greenpeace közti vita van, vagy egy cég és a 
Greenpeace közti vita, hanem van tudományos vita is. Hiszen Bándi professzor, akit 
sajnálom, hogy nincs jelen, de úgy beszélni róla, hogy nincs jelen, ezt nem javaslom, hogy 
nagyon belemélyedjünk, mert biztos van, amit megcáfolna, és van, amire azt mondaná, hogy 
azt nem úgy gondolta.  
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Tehát összességében azt szeretném, hogyha erről az ülésről úgy mennénk el, úgy 
tudom, 12 óráig terveztük, hogy az a mondat hangozzék el az olyan laikusoknak, mint én is 
vagyok egy kicsit, hogy itt gáz van vagy nincs gáz. Nem szeretnék úgy erről az ülésről 
elmenni, hogy ha mondjuk valaki megkérdezne engem egy gyűlésen Almásfüzitőn, nyugodt 
lelkiismerettel tudjam nekik mondani, hogy emberek, a hatóságok próbálják tenni a dolgukat, 
van egy cég, amelyik végzi a munkáját, vagy azt mondjuk, hogy hú, baj van, és evakuáljuk az 
embereket, mert egy kicsit az az érzésem van, és értem a Greenpeace logikáját, hiszen nagyon 
nehéz helyzetben van, mert szembe kell menni sokszor az emberek érdekében egy hatósági 
rendszerrel, kell használni hatásos eszközöket, meg nem konvencionális eszközöket is, csak 
Kolontár miatt óvatosan kell ezzel bánni. Mert emberek megijedhetnek, és elindulhatnak 
olyan láncreakciók, amelyeket senki nem fog tudni kezelni, és nem hiszem, hogy a 
Greenpeace-nek ez lenne az érdeke.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kormánypárti, egy ellenzéki felszólaló sorrendjét 

próbáljuk követni, úgyhogy most én tennék fel néhány kérdést, és utána még Schmidt Csaba 
és Bácskai János jelezték, hogy hozzá kívánnak szólni. A hozzászólásom idejére átadom az 
elnöklést alelnök úrnak.  

 
(Az elnöklést dr. Nagy Andor alelnök veszi át.)  

 
ELNÖK: Köszönöm, az elnöklést átveszem, megadom a szót az elnök úrnak.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Én is elsősorban kérdéseket szeretnék 

megfogalmazni részben a hatóság, illetve a Tatai Környezetvédelmi Zrt. képviselői számára. 
Részben majd lesz egy-két kérdésem Rácz András helyettes államtitkár úr felé is. 

Az első kérdés, ami előkerült egyébként Bödecs Barna hozzászólásában is, ez arra 
vonatkozik, hogy az a biodegradációs komposztálási eljárás, amelyet alkalmaznak 
Almásfüzitőn, ez alkalmas-e az engedélyben szereplő valamennyi veszélyes anyag, ugye itt 
egy 400 tételes lista van, ebből 160 veszélyes hulladék, ezeknek a lebontására avagy sem.  

Amikor tavaly az almásfüzitői helyszínen jártunk, akkor a cég képviselői azt 
fogalmazták meg, hogy ez a 400 tételes lista, csak aki nem ismeri esetleg, ebben olajtartalmú 
hulladékok, nehézfémtartalmú hulladékok, egyéb dolgok szerepelnek, amelyeknek a biológiai 
degradációja eléggé problémásnak látszik. Egyébként szerepelnek olyan tételek is, hogy 
egyéb, közelebbről meg nem határozott hulladék, aminek az összetételével kapcsolatban igen 
kevés információnk van, és a cég képviselői akkor, személyesen Farkas úr, azt mondta, hogy 
ők csak olyan hulladékot vesznek át a tevékenységre, amely bizonyítottan az eljárásban 
lebontható. Ezt nyilván csak akkor tudjuk igazolni vagy cáfolni, ha tételesen végignézzük, 
hogy mit fogadott be a cég, de feltételezem, hogy ez így van, és a cég valóban csak olyan 
hulladékokat vesz át ebből a 400 tételes listából, amelyeknek a lebontására az eljárás 
alkalmas, felmerül az a kérdés, hogy a felügyelőség mi a fenének ad ki egy olyan engedélyt 
erre a tevékenységre, amely tartalmaz olyan anyagokat, olyan anyagokra vonatkozik ez az 
engedély, amelyeknek a lebontására az eljárás a cég szerint sem feltétlenül alkalmas. 

Tehát mi az oka? Lebontja-e ez a biodegradációs eljárás a 400 tételes listában szereplő 
valamennyi hulladékot úgy, hogy azok nem maradnak meg potenciális szennyezőforrásként a 
tározó felszínén, és ha esetleg nem, akkor mi az oka annak, hogy az engedély vonatkozik 
ilyen anyagokra?  

A másik kérdés, hogy ugye ebben sem látunk teljesen tisztán, alapvetően az a szakmai 
álláspont, hogy a tározótéren kívül tapasztalható szivárgás, tapasztalható szennyezés. Ezeket a 
monitoringkutak adatai mutatják. Ez a szennyezés csökkenő trendet mutat a felügyelőség 
álláspontja szerint, a Greenpeace szerint hullámzó trendet mutat, ebbe én most bele sem 
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mennék, de ennek a szennyezésnek alapvetően a vörösiszap a forrása. Tehát olyan 
szennyezőanyagok jelennek meg benne, amelyek a vörösiszapból származnak. Na most, 
önmagában ez nem meglepő, hiszen nyilván hosszú évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy 
mondjuk egy felszínre lerakott veszélyes hulladék a teljes vörösiszap-mennyiségen 
átszivárogva megjelenjen a monitoringkutakban. Miért látja a felügyelőség bizonyítottnak azt, 
hogy ezekben a nem szigetelt tározókban mondjuk évtizedek múltán a lassú vándorlás 
eredményeképpen nem jelenthetnek meg azok az anyagok, amelyek a fedőrétegben 
elhelyezett termékben jelen vannak? Hogyha most nem is mérhetőek esetleg a fedőrétegből 
származó szennyezőanyagok a monitoringkutakban, mi a garancia arra, hogy ez később nem 
fog előkerülni?  

A harmadik kérdés, amit a Greenpeace vetett fel, hogy nem vizsgálták az engedélyezés 
során a Duna-part, illetve a dunai ártér mint Natura 2000 területre gyakorolt hatást, hogy ez – 
egyszerű kérdés – igaz-e vagy sem? Tehát az engedélyezés során megvizsgálták-e a Natura 
2000-re gyakorolt hatását a létesítménynek, avagy sem? Ha nem, akkor miért nem, ha igen, 
akkor mi az eredménye ennek a vizsgálatnak?  

A negyedik kérdés az említett magas határértékek megállapítása. Azt én adott esetben 
el tudom fogadni, hogy egy évtizedek óta fennálló szennyezőforrás esetében nem lehet azt 
mondani, hogy az általános határértékekre azonnal le kell szorítani a talajvíz-határértékeket, 
hiszen ez fizikai képtelenség, hogy egyik percről a másikra ez megtörténjen. De a Greenpeace 
tájékoztatása szerint itt a ténylegesen mérhető szennyezőanyag-koncentrációt többszörösen 
meghaladó határértékeket állapított meg bizonyos szennyezőanyagokra a hatóság. Ez 
megfelel-e a valóságnak, amit a Greenpeace állít, vagy sem? Hogyha valóban többszörös 
határérték-megállapításra került sor, akkor mi indokolta azt, hogy a ténylegesen létező 
szennyezési értéket sokszorosan meghaladó határértéket állapítsanak meg? Számít-e a hatóság 
arra, hogy emelkedni fog ezeknek a szennyezőanyagoknak a koncentrációja, ami miatt esetleg 
egy játékteret akarnak engedni ebben a dologban?  

Rácz András helyettes államtitkár úrhoz vonatkozik a további, de nem biztos, hogy ő 
mindenre fog tudni válaszolni, hiszen ezek a kérdések Illés Zoltán államtitkár úr 
kijelentéseivel kapcsolatosak. Egyfelől államtitkár úr a parlamentben azt jelezte november hó 
folyamán, hogy ő egyetlen tartós megoldást tart elképzelhetőnek az ügy kapcsán, ez az, amit 
egyébként Németh úr határozottan elutasított, hogy ezt a szennyezőforrást itt fel kell 
számolni, és el kell szállítani a vörösiszapot és az azt lefedő réteget. Ennek a pénzügyi 
költsége rendkívül magas, ez a magyar költségvetés számára nem áll rendelkezésre, de hogy 
az Európai Unióhoz fog fordulni annak érdekében, hogy uniós támogatáshoz jussunk ennek a 
kárelhárításnak a finanszírozásra. Ezzel kapcsolatban történt-e valami előrelépés? Várható-e 
valami? Fordult-e az államtitkárság, illetve a minisztérium az EU-hoz, és érkezett-e erre 
válasz? 

Az államtitkár úr ugyancsak ebben a novemberi felszólalásában határozottan azt 
állítja, hogy itt az almásfüzitői telephelyen komposztálás nem folyik. Tehát, hogy itt 
gyakorlatilag egy lerakás zajlik, ami ellentétes álláspont azzal, amit a felügyelőség, illetve a 
cég maga képvisel, hogy mi az aktuális álláspontja a minisztériumnak azzal kapcsolatban, 
hogy folyik-e komposztálás, és az államtitkár úr itt félretájékoztatta a parlamentet és a 
közvéleményt, vagy nem folyik komposztálás.  

Egyébként itt jegyzem meg azért, hogyha itt felmerült már a rémhírterjesztés vádja, 
ami egy büntetőjogi kategória – itt jegyzem meg -, tehát azért nem kispályázunk, amikor 
rémhírterjesztéssel vádolunk meg embereket, az elmúlt húsz évben közéleti szereplők közül 
egyetlenegyet ismerek, akit rémhírterjesztéssel egy hatóság megvádolt, ez Illés Zoltán 
államtitkár úr volt, amikor nem volt még államtitkár, és a csepeli galvániszap-lerakás kapcsán 
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség őt 
konkrétan eljárás alá vonta rémhírterjesztés kapcsán, amit aztán persze ejtettek. Én csak 
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szeretném jelezni, hogy azért ezekkel a vádakkal szerintem érdemes óvatosan bánni, és a 
környezetminőségért, környezetbiztonságért érzett aggodalom, még ha esetleg 
bebizonyosodik, hogy helyenként nem száz százalékosan pontosan tájékoztatással járt együtt, 
amiről még egyelőre nincs biztos tudásunk, akkor is én nagyon óvatos lennék, hogy ezt ilyen 
büntetőjogi kategóriák keretében próbáljuk-e meg kezelni.  

Első körben nekem ezek lennének a legfontosabb kérdéseim. De legyen utolsó kör is, 
reméljük, hogy mindenre választ kapunk, és akkor nincs több kör.  

 
(Az elnöklést Jávor Benedek elnök veszi vissza.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Schmidt Csabának megadom a szót. Parancsolj, képviselő úr! 
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság, Vendégeink! Nehéz már 

itt a vége felé új kérdéseket feltenni. Részben vélemény is lesz a kérdéseimben. Én is, ahogy 
Fejér Andor képviselőtársam itt megfogalmazta, eléggé nehéz helyzetben érzem magam, 
amikor két, teljesen egyértelműen ellentmondó vizsgálati eredmény van és mintavételi sor 
előttünk, és mind a kettő esetében akkreditált mérésekre hivatkozunk, ami, azt gondolom, 
hogy egy nagyon fontos kérdés, hogy valóban akkreditált mérésekről van szó, és hogy ezek 
visszaellenőrizhetőek-e. Tehát egyébként én vegyész végzettségű vagyok, ha már itt mindenki 
elmondja, hogy milyen végzettséggel rendelkezik, akkor ezt szeretném tisztázni. Azt 
gondolom, hogy ez szándék kérdése, hogy ezeket tisztázzuk mind a két fél részéről. Tehát a 
Greenpeace, illetve a felügyelőség. Mind a két esetben elhangzott a mintavétel 
manipulálásának a feltételezése a másik oldal vonatkozásában. Az akkreditált mintavételezés 
esetében meg kell lennie, hogy honnan vettük a mintát. Ebben az esetben le lehet ellenőrizni, 
hogy ugyanonnan a másik fél mintát vesz, és megnézzük a mintavételi pontokat, és 
megnézzük, hogy ugyanaz az eredmény jön-e ki, ami egyébként a mintavétel során az egyik 
mérésben történt, és onnantól kezdve a független laborok, amik itt említésre kerülnek, én egy-
kettőt ismerek, valóban országosan ismert, akkreditált laborokról van szó, alkalmasak 
lehetnek arra, hogy ezeket a méréseket elvégezzék.  

De itt van a mintavételi pontokkal problémám, és ez utal arra, és az egyik legfontosabb 
kérdés, hogy az alapkérdésen kívül, tehát, hogy a vörösiszapgátak megfelelő védelmet 
nyújtanak-e, és én is szétválasztanám a rekultivációs tevékenységet. Az első kérdés, hogy 
maga a tározó biztonságos-e. Ez egy fontos kérdés, de emellett a rekultivációs tevékenység is 
nagyon fontos, és azt megnézni, hogy valójában feltételezéseink vannak, vagy tudjuk azt 
bizonyítani, hogy abból a rekultivációs tevékenységből olyan szennyezőanyag kerül ki erről a 
lerakóról, ami a vörösiszapból nem kerülhetett ki. Én erre vonatkozó utalást egyet hallottam, 
az a higanynak a megjelenése egy nem akkreditált, hanem egy pohárban lévő vízmintában, és 
ugye azért azt tudjuk, hogy higanyhoz hozzájutni, ha valakinek még van régi hőmérője, nem 
olyan nehéz. Tehát ebben az esetben én azt gondolom, hogyha van egy ilyen vízminta, akkor 
meg kell kérdezni, hogy honnan származik, és meg kell próbálni ott mintát venni, hogy 
ismételten kimutatható-e ez. Egyébként nem lehet elfogadni azt, hogy itt higanyszennyezés 
előfordult. Tehát én ezt azért szeretném leszögezni, hogyha valaki ilyen mintát talált, ami egy 
nagyon fontos bizonyíték lenne, hogyha ilyen van, akkor onnan ismételten mintát kell hozni, 
és nyilván legalább egy embernek el kell tudni mondani, hogy ez hol volt. Nyilván akár nem 
személyesen is, tehát nem kell tudnunk, hogy ki mondta. Én erre szeretném felhívni a 
figyelmet, egyébként pedig ne operáljunk vele, mert hogyha nem tudjuk bizonyítani, akkor 
olyan mintha nem lenne. Ezt tartanám fontosnak. 

Amit még kérdeznék, ez a Greenpeace-re vonatkozik, mert természetes az, és azt 
gondolom, hogy fontos is a kolontári események után, hogy mi itt a vörösiszapra sokkal 
nagyobb figyelmet fordítunk, és kell is tennünk, hogy a tározók biztonságát megtegyük, de azt 
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gondolom, hogy a Greenpeace egy nemzetközi szervezet, és nemzetközi szinten vállal 
felelősséget, én azt kérdezném, hogy a környező országokban vagy akár Nyugat-Európában is 
kezdeményeztek-e ilyen vizsgálatokat, hiszen itt elhangzott, hogy nemcsak a magyarországi, 
hanem a regionális feladatokat is önök ellátják, azt kérdezném, hogy más országokban is, 
amelyek adott esetben a magyar vízbázist szennyezhetik, hiszen a Kárpát-medence vízgyűjtő 
területéhez tartoznak, itt is folytatnak-e ilyen vizsgálatokat. A Kárpát-medencei vízbázis 
szempontjából ez is fontos lehet, de meg tudnak-e nyugtatni mindannyiunkat, hogy a 
Greenpeace nemcsak Magyarország esetében a kedvező médiafigyelmet használja ki ezeknél 
a vizsgálatoknál? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bácskai János! 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Igyekszem rövid lenni, Ferencváros polgármesterként eléggé hasonló 
problémakörrel találkozom, ismerem már 15 éve a Budapesti Vegyiművek Illatos úti 
telephelyén hátrahagyott „örökséget”, hogy úgy mondjam. Ott egy 120 éves üzemnek, most 
felszámolás alatt álló üzemnek az „öröksége” van, a közeli Illatos-árok közvetlenül viszi be 
adott esetben a belekerülő szennyezést a Ráckevei-Soroksári-Duna-ágba, ami 
természetvédelmi terület többek között. Nem beszélve arra, hogy három kerület közvetlen 
környezete érzi magát veszélyben az ott lévő anyagok miatt. Ezt csak azért tartottam 
fontosnak elmondani, mert Nagy Andor alelnök úr is hangsúlyozta, hogy jó lenne, ha úgy 
mennénk el innen a mai bizottsági ülésről, hogy mondanánk valamit a közvéleménynek. 
Tekintettel arra, hogy itt elég sokszor elhangzott a rémhírterjesztés vádja, nem beszélve nagy 
tekintélyű professzoroknak a kvázi lehülyézéséről, amit én nem tartok – elnézést a 
kifejezésért, idézőjelben mondtam – több szempontból sem szerencsésnek. Hiszen, hogyha 
egy parlamenti bizottságnak feladata van, az pontosan a tisztázás, a megnyugtatás, és ezek 
feltételeinek a megteremtése.  

Tehát a ferencvárosi tapasztalatokból is okulva mondanám, hogy nálunk is az első 
kérdés az volt, hogy tulajdonképpen most mi van a vegyiművek területén. Mi az, ami ott 
található, mi az, ami nem, és nagyon érdekes volt, hogy soha nem vizsgálta például a hatóság 
sem annak az anyagnak, a DDT-nek a jelenlétét, amit ott gyártottak több mint 15 éven 
keresztül, és tudjuk, hogy soha nem bomlik le. Milyen érdekes, hogy soha nem is találtak, 
hiszen nem is vizsgálták. Ezzel szemben egy ott lévő cég, aki ott tulajdonos is, az vizsgálta 
akkreditált módon, és itt egy másik nagyon fontos kérdés, amit képviselőtársam felvetett, a 
mintavétel fontossága. Hiszen a Greenpeace is, hogyha azt szeretné, hogy komolyan vegyék a 
mondanivalóját, akkor ne a helyi lakos mintavételére hivatkozzék, és ne olyan eredményeket 
mutasson be, ami vagy igaz vagy nem, vagy hihető vagy nem. Az lenne a jó, és akkor 
tulajdonképpen zárnám is a részletekbe nem menő mondanivalómat, hogyha meg tudnánk itt 
állapodni, vagy legalábbis iránymutatásokat adnánk a hatóságnak és a minisztériumnak is 
adott esetben, hogy írjuk körül a problémát. Mi az, amit el szeretnénk érni? Valószínűleg az, 
hogy tudjuk, hogy mit kellene mérni, milyen rendszerességgel, és adjunk hitelt egymásnak. 
Tehát az itt vitatkozó feleknek pontosan az ott élők és egyáltalán a bővebb környezetben élő 
lakosság érdekében is, hogy ne járassuk már le ezt a szakmát.  

Én azt gondolom, hogy a környezetvédelmi szabályozás Magyarországon európai 
szintű, élenjáró, és ehhez képest ami itt elhangzott, az ezt próbálja befeketíteni és 
elbizonytalanítani, de én azt gondolom, hogy a szabályozás megfelelő, csak annak 
megfelelően kellene eljárni mindkét félnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi László képviselőtársunk jelezte, hogy egy rövid 

kérdést szeretne feltenni. Tekintve, hogy ő nem a bizottság tagja, az, hogy ő ezt a kérdést 
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felteheti-e, erről szavaznia kell a bizottságnak. Én kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki 
az, aki támogatja, hogy szót kapjon képviselőtársunk a bizottság ülésén. (Szavazás.) 9 igen, 5 
tartózkodás. Tehát megszavaztuk, én maximum kétperces időkeretben kérném, hogy 
fogalmazd meg.  

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzés, én láttam azt 

a vízmintát, sőt a mintavétel másnapján ki is vitettem magam a helyszínre, és megkértem, 
hogy mutassák meg, hogy honnan vették, még éppen lehetett látni, hiszen a Duna vízszintje 
egy kicsit már megnőtt. Akkor lehet megismételni ezt a fajta mintavételt, hogyha megint egy 
olyan extrém alacsony vízállás következik be. Én még láttam, hogy honnan vették, volt a 
kezemben ez a minta, ezt tényleg egy laikus vette, nem szabványos módszerekkel, de 
ugyanakkor azt gondolom, hogy nem az a dolgunk ma itt, hogy megkérdőjelezzük ennek a 
mintának a validitását, és utána az akkreditált laborban kapott eredményeket, hanem az a 
dolgunk valóban, hogy minél több felülvizsgálat és mérés történjen a közeljövőben. És azt 
gondolom, hogy itt a helyzetet akkor tudnánk valamilyen módon a megoldás felé lökni, 
hogyha egy teljes környezetvédelmi felülvizsgálatot kezdeményezne az, akinek ez a dolga. 
Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én akkor megadnám a lehetőséget a meghívottaknak, 

hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljanak. Azt javaslom, hogy az első felszólalás 
sorrendjét tartsuk meg, tehát elsőként Farkas urat, a Tatai Zrt. részéről kérném meg, hogy 
reagáljon, ezt követően Németh urat, majd a Greenpeace részéről nem tudom, hogy Simon 
Gergely vagy Szegfalvi Zsolt kíván válaszolni az elhangzottakra. És természetesen helyettes 
államtitkár úr is szót kap majd. Azt kérem, hogy az idő rövidségére való tekintettel 
igyekezzenek 5-6 perces időkereten belül tartani a hozzászólásokat. Természetesen tudom, 
hogy ez nagyon nehéz lesz, hiszen rengeteg kérdés elhangzott, de korlátos a rendelkezésünkre 
álló idő.  

Farkas Béla válaszadása 

FARKAS BÉLA, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. környezetvédelmi igazgatója: 
Köszönöm a szót. Megpróbálok gyorsan reagálni, mert 2-3 percben igazán nehéz tíz perc alatt 
feltett kérdésekre, mindenre válaszolni. Illetve elég nehéz helyzetben vagyok, mert nyilván 
nem én leszek az utolsó megszólaló e tárgyban, ha esetleg a reagálásomra új információk 
felmerülnek, nyilván azokra nem tudok választ adni.  

Kezdeném először a bizottság által felvetett kérdésekkel, ezekre fontos, hogy 
mindenképpen választ adjunk. Milyen anyagok kerülnek be a technológiába? Olyan anyagok, 
amelyek alkalmasak a lebontásra. A neves jogászprofesszort, Bándi professzort idézném: „az 
engedély kiadásánál és a célok meghatározásánál főleg hasznosítás tekintetében a célt kell 
nézni mindig”. Ez az ő szakvéleményében le is van írva. Itt pedig a cél a fedőréteg, egyfajta 
mesterséges talaj kialakítása, ennek kell megfelelni a beérkező anyagoknak. Sokféle anyag 
érkezik be, nagyon sokféle anyag van az engedélyben. A laikusoknak mondom, hogy a sok 
EWC-kód nem jelenti azt, hogy ezek az anyagok különböznének kémiai összetételükben, 
ugyanis anyagcsoportok, az európai hulladékszabályozás ugyanis tevékenység alapján 
eredezteti a hulladékok besorolását, adott esetben 30-40 vagy 50-féle hulladék is ugyanazt 
jelenti. És minden csoport, anyagcsoport vagy tevékenységi sor végén az egyéb 
hulladékoknak is helyt adnak, hogy ahová nem lehet besorolni hulladékokat, azokat is be 
lehessen illeszteni valahová. A beérkező hulladékoknak kémiaiösszetétel-vizsgálata történik, 
ezt a hatóság is végzi. A folyamat végén az anyagösszetételt, ami kihelyezésre kerül, szintén 
ellenőrzi a hatóság. 
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Az anyagokkal kapcsolatban, illetve a mennyiségekkel kapcsolatban elhangzott, itt 
reagálnék a Greenpeace-re is, hogy az egyik évben, 2010-ben 90 ezer tonna veszélyes 
hulladék átvétele történt meg, ez szennyezett talaj. Elég nyilvánvaló, hogy szennyezett 
talajból mesterséges talajt viszonylag könnyű előállítani, a döntő részt szennyezett talajok és 
szennyvíziszapok teszik ki az átvett hulladékoknak, illetve olajos hulladékok is vannak, ahogy 
tavaly be is mutattuk a kolontári bizottság bejárásán. Ezek az anyagok a világ minden részén 
biológiaihulladék-kezelésre kerülnek, sőt a kármentesítésnél is biológiai eljárásokat 
alkalmaznak in situ. Gondolom, a szakemberek nagy része érti ezt, de ez egy bevett eljárás. 
Attól függetlenül, hogy hol végezzük el, ha in situ a kármentesítésnél, mondjuk egy olajos 
hulladéknál a területen vagy egy telephelyen, ahol kedvezőbbek a körülmények, és kontrollt 
lehet gyakorolni, ez nekem elég nyilvánvaló. 

Hogy honnan történik mintavétel, ez egy nagyon fontos dolog, amit mi 
megjelentettünk, mintavételeket, illetve tudomásom szerint a hatóság is publikált, azok mind 
teljes jegyzőkönyvek, és külön mintavételi jegyzőkönyvek és vizsgálati jegyzőkönyvek is 
közlésre kerültek teljes terjedelmükben. Úgy gondolom, hogy ez alapvető különbség a két fél 
által megjelentetett eredmények között.  

Azzal, hogy mit mondanak a neves szakértők, úgy gondolom, hogy ugyanolyan neves 
szakértők dolgoznak a Tudományos Akadémiánál is és az ELTE-n is, akik már sokkal 
korábban foglalkoztak ezzel a témával. Almásfüzitőn is, velünk együttműködve, illetve tőlünk 
függetlenül is.  

Az almásfüzitői emberek tekintetében csak egy érdekes adalék, hogy az önkormányzat 
határozatot hozott, amelyben kéri a tevékenység egyrészt szigorúbb kontrollját, másrészt a 
folytatását. Ők úgy gondolják ugyanis, hogy az ő életminőségük a tevékenység kapcsán 
jelentősen javult. Szerintem ez egy fontos információ, és szintén tőlünk független, az ott 
élőket kell megkérdezni, úgy gondolom.  

Ami még rendkívül fontos a tevékenység kapcsán, hogy az a porzásmentesítési 
kötelezettség, amit a cég átvett a timföldgyártól, amelyik timföldgyár csődbe is ment, 
valószínű, a mai napig abban a helyzetben lenne, ahogy ’86-ban volt, mert biztos, az állam 
forrás hiányában viszonylag keveset tudott volna ráfordítani. Ezt a cég átvette, és a 
hulladékkezelés azért szükséges, hogy valamiből kigazdálkodja azt a munkát, ami a 
lefedéshez szükséges. Itt az anyagmennyiségekre visszatérve, felvetődött az is, hogy miért 
nem ezzel vagy miért nem azzal van lefedve, miért nem, mondjuk, termőfölddel van lefedve a 
terület. Meg is mutattam, hogy ilyen kísérlet volt, eredménytelenül zárult, másrészt ki lehet 
számolni, egy hektár az tízezer négyzetméter, száz hektár van. Közel kétmillió köbméter 
anyagra lett volna szükség, hogy lefedjék ezt a tározót, egy ugyanekkora tájsebet létrehoztak 
volna valahol, nem nehéz elképzelni, hogy ki kampányolt volna ez ellen leginkább.  

A Natura 2000-es érintettség tekintetében, nálam van egy térkép, illetve vannak erre 
vonatkozóan jogszabályok, hogy hogyan és mint kell vizsgálni egy engedélyeztetésnél a 
Natura 2000-es érintettséget. Az engedélyeztetés, úgy gondolom, hogy nem az én tisztem, 
erre majd a kolléga a felügyelőség részéről válaszol. Viszont, ami itt elhangzott, van egy 
jegyzék, amiben a Natura 2000-es területek szerepelnek, ezen a tározók és a tározók partjai 
nem szerepelnek. Nyilvánvaló okból: a tározók jóval hamarabb keletkeztek, mint az egész 
Natura 2000 szabályozás, illetve, hogy Magyarországra is ez begyűrűzött volna. Tehát ezeket 
nyilván figyelembe vették.  

A tározó állapotával kapcsolatban felmerült, hogy milyen állapotú az iszap, illetve 
azok a szakvélemények, amelyeket olyan szakértők állítottak ki, akik nem is jártak a területen, 
tehát meglepően kevés információhoz juthattak, és ebből messzemenő következtetéseket 
vontak le, nem rendelkeznek azokkal az információkkal, amivel, úgy gondolom, a 
minisztérium is rendelkezik, mert a környezetvédelmi hatósághoz is be lettek nyújtva, 
Kolontár után a gátakra, az iszapállapotra vonatkozó vizsgálatok és a háttérvizsgálatok is 
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mind el lettek végezve. A bányakapitányság be lett vonva új felügyeleti szervként, ő is 
végigellenőrizte a gátakat, komoly vizsgálatokat végeztek, kiegészítő vizsgálatokat végeztek, 
ezek mind rendelkezésre állnak. Egyébként az iszap állapotáról annyit, hogy ami itt fel lett 
hozva negatív példaként, hogy mi történne, hogyha kifolyik rengeteg sok iszap, azért az a 
kolontári bizottság jelentésében is le van szögezve, hogy itt ilyen Almásfüzitőn nem történhet, 
már csak azért, mert nincs a tározó felszínén folyadék, sőt sehol sincs benne folyadék, és a 
felső legszilárdabb réteg alatt is szilárd rétegek vannak, ugyanis erről vizsgálatok is 
rendelkezésre állnak. De ennek hiányában nyilván nehéz véleményt alkotni, illetve az 
meglepően szubjektív lehet.  

A tározók állapotával kapcsolatban, én is beszélek róla, de remélem, majd a 
felügyelőség és a minisztérium részéről is beszélnek, az egyedi határértékről, mert úgy látom, 
hogy nem mindenki tudja, hogy mit jelent. Van egy vonatkozó jogszabály a felszín alatti 
vizek állapotáról, a 219/2004-es rendelet, amiben az egyedi határérték egy külön definiált 
fogalom, amit a hatóságnak jogszabályi kötelezettsége kiadni a fennálló viszonyok esetén, 
hogyha egy olyan tartós környezeti kár van, amit nem lehet felszámolni vagy megszüntetni, 
bizonyos paraméterek esetén. Például az egyik előírás az igazolt csökkenő tendencia, amit 
nem egy éven belül szoktak vizsgálni, hanem hosszú évek viszonylatában. Csak úgy lehet 
összevetni valamit, főleg, hogyha a talajvízmozgás is ilyen jellegű, mint ezen a területen. 
 Tehát a hatóságnak el kellett járni az egyedi határérték kiadásában.  

A monitoringkutakkal kapcsolatban is reagálnék. Nagyon rövid az idő, azért hadarok 
ennyire, elnézést, a monitoringkutak kapcsán örülök, hogy a Greenpeace a saját sikerének érzi 
a monitoringkutak elhelyezését, de ez az eljárás már egy évvel a Greenpeace felbukkanása 
előtt elindult. Én azt nem értem, hogyha több tározó van, akkor miért kell egy civil 
szervezetnek akadályozni akár a többi tározónál az információhoz való jutást, miért kell 
értelmetlenül megfellebbezni határozatokat, például olyat, mint a vízjogi engedélyeknek az 
egységesítése.  

A fedőréteg-határértékek tekintetében, a fedőrétegnek a szennyvíziszapok szántóföldi 
kihelyezhetőségi határértékeinek az 50/2001-es kormányrendeletnek kell megfelelni. A 
fedőréteg tekintetében ez nyilván eltér a talajok B-szennyezettségi határértékétől, ez egy 
hulladéktározónak a lezárására vonatkozó határérték-rendelet, amit a hatóság megállapított. 
Ez a rendelet egyébként már az egységes környezethasználati engedély előtt érvényben volt.  

A tározók szivárgásával kapcsolatban elég sok műszaki háttér áll rendelkezésre. 
Kezdeném azzal, hogy a tevékenység megkezdéséhez el kellett végezni szennyezésterjedés-
modellezéseket. Tehát átjutás a tározón, de itt is ki kell hangsúlyozni, hogy mi juthat át a 
tározón, és miből mekkora koncentrációban. Többször elhangzott, hogy lerakás történik. Nem 
történik lerakás, ez egy hulladékhasznosítás, a meglévő tározó lefedése történik, csak ezt 
nagyon könnyű összemosni, és ezáltal hamis illúziókat kelteni, de ha valami egy 
meghatározott határértékrendszer alatt van, az azt jelenti, nyilván a jogalkotónak az volt a 
szándéka, hogy ez ne jelentsen környezeti kockázatot. A tározókon való átszivárgás a 
modellezés szerint is nagyon hosszú lenne, legrosszabb esetben is száz év fölötti. Tehát azok, 
amiket itt bemutatnak, hogy a lefedésnek bármilyen hatása lenne, az a legrosszabb esetben is 
ilyen rövid időtáv alatt nem mehet végbe, mióta a tevékenység folyik, viszont a tározók rossz 
állapotának és szivárgásának az teljes mértékben ellentmond, hogy a koncentráció a talajvízre 
vonatkozóan csökken. Több kútban is kimutatható tendencia szinte, nemcsak ezt az egy kutat 
vehetném elő, hanem a teljes monitoringsorozatot 1996 óta.  

Illetve fölmerült az, hogy miért nem fedtük már le a tározókat. Itt is azt tudnám 
mondani, hogy 170 hektárról van szó, illetve az a kötelezettség a porzásmentesítésre 
vonatkozóan, amit a gyártól vettünk át, az már tíz éve teljesült, erről hatósági határozat is van. 
A szállópor-koncentrációk tíz éve a határérték alatt vannak, tehát ezt a hatóság is elismerte, és 
szintén azt kell mondanom, hogy úgy haladt ez a lefedés, hogy ez az adófizetőknek nem 
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került pénzébe. Tehát az a kis szakasz, több mint 80 százalék lefedett, ekkora terület esetében, 
ahol több millió köbméterről van szó, úgy gondolom, egy komoly eredmény, és azt nem 
tudom elképzelni, hogy emiatt jelentősen gyorsabban vagy egyáltalán honnan tudtak volna 
ennyi anyagot szerezni a lefedés hamarabbi befejezéséhez. Illetve azok a szakvélemények, 
amit a Greenpeace részéről bemutattak, semmilyen műszaki iránymutatást nem adnak, csak 
közölnek egy-egy mondatban műszaki dolgokat, hogy így kellene vagy úgy kellene 
megoldani egy vörösiszap-tározó lefedését, de konkrét példákat vagy számításokat egyik sem 
tartalmaz.  

A Greenpeace felvetéseire reagálnék még röviden. Egyrészt a Bándi-szakvélemény 
szóba került, és az új hulladékgazdálkodási törvény is szóba került. Ez egy nagyon fontos 
dolog, hogy a Bándi-szakvéleményben is le van írva, hogy az új hulladékgazdálkodási 
törvény, ami megfelel az új keretirányelvnek, ami várhatóan most már rövidesen elfogadásra 
kerül, ez a technológia sokkal könnyebben engedélyeztethető lenne, sokkal inkább megfelel 
az új követelményeknek, és a szakvélemény azt is leszögezi, hogy nem vizsgálja a műszaki 
hátteret, azt átveszi egy másik tanulmányból, hanem csak az engedélyeztetés módját támadja 
ez a jogi szakvélemény úgy, hogy nincsen teljes körű információkhoz juttatva a szakértő, aki 
a szakvéleményét elkészíti.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Farkas úrnak a válaszokat. Megadom a szót Németh 

Zoltánnak, hogy reagáljon az elhangzottakra.  

Németh Zoltán reagálása 

NÉMETH ZOLTÁN, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség igazgatója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  

Nem biztos, hogy teljes körűen tudok minden kérdésre válaszolni, mert nem tudtam 
olyan gyorsan jegyzetelni, ahogy azt önök elmondták. Ha valami kimarad, akkor majd adott 
esetben kérdezzenek újra. Azért az elején szeretném mindenképpen leszögezni, hogy itt több 
dolgot hallottam a számba adni, amit én nem mondtam, úgyhogy kérném, hogy ezt rögzítsük. 
Tehát én rémhírterjesztéssel senkit nem vádoltam meg. Én azt mondtam, hogy egy ilyen 
folyamat zajlik, és nem állítottam, hogy ezt valaki tette volna, de ez csak egy a sok közül. 
Nos, egyrészt azért bevezetőként szeretném elmondani, hogy ezt az engedélyt nem én írtam 
alá, úgyhogy higgyék el nekem, hogy egyrészt a téma horderejére is azt mondom, hogy a 
különös és várható érdeklődésre való tekintettel, elég alaposan áttekintettem, hogy tényleg az 
engedélyezés körülményei, a technológia és minden egyéb hogyan zajlott annak idején, és 
azokat az állításokat, amiket megfogalmaztam, tartom, és nekem nincsen más álláspontom, 
tehát nincsen ellentétes álláspontom a Greenpeace-szel, nekem álláspontom van, ami 
egyébként egy Magyarországon működő államigazgatási szerv, egy hatóság álláspontja is 
egyben, ami a független és akkreditált laboratóriumi mintavételekkel és mérésekkel 
alátámasztott. Tehát azzal egyébként, hogy most itt ülünk, és három, egymástól teljesen 
független szervezet, egy Greenpeace, egy gazdasági társaság és egy hatóság itt ül az asztalnál, 
ez ilyen szempontból azért is kellemetlen, mert egy kicsit jobban összemossa ezeket a 
dolgokat, és akkor a végén még a Greenpeace részéről majd alátámasztódik az az állítás is, 
hogy én most ugyanazt mondom, mint a Tatai Zrt. képviselete, és eközben próbálnak 
összefüggéseket találni. Nem helyes mindez. Tehát nekem álláspontom van, ami egyébként a 
felügyelőségnek, egy független magyar hatóságnak az álláspontja, és ez teljesen független 
mind a Greenpeace, mint pedig a Tatai Zrt. érdekeltségétől és az álláspontjaitól.  

Úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna leszögezni. 
Nos, felmerült talán első kérdésként, hogy ezek az anyagok alkalmasak-e a 

komposztálásra. Itt most megint idézni tudnék. Ugye nyilván azokat az anyagokat kérdezik, 
amelyek szervetlen hulladékok stb., hogyan bomlanak azok le. Én ezt a 2011. február 14-i 
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biodegradációs komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai tudományos 
alapjainak összefoglalása című, Anton Attila igazgató úr által aláírt tanulmányt tudom 
bemutatni, amit ő az aláírásával és a pecsétjével ellátott. Én azt mondtam, hogy számomra ez 
a leghitelesebb szakértői vélemény ebben a kérdésben. Csak tényleg azért, hogy elhangozzon, 
és legyen már jegyzőkönyvben, meg egy kis ismeretterjesztésre is jó lehet, az anyagból idézek 
szó szerint. „A technológiában a hasznosításra átvett szervetlen hulladékanyagok, salakok, 
pernyék stb. a természetes talajfolyamatokban jelen lévő ásványi komponenst pótolják, illetve 
azok szerepét töltik be. A kialakított mesterséges talajban elsődlegesen a fizikai 
tulajdonságokat javítják, illetve lehetővé teszik a talajszerű működést, aminek következménye 
a szerves szennyezők degradációja. A szervetlen hulladékok eleve diszpergált formában 
vannak jelen, ami a felgyorsított biológiai folyamatokkal együttesen gyorsítja a mállást. Az 
elmálló szervetlen ásványok teljes mértékben hasznosulnak, mert alapvető növényi 
tápelemekké bomlanak. A tápelemeket a növényzet és az edafon hasznosítja.” Ezt az idézetet 
azért mondtam el, nyilván ebben további tények és információk és összehasonlítások is 
szerepelnek, európai viszonylatban történő összehasonlítások is szerepelnek, ami egyébként 
számomra kellő mértékben alátámasztja ennek a technológiának a korszerűségét, illetve azt, 
hogy ez a technológia megfelel azoknak a hulladékoknak a hasznosítására, amiket egyébként 
a cég kezelésre átvehet. Egyébként pedig, hogy a cég a különböző hulladékokból milyen 
összetételben és milyen receptúra szerint dolgozik, ez az ő felelőssége, a végcél a lényeg, 
mégpedig az, hogy az elkészített, előírástól eltérő komposzt megfeleljen azoknak a 
határértékeknek, amelyek egyébként mondjuk egy szántóföldön történő mezőgazdasági 
használatra is ezt az anyagot alkalmassá tennék. Ebből következően egyébként egyrészt a 
veszélyességéről már bizonyítható, hogy nem az, hiszen a mezőgazdasági hasznosításra ez az 
anyag alkalmas lenne a határértékek szerint, akkor ilyen szempontból ez veszélytelen, ahogy 
ezt a prezentációban is elmondtam, illetve ehhez nem is tennék hozzá mást. Nyilvánvalóan 
ebből olyan szennyezőanyag-kioldódás nem lehetséges, ami bármit veszélyeztetne. 
Amennyiben a cég pedig nem tudja ezeket a határértékeket teljesíteni, és azt a minőségű 
komposztot előállítani, ami egyébként a határértékeknek megfelel, akkor pedig nem 
helyezheti ki.  

Szóval, hogyha alkalmas ez az anyag mezőgazdasági hasznosításra, akkor biztosan 
alkalmas egy roncsolt területnek a lefedésére is. Egyéb előnyöket is taglal dr. Anton Attila. Ha 
valakit ez a tanulmány érdekel, akkor, bár nem hatalmazott fel rá az Akadémia, és ezt a 
felügyelőségnek készítette, szívesen megmutatom, illetve, gondolom, hogy a nyilvánosságra 
hozás ellen sem lenne kifogása az igazgató úrnak, meg kellene róla kérdezni. 

Nos, a 172 hektárból mindössze húsz hektárnyi az, ami még fedetlen. Ennek 
rekultivációja folyamatosan zajlik, felmerült az a kérdés, hogy mi lesz a Neszmély-tározó 
sorsa; megmondom őszintén, nem tudom, ezért most ebből nem készültem, ez egy külön jó 
egyórás napirendet is igénybe venne, hogyha most erről elkezdenénk beszélni, egy biztos, 
hogy nagyon régóta folyó hatósági eljárás eredményeképpen most a kiegyenlítő rétegnek az 
elhelyezési határideje április 30. Na most, én nem akarok prejudikálni, vélhetően ez nem fog 
megtörténni, ugyanis a cég még el sem kezdte ezt a fajta tevékenységet. Itt lesznek egyéb 
problémák is, mert egy pozitív hatásköri összeütközés van a bányakapitányság és a 
felügyelőség között is. Erre sem térnék most ki. Remélem, hogy ezek majd a jövőben 
megoldódnak, egy biztos, hogy a hatóság minden tőle telhetőt megtett eddig is annak 
érdekében, legalábbis, mióta én a felügyelőség igazgatója vagyok, ezt biztosan tudom állítani, 
hogy a Neszmély-tározó rekultivációja is elkezdődhessen. Tehát az igazság pillanata április 
30-án jön el, akkor dől el, hogy a felügyelőségnek a másodfokon és helyben hagyott jogerős 
és végrehajtható határozata szerint az Ökodepónia Kft., ami a tározó üzemeltetője a 
kötelezettségnek eleget tesz-e, utána jönnek a további bírságolási eljárások, amiből egyébként 
nem kevés volt az elmúlt időszakban a céget érintően. 
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Nos, van-e folyékony anyag a tározóban? Olyan folyékony anyag, mint ami 
Kolontáron volt, nincs. Mindenki folyóparton járt már, lépkedett iszapban. Ennek az 
anyagnak, a vörösiszapnak az alsóbb rétegeiben ilyen iszapszerű, sűrű massza lehet, ezért is 
mondtam, hogy olyan vízszennyezés, mint ami Kolontáron volt, nem fordulhat elő, ugyanis ez 
az anyag nem ömlik. Aki járt Kolontáron, láthatta, hogy bent a tározóban is az a vörösiszap 
tudott kiszabadulni, amit a lúg, maga ez a folyadék, ennek a gyors kiömlése sodrásként 
magával vitt. De a vörösiszap-tározóba, ha bemegy az ember, ott, ahol átszakadt a gát, a feje 
fölött, oldalt látható a vörösiszap, tehát önmagában a vörösiszap ilyen szempontból nem 
folyik. Ilyen szempontból én nem tartom lehetségesnek, hogy ez az anyag innen 
kiszabaduljon. 

És akkor rátérnék arra, hogy biztonságos-e a gát. Ezt is csak a tényszerűség kedvéért 
akarom pontosan idézni. A bányakapitányság határozata, ez az, amit én említettem, hogy még 
a felügyelőség írta elő a gát állékonyságvizsgálatát, de hatáskörváltozás miatt 2011. január 1-
jétől a vörösiszap bányászati hulladéknak minősül, így a vörösiszap-tározók pedig bányászati 
hulladékkezelő létesítmények lettek, ez pedig a bányakapitányság hatáskörébe tartozik. A 
VBK 1475-11/2011-es számú határozat zárta le azt a vizsgálatot, amely megállapította, hogy 
a vizsgálat nem talált olyan elváltozást, károsodást, amely a gát tönkremenetelét okozhatja. 
Ezen felül még az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is az árvízvédelmi töltések 
tekintetében folytat ellenőrzéseket, és sem szivárgást, sem pedig a gát állékonyságának 
romlását nem tapasztalták. De mondom, erről egy hatósági eljárás is lefolytatásra került. 

Aztán beszéltünk itt a Bándi-véleményről. Túlságosan nem kívánnám bántani a 
professzor urat, és azért mondtam, hogy vélhetően nem voltak neki olyan mélységű 
információi, ami alapján ő megfelelő véleményt tudott volna alkotni. Azt ő is megállapította, 
hogy a tevékenység hasznosításnak tekinthető, és az uniós irányelv ilyen szempontból még 
megengedőbb is a magyar szabályozáshoz képest. Tehát ilyen szempontból ez nem probléma, 
viszont ő kétféle technológia engedélyezését vélelmezte, amiben téved, ugyanis itt nem külön 
mesterséges talaj és külön komposzt előállítása történik, hanem egy hasznosítási 
tevékenységre szól az engedély. További tévedése az is, hogy nem kerül sor települési 
hulladékok kezelésére, és biohulladékok kezelésére sem. Itt a biológiailag lebomló hulladékok 
és a biohulladékok között különbség van, így azokat a jogszabályokat nem is lehet 
alkalmazni, ami ebben a jogi szakvéleményben szerepelt.  

Tényleg elhangzott itt a Natura-kérdés, arra azért még térjünk ki. Nem tudom, hogy 
miért gondolják azt, vagy miért hangzanak el azok az állítások, hogy a felügyelőség a Natura-
kérdést nem vizsgálta. Vizsgálta. A felügyelőség vizsgálta a Natura-kérdést. Egyébként a 
Natura-területekre mind természetvédelmi, mind tájvédelmi szempontból kedvezőbb, 
nyilvánvalóan, mint a porzó felületű tározók. Egyébként a cég ettől függetlenül is végezhette 
volna a tevékenységét. Tehát jogszabály nem írja elő ennek a vizsgálatát, de vizsgálva lett.  

Aztán szóba került a végtermék, hogy a kihelyezett anyagot ellenőrzi-e a felügyelőség. 
Igen, a felügyelőség jóváhagyását követően lehet csak a képződő anyagot a tározóra 
kihelyezni, ahogy mondtam, ha nem felel meg, akkor ez az anyag nem kerülhet kihelyezésre. 
Ez természetesen akkreditált mintavételt követő akkreditált laboratóriumi vizsgálat után 
történhet meg. Egyébként, ahogy említettem, a felügyelőségünk is több alkalommal vizsgálta, 
a cégnek pedig saját kötelezettsége, hogy akkreditált laboratóriumi eredménnyel igazolja a 
kihelyezendő komposztnak a megfelelőségét.  

 
ELNÖK: Igazgató úr, a többieknek is még kell időt biztosítanunk, hogy ők is a saját 

álláspontjukat, illetve a válaszaikat a kérdésekre elmondhassák. 
 
NÉMETH ZOLTÁN, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség igazgatója: Jó, én gyakorlatilag befejeztem. Egy dolgot lenne még 
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érdemes talán mondani, hogy juthat-e szennyezőanyag a vörösiszapon keresztül a Duna 
vizébe. Azért képzeljük el, hogy egyébként ezek az anyagok, amiket mondtam, hogy 
mezőgazdasági hasznosításra alkalmasak, nehezen tudnának átjutni mondjuk 9 méter 
vastagságú vörösiszapon keresztül. És ennek vannak egyéb vegyi, azt mondom, magyarázatai, 
tehát nyilvánvalóan ez fizikai és kémiai képtelenség is lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A Greenpeace képviselőjét kérem, hogy egyperces időkeretben 

az elhangzott kérdésekre reagáljanak.  

Szegfalvi Zsolt reagálása 

SZEGFALVI ZSOLT, a Greenpeace Magyarország Egyesület igazgatója: Köszönöm 
szépen. Talán a legfontosabbnak azt tartom, hogy a Greenpeace mennyire tájékoztat félre. Itt 
többször elhangzott az, hogy mi ugye megtámadtunk a mérőkutak elhelyezésével 
kapcsolatban hatósági eljárásokat. Ezeket sem mi tettük, hanem egy győri illetőségű civil 
szervezet. Ráadásul ők nem megtámadták ezt az engedélyt, hanem további kiegészítéseket 
tettek hozzá, ami mostanában megvalósul. Egyébként az, hogy mennyire bízunk a hivatalos 
szervekben, szakértőkben, csak hogyha visszatérünk Kolontárra, miután megtörtént a 
vörösiszapömlés, az ÁNTSZ és az MTA is kiadott közleményt, amiben azt állította, hogy a 
kiömlött vörösiszap nem veszélyes. Ezek a vélemények pár nappal a vörösiszapömlés után 
mind a két honlapról visszavonásra kerültek. Tehát így a mi körülbelül negyvenéves 
nemzetközi gyakorlatunk alapján csak annak hiszünk, amilyen mintát mi vettünk, és 
egyébként, amit Kolontárnál mintát vettünk, és két nap múlva nyilvánosságra hoztuk, az 
MTA mérései pontosan ugyanazokat az értékeket adták pár nappal később. Az egyetlen 
különbség az volt, hogy milyen határértékekhez viszonyították, de az értékek teljesen 
ugyanazok voltak. Talán a legfontosabb dolog, hogy a Greenpeace mennyire riogat, illetve, 
hogy miért, milyen politikai és gazdasági haszonszerzés vezeti, hogyha Magyarországot 
nézem, akkor a Greenpeace kezdeményezője volt a cianidos bányászat betiltásának, amit – azt 
mondom, hogy – rekordsebességgel, két hónap alatt sikerült elérni. Természetesen nemcsak a 
Greenpeace volt benne, hanem három másik szervezet, és az LMP is ebben részt vett. Viszont 
pontosan a nagybányai ciánszennyezés kapcsán a cianidtörvény betiltása a környező 
országokra is ösztönzőleg hat. Egyébként a cianidos ügyekkel, a verespataki aranybányával 
továbbra is kiemelten foglalkozunk, és a magyar és román Greenpeace folyamatosan 
dolgozik, egyébként a Gergő dolgozik ezen az ügyön is.  

Nem kell messzire menni, Szlovákiában az ottani Greenpeace hatására sikerült elérni a 
kommunista időkben keletkezett szennyezések kezelésének törvénybe iktatását, és kimondani 
a kezelő és az állam felelősségét ebben az ügyben, és ez pontosan arra is szolgál, ugyanis 
Szlovákiában is vannak ilyen szennyező gócok, hogy megóvjuk akár a magyar területeket. De 
ha megnézzük Szlovákiában a mohi atomerőmű engedélyezési eljárásában, bár Magyarország 
északi része belelóg az 50 km-es hatásterületbe, ezt a szlovák hatóságok nagyvonalúan nem 
vették figyelembe, és a hatásterületet meghúzták a határon. Egyébként a minisztériumnak is 
adtunk be anyagokat azért, hogy tudja képviselni a magyar álláspontot, és elérjük azt, amit a 
nemzetközi egyezmények engedélyeznek.  

Sikeresen megakadályoztuk a WWF-fel együtt a tőketerebesi erőmű létrehozását, 
Romániában harcolunk a csertési aranybánya megnyitása ellen, a Rába-habzást az osztrák 
kollégáinkkal pár év alatt kezeltük, az összes bőrgyárat és az ott lévő hőerőművet 
technológiaváltásra késztettük. Az osztrák–magyar határra helyezendő heliligenkreuzi 
szemétégető ellen ugyancsak az osztrák kollégáinkkal együtt tüntettünk. Ez a mi 
kampányunknak is köszönhetően, a teljesen valóságtól elrugaszkodott tervezés hatására 
valószínűleg már nem lesz megépítve.  
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Mivel a Magyar Greenpeace is a kelet-közép-európai Greenpeace-régióba tartozik, 
most egy kiemelt projektünk a pala- és márgagáz kitermelésének a veszélyei. Hogyha 
megnézik, akkor épp most az EU Bizottság számára készült egy szakértői tanulmány, ami 
kifejezetten veszélyesnek ítéli. Egyébként a Greenpeace tevékenységének hála, Bulgáriában 
törvényerőre emelték azt, hogy betiltják a pala-, márgagáz-kitermelést.  

Egyébként talán még egy fontos dolog, hogy a Greenpeace évek óta harcol a 
génmódosított növények elterjedése ellen, ebben karöltve a magyar minisztériummal európai 
színtéren is harcolunk. És hogy mennyire komolyan gondoljuk ezt a feladatunkat, mikor az 
EU-elnökség közepén a magyar kormányzat a GMO főtárgyalóját elbocsátotta, akkor a 
Greenpeace alkalmazta őt, hogy továbbra is a biodiverzitás védelme megfelelő szinten legyen 
kezelve. Tehát én úgy érzem, hogy amit mi most önök elé tártunk, az csak egy ügy a sok 
közül, és talán a mi tízéves tevékenységünk, meg ezek a felsorolt tevékenységek mutatják, 
hogy kevésbé a politikai és biztosan nem a gazdasági haszonszerzés vezet minket. Egyébként 
azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az utóbbi években a civil szervezetek 
támogatottsága, környezetvédelmi, jogi ügyekben a fellépés törvényi eszközökkel egyre 
inkább ellehetetlenül, és a Greenpeace-nek van egy kiemelt szerepe, ugyanis pont ez a 
függetlenség és az állami támogatás teljes hiánya lehetőséget ad nekünk, hogy reagáljunk akár 
állami szervekkel, akár nagy, több milliárdos cégekkel szemben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Végül Rácz András helyettes államtitkár 

úrnak még megadom a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra.  

Dr. Rácz András helyettes államtitkár reagálása 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Az ön kérdésére válaszolva: Illés államtitkár úr felszólalásaiban 
tett kijelentések érkeztek felém, amiből az látszik, hogy Illés Zoltán ezt a témát különös 
figyelemmel kíséri. Nem azért nem jött el a mai napra ide a bizottság elé, mert ez a figyelem 
lankadt volna az ő részéről, miniszter úrral kell részt vennie az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóságán egy hivatalos programon. 

Generálisan itt az elhangzottak kapcsán azért szeretném egy picit a minisztérium 
szerepét tisztázni ebben az egész helyzetben. Ugye, a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai 
és intézményfelügyeletet lát el a felügyelőségek tekintetében, egyedi, hatósági ügyekbe nem 
lehet beavatkozni, és nem is lenne helyes beavatkozni. Itt egy jogerős határozatról van szó, 
aminek a menetrendje elméletileg első fokon a felügyelőség, másodfokon a főfelügyelőség, 
aztán a közigazgatási bíróságon a közigazgatási per, és most anélkül, hogy bárkit is 
megbántanék, bármilyen civil szervezetet is minősítenék, nincs szándékomban se a 
Greenpeace-t, semelyik másikat bántani, hiszen ők azt teszik, ami a dolguk, ami a feladatuk. 
De egy nagyon fontos tény itt nem hangzott el, vagy ha elhangzott, nem kapott elég figyelmet. 
Ugye, az kapott figyelmet, hogy miért nem intézkedik a hatóság, miért nem intézkedik a 
minisztérium. De ne felejtsük el, hogy az az egységes környezethasználati engedély, ami 
alapján a Tatai Zrt. a tevékenységét végzi, ez első fokon jogerőre emelkedett, vagyis senki 
nem fellebbezett a határozattal szemben. Tehát, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mit 
csinál a hatóság, hol van a minisztérium, akkor azt is meg kell kérdezni, hogy akkor hol 
voltak a civilek, amikor ezt meg kellett volna fellebbezni. Ez az engedély 2010. április 22-én 
emelkedett jogerőre, és itt a Greenpeace-nek a képviselője is szóba hozta azt, hogy Illés 
államtitkár úr hivatkozott arra, hogy ezért jelentette fel Gelencsér Tivadart, az akkori győri 
felügyelőség vezetőjét. Valóban, ugye az intézményfelügyelet keretében a munkáltatói jogok 
gyakorlása a minisztériumhoz tartozik. Tehát, ha úgy látjuk, hogy szakmaiatlan döntés 
születik valamelyik igazgatóságon, akkor az egyedi hatósági ügybe ugyan nem tudunk 
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beavatkozni, de a munkáltatói jogkör gyakorlásában a felmentését az igazgatónak meg tudjuk 
tenni.  

A hatósági mérésekről is szó volt itt, hogy mit mérnek, mit nem mérnek, fedőrétegből 
származó anyagok kimutathatók, nem mutathatók ki. Jelenleg csak a vörösiszap az, ami 
kimutatható. Ezt az elnök úr is mondta, hogy ez mérhető. Ez nem a Tatai Zrt.-nek a hibája, 
hanem az elmúlt 50 évé, aminek a szennyező anyagai akkor is benne lennének ebben a 
monitoringrendszerben, ha nem lenne Tatai Zrt., nem lenne ez az egységes 
környezethasználati engedély, és nem lenne semmi sem, mert a vörösiszap akkor is ott lenne, 
és akkor is okozna problémát. Itt visszautalva a kérdésre, hogy az államtitkár úr hogy látta ezt 
a kérdést, ő azt mondta, hogy a méricskélést, meg a különböző vizsgálatokat most már jó 
lenne befejezni. Egyébként körülbelül tíz ilyen vizsgálat zajlott az elmúlt másfél évben. 
Mindenki tartott már mindenféle vizsgálatot, és az, hogy szakmailag valamivel kétségeink 
vannak, az egy dolog, de az eljárás jogszerűségét ezek a vizsgálatok nem tudták igazolni. Itt 
felmerült kérdés Szegfalvi úr részéről, a Greenpeace részéről, hogy az államtitkár úr ígért 
ezzel kapcsolatban vizsgálatot. Hát ezt az elnök úr képviselői kérdésére válaszolva megírta a 
miniszter úr idén februárban, hogy jogszerűségi szempontból nem láttunk hibát az eljárásban. 
A szakmai szempont más dolog, Illés Zoltán erről sokat beszél a parlamentben, de 
jogszerűségi szempontból nem láttunk hibát, és semmilyen lehetősége nincs a 
minisztériumnak arra, hogy ezt a jogerős, meg nem fellebbezett, első fokon jogerős 
határozatot mi felülbíráljuk, hatályon kívül helyezzük, megváltoztassuk. Erre nincs 
jogszabályi lehetőség.  

Természetesen ez a kérdés az Európai Unió előtt van. Itt, ha ebből bármilyen ügy lett, 
akkor a minisztériumnak lesz véleményalkotási, intézkedési kötelezettsége, de ahhoz meg kell 
állapítani, hogy jogszerűtlen volt a dolog. Egyelőre nem tudunk másra hagyatkozni, csak a 
független magyar hatóságra, ami abból is látszik, hogy független, hogy szakmai szempontból 
nem mindig egyezik az államtitkárság szakmai véleményével a hatósági szakmai koncepció. 
De egyelőre a független magyar hatóság megállapításaira tudunk hagyatkozni.  

Visszatérve az elnök úr kérdésére, hogy az elszállítás tekintetében mi a koncepció. Az 
államtitkár úr ennek a felvetésére, mert ugye valami tényleges megoldás kellene, a 
minisztériumban egy nagy munka, egy nagy felmérés zajlott az elmúlt hónapokban, aminek a 
vége egy 30 milliárdos összeg lett és egy olyan volumenű munka, ami jelenleg 
megoldhatatlan, kivitelezhetetlen, és a forrását sem tudjuk előteremteni, nem áll rendelkezésre 
Magyarország költségvetésében. Kérdés, hogy az Unió felé fordulunk-e. A jelenlegi pénzügyi 
időszak keretei kimerülőben vannak, és itt kármentesítés tekintetében jöhetne szóba az uniós 
segítség, de jelenleg itt nem kármentesítésről van szó, egy rekultivációs tevékenység folyik. 
Mindenesetre azon leszünk, ahogy az államtitkár úr is ígérte, hogy a 2014-től ’20-ig tartó 
pénzügyi időszaknak a tervezési folyamatában figyelembe vegyük ezt a nem csekély összeget, 
amit ennek az elszállításnak, ha egyáltalán ez meg tud fizikálisan valósulni, az anyagi alapjait 
előteremtsük. Ugye nagy kérdések a 30 milliárdon kívül, amibe kerülne, hogy hol találunk 
ennek helyszínt, hát itt 17 millió tonna vörösiszapról lenne szó, amiben sem a föld, sem a 
földmunka, sem a fedőréteg nincsen benne. Ez körülbelül egy 76 hektáros tároló 
lerakóhelység kiépítését igényelné. Itt láttuk a felügyelőség számait is, ez körülbelül húsz 
méter mély medence lenne 76 hektáron, hét emeletes épület beleférne. Hol lenne ennek a 
helyszíne?  

A másik kérdés az, hogy egymillió fordulóval lehetne ide elszállítani a vörösiszapot. 
Egymillió forduló. Szó volt itt a kiporzásról, gondoljuk el, hogy az milyen kiporzást 
keletkeztet, egymillió fordulóval elszállítani oda.  

És akkor a tározók állékonyságáról is kéne néhány szót ejteni, ami úgy látszik, hogy 
rendben van jelenleg, hiszen egész más anyagból épültek, agyagból, egész más a résfal 
dőlésszöge, és ugye árvízvédelmi szempontból készültek ezek a gátak. Bős-Nagymaros 
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figyelembevételével épültek meg, még arra számítottak akkor, amikor ez épült. Na de hát, ha 
onnan elszállítják a vörösiszapot, akkor ezeknek a tározófal-állékonyságára is figyelemmel 
kell lenni. Ez egy olyan összetett probléma és egy olyan lehetetlen és gigászi és 
kivitelezhetetlen és sziszifuszi munkának tűnik, amit nem lehet megoldani máról holnapra. 
Tehát jelenleg most a minisztérium részéről azt a lehetőséget látom, hogy fokozott 
figyelemmel kísérjük, és ebben köszönöm a bizottság munkáját is. Ebben partnerek vagyunk, 
fokozott figyelemmel és fokozott hatósági kontrollal kísérjük az ottani folyamatokat, és 
várjuk, mint minisztérium, mert ugye most nem tudjuk hatályon kívül helyezni az engedélyt, 
semmilyen jogkörünk erre nincs, várjuk, hogy az Európai Unió milyen eljárást fog indítani, 
milyen véleményt fog formálni az ügyben, és annak tekintetében fogunk tudni lépni 
minisztériumi szinten. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a tájékoztatást. Úgy látom, 

hogy további kérdés, hozzászólás nincsen, úgyhogy én akkor megköszönöm valamennyi 
meghívott vendégünknek, hogy a bizottságot tájékoztatták az álláspontjukról. Én azt 
gondolom, hogy sok tekintetben sokkal világosabban és tisztábban látunk, mint az ülést 
megelőzően. Természetesen vannak továbbra is nyitott kérdések. Ezeket a bizottság tagjai 
egyénileg is és bizottságként is nyomon fogják kísérni, ahogy az ügy fejleményeit is és az 
uniós eljárást is, és bízunk benne, hogy mindenki számára kielégítő megoldások fognak 
születni ebben a kérdésben. 

Még egyszer köszönöm mindenkinek a megjelenést, további szép napot és jó munkát 
kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc) 
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