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(Az ülés kezdetének időpontja:16  óra)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KEPLI LAJOS (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait újfent és megjelent vendégeinket a
kolontári katasztrófát vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság kihelyezett ülésén.

Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy a délelőtt folyamán módosult a kihelyezett
ülés napirendje, így a két, eredetileg meghívott civil szervezet, az Esélyt az Életre a
Vörösiszap Után Egyesület és a Vörösiszap-károsultakért Kiemelten Közhasznú Egyesület
meghallgatására most ezen az ülésen nem kerül sor. Tájékoztatásul elmondom, hogy a délelőtt
folyamán kezdeményezték a kormánypárti képviselők, hogy a bizottság betű szerinti
ügyrendjébe nem tartozó, kártalanítással és újjáépítéssel kapcsolatos kérdéseket ne tárgyaljuk
most a mai ülésen. Ezt, többségük lévén meg is szavazták. Én bizottsági elnökként ezt
természetesen tudomásul veszem, ezért a napirend az alábbiak szerint módosult. A MAL Zrt.
ajkai üzeme vörösiszap-tárolójánál 2010 októberében bekövetkezett ipari katasztrófa
következményei és tanulságai, a helyreállítás helyzete és a jövőbeni feladatok, ez volt az
eredeti napirend, a módosított pedig: a MAL Zrt. ajkai üzemei vörösiszap-tárolójánál 2010
októberében bekövetkezett ipari katasztrófa tanulságai.

A MAL Zrt. ajkai üzeme vörösiszap-tárolójánál 2010. októberében bekövetkezett
ipari katasztrófa következményei és tanulságai

A meghallgatandó személyek köre tehát a két egyesületi vezető kiesésével a három
település polgármesterére korlátozódott. Toldi Tamás, Devecser polgármestere, Tili Károly
Kolontár polgármestere és Marton László Somlóvásárhely polgármestere a bizottság által
meghallgatandó személyek. A meghallgatás az eddigiekben is úgy zajlott és most is úgy fog
zajlani, hogy meghallgatjuk polgármester urak előadását, és utána a bizottság tagjainak,
illetve igény esetén a szakértőknek lesz lehetősége kérdéseket feltenni. Felhívnám a
polgármester urak figyelmét is, hogy a módosult napirend szerinti beszámolójuk megtartására
most kerül sor, és elsőként, mivel Devecserben vagyunk, vendéglátónknak, Toldi Tamásnak
adok szót.

Toldi Tamás beszámolója

TOLDI TAMÁS, Devecser polgármestere: Köszönöm szépen. Üdvözlöm önöket. Úgy
jöttünk ide a polgármester kollégáimmal, hogy nem tudtuk, hogy miről kell beszélni vagy mi
lesz, kérdésekre számítottunk, de szívesen beszámolunk. Tehát, ha jól értelmezem, arról kell
nekem néhány szót szólnom, hogy milyen tapasztalatai vannak ennek a katasztrófának, ahogy
egy polgármester látja.

Az elejéről kezdeném. Azt hiszem, hogy ez a katasztrófa olyan méretű és minőségű
volt, amire senki nem volt felkészülve. Sem az állami szervek, sem pedig a civil szervezetek,
sem a lakosság. Ez az első 4-5 napban nagyon látszott, kapkodás volt mindenki részéről, nem
tudtuk, hogy igazából mit tudunk tenni, tehát olyan szinten, hogy polgármester ismerősöket
hívtunk fel azonnal, járműveket próbáltunk keresni, azonban emellett a lakosság ellátásával
foglalkoztunk. Ezt követően viszont három olyan hónap volt, amikor nagyon profi módon –
én úgy gondolom – és hatalmas elszántsággal folyt a mentesítés.

A kormány nagyon nagy feladatnak tekintette az egész mentesítést és nagy eredményt
ért el azzal, hogy három hónap alatt Devecser városából teljesen kipucolta azt a vörösiszapot,
ami itt volt, és olyan szinten is, hogy például udvarokban, autóban, de átlagosan 20-30
centiméter mélységű volt az iszap. Mindenhol alaposan megtörtént a takarítás, a
belterületeken, a házak környékén, bent a házakban is. Azért volt ez fontos, és ezt láttuk mi is
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fontosnak, hogy ez az iszap – mivel mi sem tudtuk, hogy mi van benne – minél messzebb
legyen tőlünk. Ne itt maradjon. Akkor is, hogyha a házak bontásra kerülnek. Most látjuk,
hogy ezek a bontások milyen óvatosan kezelendő dolgok, az emberekkel való bánásmód is
mennyire fontos.

A lakosságnak ez a sorscsapása, ami közel 7-800 embert érintett, a nagyobb többségük
olyan sérülést szenvedett lelkileg, hogy szinte élete végéig fogja hordani. Jelenleg is látni,
ahogy emberek mennek lehajtott fejjel, akik előtte vidámak voltak. Olyan esetekben is
tapasztaljuk ezt, akik nem voltak közvetlenül érintettek ebben a katasztrófában.

Azt, hogy mi várható, az első időszakban nagyon problémás volt még az
információáramlás, azt hiszem, talán tíz nap után kezdtük el azt a rendszert, látva, hogy más
csatorna nincs, hogy összehívtuk az embereket, és lakossági fórumokat tartottunk, és ezeket
az első időszakban gyakorlatilag kellő sűrűséggel tartottuk, volt olyan, hogy egy héten 2-3
alkalommal is talán.

Akkor szinte mindig volt új információ, amit át kellett adni. Itt azt tudomásul kell
venni, ha az emberek lelkiállapota olyan, amilyen, tehát, azt hiszem, hogy ehhez tudtunk
alkalmazkodni, tudtuk ezt kezelni. De nem volt ez könnyű. Ez ahhoz mindenképpen jó volt,
hogy a legaktuálisabb dolgokat tudjuk közvetíteni. Persze, hogy mindenféle megjegyzés,
észrevétel, viselkedés volt, ez vele járt. De én úgy tekintem ezt – akik a katasztrófakezelésben
tapasztalatot szereztek, mondták -, hogy ezzel együtt kell élni, tehát tudomásul kell venni,
hogy ilyen helyzet van. Az emberek a sorsukat rendezve látják, de a kárpótlás folyamán látja
azt, hogy esetleg valaki más jobban járt, akkor elkezdődött egy rivalizáció és egy irigykedés,
ez ilyen pletykás és mások dolgaival foglalkozó közösség lesz minden közösségből bármelyik
országban, bármelyik földrészen. Így van ez Devecserben, ezt érzékelem én most is. Ezzel
együtt kell élni, ez sok évig így lesz, ezt mondják.

Annak ellenére történik ez, hogy az újjáépítést nagyon időben tudta elkezdeni a
kormány. Ez fontos volt, hogy időben megtörtént a kijelölése a területeknek. Látni kell, hogy
az ügyek intézése egy kis pici hivatalon keresztül történik zömmel, pedig volt azért egy
komoly apparátus, tehát a katasztrófavédelem különböző szervei, akik végezték a maguk
munkáját. Az első időszakban szinte rátelepedtek – erős a kifejezés, de ez az igazság – a
hivatalra, de kénytelenek voltunk rá, hogy ez így történjen, mert valóban tudták, hogy mit kell
csinálni. Ezt követően folyamatosan vettük át az önkormányzatok, a hivatalok a feladatokat,
jelenleg is elég komoly terheltség alatt állunk, a kárpótlásokat mi végezzük. Nagyon nehéz
feladatok ezek, és azért természetesen más szakembereknek is új egy ilyen szituáció,
mennyire új akkor egy ilyen hivatalnak, önkormányzatnak vagy bármilyen polgári
személynek. Ez egy elég nehéz időszak.

Ami talán óriási nagy mázli, hogy ilyen száraz tavasz van. Aki látta a várkertet abban
az időben, ott belesüllyedtek a gépek nyakig, volt nagyon vizes, mély fekvésű terület, amit
még az év elejére takarítottunk, ott azért nagy kárt csináltunk, és ugyanez a jellemző a
külterületeken, Kolontár, Devecser környékén, ott is mély fekvésű területek voltak, vizes volt
minden, és rengeteg olyan föld is elment, aminek nem kellett volna. Most már teljesen más
jellegű a munka minősége, most már könnyebben tudják a tetejét leszedni, mert száraz
területekről van szó. Csak annyit szednek le, amennyit valójában kell. Érzékelhető a pH
magasabb foka, de ez könnyebben kezelhető, mint hogyha elvinnék a humuszt is.

A várkert talajjavítása, illetve földdel való lefedése van még hátra, illetve az új
lakópark építése, ez nagyon példamutató. Az, hogy ilyen gyorsan megtalálta a kormány azt a
fővállalkozót, aki ezt nagyon korrekt módon végzi. Mondtam korábban, hogy a lakossági
fórumokon pletykák mennek, és ugye ellendrukkerek mindig vannak. Itt is rengetegen
mondták, hogy ezek ilyen gyorsépítésű házak lesznek, és hogy ledőlt már két háznak a fala
hátul, szóval ilyeneket is mondtak az emberek egymásnak.
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És most hiába mondjuk, hogy gondolják végig, kik tervezik az épületeket, profi
tervezők és elvittük őket az árvizes területekre, ahol ilyen lakóparkok épültek, hogy lássák
azt, hogy hogy néz ki, egy busznyi ember ment el és visszajöttek azzal, hogy valóban szépek
azok a házak. De akkor még mindig volt bizonytalanság, most már rengetegen azt mondják,
hogy megbánták, hogy elmentek Devecserből és nem itt építkezett.

88 lakás van 102 telken, most már a folyamat lezárult, ezek a házak valóban gyönyörű

szépek lesznek. Akik használt lakást vásároltak, az első időszakban nagyon sokan úgy voltak,
hogy mennének minél messzebbre, itt elég sok veszekedés volt, folyamatos egyeztetések,
viták folytak, hogy ne akarjon mindenki pénzt szerezni és elfutni vele, aztán valami lesz, tehát
a kormány azt a logikát követte, hogy lehetőleg oldjuk meg a feladatokat, érje el, hogy mi az
illető igénye, lehetőleg ne menjen el Devecserből, ezt én is nagyon pártfogoltam és a város
vezetése is mindent ezért tett meg, hogy a lakosság legkisebb százaléka vándoroljon el innen.
Azt gondolom, ez viszonylag sikerült, de nem olyan szinten, ahogy akartuk, azért itt nagyon
sok félelem volt az emberekben.

Most már talán kevésbé, most már talán belátják, hogy zöldül minden, a levegő tiszta,
amikor mentek a kotrógépek, por volt, eléggé tudta fújni a szél is ezt a dolgot, és eléggé
veszélyes, hogy a porzóképessége a háromszoros a hasonló anyagokhoz képest is. Tehát pici
mikroszemcsék vannak, és ez bizony irritálja a nyálkahártyát a szervezetben, nem mérgező,
de ilyen irritáló anyag. Ezt valóban érezhette mindenki, az első két hétben én magam is
éreztem a kigőzölt lúgnak a hatását, de utána már nem. Az átlagemberek tudták viselni, és két
hónapja megszűnt Devecserben az a légszennyezettség, ami veszélyes.

Jelenleg, amiről még beszélhetek, a bontások, ez is kritikus időszak volt. Nagyon sok
ember kérte, vagy szerette volna, hogy ne kelljen elmennie addig, amíg az újba nem tud
elmenni. Aki használt lakást vásárolt, ott nem volt probléma, megvásárolta, oda tudott
költözni. Itt viszont voltak viták, vannak is még néha-néha, hogy mi a fontosabb, az ember
szempontjai vagy az, hogy gyorsan legyen minden készen. Azzal az érveléssel nehezen tudtak
azonosulni, hogy minden devecseri lakos szeretne nem látni már vörös színt a településen,
abból elege volt az elmúlt hónapokban.

Tudomásul vették azt is, hogy itt van egy menetrend, és lassan kizöldül a település,
elindul egy beruházás és őszre az is kész lesz. Egy kész terv van már egy emlékparkra, a kérés
az volt, hogy lehetőleg könnyen kezelhető legyen, de mindenképpen többet kell költenünk a
városra, mert eddig lakott területek voltak, most viszont gondozni kell, ami plusz költség lesz.
A lakosság is fogyott, nem tudok pontos számot, de azt gondolom, hogy néhány százzal
kevesebb lett a létszám, most még néhányan albérletben vannak a szomszéd településeken, az
új lakásokba, ha visszaköltöznek, akkor lehet meglátni, hogy hogyan és mint lesz.

A fő problémánk még természetesen, hogy az iskolából is sokan elvitték a gyerekeket
más helyre, aztán vagy visszahozzák vagy nem hozzák vissza, tehát az intézmények
fenntartása sem olyan egyszerű dolog.

Utoljára beszélnék az ingóságok kárenyhítéséről, és a kármentő alapot is hozzá
tenném. A lényeg az volt, és a médiában elég súlyos kérdésként szokott szerepelni, hogy a
kármentő alap hogyan van felhasználva. Hogyan használjuk fel az emberek segítésére. Ugye
indulásnál a kármentő bizottságnál tudjuk azt, hogy helyi képviseletek vannak vezetőkkel, és
a kormány egy embert delegál. Alapvetően az itt élő emberek véleménye számít, hogy ezzel a
pénzfelhasználással mi történjen. Indulásnál a kormány azt mondta, hogy mindenképpen
helytállnak a károkozó helyett, az embereknek egy lakást rendez azonnal, ami a legfontosabb,
azt megteszi. Ezt követően azért sokkal többet is megtett, és remélhetőleg az illető
károkozóval szemben ezt fogja tudni érvényesíteni. Akkor a kármentő bizottság azt mondta,
hogy az ingóságokra kell ezt az összeget felhasználni, illetve a melléképületeknél fogunk
segíteni az új lakóparkban. És ami még kell, az a város közösségi céljai. Ez volt a kisebb
arány.
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A kormány felajánlotta azt ez év elején, hogy ő helytáll az ingóságokért, és a kármentő

alap nagyobb hányadát tudják a közösségek helyben olyan célra használni, ami
megakadályozza az elvándorlást, ami segíteni fogja az ott élő szerencsétlen és károsult
tömegek jobb életvitelhez jutását. Ezt helyben döntsük el. Ez így is történt, és a kármentő

alapot minimális részben kértük nálunk Devecserben, 150 millió forintot kértünk, ezt több
részletben kértük. A sérült családok egyszeri támogatásához kértünk két alkalommal,
valamint a mikrovállalkozásokhoz, tehát a családot támogatjuk ezáltal. Ezekre kértem pénzt,
és megszavazta a bizottság. Olyan dolgokra például, hogy az orvosi lakást meg kell
építenünk, mert ez várakozás jellegű volt, ezt muszáj megtenni a településnek a közösség
érdekében.

Az elmúlt másfél hónapban a kormány azt mondta, hogy egy összegig helytáll az
ingóságok tekintetében, a többi részét pedig a karitatív szervezetek adják, akiknél szintén van
pénz, néhány száz millió forint is van esetleg. Egy-egy karitatív szervezet kapott olyan célra,
hogy abból is a károsultakon segítsen, tehát ők is vállaljanak szerepet ebben a dologban, ami
teljesen reális és logikus. Ennek a folyamatnak vagyunk a közepén, pontosabban az utolsó
negyedév van most már csak hátra. Az a lényeg, hogy az állam egy ………….. eljárás során
kereste meg a magyar bútoripari cégeknek a vegyes vállalkozását, akik itt tudnak helytállni
bútorban, illetve a károsultakat felosztották a szervezetek egymás közt, hogy ki mennyit
vállal, hogy ő viszont az egyéb igényeket elégíti ki, tehát, ami az új élet helyzetéből adódó
igénye van egy családnak. Természetesen mindenki más szituációba került, volt, akinek kész,
berendezett lakása volt, volt, akinek a bútorát nem vitte el az iszap, volt, akinek mindent
elvitt. Mindenféle szituáció van, és ennek most járunk a közepén. Úgy tesszük ezt a
tevékenységünket, hogy a bizottság foglalkozik az emberekkel, elsőképpen az állami
kárenyhítésben vegyenek részt, egymillió forintig tehetik ezt meg, ha valaki ezt igényli, ezt
lehet emelni is. Kivételes esetben kaphatnak készpénzes támogatást is. Azok, akik eleve
készpénzt kaptak a lakáshelyzetük megoldására, mert elmennek más családtagjukhoz, idős
emberekről van szó, más településre mennek, náluk lehetőség van készpénzre, a harmadik
pedig a szervezetek, akik felkarolják őket.

Mindenki másként csinálja, de ha a családnak például a használt lakását kell felújítani,
akkor abban segít neki. Megveszi az építőanyagot vagy kifizeti a munkadíjat. A harmadik
elviszi a KIKA-ba egy kis mikrobusszal a családot, lemérik a függönyöket, szőnyegeket, és
akkor ott vásárolnak be. És középkategóriából vásárolnak, és ezt tudomásul veszik. Így
gyakorlatilag velük együtt történik, némely családnak jó is volt, hogy ilyen gondoskodás
mellett történik a kárenyhítés.

Azt gondolom, hogy a veszélyhelyzet június végéig van, addigra ezeket is be tudjuk
fejezni. Mindig van egy-két rendkívüli helyzet azért, amikor bonyolult a dolog, azok még
hátra vannak.

Itt tartunk most, és úgy gondolom, hogy nekünk Devecserben arra kell törekednünk,
hogy munkahelyet tudjunk teremteni azon túl, hogy kicsit a várost is valamennyire szebbé
tudjuk tenni, nagyon fontos lesz ezért ez a fél év, ami előttünk van. Ha itt most tudunk valamit
felmutatni, ha látják, hogy egyértelmű szándékok vannak arra, hogy a megélhetésnek biztos
alapja lesz, akkor nem mennek el. Azt nem tudom pontosan, de közel 150 ház lehet eladó
Devecserben. Az emberek most még azért nem bíznak abban, hogy mi fog történni. El kell
mondani, hogy a kormány azt mondta, hogy közösségi célokat dolgozzunk ki együtt, mi a
három település, hogyan gondoljuk a jövőt. Ezt kidolgoztuk, megtaláltuk helyben a
szereplőket a megyén belül. Devecserben elsődlegesen a munkahelyteremtés és a szakképzés
a fontos, az új kistérség létrejöttét követően nincsen szakmunkásképzés, tehát általános iskola
után már nincsen képzés, ezt szeretnénk létrehozni. És van még egy speciális dolog
Devecserben, a cigány lakosság aránya azért az átlagnál magasabb, és ők is speciális
tevékenységet végeznek, a használt cikk kereskedést. Velük kell valamit kezdeni. A Soros
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Alapítvány, aki a kármentő alapba nem kis összeget tett, ő javasolta, és ebben az irányban
segíteni fogja ezt a vonalat.

A munkahelyteremtés a legfontosabb most Devecserben, ezen fog múlni, a lakások
elkészülnek, akkor teljesen más lelkivilága lesz az embereknek, tehát javulni fog a
közhangulat, ugyancsak akkor is, ha ezt a közparkot nyár végére, ősz elejére rendbe teszik,
elkészül. Egy-két kisebb tó lesz rajta és egy fás liget, néhány kis kerti bútorral, de azért mégis
más lesz a város. A Belügyminisztérium és a rendőrség is támogatott, egy új rendőrőrsöt
építettek itt nagyon gyorsan, ez példa nélküli. Azért szerettük volna, hogy ez itt épüljön, hogy
lássa mindenki, hogy nemcsak bontunk, rombolunk, hanem épül is valami. És most fog épülni
a posta, saját költségen természetesen, a legmagasabb devecseri részen, azt kérték, a
dombtetőn legyen, hogy biztonságos legyen az alkalmazottaknak. Tehát épül, látszik, és
bízom benne, hogy a vállalkozásfejlesztés most épp a másik helyiségben, a művelődési
házban szász delegációval tárgyalunk Ékes képviselő úr irányításával a munkahelyteremtés, a
beruházások idehozatala érdekében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, polgármester úr. A kérdések felvetésére mindhárom
tájékoztató elhangzása után lesz lehetőség. Máris továbbadnám a szót Tili Károlynak.

Tili Károly tájékoztatója

TILI KÁROLY, Kolontár polgármestere: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit.
Köszöntöm a bizottságot, köszöntöm a megjelent vendégeket. Igazából ez az iszapkatasztrófa
ez Kolontár-iszapkatasztrófa néven vonult be a történelembe, úgy gondolom. Mivel mi
voltunk az elsők, akik megkaptuk, néhány percen belül a gátszakadás után elöntötte a
települést. Én úgy gondolom, hogy az igazi probléma az, hogy minden mást lehet pótolni,
csak az emberéletet nem. Gyakorlatilag október 4-én a település egy százalékát elveszítettük.
De a szerencsétlenségben egy nagy szerencsének tartom én mindig, hogy ez nem éjszaka
következett be. Mert akkor több száz vagy akár ezer halottról is beszélhetünk.

Kolontár esetében az alacsonyabban fekvő ingatlanokban szinte kivétel nélkül
mindenki meghal, hogyha álmában éri, és nem biztos, hogy Devecserben is, hogyha éjszaka
történik, lehetett volna gyorsan riasztani a lakosságot, hogy meneküljenek.

Kolontár esetében annyiban különbözünk Devecsertől, hogy hétfői napon történt ez a
katasztrófa, és pénteken megszületett egy olyan döntés, hogy a tározók nem biztonságosak és
addig még egy úgynevezett védőgát el nem készül, addig a település lakosságát ki kell
telepíteni. Tehát szombat reggel elkezdődött a lakosság kitelepítése, egy hétig voltak Ajkán a
sportcsarnokban a település lakói. Ez alatt az időszak alatt elkészült ez az úgynevezett
ideiglenes védmű, aminek az volt a feladata, hogy egy esetleges újabb gátszakadás esetén
megvédje a települést, hogy még véletlen se forduljon elő, hogy emberéletben vagy bármi
másban kár következzen be.

A településen nyolc lakóházak bontása sajnos néhány napon belül megtörtént, mivel
ártéren belül voltak, így sürgősen le kellett őket bontani. Úgy gondolom, hogy a vörösiszap-
katasztrófa egyik nagy tanulsága, hogy megtörtént a katasztrófa, és nem tudta senki, hogy mi
ez az anyag. Hiszen, ha belegondolunk, az első sérültek a rendőrök, tűzoltók voltak, akiket
kivezényeltek, és annyit mondtak nekik, hogy ez egy iszap, de ha tudták volna, hogy milyen
iszap, valószínű védőruhát vesznek – legalább ők. De erről nem tájékoztattak minket se, meg
a lakosságot se.

A településen, mivel kisebb területről van szó, mint Devecser, a vörösiszap
eltávolítása lényegesen gyorsabban történt, a házak bontása is gyorsabban meg tudott történni.
Az új lakóházak építése tavaly december 6-án megkezdődhetett, mivel a rendezési tervünk
alapján volt építésre kijelölt terület, tehát december 6-án át tudtuk adni a munkaterületet. A
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fővállalkozó szerint május 31-re megtörténhet a műszaki átadása az új lakóházaknak. A
települések a lakosság ingóság-visszapótlásának a végén járunk, a hétvégén be tudjuk fejezni.

Én úgy gondolom, hogy amiről még mindenképpen szót kell ejteni, az a MAL Zrt.
részére az állami felügyelet. Ha a MAL Zrt. részére nem kerül gyorsan állami felügyelet,
akkor lehet, hogy még nem tértek volna át a száraz technológiára, ami az állami felügyelet,
illetve az állami felelősségvállalásnak köszönhetően történt meg március 1-jétől. Abból a
szempontból üdvözlendő, hogy soha többet ilyen baleset a környéken nem fordulhat el, hiszen
folyékony anyag nem lehet a tározókban.

Mindenképpen szeretném azt is megemlíteni pártállástól függetlenül, hogy ugye
október 4-én történt a katasztrófa, október 6-án hajnalban reggel 6 órakor már miniszterelnök
úr itt volt a helyszínen, illetve 5-én délután már a belügyminiszter a helyszínen volt. A
honvédség is maximális erővel részt vett, hiszen Kolontár esetében a honvédség épített egy új
hidat, mert volt egy kétpályás vasbeton hidunk, ami leszakadt, sajnos az első halálos
áldozatunk is ott volt, aki szeretett volna átmenni a hídon életet menteni, de nem látta, hogy
már leszakadt a híd. A két korlátja még látszott, de azt nem látta, hogy az eleje már nincs
meg, és a saját szememmel láttam, amikor odaért a magas építésű Lada Niva és az eleje
beleborult, és elvitte az iszap a 37 éves fiatalembert. Ide visszatérve még annyit szeretnék
mondani, hogy a híd túloldalán lévő házakból lehet, hogy azért volt egy kicsit nehézkes a
mentés először, mivel a hídon nem lehetett átmenni, és a kerülő utakat kevés ember ismerte.
És szeretnék köszönetet mondani azoknak az önkénteseknek, akik a környékről, Ajkáról,
mikor meghallották ezt a katasztrófát a földutakról elindultak quaddal, és néhány embert ők
mentettek ki, mivel a tűzoltók, illetve a katasztrófavédelem szakemberei nem tudták, hogy a
8-as főút felől hogy lehet megközelíteni a települést. Röviden ennyit szerettem volna mondani
és hogyha kérdés van, akkor várjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. Végül hallgassuk meg Marton László
polgármester urat, Somlóvásárhely polgármesterét.

Marton László tájékoztatója

MARTON LÁSZLÓ, Somlóvásárhely polgármestere: Köszönöm szépen a szót.
Szeretettel köszöntök mindenkit, a bizottságot és a vendégeket és az egész hallgatóságot.
Végül is az előttem szólók már nagyon sok mindenről beszéltek, hogy ennek az
iszapkatasztrófának szerintem mindig az elejét kell megnézni, hogy hogyan tudjuk az
embereket értesíteni, tudunk-e nekik időben szólni, ami nagyon fontos dolog. Mert sajnos azt
el kell mondani, hogy mi hivatalosan arról, hogy átszakadt a gát, október 10-e körül tudtunk.
Addig csak telefonon, akitől kaptuk, ismerősök, rokonoktól kaptuk a hírt, hogy igen,
átszakadt a gát. Mert ez úgy történt, hogy 12 óra felé október 4-én kaptam egy telefont a
timföldgyárból, hogy repedezik a gát. Beültem az ajtóba, én Ajkán dolgozom, azonnal
hazarohantam, közben már telefonáltam, rendeltem a homokot, rendeltem a zsákokat, mert
ugye májusban volt árvizünk, én tudtam, hogy honnan tud a faluba betörni Devecser felől. Jött
a zsák, jött a homok, minden ott volt, és akkor kint állunk a hídon és 750 méter szélesen 1,20
magasan még Somlóvásárhelynél is, ami 17 kilométerre van a gáttól, ez a sűrű lé tarolt
mindent, és hozta a devecseri fatelepet, meg innen az alsó részről az összes faházat, meg a
benne lévő bútorokat, meg a játékokat, babakocsit, meg utánfutót, meg amit, el lehet képzelni,
mindent. Szóval mindent, amit meg tudott mozdítani, azt hozta ott nálunk. Ott álltunk a hídon,
és csak azt tudta az ember mondani: uraim, futás! Be a házakba, mindenkit vállra kapni, aztán
menekíteni. Akkor elkezdtük menekíteni az embereket, és menekültünk minél följebb,
följebb, mert nem tudtuk abban az esetben, hogy ez meddig önti el a falut. Az iskolában már
egy órakor szóltunk, hogy kezdjék kiüríteni, minden gyereket szállítsanak haza, mert nem
tudtuk, mi lesz ebből.
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A másik, hogy én is azt mondom, hogy kinek a felelőssége, azt nem tudom
megmondani, de hogy ebben milyen anyagot tároltak, arról azért valahol hivatalosan
valakinek tudni kell. Ha legközelebb bármilyen olyan tározó lenne vagy van, vagy létesítenek,
ott a benne lévő anyagnak a minőségéről, mennyiségéről, állagáról mindenképp szerintem
kellene jegyzőkönyveket felvenni, és ezt olyan helyen letárolni, hogyha bármi probléma van,
a katasztrófavédelem, a katonaság, a rendőrség, meg a települések polgármesterei tudjanak
róla, hogy az az anyag, ha kitör, mit tartalmaz, hogy kell arra felkészülni. Mert ugye én 17
évet lehúztam a timföldgyárban, tudom, mi az a vörösiszap, ismerem az anyagot, sétáltam
benne többször is, de az, hogy ilyen magas lúgtartalommal jött ki, ezt ugye senki nem tudta.
És a nagy probléma az első balesetekből is abból adódott, hogy nem tudtuk, hogy ez ilyen
magas lúgtartalommal van. Mert mint az árvíznél zsákoltuk, raktuk körbe a házakat,
mentettük, de mivel nem tudtuk a lúgtartalom mennyi, van, akinek lyukas gumicsizmája volt,
mert az ugye az árvíznél jó, befolyik egy kis víz, nem érdekes. De ilyen lúgtartalomnál egyből
megmarta a lábát, meg a kezét, ha véletlen nem volt rajta kesztyű.

A másik, amint kiderül, hogy mit tartalmaz az anyag, akkor azonnal körlevél, hangos
híradó vagy bármilyen értesítést kell adni a lakosságnak, hogy milyen védőfelszerelésben
mehet csak a közelébe. Ezek nagyon fontos és olyan dolgok, amivel nagyon sok balesetet meg
lehet előzni, mert itt is a környéken pillanatok alatt elfogyott a gumikesztyű, gumicsizma. A
gumicsizmából sem volt mindegy, hogy milyet kapott az ember. Mert volt egyfajta
gumicsizma, amit elmart a lúg. Ez hihetetlen, tehát abban nemcsak gumi lehetett. Ezeket le
lehet vonni olyan tanulságoknak, amire nagyon oda kell figyelni már az elején. Mert ugye
amikor eltelik már egy idő, az első 12 óra mindig az, ami nagyon kritikus, az első 12 óra után
kicsit lehiggad az ember, átveszi az irányítást, az emberek elkezdenek hallgatni rá, és akkor
utána már tudja kezelni őket. Mert az első 12 órában ez a pánikhangulat visszaesik.

Mindenkinek mi a legfontosabb? A saját ingósága, ingatlanjának a védelme. Az
árvíznél is hogy volt? Zsákoltunk, zsákoltunk és mindenki azt mondta, hadd vigyek el tíz
zsákot, ne a tíz zsákot vidd el, mert azt kell megakadályozni, hogy befolyjon a faluba a víz. A
csatornát kell lezárni, hogy tovább ne teljünk meg vízzel. Itt is ugyanúgy van, csak azért, hogy
az embereket meg lehessen nyugtatni, ahhoz kellenek olyan védelmi tervek, amik régen
voltak is, ilyen védelmi tervek, az önkormányzatoknál is voltak, de valamilyen oknál fogva
ezek végül is teljesen elavultak, nem lettek aktualizálva a mai helyzetekre, és ezek is nagy
problémák.

Ilyen veszélyes üzemek mellett szerintem kötelezően védelmi tervet kellene készíteni,
ezekbe bele kellene vonni azt, hogy milyen anyag van benne, abba hogy lehet belemenni,
belenyúlhat-e az ember, szembe fröccsenve mit okoz, meg minden ilyen dolgot.

Ugye szegény kiskatonák, akik először megjelentek, nagyon segítőkészek voltak,
berohantak a bakanccsal. Szegény bakancsba azonnal belefolyt a vörösiszap, aztán húzkodtuk
ki őket gumicsizmával. Ezek olyan dolgok, amire fel kell készíteni az embert. Kisközségeknél
mint a miénk is, legalább a polgármesteri hivatalban legyen egy dosszié, amit ilyenkor kikap
az ember, beleolvas, az első oldalon nagybetűvel legyen ott az anyagtartalom.

A másik tanulság, amit én látok, meg tapasztaltam, hogy a legelső dolog, ha olyan kár
éri az embereket, hogy elveszti a papírját, dokumentációját, mindent, azért nem szabad
hetekig elhúzni azt, hogy az emberek okmány nélkül maradjanak. A legfontosabb dolog,
amikor kicsit normalizálódik a helyzet, hogy mindenkinek legyen papírja, hogy tudjon
igényelni magának és ne úgy osztogassanak a karitatív és egyéb szervezetek a környékben,
hogy itt húzunk egy vonalat, hogy ettől eddig adok, aztán lehet, hogy csak a jobb oldal volt a
károsult, a baloldal nem. Ettől kezdve a falu másik része, aki följebb lakik, felháborodva
mondja, hogy a szemben lakót nem érte, ő kapott, én miért nem kapok. Szóval a
segélyosztogatásra is nagyon oda kellene figyelni mindenképp.
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Először lehatárolják azokat a területeket, ahol a katasztrófa történt. Ott utca-házszámra
meg lehet mondani, hogy meddig ért el, meddig nem ért el, azoknak az embereknek, akiknek
elvitte az okmányait, kell adni egy olyan okmányt, amivel jogosult felvenni a segélycsomagot,
amit bárki ad. De csak ezzel az egy okmánnyal. Mert nagyon sokszor előfordult, hogy hordták
a segélyt, nagyon rendes volt mindenki, és nagyon összefogott az ország – el kell mondani -,
nagyon sok adományt hordtak ide, de nem tud már vele mit kezdeni egyik község sem a
végén. Hát ami ruhaszállítmány ide beérkezett, most ne beszéljünk a minőségéről, de ami
beérkezett, azok kioszthatatlanok. Olyan mennyiségű! Úgyhogy nem tudnak vele mit kezdeni
az önkormányzatok sem. Itt is meg kell határozni, hogyha bármilyen katasztrófa legközelebb
van, központi raktárakat kijelölni. Ezt is évente aktualizálni. Lehet cégeket felkérni rá, hogy
igen, hogyha bármi bekövetkezik, tudja-e biztosítani ezt a raktárat. Hogy ne kelljen nekünk is
teletömni az önkormányzati hivatalt, meg az egyéb intézményeket, lassan már az iskolákban
is ruhazsákok voltak, mert az meg sértő, hogyha valaki idejön és hoz egy kamionnyi
használtruhát, és azt mondja neki az ember, hogy ne haragudj, nincs rá szükségem. Vagy nem
tudok vele mit kezdeni. Tanulság szempontjából ezeket kellene szerintem úgy kezelni, hogy
tényleg azok kapják, akik rászorulók, és azt kapják, amire rászorulnak. Mert ezek nagyon
fontos kérdések, mert ebből belső háborúk vannak a falukban és a falvak között is.

Egy ilyen kistérségben, ahol az egyik rokon lakik Kolontáron, annak a rokona
Vásárhelyen, a vásárhelyi meg Devecserben, összejárnak nap mint nap, ugye az információk
mennek, itt ezt kaptam, azt kaptam, itt szabadon lehet menni, lehet vinni, bárki bemegy,
adnak neki, nyugodtan menjél te is, szóval ezeket valamiképpen kezelni kell. Ezeket csak úgy
lehet kezelni szerintem, ha okmányokat biztosítunk, és azokkal az okmányokkal lehet
felvenni. Hála isten, mi itt Somlóvásárhelyen mi megpróbáltuk a legelején saját erőből
eltakarítani a vörösiszapot, helyi vállalkozókkal és a környék falvaiból, akiket nem érintett,
mindenki áthozta a közmunkásait, ők is átjöttek személyesen, meg toborozták az embereket a
falvakban és azokkal próbáltuk mi ezt megoldani.

A katasztrófavédelem nagyon nagy segítséget adott, fel tudtuk öltöztetni ezeket az
embereket, mert én nem engedtem senkit oda úgy, hogy csak hübele módjára fusson neki és
ugorjon bele a dologba, hanem kell munkaruha, kell saválló munkakesztyű, álarc, szemüveg,
kellenek ezek a dolgok. Ez még csak az eleje, mert itt alá kellene íratni vele hivatalosan egy
papírt is, hogy önszántából megy bele. Mert valakinek belefröccsen a szemébe, megvakul,
hazaér, hazatámogatják szegény embert és a felesége feljelenti az önkormányzatot, és akkor
minket a munkavédelmi törvény alapján, mivel nem tudjuk bizonyítani, hogy hogy került oda
dolgozni, csak azt tudom mondani, hogy jött segíteni. Igen, de hol a papír? Lett-e vele
ismertetve, hogy ez milyen anyag. Hogy vigyázzon? Ezek apró dolgok, meg hirtelen ott,
amikor az ember nekiugrik az elején, nem is gondol rá, de ezekkel is valahol szerintem azért
foglalkozni kéne.

És mindenképp úgy lehet vele foglalkozni, hogy abban a térségben, ahol van
vegyiüzem, minden héten megvan azt eredmény, hogy lúg vagy sav, mit tartalmaz. Az
emberre mi a károsanyag, ha véletlen ez kiszabadul, ezt, meg ezt érheti el, mert ennyi
hektoliter vagy mindegy milyen mértékegységről beszélünk, van benne, és ez eddig tud
elfolyni, és akkor a polgármesternél van egy dosszié, előveszi, ilyen anyag, uraim, ezzel ezt
kell kezdeni.

Szóval ez egy nagyon szomorú katasztrófa, ami velünk történt itt a vörösiszappal, és
végül három község, de jobbára inkább két községről van szó, akik nagyobb mértékben
érintettek, de azért végigmehetünk arra lejjebb is. Ugye Somlójenőt is érintette, Tüskevárt,
Apácatornát, és még ne is beszéljünk arról, hogy most megkezdték a Marcal takarítását, és
ugye a takarítás úgy megy, hogy belenyúlnak a kanállal és ahol nem volt vörösiszap, oda
kirakják. És azok legelők, értékes legelők.
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Szóval ilyen dolgokra szerintem oda kellene figyelnünk mindenképp, és ezeket én
fontos dolognak tartom. Mert úgy, ahogy a Tili Karcsi előttem említette, hogy az emberi
életnél fontosabb nincs, az olyan érték, ami felbecsülhetetlen, és azt csak jól lepapírozva,
megbeszélve lehet védeni. Információ hiányában nehéz, de ha van információ, akkor sokkal
könnyebben hozzá tudunk fogni a dolgokhoz. Én elmondhatom, hogy a mi méréseink alapján
visszaesett 50 százalékkal a porzás.

A lakosságot próbáljuk megnyugtatni, és sikerült is valamilyen szinten, nem is
költöztek el a faluból, meg remélem, nem is fognak. Mint új kistérség, hogy leváltunk, azon
dolgozunk mi polgármesterek 27-en, hogy legyen munkalehetőség és minél több ember
inkább itt maradjon és itt próbáljon megélhetést továbbra is. Köszönöm szépen.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen mindhárom polgármester úrnak a beszámolót. Most jött el
az ideje a kérdéseknek. Ki kér szót a bizottság tagjai közül?

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát bajban leszek, mert ugye éppen
délelőtt módosítottuk a napirendet, hogy a kármentés, kárenyhítés témakörével nem
foglalkozhatunk. Annyit engedjenek meg nekem, hogy maximális elismerésemet fejezzem ki
a három polgármester úrnak azért a tevékenységért, amit a katasztrófa után végeztek a három
településen. Különös tekintettel arra, hogy egy önkormányzati választás másnapján történt ez
a példátlan tragédia, és mindenféle előismeret, tapasztalat, gyakorlat nélkül kellett egy olyan
feladatot lényegében helyben megoldaniuk, ami – azt gondolom, hogy - a világon nem volt
még. Tehát itt a kormány is nyilván azért volt nehéz helyzetben, mert nem volt semmilyen
példa, amit le tudtak volna másolni itt a megoldásban résztvevők.

Az én kérdésem lenne, hogy felmerült, hogy ki hogyan értesült a tragédiáról. Az én
fülemet az ütötte meg, hogy ha jól értem, és visszakérdezek még egyszer, hogy hivatalosan
október 10-én értesült róla a somlóvásárhelyi polgármester úr. Azért itt felmerül több dolog is,
egyrészt a tájékoztatás, hogy miért volt napokon keresztül ilyen zűrzavaros… számomra az
érthetetlen, hogy hat napon keresztül lényegében nem tudták a lakosok, hogy mivel is állnak
szemben. És nem tudom, a többi településen ez hogyan volt, Toldi Tamás polgármester úrral
aznap este találkoztunk, mikor világos volt Devecserben, hogy mi is történt nagyjából.

MARTON LÁSZLÓ, Somlóvásárhely polgármestere: Azt, hogy kaptunk-e hivatalos
értesítést vagy nem, nem tartom annyiban jelentősnek, hiszen az irodában nem volt ott senki
úgysem. Inkább telefonon ment a kommunikáció. Azért kell egy hivatalos értesítés, azért
fontos, mert az emberek tájékoztatása attól, hogy én a timföldgyárban dolgoztam, én tudtam,
hogy ez körülbelül mit tartalmaz, mármint nehézfémeket, meg vasat, meg egyéb anyagokat,
de az miatt jó lett volna, hogy az ember a saját tudása szerint elmondja, hogy mit tartalmaz, de
a hivatalos papír jobban alátámasztja, hogy tényleg mit tartalmaz. És inkább azt kell kifelé
mondani, mert ne baráti beszélgetés legyen egy ilyen vészhelyzetben, hanem igenis azokat a
tényeket, amelyeket tudunk közölni. Ezért fontos egy hivatalos papír minél előbb vagy leirat,
hogy igen, ezt. Mert a lakosság tájékoztatása fontos.

Mi, amikor árvíz volt vagy bármilyen katasztrófa, azonnal az embereket menti ki az
ember, és mindenkinek kérdése van. Ezekre válaszolni kell. Minél előbb kell válaszolni. Ezt
egy-két napig lehet halogatni, de hosszú ideig nem lehet. És én ezért mondom, hogy minél
előbb a hivatalos értesítésre szükség van, és ezért mondtam azt is, hogy az ilyen veszélyes
hulladékokról heti mérésekkel meg kellene állapítani a tartalmát, és akkor nem gond ez az
értesítés, mert megvan, előhúzzuk. Azonnal az ember, hopp, itt van, kész, már tudja mondani
a tényeket.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Dobson Tibor jelezte, hogy reagálni szeretne.

DOBSON TIBOR, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalvezetője:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Megköszönve
az elismerő szavakat valamennyi polgármester úrtól, a tisztelt bizottságtól, elnök úrtól
valamennyi kollégám nevében, én úgy gondolom, azon szempontból is, mert ha nem is pont
kezdettől, de majdnem az elejétől jelen voltam a veszélyhelyzet kezelésében mint ennek a
helyzetnek a tájékoztatásáért felelős szóvivő. Értem ezalatt mind a belföldi, mind a külföldi
média tájékoztatását.

Engem is meglepett a polgármester úrnak október 10-ére datált tájékoztatása, ugyanis
én magam is többször voltam Somlóvásárhelyen, találkoztunk, és szerintem, ott a faluban 10-
e előtt többször szót váltottunk személyesen is, kollégáim is voltak önnél, védelmi bizottsági
ülés volt. Tehát egész pontosan nem tudom, hogy mi az információ, amit nem kapott meg.
Nem akarom most felhozni a médián keresztüli tájékoztatást, hiszen azt pontosan,
rendszeresen végeztem.

Ami az iszappal kapcsolatos adatokat illeti: a kollégáim, tűzoltók, polgári védelem,
rendőrök, katonák, hadd ne soroljam végig iszapömlésre és csapadékvíz-elöntésre kaptak
riasztást, információt, a helyszínen tudtuk meg, hogy ennek az anyagnak 13,5-es pH-értéke
van. Az a védőöltözet, amely egyébként a tűzoltóságnál rendszeresített, erre a pH-értékre
védelmet nem képes nyújtani, a helyszínen derült ki, hogy milyen anyaggal állunk pontosan
szemben, viszont ott dönteni kellett, hogy vagy felvállalják a kollégák a személyi kockázatot
és így a mentésben sikerrel részt tudnak venni vagy pedig nem vállalják fel és fontosabbnak
tartják a saját testi épségüket.

Én úgy gondolom, valamennyi egyenruhás kollégám és önkéntes nevében
mondhatom, hogy egy ilyen helyzetben nem az a kérdés, hogy velem mi történik, hanem az a
kérdés, hogy milyen módon tudok minél gyorsabban segíteni függetlenül attól, hogy ezáltal
velem történik avagy nem történik valami.

Ami a tapasztalatokat illeti, ilyen káresemény nemcsak Magyarországon, de a világon
sem volt, és nem is történt még hasonló eset, ezért ahhoz tudunk alapvetően védelmi terv
kidolgozásában közreműködni az önkormányzat irányában, amelyről adatokkal,
információval bírunk. Amit mi nem tudtunk, arra mi sem tudunk kidolgozni védelmi terveket,
nem tudunk adni javaslatokat a kidolgozásához, viszont azt gondolom, hogy ezen szomorú
esemény után azok a tapasztalatok, amelyek rendelkezésre állnak, ezek nemcsak
Magyarországon belül, de a határokon túl is, sőt Európán túl is adtak olyan információt és
tapasztalatot, amelyet más országban is fel tudnak használni a következő időszakok
védekezéséhez. Ehhez az EU-elnökség kapcsán minden lehetőséget megadtunk, hogy ennek
az eseménynek a tapasztalatairól az országot, világot tájékoztassuk, és a közreműködésünket,
segítségünket, ha kell, akkor felajánljuk. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK:. Köszönjük szépen. Szeretném egy mulasztásomat pótolni, bemutatnám a
meghívott vendégeinket, akik a délelőtti, meg a mostani ülés folyamán is velünk vannak,
illetve részben vendégeink, részben pedig vendéglátóink, hiszen a MAL Zrt. állami
felügyelete részéről itt van velünk Kossa György úr, az állami felügyeletet ellátó bizottság
vezetője, Dobson Tibor tűzoltó dandár tábornok úr, hivatalvezető, dr. Muhoray Árpád
vezérőrnagy úr, az újjáépítési kormányzati koordinációs központ parancsnoka, Szaló Péter, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkára és dr. Varga József szintén az állami felügyelet
részéről.

És akkor továbbmennénk a kérdések sorában. Jávor Benedek képviselő úr következik.
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JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék elsőként
csatlakozni Ferenczi képviselőtársamhoz, és elismerésemet kifejezni a polgármester uraknak
és a katasztrófavédelem munkatársainak is azért a tényleg óriási és nagyon nagy lelki terhet is
jelentő munkáért, amit az elmúlt hónapokban folytattak.

Nem tudom, hogy hányszor gondolták már azt, hogy jobb lett volna, ha nem nyerik
meg ezt az önkormányzati választást, és nem maguknak kell megbirkózni ezzel a borzalmas
helyzettel.

De tényleg azt gondolom, hogy messzemenően elismerésre méltó az a munka, amit
végeztek az elmúlt hónapokban. A kérdések kapcsán én is egy picit most bajban vagyok
ennek kapcsán, hogy most akkor a helyreállításra vonatkozó kérdések feltételére nem kerülhet
sor, holott nyilvánvalóan polgármester uraknak ezen a területen van jelentős tapasztalata.

Én is szeretném megköszönni a részletes beszámolókat, én legalábbis sokat tanultam
belőlük. Ezek során olyan kérdések merültek fel, amiket igazából a kormányzati szervek felé
kéne feltenni, de van mégis néhány olyan kérdés, amit talán itt együtt meg tudunk vitatni. Az
első az lenne, hogy a katasztrófára való közvetlen reakció és az első – mondjuk – egy hétnek
az elhárítási munkálatai során a katasztrófavédelem és az önkormányzatok együttműködése
során milyen tapasztalatok voltak. Itt gondolok például a jogszabályi háttérre és a tavaly
tavaszi-nyári árvizek egyik nagy tapasztalata volt az, hogy a feladatmegosztás például az
önkormányzatok és a katasztrófavédelem között a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén.
Nem volt jól szabályozva, ebből számos félreértés származott, és a kárelhárítás hatékonysága
elmaradt a kívánatostól bizonyos esetekben.

Hogy itt a vörösiszap-katasztrófát követően ennek a helyzetnek az elhárítása során
volt-e olyan tapasztalat, ami megerősítette vagy alátámasztotta a korábbi tapasztalatokat, ami
esetleg magával hozhatná vagy igényelhetné a jogszabályi kereteknek a megváltoztatását,
hogy az önkormányzatok és a katasztrófavédelem, a honvédség, tűzoltóság
együttműködésének a gördülékenységét lehessen javítani.

A másik kérdésem igazából arra vonatkozik, itt a beszámolókban visszatérő elem volt
a lakosság egészségügyi károsodása, illetve a porszennyezés kérdése. A felügyelőségek adatai
alapján itt január és március között gyakorlatilag folyamatosan igen jelentős határérték-
túllépések voltak a szálló por, PM10 részecskeszennyezés tekintetében, megtörtént-e a
lakosság alapos egészségügyi szűrése, felülvizsgálata a tekintetben, hogy ezek a magas
porszennyezések milyen egészségügyi következményekkel járhatnak. Vagy egyáltalán a
háziorvosi praxisból az adatoknak a begyűjtése, a légúti megbetegedések alakulása és a többi.
És ezzel összefüggésben igazából az a kérdés is felmerül, hogy Kolontárról a kitelepítést
követően még tavaly megtörtént a visszatelepítése a lakosságnak, miközben ezek a magas
szállópor-szennyezési határérték-túllépések az év első negyedében következtek be.

Őszintén az álláspontjukra vagyok kíváncsi, hogy esetleg érdemes lett-e volna a
lakosság visszatelepítésével várni, amíg a külterületeken a nagy méretű vörösiszap-borítás
felszámolható. Vagy olyan igény volt a kitelepítettek részéről a visszatelepítésre, hogy ezt
nem lehetett halasztani.

Végül a harmadik kérdés tulajdonképpen nem a polgármester urakhoz szól, hanem
inkább a katasztrófavédelem képviselőihez fordulnék, hogy itt visszatérően felmerült, hogy
nem tudták sem az önkormányzatok, bizonyos tekintetben a katasztrófavédelem is a
helyszínen szembesült azzal, hogy mi a fenéből is mentik tulajdonképpen a településeket, meg
a lakosságot. Egyrészt az információs rendszerek összekötése vagy az információáramlás
javítása… elvileg a környezetvédelmi hatóság birtokában kéne hogy legyen naprakész adat
arról, hogy mi van ezekben a tározókban. Ez egy másik kérdés, hogy vajon birtokában volt-e,
tudta-e, ellenőrizte-e, hogy mi van a tározókban, de hogy egy olyan országos veszélyes üzemi
kataszternek a létrehozatala, ami széles körben hozzáférhető, ami az érintett települések
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számára, polgármesterek számára is hozzáférhető, amelyik tartalmazza a Marton polgármester
úr által említett, mondjuk védekezési alapinformációkat.

A kárelhárításnál is szerencsénk volt, hogy olyan parlamenti képviselők, megyei
elnökök, olyan szakemberek voltak itt véletlenül, akik értettek valamelyest a dologhoz, és
hamar ki tudták találni, hogy a lúgba mit kell önteni ahhoz, hogy ezt semlegesítsék. De a
MAL Zrt. katasztrófaelhárítási terve igazából miért nem volt eléggé részletes és pontos a
tekintetben, hogy csak ki kelljen venni a páncélból, megnézni, hogy ez van a tározóban, ezt
kell csinálni, ilyen mennyiség esetén ennyit kell hozzáönteni, és akkor egy olyan nyilvántartás
is van, ami azt is jelzi, hogy hol van betározva több ezer tonna gipsz az országban, és nem
baráti kapcsolatokon múlik, hogy valaki ismeri a Mátrai Erőművet és tudja, hogy ott ipari
melléktermékként jelentős mennyiségű gipsz van. Tehát hogy ezt a mechanizmust valahogy
létrehozni.

Most szerencsénk volt, olyan emberek voltak a megfelelő helyen, akik meg tudták
adni a válaszokat, de hogy legközelebb ne a szerencsén múljon, hogy jó döntéseket hozunk-e,
hanem erre legyenek intézményes és eljárási biztosítékok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a válaszlehetőséget Tili Károly polgármester
úrnak.

TILI KÁROLY, Kolontár polgármestere: Én a második kérdésre válaszolnék először,
amikor ugye megkérdezte Jávor Benedek úr, hogy a kitelepítés után a visszatelepítéssel nem
kellett-e volna várni. Én azt mondom, hogy iszonyú nehéz volt a lakosságot távol tartani a
falutól egy hétig is, nem egy félévig. Az egész falut ki kellett telepíteni, tehát nemcsak egy
utcát. Igazából 800 embert nem tudom, hogy hol tudtam volna elhelyezni fél éven keresztül…
(Jávor Benedek: Nem az ön feladata, ez nyilvánvaló.) Így van, de igazából itt az emberek 99
százaléka azt mondta, hogy hetven éve itt élünk a timföldgyár mellett, eddig is volt por, csak
nem gondolják, hogy a por miatt nem fogunk visszaköltözni az otthonunkba. Rendszeresen
jöttek haza az emberek, naponta kétszer haza kellett őket hozni busszal, hogy meg tudják
nézni a házukat, mi van a kutyával, mi van a disznóval. Falusi emberekről van szó, tehát
igazából ezeket az embereket kötéllel sem lehetett volna távol tartani.

Ez az egyik, a másik meg az, hogy a település adottsága olyan, hogy maximum két
utca. A Kossuth és a Táncsics utca, amit egy esetleges katasztrófa még elérhetett volna, az
összes többi utca minimum 15 méteres szintkülönbséggel van ahhoz képest, ahová befolyt az
áradat. És ugye mikor elkészült ez a védőgát, akkor az összes tározóban nincsen annyi anyag,
ami elönthette volna a falut. Tehát azért kezdtem ezzel, hogy nagyon nehéz lett volna. Amikor
a kitelepítés volt, akkor is volt olyan, aki azt mondta, hogy tegyenek rám bilincset, mert én
nem fogom elhagyni a házat. Tehát a település egy magasan fekvő részén, a víztorony
környékén lakott. Ha valaki ismeri Kolontárt, az tudja, hogy milyen magasan van, és onnan is
ki kellett telepíteni őket, mert azt nem lehetett, hogy csak két utcát, hanem akkor az egész
falut egységesen.

Akkor rátérnék az első kérdésre, hogy az első időszakban milyen volt a
katasztrófavédelemmel a kapcsolatunk. Hozzáteszem, hogy október 4-én én hívtam a
katasztrófavédelmet. Tehát én kaptam az első információt egy olyan embertől, aki kint
dolgozik a szivattyútelepen, hogy valószínű, hogy átszakadt a gát, és eléri a Malom utcát,
akkor hívtam fel a katasztrófavédelmet, és a gyár részéről még semmilyen információ nem
volt, mert azt mondták, ugye most hülyéskedsz, mondom, nem, nézzetek utána. Letettem a
telefont, és hívott a hölgy, hogy gyere gyorsan, mert itt van a Kossuth utcában. Öt perc telt el.

Én azt gondolom, hogy ekkora mennyiségű anyag, ha elindul, nincs az a kitelepítési
terv, amivel az embereket ki tudtuk volna menekíteni. Maximum úgy lehetett volna, hogyha
lett volna arról információ, hogy mennyi anyag van ebben a tározóban, hogyha van ott fent
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egy sziréna a tározó oldalán és az embereket lehetett volna tájékoztatni arról, hogyha ez a
sziréna megszólal, lehetőség szerint mindenki minél magasabbra fusson. Mert ahogy
megnéztük, mialatt elérte a települést, ez körülbelül öt perc volt, az első ház, amit elért,
onnan, hogyha valaki futva elindult volna kifelé, a templomdombig nem ért volna el. tehát
gyakorlatilag annyira gyorsan elérte a települést, hogy nincs az a kimenekítési terv, ami jól
működött volna. És én úgy gondolom, hogy a katasztrófavédelemmel az együttműködésünk
maximálisan jó volt, tehát ez nem úgy volt mint egy árvíz, erre nem volt séma.

De úgy gondolom, hogy mindenki maximálisan, amit tudott, megtett, az első dolog az
volt, hogy az emberéleteket mentsük, utána hogy lehetőség szerint a közműellátottság
meglegyen, és én úgy gondolom, hogy mivel Kolontáron volt első nap délután már a megyei
védelmi bizottság ülése is, onnantól fogva hatalmas erők voltak a településen, és egymást
segítve tette mindenki a dolgát, a hivatalban hivatali munkát intézni nem kellett, mert nem az
volt a lényeg. A katasztrófavédelemmel, tűzoltósággal, rendőrséggel, katonasággal jó volt a
kapcsolat, tehát ennél gyorsabban és szakszerűbben nem tudtuk volna ezt megcsinálni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért a jó szerencse mellett hála istennek, Dobson Tibor
és kollégái is ott voltak, úgy láttam, hogy reagálni szeretne erre, így megadom neki a szót.

DOBSON TIBOR, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője:
Köszönöm szépen. Nem reagálni szeretnék, hanem választ adni a képviselő úr kérdésére,
hiszen a kérdés alapvetően a szakma felé irányult. Igen, mind a nyári árvíznek, mind pedig a
most tárgyalt iszapkatasztrófának nagyon fontos következtetései vannak a szakma részéről,
hiszen mind az ország mozgósítása, felkészítése, az operatív reagálással összefüggésben,
szabályozási oldalról kellett kezdeményeznünk az ezzel kapcsolatos szakmai
törvénycsomagot, a katasztrófák elleni védekezésről szóló törvényt és a kapcsolódó törvények
módosítását. Ezt képviselő úr is jól tudja, mint a teremben lévő valamennyi szakember.

Az egyik tapasztalatunk az, hogy eddig Magyarországon a legnagyobb felelősség a
választott vezetők vállán nyugszik veszélyhelyzetben, tehát polgármesterek, közgyűlési
elnökök és a kormány. A veszély valahol helyben keletkezik, és helyben kell azonnal hozni
operatív döntéseket. Ahogy fogalmaztak előttem, a választások után azonnal találkoztak a
polgármesterek egy veszélyhelyzettel, és nem biztos, és most nem akarok személyeskedni,
sőt, abszolút elismerésem a polgármester urak tevékenysége iránt, hogy tudja pontosan a
szakmai oldalon mit is kell tenni.

Ezt átgondoltuk, és az lett a javaslatunk a törvénytervezetben, hogy veszélyhelyzetben
talán célszerű volna a védelmi bizottságok elnökei mellett már „békében” – tehát nem
pejoratív értelemben – szakmai alelnököt kinevezni, aki veszélyhelyzetben átveszi – csak
veszélyhelyzetben -, irányítja a védekezést. Tehát nem befolyásolva és elvonva az
önkormányzati vezetőknek bármilyen hatáskörét, de akkor hozni kell szakmai, operatív
döntéseket teljes felelősséggel. Úgy gondolom, hogy akinek erre nincs meg a megfelelő
szakmai felkészültsége, miért is lenne… ahogy én nem értek egy település irányításához, nem
voltam, és nem is kívánok polgármester lenni, maradnék a szakmámnál, én gondolom, hogy
így a polgármester urak sem biztos, hogy minden téren tisztában vannak egy veszélyhelyzeti
szakmai irányítás minden részletkérdésével.

Tehát ez is szerepel ebben a jogszabálycsomagban. És még egy számadat, az
országgyűlési választásokat követően személycserék voltak nálunk, és változott a legfelső
vezető személye, és már megkezdődött egy jogszabályreform, amely kapcsán a törvénytől
függetlenül a mai napig 44 jogszabályt sikerült átalakítani vagy pedig létrehozni és
kialakítani. Ami még-még a veszélyelhárítással foglalkozik. Hozzáteszem, hogy nem kivétel,
sőt prioritást élveznek a veszélyes üzemekkel kapcsolatos kockázati mutatók, amelyeket a
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felére csökkentünk ahhoz, hogy az eddigiekhez képest már a felére csökkentett kockázati
mutatókkal kapcsolatban lehetőségünk van belépni. Pont azért, hogy ilyen helyzet, mint most
volt, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit is jelent az a kockázat, ne következzen be. Ettől
függetlenül mondom azt – tűzoltóparancsokként is -, hogy ha én tudom azt, hogy a tűzoltók
megsérülhetnek egy ilyen veszélyhelyzetben, akkor is beküldtem volna őket magammal
együtt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Haladunk tovább a kérdezők sorában. Aradszki képviselő
úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Először is
engedjék meg a polgármester urak, hogy kifejezzem én is az elismerésemet az önök részére,
hogy milyen hősiesen álltak helyt, és önökön keresztül a lakosság részére. Ma elhangzott
többször is, hogy szolidárisak voltak az itt élő polgárok egymás iránt, sok esetben adtak
fedelet az arra rászorulóknak és nem utasították el az arra irányuló kéréseket. Ha jól
értelmeztem, és a kérdésem lényege, hogy ebben a nehéz és nagyon gyorsan kialakult
veszélyhelyzetben a polgármester urak mint a helyi polgári védelmi szervezetek fejei, azért
tudták noszogatni a szervezetüket. Elhangzott Somlóvásárhelyen is, hogy az anyag ismerete
nélkül is egyből azt a célszerű megoldást próbálták alkalmazni, ami az árvíznél működött.
Sajnos olyan helyzet volt, hogy ez nem működött, ez is része annak, hogy bár elindult a
szabályozás ebből az irányból, a szóvivő úr elmondta, de helyben kellett megfelelő és rapid
módon meghozni a döntéseket.

Most engedjék meg, hogy Jávor Benedek úr képviselőtársammal polémiába
keveredjek: ez a kolontári ügy tipikus példája annak, hogy a jogszabályokat megfelelően kell
alkalmazni. Abban az esetben, hogyha minden részletét betartották volna a katasztrófavédelmi
törvénynek, a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló kormányrendeletnek, akkor annak a
kormányrendeletnek, amely a veszélyes anyagok besorolását tartalmazza, az az elvárás
teljesült volna, amit a polgármester urak is kifogásoltak, hogy tudtak volna arról, hogy milyen
anyag van a tárolóban, és az anyag ismeretében lett volna egy külső védelmi terve erre az
eshetőségre a MAL Zrt.-nek, azaz azt a külső gátat már korábban meg kellett volna építeni.
Ez az igazság. A SEVESO I., SEVESO II. irányelvet a magyar társadalom, a magyar
kormány, a Magyar Országgyűlés 2006 után átvezette. Bejöttek az értékelések, de elsikkadt
egy lényeges kérdés, hogy mi az a veszélyes anyag, ez konkrétan a MAL Zrt.-re vonatkozik,
és miért nem veszélyes hulladék a vörösiszap, és miért nem szerepel a veszélyes anyagok
listáján. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon tanulságos történet, és a jogszabályokban, amik
– úgy tudom – már a kormány felé vannak, ezek a törvényi hiányosságok és anomáliák és
kormányzati szintű felelősségbe tartozó szabályozási kérdések rendezve lesznek, és nagyon
bízom benne, hogy ennek az ügynek a tanulságait a szakma is, a politika is, a polgármester
urak is, legfőképpen a gazdálkodó szervezetek le tudják vonni, és ez megjelenik egy olyan
kellő absztrahált szinten, ami mindenki számára jó lesz.

Tehát ezért mondom, hogy arra a kérdésre, hogy a veszélyes anyaggal dolgozó
üzemek listája megvan-e, igen a SEVESO alapján megvan, ez a MAL Zrt. egy pontatlan
jogszabályi értékelés alapján került ki ebből a csomagból, hogy külső védelmi terv
elkészítésére is kötelezett legyen. Ez a jogi és gyakorlati fejezet ebben a kérdésben, és sajnos
ez túl sokba került. Túl sok emberáldozatba és nehézségbe. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Kíván valaki reagálni az elhangzottakra? Muhoray Árpádnak
megadom a szót.
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DR. MUHORAY ÁRPÁD vezérőrnagy, a kormányzati újjáépítési központ
parancsnoka: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A délelőtt folyamán
volt módom a bizottság előtt jelentést tenni az elvégzett munkáról. Azzal fejeztem be, hogy
megköszöntem Ékes képviselő úrnak a kárelhárítás, újjáépítés során irányunkba is és az
önkormányzatoknak nyújtott segítségét, és jeleztem azt is, hogy az önkormányzati vezetőkkel
az együttműködés az egész mentés és kárelhárítás során jónak értékelhető. Az, hogy hogyan
és miképpen kellett ezt csinálni, Jávor Benedek képviselő úr is feltette a kérdést, én úgy
gondolom, hogy szükséges volt bizonyos irányítási szinteket üzembe helyezni. Gyakorlatilag
a baj bekövetkezése esetén az ország egész területét lefogó riasztási rendszer került
alkalmazásra, 1-2-essel riasztják a tűzoltókat, nagy bajnál 5-ös fokozattal. Ez is megtörtént. A
riasztás követően perceken belül az ajkai tűzoltók már a helyszínen voltak, és az 5-ös fokozat
elérését követően egyre többen és többen érkeztek a kárhelyszínre, és valóban a helyzet
kialakulása folytán pedig dr. Bakondi György országos főigazgató úr utasítására a
katasztrófavédelmi erők átcsoportosítása lett elrendelve még a tűzoltóság erején felül. Tehát a
polgári védelem, illetve bevonásra kerültek a társszervezetek és más ágazatok is.

A kormány is 6-án elrendelte a veszélyhelyzetet. Ennek az elrendelése szintén más
irányítási szisztémát is üzembe helyez. És gyakorlatilag háromnapos váltásokba szervezve a
katasztrófavédelem vezetői állományából kerültek azok a személyek kijelölésre, akik a
tevékenységet irányították. Így kellett a kármentés koordinálását, a társszervek
tevékenységének összehangolását, az ide vezényelt tűzoltók, önkéntesek irányítását,
ellenőrzését, védőeszközökkel ellátását, felszerelését, pihentetésüket, étkeztetésüket
megszervezni, és hát volt olyan nap, amikor 1327 fő volt konkrétan a három településen, aki
végezte a védekezést, és talán két vagy háromezer még a háttérben az országból, akik a
logisztikai biztosítást, utánpótlást, pihentetést végezték. Ezt ily módon lehetett megcsinálni, és
ezért is lett november 4-től elrendelve, hogy működjön a helyszínen 44 fős váltásokban az
újjáépítési kormányzati koordinációs központ, végezzük tovább ezeket a feladatokat is.
Napjainkban nyilván, mivel a mentés, kárelhárítás, takarítás előrehaladt, sőt a belterületek
megtisztítása is megtörtént, most már csökkentettebb létszámmal működünk. De nagyon
fontos volt a mentesítés, a nagytakarítás, az iszap elszállításának a megszervezése,
végrehajtatása, amit kézzel, lapáttal, mosatással, mosással, munkagépek alkalmazásával
kellett a településeken alkalmazni, és ez nagyon fontos volt, és a lakhatás feltételeinek
megteremtését, és a szűrővizsgálatokat, az egészségügyi ellátást is beleértjük ebbe a munkába.
A rendfenntartás, rendbiztosítás, tehát a rendőrségi erők alkalmazása is benne volt ebben.
Tehát én is igazolom azt, azt szeretném mondani, hogy szükséges valóban a
katasztrófavédelmi törvénycsomagnak oly módon történő változtatása, hogy alkalmazkodjon
az ilyen méretű katasztrófák kezeléséhez is, hiszen gyakorlatilag valóban 320 ingatlan sérült
meg, ebből 268-at le is kellett bontani Devecserben, tíz ember meghalt, több mint 250-et
orvosi, kórházi ellátásban kellett részesíteni, 1017 hektár lett szennyezve, 129 gépkocsi
Devecserben és 16 gépkocsi Kolontáron vált használhatatlanná. Tehát ekkora mértékű bajt,
eseményt kezelni így lehetett.

Délelőtt én úgy fejeztem be a mondókámat, hogy a folyamatban lévő ügyek
tekintetében mint az újjáépítési kormányzati koordinációs központ parancsnoka szeretném
ismertetni, hogy mit is kell még elvégezni. Ha belefér, azt is szeretném most a tisztelt
bizottság és a jelenlévők előtt elmondani, hogy az új lakóparkok építését folytatni kell
ütemterv szerint, ez június 30. Az új lakóházak átadása hatósági eljárásügyének a
kidolgozását is meg kell valósítani. A kárt szenvedett lakosság ingóságainak kárenyhítését az
önkormányzatok, az ÖKUCS és a karitatív szervezetek együttműködésében be kell fejezni, a
bontási ütemtervet kell tartani, most 65 százalékos Devecserben a bontás végrehajtása, 91
százalékos Kolontáron. Az emlékpark tervezését, kialakítását meg kell valósítani,
Devecserben és Kolontáron is. A vállalkozások kárenyhítését rendezni kell az érvénybe lépett
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16/2011-es belügyminisztériumi rendelet alapján, amely a katasztrófavédelmi célelőirányzat
felhasználását szabályozza. A jogi munkacsoportunk segítségével a problémás, elhúzódó
ügyeket le kell zárni. Van néhány állampolgár, akinek e kategóriába sorolható az ügye, hála
istennek már nem sokan vannak, Devecserben a csatornák tisztítását is be kell fejezni, a
külterületen található szennyezett fákat is le kell mosni, erre is a város megtette a szükséges
intézkedését. A gazdálkodó szervvel szerződést kötött, nyitott csatornákat kell tisztítani, a
felépítményekkel nem rendelkező ingatlanok kérdését is meg kell oldani Devecserben, azok
az üres telkek, amelyek voltak a szennyezett területen. A vasútállomáson deponált károsodott
gépjárművek beszállítását is meg kell oldani, most ott vannak, mind a 23 autó szépen egymás
mellé sorakoztatva.

A kármentesítések során elbontott és megrongálódott kerítések helyreállítását meg kell
szervezni, ehhez a kormányzat 300 ezer forint értékig telkenként támogatást is ad, erre a
városnak meg kell hozni a rendeletét, meg kell szervezni. Mindent meg kell azért is tenni,
hogy ez a csodálatos természeti érték rendezésre kerüljön, a panaszok, beadványok elbírálását
is végezni kell, ezzel is számolni kell az önkormányzatnak és az újjáépítési kormányzati
koordinációs központnak is. És hát úgy gondolom, hogy a dr. Bakondi György kormánybiztos
által meghatározott feszes, irányítási meghatározott koordinációs rendet tartani kell, a
központnak végeznie kell a munkáját jó együttműködésben az önkormányzati vezetőkkel és
minden állampolgárral a térségben, aki rászorul arra, hogy segítsünk rajta vagy útmutatást kell
hogy adjunk számára. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Én is köszönöm. Gőgös Zoltán alelnök úr kért szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igazából nekem nem is kérdésem van, hanem
megjegyzésem. Én is köszönöm a korrekt tájékoztatást. Elég tanulságos volt, amit itt
hallottunk a polgármester uraktól, és amit Laci elmondott, érdemes volt rá odafigyelni a
jövőre nézve, a tanulságok okán.

A Jávor képviselőtársamnak mondanám, hogy biztos nem volt még olyan helyzetben,
amikor nem a páncélszekrény kulcsát kell keresni, hanem intézkedni kell. Én úgy gondolom,
hogy alapvetően akármilyen gyönyörű, meg jó terv van, meg mindig mindenre fel kell
készülni, ugye anyósom szokta mondani, hogy felkészülünk mi a télre, de mégis mindig
hófúvások voltak. Ez alapvetően személyfüggő kérdés.

Én úgy gondolom, hogy itt a kezdet kezdetétől a katasztrófavédelem jól vizsgázott,
tehát határozott vizsgázott, amit lehetett, megtette, függetlenül attól, hogy milyen információi
voltak vagy milyenek nem.

Annyi megjegyzésem lenne, hogy azért azt most láthatjuk szerintem, hogy egy pici
hiányérzetem van, és nem fogok ügyrendsértési hibába esni, mert elég régóta vagyok
képviselő, de azért ez a történet ma féloldalas lett, és ez a mi hibánk alapvetően, amikor ezt a
bizottságot így állítottuk fel. A kezdet kezdetén elmondtuk, hogy nem lehet szétválasztani egy
történetet olyan értelemben, hogy akkor mi is okozta azt a katasztrófát, és utána mi történik.
Mert nincs ilyen. Magyarul, a végén tanulságokat is le kell vonni. Ha abba nem vesszük bele
az aktuális problémákat, amiről nyilván polgármester urak tudtak volna lehet, hogy egy kicsit
más megközelítésben is néhány dolgot elmondani, akkor ez a dolog féloldalas.

Mindegy, az információk nagy része persze eljut a hivatalos szervekhez, ebben mi is
segítünk, én is írtam több levelet is belügyminiszter úrnak, nem parlamenti műfajban, nem
újságon keresztül, hanem tényleg azzal a szándékkal, hogy most már záruljanak le azok a
problémák, amik itt időnként az emberek életét továbbra is megkeserítik.

Annyi megjegyzésem hadd legyen, hogy én úgy látom, hogy jó kormányhatározatok
születtek itt a probléma kezelésére, de ezt is jeleztem a belügyminiszter úrnak, hogy ezt a
rengeteg azonnali határidőt azért konkrétra kellett volna írni, ugyanis azok nagy részével
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semmi nem történt. Én most vállalkozókról beszélek alapvetően, ezt én külön jeleztem. Nem
megyek bele részletekbe, még egyszer mondom, hogy tudom, hogy igazából ez nem ennek a
bizottságnak a témája.

Tehát azt javaslom, hogy legközelebb ne azonnali határidők legyenek, mert az
azonnaliakból a minisztériumok egy része, meg kell mondjam, olyan is volt, aki nekem az ő
megbízásából válaszolt, még azt sem tudta, mi van benne. Vissza kellett egy következő
levélben idéznem, hogy miről is szól az a kormányhatározat. Ez is egy tanulság. Tehát nem
lenne bizonytalanság, hogyha mondjuk konkrét dolgok lennének bizonyos határozatokba. De
nem megyek részletekbe, majd esetleg utána elmondom, hogyha már nem a bizottsági ülésen
vagyunk.

Tehát én is úgy látom, hogy ez a dolog megy a maga útján, nyilván olyan nincsen,
hogy mindenki mindig mindennel elégedett legyen, ez képtelenség. Itt túlságosan sok embert
ért ahhoz kár, hogy valahol mindenkinek igazságot lehessen szolgáltatni. Nyilván arra kell
törekedni, hogy lehetőleg a legkisebb konfliktussal kerüljenek ezek a problémák megoldásra,
és időnként, ha emlékezne mindenki mindig arra, hogy mit ígért, akkor lehet, hogy nem
lennének ezek, kevesebb konfliktus lenne, amiről – még egyszer mondom – folyamatosan
próbálunk mi is mindenféle csatornán keresztül tájékoztatást adni.

Én körülbelül ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen még egyszer a
tájékoztatást és a kormánypárti képviselőtársaimnak mondom, hogy szerintem kár volt az a
délelőtti döntés, tehát ez egy tanulság lesz, higgyétek el nekem. Tisztább lett volna a kép,
hogyha minden oldaláról tudunk a kérdésnek beszélni, ha már ilyen sok ember megjelent itt,
Devecserben.

ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Az imént kért szót Szaló Péter, úgyhogy meg is adom
neki a szót.

SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tájékoztatás és felelősség kérdéséhez szeretném
elmondani, hogy a jelenlegi környezetvédelmi engedélyezési, tehát működési engedélyezési
eljárás szakhatósági jogkört biztosít a jegyzőnek három minőségben: környezetvédelmi,
természetvédelmi és településrendezési szakhatóságként jár el. Tehát, amikor évről évre
kiadta a környezetvédelmi felügyelőség a működési engedélyt, akkor lett volna lehetősége
arra a jegyzőnek, hogy megossza ezeket az információkat a testülettel vagy az érintettekkel.
De igazából szeretnék csatlakozni a lebonyolítás rendszeréhez. Egyrészt, hogy az
Országgyűlés az árvíz után módosította az épített környezet alakításáról, védelméről szóló
törvényt, és tulajdonképpen nemcsak Felsőzsolcán vizsgázott, hanem itt. Ott még nem is volt
szükség rendezési terv módosítására, mert hiszen kiszelektálta a házakat a településről az
árvíz, itt viszont szükségessé vált a településrendezési terv soron kívüli módosítása, és ennek
köszönhető volt, hogy december 7-én a testület módosította a rendezési tervét, tehát lehetővé
vált ezzel a terület megvásárlása, hogy átminősítették beépítésre szánt területté. Így lehetett
egyáltalán ezt a határidőt, amit a kormány kitűzött, tartani.

És egyébként a nyári módosítás, tehát a gyorsított engedélyeztetési eljárás bevezetése,
az ajánlati terveknek a rendszere, amire javaslatot tett a Kós Károly Egyesülés - és ilyen
színvonalú házakat terveztek – tette lehetővé ezt a hihetetlen gyors végrehajtást. Úgyhogy
köszönet ezért a gyors szabályozásért.

Még azt szeretném jelezni, hogy részben nekem kellett az operatív döntéseket
meghozni, persze képviselő úrral és a polgármester urakkal, hogy három házat kell lebontani,
melyek a felújítandók. Ugye ehhez kellett egy felmérés, és 9-én éjjel próbáltuk kitalálni azt,
hogy a lúg és a vörösiszap hogyan hat a szerkezetekre. Igazából semmilyen tapasztalatunk
nem volt se az építésügyi minőségellenőröknek, senkinek, és hát közben végeztük a
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vizsgálatokat a kárfelméréssel együtt, és ahhoz, hogy a rendezési terv módosításra kerüljön,
azt tudnunk kellett, hogy hány új ház kell, hogy a 300 károsultból hányan akarnak újjáépíteni,
de viszont azt is kellett tudnunk, hogy mit ajánlunk fel, mert ugye akkor kötnek szerződést,
akkor fogadják el az új telket, és ahhoz viszont minden feltételt szinte azonnal kellett tudni,
tehát a közműellátás kérdéseitől kezdve addig, hogy mennyiért lehet megvásárolni a telkeket.
Hihetetlen együttműködés volt a kormányzati és önkormányzati szervek között, amely tényleg
példaértékű.

Egy hosszas munka alapján alakult ki ez a bizonyos bontásra ítélt kör, ami részben az
épületszerkezetekre gyakorolt káros hatás, másfelől statikai állagromlás, tehát adott esetben
vályogház, tehát nem a szerkezet károsodott, akkor az élettani hatásokat figyeltük és
negyedikként a városszerkezeti összefüggéseket, mert nem akartuk azt, hogy nem károsodott,
tehát magas lábazattal épült ugyan, de az ott díszelegjen a lebontandó területen. Tehát
összefüggő tömbökben, városszerkezeti egységben gondolkodtunk együtt az önkormányzat
képviselőivel. Úgy gondolom, hogy a döntések alapvetően a helyi érdekeket megfelelően
szolgálták, és lassan most már visszavonulunk, és a helyi erők veszik át a túlsúlyt. Míg a
kormányzat felvállalta a bontásra szánt terület durva kialakítását, ahol a nyers zöldfelület
került kialakításra, de a további hasznosítás már önkormányzati hatáskörben megy tovább.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes képviselő úr még nem kapott szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg nekem, hogy egy picit
hosszabb legyek, és én nem is kérdést kívánok feltenni, hanem talán nyugodtan mondhatom
azt, hogy aki október 4-én 18 órától fogva minden olyan napon, amikor nincs parlamenti ülés,
itt vagyok a térségben, a településeken, és egyeztetünk a polgármesterekkel, a
katasztrófavédelemmel, a felügyelőséggel, a Belügyminisztériummal, mindenkivel, aki
tulajdonképpen hozzá tudott járulni ahhoz, hogy valóban … és itt talán idézném az Európai
Unió környezetvédelmi főbiztosának a szavait, hogy nincs még egy olyan ország, amelyik
ilyen gyorsan tudta volna kezelni ezt a katasztrófát.

És nyugodtan el lehet mondani, hogy köszönet a polgármestereknek, nemcsak a három
településnek, hanem az összes polgármesternek ebben a térségben, mert abban a pillanatban,
amikor a katasztrófa elindult, egymásnak segítettek a polgármesterek. Mindig az a kérdés,
hogy egy ember, egy parlamenti képviselő hogy akarja megfogni a kérdést. Vagy feszültséget
kívánok-e kelteni vagy a tevékenységemmel, kérdéseimmel szakmai, adott esetben olyan
irányú javaslataimmal, ami a megoldásokat gyorsítja fel vagy viszi előre, vagy lerohanok,
csinálok egy feszültséget és utána távozom, majd utána szidják a polgármestert vagy az itt élő

embereket. Ez mindig megközelítés kérdése.
Feltesszük az egészségügyi kérdést. Én voltam az első, aki azt kérte a kormánytól,

hogy egy szűrőközpont jöjjön létre Devecserben. Ugye a MAL-ban is elmondtam, amit
nagyon kevesen tudnak, amikor szóba került az újraindítás, az utolsó pillanatok voltak, az
üzemet meleget kellett tartani, az én véleményem akkor is az volt, hogy csak akkor, ha a
száraz technológia bevezetésre kerül. Itt van Kossa úr is, aki tudja ezeket.

Azt szeretném kérni minden parlamenti képviselőtől, hogy abban is legyen partner,
hiszen a veszélyhelyzet lassan le fog járni parlamenti döntés alapján, én szeretném
kezdeményezni, hogy legalább 3-4 vagy 5 évig a szűrőközpont itt Devecserben megmaradjon.
Mert azok az alapmérések, amelyek elkészültek, kételye ne legyen senkinek, a legtisztább
alapméréseket a gyermekpopuláción lehet végrehajtani. Nem vagyok orvos, merült fel ilyen
kérdés, de a gyermekpopuláció tulajdonképpen nincs megfertőzve egyéb más ipari
hatásokkal, mint egy 50 éves embernél, aki mondjuk 20-30 évet az ajkai üveggyárban
dolgozott le és az ólomcsiszolóknál az ólomkristályt csiszolta és megtelt a tüdeje ólommal is,
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vagy aki olyan településen élt előtte húsz éven keresztül, aki hellyel-közzel arzénos vizet
ivott. Egészen biztos, hogy a mérési eredményei mások, mint annak a csecsemőnek, aki még
ilyen hatásokat nem élt meg. Tehát ezt 4-5 éven keresztül folyamatosan kontrollként vissza
kell tudni ellenőrizni.

A másik ilyen kérdés, ami tényleg köszönhető az itt ülő állampolgároknak is, hogy
toleránsok voltak. Persze mindenkinek a saját egyedi problémája emellett megvan, erre is
megoldásokat kellett keresni. Mindenkinél ugyanazt a megoldást nem lehetett alkalmazni,
hiszen az értékek is mások voltak. A katasztrófával érintett súlyosságok is mások voltak, és
ebből sajnos adódott az, hogy több hónapon keresztül arra a vizsgálatra és eredményre kellett
várni, ami az állampolgárnak is hellyel-közzel megfelelt. Hisz’ volt olyan eset, amikor
háromszori ingatlan-értékbecslést kellett végrehajtani. Ezek mind húzták az időt.

Amikor itt beszélünk a gyorsaságról, meg miért nem történt, meg miért, ugye
időközben jöttek elő azok a rendeletalkotási kényszerek, hiszen az elején az volt mondva,
hogy lakás, készpénz nem, majd utána jött az, hogy máshol is lehet, erre is kellett rendeletet
hozni, majd utána jött az, hogy készpénzben is lehet, meg vannak különböző hagyatéki és
egyéb más eljárási kényszerek is. Tehát ezeket időrendben és rendeletben és forrásoldalról is
tulajdonképpen sorba kell rakni.

Én azt mondom, hogy azzal a kevés létszámmal, amellyel akár Devecser, Kolontár,
Somlóvásárhely is rendelkezik, és azzal a támogatási segítséggel ezek a polgármesterek,
állampolgárok közösen hatalmasat alkottak. Ezt nyugodtan ki merem jelenteni, hatalmasat
alkottak. Elégedetlen ember mindig is lesz, ezt higgyük el, és vannak olyan emberek, én most
is azt mondom, hogy akár Devecsernek, Kolontárnak, akár Somlóvásárhelynek, de tíz
település, amelyet úgy szintén érintett, tehát kétely ne legyen, mert a Marcal menti települések
is tulajdonképpen érintetté váltak, nem közvetlenül, hanem közvetetten, hiszen a házaikba,
kertjeikbe nem ment be, de mégis őket is úgy szintén érintette, én most is azt mondom, hogy
az állampolgárok 99 százaléka tisztességesen, becsületesen, naprakészen állt úgy hozzá a
problémához, hogy nem a problémahalmazt fokozta, kereste, hanem a segítő szándékkal
együtt a saját problémáit úgy próbálta rendezni, akár a katasztrófavédelemmel, akár bármelyik
szervezettel, hogy az megoldást is leljen.

Tehát itt erre szeretném mindenképpen a figyelmet felhívni. Azt hiszem, ez rávilágított
arra, hogy elmúlt egy húszéves időszak, amikor sem a polgári védelemmel, sem a
katasztrófavédelemmel úgy kellőképpen nem foglalkoztunk, hogy naprakészek legyenek az
állampolgárok.

Ha valaki mondjuk kimegy Svájcba vagy Finnországba, ott a lakosság állandó
felkészítésben részesül, tudja azt, hogy a saját környezetében mi található és adott esetben egy
katasztrófa esetén egymáson tudnak segíteni. Sajnos nálunk ezek leültek, és ebből adódóan a
különböző törvénykezések nem születtek meg. És itt talán Gőgös Zoltán képviselőtársamnak
mondanám, amikor a parlament meghozta a döntését, hogy ez a bizottság feláll, akkor van egy
országgyűlési határozat, ami alapján megfogalmazta azt, hogy ennek a bizottságnak mi a
feladata. Én se vágtam közbe, képviselőtársam, mikor beszél, ez a bizottság, mikor leült,
meghatározta saját ténykedési körét. Ez a kör eddig terjed, október elejéig ennek a
bizottságnak ezt a feladatot el kell látnia.

Ha más irányú problémák vagy aggályok merülnek fel, minden parlamenti pártnak
megvan az az esélye, lehetősége, hogy kezdeményezzen bizonyos témakörökre újból, adott
esetben más típusban, más szerkezetben bizottsági felállítást, és hogyha a parlament ezt
elfogadja, minden további nélkül lehet ezt csinálni. Még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni,
nagyon sokan nem tudnak és talán polgármester úrnak a mondására, amit ugyan többen is
felkaptak, hogy öt nappal később vagy nem tudom, hány nappal később szerzett róla hivatalos
információt, szóval minden áldott nap, október 4-től fogva védelmi bizottsági ülés volt.
Minden áldott nap, ahol mindenki tulajdonképpen a maga részéről részt vett, és azt hiszem,
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ezzel úgy kellene lezárni ezt a dolgot, hogy az információ az elején egy-két napon keresztül
lassan is ment, de utána mindenki megtalálta a helyét.

Mert én például a parlamentből azért nem értem be mondjuk fél 7 előtt öt perccel, mert
akkor már a honvédségi teherautók jöttek végig sorban a 8-ason. De addig is a polgármester
úrral, nemcsak vele, hanem Tüskevár polgármesterével állandó kapcsolatban voltunk.

Akkor merült fel, hogy át kellene esetleg Tüskevárnál vágni a gátat, hogy adott
esetben ne öntse el Apácatornát, meg a következő településeket. Ezek fennálltak. Nagyon
sokan nem tudják, például itt van közöttünk Juhász István, hiszen azon az éjszakán döntöttünk
arról, hogy milyen eszközöket használunk a katasztrófa súlyosabb megakadályozása
érdekében, hogy nehogy nemzetközi katasztrófa legyen belőle, nehogy a Dunát elérje.
Egymással telefonkapcsolatban voltunk, hogy hol lehet olyan mennyiségű és nagyságrendű
anyagot beszerezni, hogy adott esetben lokalizálni lehessen még a Marcalnál, Győr előtt, a
Rába folyó előtt a vörösiszap továbbterjedését.

Én nagyon sok képviselővel találkoztam, Jávor Benedekkel, Ferenczi Gáborral is.
Segítő szándék jött ki belőle. Mit tudunk hozni adott esetben? Melyik az a szervezet,
amelyiket tudjuk mozgatni? De ezek a pozitív példák.

Rengeteg képviselővel nem találkoztam, azt szeretném kihangsúlyozni. Nagyon sokkal
nem találkoztam. Akik a parlamentben felállnak, gőzerővel mondják a magukét, és adott
esetben az a tisztességes munka… mert volt olyan ember, ne haragudjon meg senki, de talán
még nevesíthetem is, Csonki István, hat hét után vetette le a csizmáját. El tudja valaki
képzelni? Hat hét után! Itt volt tábornok úr is végig, éjjel-nappal.

Szóval lehet úgy, adott esetben egy katasztrófát felhasználni, hogy politikai érdekek
mentén, én például, ha valaki megnézi, a médiában a katasztrófával kapcsolatban össze-vissza
két alkalommal nyilatkoztam idestova a 8. hónapja. Újjáépítésről beszéltem már. A
települések jövőképéről beszéltem már. De azt hiszem, nem az a cél egy ilyen esetben egy
ilyen katasztrófánál, hogy a helyzetet továbbélezzük, hanem az a cél, mi azt a megoldást
keressük meg együttesen, amivel adott esetben ezek a települések meg tudnak maradni, fenn
tudnak maradni, és ezeknek a településeknek lesz egy olyan jövőképük, amiben a parlament
összes parlamenti képviselőjével együtt bízom benne, hogy a döntések ebbe az irányba fognak
hatni. Meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, amivel az itt élő embereknek esélyt adunk.
Könnyen ki lehet azt jelenteni, hogy költöztessünk el mindenkit. Hová? Hova? És döbbenet
volt számomra, vasárnap volt egy rendezvény egy héttel ezelőtt, jön egy újságíró, és azt
kérdezi tőlem, képviselő úr, lesznek ide kényszer-betelepítések. Mondom, ne haragudjon már
meg, miről beszél ön?! Most elsődleges feladat az, hogy az itt élő embereknek esélyt,
lehetőséget adjunk, és akkor ez már – elnézést a kifejezésért –a politikumnak az alja, amikor
valakik azt kezdik el terjeszteni, hogy az ország másik feléből majd ide telepítenek embereket.

Tisztelt Bizottság! Az ember ilyenkor döbbenve és egyszerűen szavakat nem találva
néz, mert elég bajuk van ezeknek az embereknek itt is, és ilyet nem kellene forszírozni.

Még egyszer megköszönöm a polgármestereknek, az összes embernek, aki ebben a
munkában részt vett, és az állampolgároknak is, hogy a tűrőképességük ezen a szinten pozitív,
és a tűrőképességükkel együtt ezek a települések igenis életképesek, ahogy az itt élő emberek
is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig átadnám az elnöklést Gőgös Zoltán alelnök
úrnak, amíg én is elmondanám a véleményemet.

(Az elnöklést Gőgös Zoltán alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az elnök úrnak.
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem kétségbe vonva azokat, amiket Ékes
képviselőtársam elmondott, de lehet, hogy egy kicsit ünneprontó leszek, de ellenzéki
képviselőként talán egy kicsit ez is a dolgom. De először inkább kezdjük a pozitív oldalával.

Én is szeretném elismerésemet és minden tiszteletemet kifejezni olyasvalakiknek,
akikről ritkán esik szó vagy akiknek ritkán jut eszünkbe köszönetet mondani, mégpedig a
MAL Zrt. állami felügyelete munkatársainak, akik szintén gigászi munkát végeztek, és eddigi
tapasztalataim alapján rendkívül jól és pontosan végzik a munkájukat. Ezúton is köszönet a
mai teljesítményükért, hogy segítették ezt a kihelyezett ülést lebonyolítani, és természetesen a
katasztrófavédelemnek is, akik szó szerint az árral szemben harcoltak, és azt sem tudták,
milyen anyagról van szó akkor, amikor felvették a harcot ezzel a lúgfolyammal.

A másik rész, hogy nagyon fontos dolgok hangzottak el itt ma a polgármester uraktól
és meghívott vendégeinktől, képviselőtársainktól is. Ami miatt délelőtt volt ez a vita a MAL
Zrt. székházában, hogy mi tartozik a bizottság hatáskörébe és mi nem, mondom, túl azon,
hogy itt nagyon fontos dolgok hangzottak el, szerintem ennek a 99 százaléka sem tartozik ide,
ha már ilyen szinten vagyunk.

Viszont akkor továbbra sem értem a délelőtti napirend-módosítást, és nem tudok
másra gondolni, minden jóindulatom ellenére sem, minthogy a károsultak képviselőinek
kigolyózása volt a cél. Ezen még vitatkozhatunk, de bennem ez a személyes benyomás maradt
meg, mert ez most így jött le nekem.

Viszont konkrét kérdéseket is tennék fel mindhárom polgármester úrnak. Először
akkor kezdeném Tili Károllyal. Ha már a katasztrófa kiváltó okainál tartunk, ön korábban is –
gondolom – a településen élt, volt-e bármi, nyilván sokan megkérdezték már öntől, de
hivatalos, bizottsági szinten még nem, bármilyen előjele, akár ön, akár a település lakosai
olyan bizonyítható dolgot tapasztaltak-e, ami előrevetíthette volna ezt a katasztrófát.

Nyilván ott élnek az emberek, biztos, hogy vannak, akik kíváncsiak arra, hogy mi
húzódik ott a falu határában és akkor még a kutya sem őrizte, felmásztak esetleg a tározóra,
megnézték, hogy mi van benne, és bármi olyasmi eszébe jutott-e az ön tudomása szerint
valaha is embernek, hogy egy ilyen katasztrófa bekövetkezhet. Mert számomra teljességgel
érthetetlen, hogy amikor megtörtént a baj, egy nap alatt sikerült az állami felügyelet vezetője
szerint azt a gátat, ami falut megvédte volna, felépíteni. (Közbeszólások: Négy, négy!) Akkor
én hallottam félre, hogy négy nap. Teljesen mindegy, de teljesen mindegy abból a
szempontból, amit mondani akarok, mert négy nap is borzasztó kevés idő, hogyha ennyi idő
alatt meg lehetett volna tenni, ha bárkinek eszébe jutott volna, hogy ezt megtegye.

Nyilván ennek van egy költségvetése, amit a cégnek kellett volna, valószínűleg
viselni. Tehát a kérdésem ez, hogy volt-e erre utal jel.

A másik: érintőlegesen szó esett róla, hogy van a katasztrófának egy általam mártírnak
tekintett halottja, aki a saját életét áldozta fel azért, hogy másokat mentsen. És akkor
nevesítsük is, Pados Zsoltról van szó, aki az egyik első ismert halálos áldozata volt a
katasztrófának. Tervezi-e polgármester úr, vagy van-e erre utaló bármilyen kezdeményezés és
ha nincs, akkor egyben ez egy javaslat is lenne, hogy bármilyen módon, természetesen a többi
áldozattal együtt, de nevesítve mint a katasztrófa egyetlen mártír áldozatának az emlékére
bármilyen emléktábla ott a hídnál, ahol ő meghalt, vagy bármilyen módon megemlékezni
arról, hogy ő mégis csak menteni indult, és a többi károsultért adta az életét. Ez lett volna a
kérdésem Tili Károlyhoz.

Marton László polgármester úr, ha jól értettem, ön a timföldgyárban dolgozott 15 éven
keresztül. Erre szerettem volna rákérdezni, hogy milyen munkakörben, vagy volt-e bármilyen
rálátása erre a később bekövetkező katasztrófával kapcsolatos vörösiszap-tárolásra. Van-e
ezzel kapcsolatos véleménye, hogy mi történhetett itt?

És Toldi Tamás polgármester úrhoz pedig: szembetűnő, amikor az ember beérkezik a
8-as út felől Devecserbe, már itt van egy nagy üres térség, ahol el vannak bontva a házak,
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viszont van ott még néhány ház, ami lakott, és nyilván laknak is benne, tehát, hogy mi okozza
azt, hogy van mint egy sziget, egy-egy ház, amiből nem költöztek ki, tehát benne laknak.
Tehát mi lesz ezeknek a házaknak a sorsa? Ennyi lett volna. Köszönöm szépen.

TILI KÁROLY, Devecser polgármestere: A tározóval kapcsolatban, mivel, ahogy
említettem az elején, Kolontárnál úgymond 70 éve a tározó szomszédságában van a
timföldgyár, mert 1942 óta működik, és a Bayer-eljárásnak az a lényege, hogy egyik tározóba
pakolják az anyagot, amikor az megtelik, mellé építenek egy másikat, és amikor leülepszik,
utána kell rekultiválni. Csak ez a 10-es tározó úgymond nagyon közel volt már a településhez,
és lehetősége nem volt a MAL Zrt.-nek, hogy újabbat építsen, hiszen lakott terület felé nem
tudtak volna jönni, így utólag hallottam másoktól, nekem tudomásom nem volt róla, hogy
láttak ott fent teherautókat, hogy magasították a gátat. De ugye olyan emberek látták, akik
lehet, hogy a MAL Zrt.-nek dolgoznak.

Erre, hogy ez bekövetkezhet, szerintem nincs olyan ember, aki gondolt volna. Hogy
kidől egy ekkora fal, tehát véleményem szerint lehet, hogy sejtették, de tudni biztos nem
tudták, mert nem tudom elképzelni, hogyha tudta volna valaki, hogy mennyire tele van, nem
jelentette volna.

Ez a tározó akkor nap, tehát október 4-én erős szél fújt, és ahogy mondták, néha-néha
át is csapott a falon. Tehát annyira tele volt ez a tározó, és ennek is köszönhető talán, hogy a
hatalmas nyomástól az a sarok, ahol a legnagyobb nyomás volt, lehet, hogy az volt a
leggyengébb, és ezért mozdult ki az egész fal. Röviden ennyit szerettem volna mondani.

Pados Zsolt, akiről beszéltünk, természetesen minden elhunytnak kíván az
önkormányzat egy emléket állítani, de van egy terepjárós szövetség, akik külön szeretnének
Zsolt emlékére egy márványtáblát vagy emléket állítani a híd mellé. Én úgy gondolom, hogy
külön mindenképpen az önkormányzat is – legkésőbb – az évfordulóra meg kíván emlékezni a
Zsoltról, hiszen elsőként adta az életét sajnos a katasztrófában, mert segíteni szeretett volna.

Lehet, hogy az elején említettem már, mikor a beszámolóm volt, hogy a probléma az
volt, amikor ő át szeretett volna menni a hídon, hogy nem volt meg a híd, és körülbelül 15
ember egyszerre üvöltötte, hogy ne menj, ugyanis egy homlokrakodó elindult, és ahogy
elhagyta a polgármesteri hivatalt, a homlokrakodó elejét elkapta a sodrás, visszatolatott, és
Zsolt elindult. Tehát 15 ember egyszerre kiabálta, hogy ne menjél, mert elvisz az áradat, és
egy ember, aki ott volt, a híd mellett lakott, ő mondta, hogy ő sajnos a padlásról végignézte,
ahogy odaért a Zsolt, a jobboldali ablakot letekerte, mint egy klasszikus árvíznél, hogyha
menekülni kell, csak sajnos a lúgba borult bele. Tehát esélye sem volt.

ELNÖK: Ezzel kapcsolatban abból mi igaz, mert ilyet is lehetett hallani, hogy ült
mellette egy tűzoltó, aki az utolsó pillanatban kiugrott? Akkor ennek nincs valóságalapja?

TILI KÁROLY, Devecser polgármestere: Abszolút nincsen, ugyanis, ha ült volna
mellette egy tűzoltó, az meghalt volna. Tehát, ahol a Zsolt ment, ott 1,20 magasan
hömpölygött az iszap. El lehet képzelni, hogyha a Lada Nivát elsodorta, akkor a tűzoltó is ott
halt volna meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.

MARTON LÁSZLÓ, Somlóvásárhely polgármestere: Akkor válaszolnék én rá. 1987-
től dolgoztam 1994-ig a timföldgyárban, utána meg 2003-ig még ugyanúgy ott voltunk a
timföldgyárban, amikor gmk.-nak kiadták, akkor üzemvezető voltam, és én nap mint nap
autóval jártam be dolgozni, és én itt mentem el Devecser, Kolontáron keresztül és úgy
mentem be Ajkára, ez volt a legrövidebb útvonal. Na most, azt hozzá kell tenni, hogy 2010
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előtt, 2007-ben volt utoljára, amikor vörösiszap került a Torna-patakba. 2007-től nem volt, és
most elérte végül a Torna-patak azt, hogy olyan bő halállománnyal rendelkezett, hogy tényleg
ezen a nyáron fogták a legtöbb halat már évtizedek óta. De 2007 előtt majdnem, szinte évente
egyszer vagy kétszer bevörösödött. Csak nem iszapszinten, hanem ahogy szivárgott ki az
oldalán a lé, akárki járt ezeken az utakon, és sokszor ment, azért lehetett kifolyásokat látni.
Ennek mindig olyan volt az oldala, hogy folyások voltak rajt’. Mindenki gondolt rá végül is
valamilyen szinten, de nem gondolta annyira komolyan, hogy ez átszakadhat. Mert hát azért
azt mondtuk, hogy hát igen, mégis van egy ilyen 15-20 méter magas, meg hát a szélessége a
lábának ilyen trapéz alakú, és a trapéz alak jól támaszkodik, ez meg tudja fogni ezt az
anyagot.

 De ha megnézzük most, hogyha Ajka felől jövünk, azóta a vasutat is áthelyezték, és
közben összenyitották a vasút közti részt is, és abból is egy medence lett, azért ha megnézzük,
hogy mióta leállt a szén tüzelés az erőműben és az erőműsalakkal végül is vegyített,
ugyanolyan anyagokkal építették fel az egész támfalat, de Ajkáról jőve például Ajka szintje,
ahogy átjövünk a vasúton olyan 100-160 méter, amikor ideérünk Kolontárhoz, itt van még 15
méter plusz szintkülönbség. De a teteje teljesen egyvonalban van. Ez azt jelenti, hogy itt a
támfal magassága 15-20 méterrel magasabb mint az első rendszereké, amik épültek. Most ezt
statikailag valaki számolta vagy nem számolta, ezt nem tudom megmondani innen, de már
félő volt, hogy olyan magas lett ezen az oldalon, hogy hát mindenki azt mondta, hogy te, ez
bármikor kidőlhet. Senki nem gondolta annyira komolyan, hogy ez meg is történik.
Köszönöm.

TOLDI TAMÁS, Devecser polgármestere: A bontások rendelet alapján történnek,
amely tartalmazza ennek a folyamatát, a melléklet pedig azt irányozza elő, hogy ennek az
üteme hogyan fog történni. Lebontásra 262 lakóház van jelölve, a cél az volt, hogy főleg a
Mátrai Szeretetszolgálat segítségével az illető családoknak tudjunk adni átmeneti szállást.
Azoknak különösen, akik nem tudtak új lakóparkba menni. Az első időszakban sok ilyen
jellegű lakást lefoglaltak, tehát nehezen lehetett albérletet szerezni, akik már használt lakásba
költözhettek, azok után felszabadult házakba tudunk most költöztetni embereket, de ez nem
egy könnyű történet. A legutolsó ütemnél tartunk, de ott is még néhány családnak meg kell
oldanunk az elszállásolását. Ez azért probléma, mert a gyerekek járnak iskolába, nem lehet
mondjuk Pápára tenni albérletbe. Ez az egyik dolog, amit intézni kell folyamatosan. A másik,
hogy néhány ház vagy vállalkozói épület vagy olyan is lehet, hogy egyedi eset.

Van például, hogy idős bácsi, látta, hogy bontásra kerül a háza, nem eszik, alig eszik
valamit és lefogyott már. Ezt a házat nem engedjük lebontatni, amíg nem lesz kész az új és
nem viszik oda át. Tehát elég problémás volt, külön az unokáján keresztül tudtam velük
beszélni. De az emberek azért zömmel megértik, hogy egy-két hónapra el kell menni
harmadik házba. Viszont az, hogy úgy tudja elhagyni a házát, hogy tényleg mindent
normálisan elpakolni, átvinni, és úgy kibontani a benne lévő értéket, ami még hasznosítható,
hogy legyen neki ideje. Tehát a lényeg, hogy humánusan álljunk hozzá a kérdéshez, de azért
meggyőzzünk mindenkit, hogy valóban tudjuk tartani az ütemet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Időnk elhaladt, úgyhogy én arra bíztatnám valamennyi
meghívott és meghallgatott vendégünket, hogy amennyiben konkrét javaslatai vannak, amit
szeretnének a jegyzőkönyvbe mondottakon túl a bizottsági jelentés számára közkinccsé tenni,
azt írásban tegyék meg, vagy akár konkrét törvénymódosítási javaslat, amit a bizottság
kezdeményezhet, azt majd tegyék meg a bizottság felé írásban. Én nagyon szépen köszönöm a
polgármester uraknak és minden résztvevőnek, hogy eljött, képviselőtársaimnak is köszönöm
a részvételt. A továbbiakban most a kihelyezett ülés hivatalos részét lezárom, még alternatív
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programként itt, Devecserben az új lakóparkot, illetve a bontási területet megtekintjük
hazafelé menet, és ezzel zárul  a mai kihelyezett ülés.

Köszönöm szépen a vendégeinknek is, hogy türelmesek voltak, és végigültek az ülést.
Viszontlátásra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 23 perc)

Kepli Lajos
a bizottság elnöke

Gőgös Zoltán
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia


