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J e g y ző k ö n y v ∗

Az Országgyűlés Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló
katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottságának

2011. június 7-én, kedden, 13 óra 03 perckor
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség korábbi és jelenlegi vezetőinek, munkatársainak meghallgatása a
Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadásával összefüggésbe hozható, a MAL
Zrt.-re vonatkozó elsőfokú hatósági engedélyek és ellenőrzési feladatok
végrehajtásáról

2. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
korábbi és jelenlegi vezetőinek, munkatársainak meghallgatása a Kolontár melletti
vörösiszap-tározó átszakadásával összefüggésbe hozható, a MAL Zrt.-re
vonatkozó elsőfokú hatósági engedélyek és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

3. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadásával összefüggésbe hozható
elsőfokú és másodfokú hatósági engedélyezési és ellenőrzési feladatok
végrehajtásával kapcsolatos vita összefoglalása, következtetések, javaslatok és a
további tennivalók meghatározása

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:  Kepli Lajos (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke

Gőgös Zoltán (MSZP), a vizsgálóbizottság alelnöke
Ékes József (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Jávor Benedek (LMP)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Lasztovicza Jenő (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Kamarás Erik hatósági igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Moldován János környezetvédelmi igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Petrás József Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály vezetője (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Kaleta Jánosné korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Csehóné Dr. Szilasi Rita volt igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Dr. Zay Andrea igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Dr. Ughy Katalin korábbi főosztályvezető, főigazgató (Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség)
Dr. Filotás Ildikó korábbi főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség)
Dr. Hecsei Pál megbízott főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok. Sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és meghívott,
meghallgatandó vendégeinket. Megkezdjük a kolontári iszapkatasztrófát vizsgáló parlamenti
vizsgálóbizottság mai ülését, és az ülés elején megállapítom, hogy a bizottság 6 fő jelenlétével
határozatképes.

A mai ülés napirendjét a bizottság tagjai előzetesen megkapták, és akkor most
szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek bármilyen felvetése a
napirenddel kapcsolatban? (Jelzésre:) Igen, Jávor Benedek.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Jelezni szeretném elnök úr, hogy egyéb elfoglaltságaim
miatt nekem 15 órakor távoznom kell.

ELNÖK: Rendben, köszönöm. Ha nincs egyéb észrevétel, akkor megkérdezem közben
most már 7 főre kiegészülve, hogy ki az, aki támogatja ebben a formában napirendünket, az
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Jó, egyhangú, köszönöm szépen.

Mielőtt elkezdenénk, két-három mondat kommentárt fűznék a kiosztott anyaghoz.
Azért tartottam szükségesnek, mert úgy gondolom, a bizottság tagjainak is tudnia kell arról,
mi időről időre, amikor meghallgatunk valakit, utána visszaolvassuk a jegyzőkönyveket, és
utánanézünk annak a valóságtartalmának. Nyilván nem tudunk meg mindent, de
szúrópróbaszerűen nézzük, ami itt elhangzik a bizottsági ülés előtt, és így derült fény a
Bakonyi Árpád meghallgatásáról, arról a vizsgálóbizottsági ülésről két olyan valótlanságra,
amit már dokumentumokkal tudunk bizonyítani, hogy nem a valóságnak megfelelően
hangzott el az ülésen. Ennek a bizonyítékait csatoltuk, egyrészt a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal levelét, amelyben szó szerint az szerepel, hogy Bakonyi Árpád által tett nyilatkozat
nem felel meg a valóságnak, merthogy az a KEHI jelentés, amire ő itt hivatkozott a bizottsági
ülésen, az nem létezik még tervezet formájában sem. Illetve arra is bizonyára emlékeznek
tisztelt képviselőtársaim, amikor kétszeresen is rákérdeztem arra, hogy a Golder Associate
Kft. milyen jellegű vizsgálatot végzett az ajkai vörösiszap-tározóknál, és duplán is azt mondta
Bakonyi Árpád, hogy ott semmilyen ilyen vizsgálat nem történt, hanem az Almásfüzitői
Timföld Kft.-nél történtek ezek a vizsgálatok. Azóta itt vannak a kezünkben ezek, a Golder
Kft. megküldte nekünk ezeket a jelentéseket, gyakorlatilag a teljes privatizáció óta eltelt időre
vonatkozó jelentések, és ebből egyértelműen kiderül, hogy az ajkai vörösiszap-tároló
kazettákra vonatkozik, tehát ebben a viszonylatban sem mondott igazat Bakonyi Árpád. Ezt
szükségesnek tartottam, hogy tudassam a bizottság tagjaival.

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
korábbi és jelenlegi vezetőinek, munkatársainak meghallgatása a Kolontár melletti
vörösiszap-tározó átszakadásával összefüggésbe hozható, a MAL Zrt.-re vonatkozó
elsőfokú hatósági engedélyek és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Egyben elnézést kérek meghívott vendégeinktől, hogy ezzel is raboltam az idejüket,
feltartottam őket, és akkor megkezdenénk a meghallgatást, mégpedig a napirendben megjelölt
sorrendben. Félórás időszakokra osztottuk be a meghallgatás menetrendjét. Az első körülbelül
félórás időszakban, illetve utána majd hozzájuk lehet kérdéseket intézni, dr. Kamarás Erik
hatósági igazgatóhelyettes, volt hatósági igazgatóhelyettes, a székesfehérvári Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség egykori hatósági igazgatóhelyettese. Moldován
János környezetvédelmi igazgatóhelyettes úr és Petrás József az Ellenőrzési és Felügyeleti
Osztály vezetője lesznek a meghallgatott személyek.
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Kérésem a meghallgatott személyekhez, hogy első körben fejenként jó 10 perces
időkeretben próbálják meg összefoglalni, hogy az ő munkakör szerinti feladatuk, illetve a
hatóságuknak a feladata mi volt. Itt a vörösiszap-katasztrófában érintett cég, tehát a MAL
Zrt.-nek egyrészt az engedélyezésével, másrészt a felügyeleti részével kapcsolatban. Nyilván
majd a hatóságnak a feladatát igazgató asszony fogja átfogóan ismertetni, de önökhöz az első

körben inkább az lenne a kérdés, hogy önöknek mire volt a munkakörükön belül rálátása, mi
volt a hatáskör, az irányítási hatáskörük ezzel kapcsolatban, illetve az egyéb közlendőiket a
vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban.

Akkor át is adnám a szót első körben Kamarás Erik volt hatósági igazgatóhelyettes
úrnak, aki a volt hatósági igazgatóhelyettese a felügyelőségnek. Kérem, azt is mondják el,
hogy mikortól dolgoznak a hatóságnál, illetve ebben a munkakörben, az ön esetében azt is,
hogy meddig volt a felügyelőség dolgozója.

Bemutatkozó hozzászólások a meghívottak részéről

Dr. Kamarás Erik tájékoztatója

DR. KAMARÁS ERIK hatósági igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Köszönöm szépen, elnök úr.
Dr. Kamarás Erik vagyok, 1997. július 12-étől 2005. november 1-jéig voltam a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hatósági igazgatóhelyettese. 2005. január 1-jétől
szervezeti módosítás történt, mivel a vízügyi hatósági feladatok 2005. január 1-jétől átkerültek
a felügyelőséghez, és 2005. január elejétől a felügyelőség környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatósági feladatokat is ellátott.

Alapvetően kezdjük a kályhától. ’99-től, amikor hatósági igazgatóhelyettes lettem,
akkor a felügyelőség csak a környezetvédelmi feladatokat látta el, döntően az 1995. évi LIII.,
a környezetvédelmi törvény alapján. Ma kiemelten foglalkozunk a vörösiszap-katasztrófa
miatt a MAL-lal, de akkor ugyanolyan eljárás alá esett, nem volt különösebb
megkülönböztetés a MAL-nál, mert itt egy volt a 100 közül. Rá is vonatkozott a
környezetvédelmi törvény, a környezetvédelmi törvény alapján járt el a felügyelőség. Mint
hatósági igazgatóhelyettes hatósági osztály volt, és ezt a hatósági osztályt vezettem ezek
szerint, emellett volt mellettem szakmai igazgatóhelyettes és egy általános igazgatóhelyettes.
A szakmai igazgatóhelyettessel együttműködve láttuk el a feladatot. A dolog úgy működött,
hogyha egy kérelem érkezett a környezetvédelmi hatósághoz, az iktatás után a hatósági
osztályra került, megnéztük, hogy mit tartalmaz a kérelem, milyen eljárás szükséges, a
környezetvédelmi törvény alapján kell-e hatásvizsgálat, kell-e, akkor még nem volt egységes,
környezetvédelmi felülvizsgálati kötelezettség, és kell-e működési engedély, vagy egyéb
engedélyek szükségesek.

Ugye a MAL miatt most a környezetvédelmi engedélyre és az egységes
környezethasználatra fókuszáljunk, a többiről felesleges most beszélnem. Az ügyindítás után
a hatósági osztály továbbította a szakmai egységeknek, a különböző környezeti elemekre
vonatkozóan megnézték a kérelemben foglaltakat, megnézték a dokumentációt, és ha azt
rendben találták, akkor megindult. Az ’57. évi IV. volt alapvetően az én hatósági
igazgatóhelyettesi tevékenységem alatt az eljárási rend, a Ket. 2005. december 12-én lépett
hatályba, én a Ket.-tel már nem foglalkoztam. Én arról tudni tudok, csak nem hiszem, hogy
ebben az időszakban nekem erről kellene beszélnem.

Kérem tisztelettel, a feladata a hatósági osztálynak és nekem mint igazgatóhelyettesnek
az volt, amikor a szakmai osztályok a különböző környezeti elemeket kidolgozva elkészítették
a határozat tervezetét, átjött a jogi osztályon, és eddig legalább 3-4 ember látta azt a bizonyos
ügyiratot, amelyet a kérelmezők benyújtottak. A hatósági osztály azt ellenőrizte, megfelel-e
az eljárási rendnek, megfelel-e az anyagi jogszabályoknak, mind alakilag, mind tartalmilag
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megfelel-e az eljárási törvénynek. Egységes szerkezetbe rendezték a határozatot, ezt akkor
látta igazgatóhelyettes kollégám, a szakmai igazgatóhelyettes, akkor is Moldován úr volt az,
és utoljára az igazgatóhoz, mielőtt kiadmányozásra ment, én szignáltam.

A többiről két oldalon van szó. A szervezeti, működési szabályzatot elhoztam, nem
hiszem, hogy a bíróság…. a bizottságot kellene (Derültség, moraj.), bocsánat, nyakig ülök a
perekben, nem ide tartozik, kérem tisztelettel nem kívánom terhelni a bizottságot egyéb
hatósági munkával. Esetünkben a vörösiszap-katasztrófára átültetve a törvényesség betartása,
betartatása, az egységes jogalkalmazási gyakorlat felügyelőségi kialakítása volt a feladatom,
és az igazgató munkájának mindenkori segítése. Soha nem történt olyan mulasztás, tevőleges
avagy tevékenység elmulasztása miatt, amely miatt bármelyik ügyfelünk kárt szenvedett
volna a tevékenységem alatt a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnél avagy
amíg ott voltam, 2007. december 31-ig bármilyen eljárás miatt. Kérem tisztelettel, ha valaki
nem elégedett a hatósági munkával, határozattal, észrevételezte, fellebbezte, igénybe vette a
rendes jogorvoslatot, saját hatáskörben – ami természetes – kicseréltük, kijavítottuk a
határozatot, avagy fellebbezés folytán a főfelügyelőségre továbbítottuk.

Tehát a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség munkája nem a végleges és
az utolsó, a jogorvoslattal a főfelügyelőséghez ment, és ha ott is helyben hagyták az általunk
meghozott határozatokat, akkor még mindig közigazgatási perre volt lehetőség, de az már
nem a rendes jogorvoslat, az kívül esik a közigazgatási eljáráson.

Kérem tisztelettel, most a MAL-os katasztrófáról mondjam a saját véleményemet?
Mert ugye mint hatósági igazgatóhelyettes már nem fungáltam. A 2006-os egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásban nem vettem részt. Egyébként tudok válaszolni,
nem a 314-es, hanem a 198-as kormányrendelet alapján folyt az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás. Ezt az eljárást, a hatósági eljárást a jogszabályok tételesen
tartalmazzák, hogy mit kell tartalmazni, mit kell tartalmaznia a dokumentációnak, és mi a
hatóság feladata. Attól eltérni nem lehet, mint ahogy el sem tért soha semmilyen formában.

Majd ha kérdezni tetszik, akkor sok mindenre válaszolok. Az a vád ért bennünket,
hogy azért történt a katasztrófa, azért perelnek bennünket, mert az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárást nem lett volna szabad lefolytatni, és mi olyan
engedélyt adtunk, amely egyik oka, okozati összefüggése a vörösiszap-katasztrófa. Kérem
tisztelettel, kijelentem és bizonyítható, hogy sem tevékenységével, sem mulasztásával
semminemű olyan tevékenységet nem végzett a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, amely bármilyen okozati, közvetett vagy
közvetlen összefüggésben lenne a 10-es kazetta gátszakadásával.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdéseket a bizottság tagjai majd a három felvezet
elhangzása után fogják feltenni. Megadnám a szót Moldován János környezetvédelmi
igazgatóhelyettes úrnak.

Moldován János tájékoztatója

MOLDOVÁN JÁNOS környezetvédelmi igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Moldován János vagyok, 1990-től dolgozom a vízügynél, a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóságnál kezdtem, ez az év végén átalakult környezetvédelmi felügyelősséggé,
ott a talaj- és vízvédelmi osztályon dolgoztam. Pontosan nem emlékszem, valamikor ’94 táján
osztályvezető-helyettesi státust töltöttem be. 1999-ben igazgatóhelyettes lettem, akkor a
szakmai osztályokért feleltem, ezek a szervezeti átalakulások során különböztek, de a szakmai
osztály alatt elsődlegesen azt kell érteni, hogy környezetvédelem, ezen a területen
vízvédelem, hulladékgazdálkodás. A szervezet átalakulása során az én státusomnak az
elnevezése is változott. Végül is a jelenlegi struktúrában 2007-től környezetvédelmi
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felügyeleti igazgatóhelyettes vagyok, ami azt jelenti, hogy a három szakterületnek, a
környezetvédelemnek, a természetvédelemnek és a vízügyi igazgatásnak az ellenőrzéshez és a
kikényszerítéshez kapcsolódó feladatok összehangolása az én szerepem a felügyelőségen.

Hogyha az elnök úr megengedi, én is elmondanék néhány gondolatot a balesettel
kapcsolatosan, ezzel nagy valószínűséggel sokkal célratörőbben lehet választ adni a
kérdésekre, hogy nekem mint műszaki végzettségű embernek mi a meggyőződésem ezzel a
balesettel kapcsolatban, figyelembe véve azt – a kollégám is említette –, hogy elég sok
minden negatív hangú véleményt és megjegyzést voltam kénytelen olvasni a sajtóban. Ez
elsődlegesen egy építmény, az építménynek a sérülése vezetett katasztrófához. Úgy
gondolom, hogy ennek a kérdéskörét kellene elsődlegesen tisztázni, hogy ez az építmény
miért tudott megsérülni, az állékonyságát vagy stabilitását miért vesztette el.

A másodlagos kérdéskör, ami kérdésként megjelent különböző vitákat váltva ki a
sajtóban, ez a tárolt anyaghoz kapcsolódik ezekben a tároló létesítményekben, hogy ez
veszélyes vagy nem veszélyes hulladék. Itt a jogszabályváltozásokat figyelembe véve,
legalább is abban a korszakban, amikor nekem ehhez közöm adódott, úgy gondolom, hogy
ennek a besorolása jogszerűen történt annak idején, és figyelembe véve nemcsak a hazai
gyakorlatot, hanem időközben utánanéztem, hogy mi a nemzetközi gyakorlat Európán belül a
hulladék besorolással kapcsolatban, akkor ez nem veszélyes hulladék.

Amit ehhez kapcsolódóan fontosnak tartok elmondani, hogy a felügyelőség az
ítélőtábla tavalyi évi döntésével ellentétben, ami véleményem szerint – kollégák jobban
értenek hozzá én kevésbé, nem akarok jogi észrevételeket tenni, hiszen a bírósággal
kapcsolatban nem tehetek kivételt, hogy nem veszem figyelembe a döntését, de – jogszabályi
hivatkozás az ítélőtábla döntésében, ami levezette volna a felügyelőség építésügyi hatósága
jogkörét, nem szerepel, kizárólag arra hivatkozik, hogy ez az építésügyi hatóságnál
bonyolultabb kérdéseket tartalmaz, ezért sajátos kérdésként kellene elbírálni.

Úgy gondolom, hogy jelenleg a környezetvédelmi törvényből levezetve vannak a
környezetvédelmi hatáskörök, és mindenki annak hívja, a természetvédelmi törvények
tartalmaznak természetvédelmi hatásköröket, a vízügyi törvény tartalmaz egyértelműen
vízügyi hatásköröket, és van egy építésügyi törvény, ami ezekhez kapcsolódik, hiszen a
környezetvédelmi törvény eleve kimondja, hogy ezzel összhangban kell megalkotni. Úgyhogy
ezen a területen azt gondolom, hogy egyik gond talán az is lehet, hogy a hatósági
feladatfelosztás, és nemcsak napjainkban, hanem amennyire csak vissza tudtam menni a 70-
es, 74, 73-tól errefele, ez azért szintén nem teljesen átlátható.

Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi engedély elsődlegesen környezetvédelmi
kérdéseket kell, hogy szabályozzon. Teljesen világos, hogy olyan megállapításokat is kell
tartalmaznia, amelyek más feladatok meghatározása, például egy létesítmény megtervezése is
kiinduló paraméter. Mindenki előtt világos, egy szennyvíztisztítót elsődlegesen akkor lehet
megtervezni, ha tudom, hogy mi lesz a kibocsátás vége, vagyis hogy milyen kibocsátási
paraméterekkel kell, hogy működjön. Erre lehet meghatározni a tisztítási hatásfokot, és erre
lehet megtervezni azokat a létesítményeket, építményeket, amelyeket meghatároz az a
kibocsátási határérték.

Ezért a hulladékgazdálkodás mellett is úgy gondolom, a 22/2001-es KöM-rendelet és a
jelenleg hatályos, hulladéklerakókra vonatkozó 20/2006-os, ha jól emlékszem, rendelet
ugyancsak a mellékletében szereplő követelményrendszer az induló követelményrendszer a
tervezőknek és az üzemeltetők számára. Ennyit szeretnék most itt röviden elmondani, ha
kérdések vannak, akkor talán bővebben ki tudom fejteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen, és akkor harmadikként Petrás József, az Ellenőrzési
és Felügyeleti Osztály vezetője kerül most sorra, és utána következnek majd a kérdések
mindhármukhoz.



- 9 -

Petrás József tájékoztatója

PETRÁS JÓZSEF (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség): Petrás József vagyok, és az Ellenőrzési és Felügyeleti Osztályt vezetem 1999
óta. Az osztály feladata kezdetben csak környezetvédelmi hatáskörrel rendelkezvén a
környezetvédelmi előírások, környezetvédelmi jogszabályokban foglalt követelmények
betartásának az ellenőrzése volt, majd a természetvédelmi, vízügyi hatáskörök felügyelőségre
kerülésével ezen előírásoknak is eleget téve, a számonkérése.

Az osztály minden évben éves előírt tervet készített, ami az éves ellenőrzési tervben
rögzítette azt, amit abban az évben kívánt ellenőrizni, hiszen 3 megyében dolgozik a
felügyelőség, a 3 megye egész területén jelen lenni a létszám korlátozottsága miatt nem tudott
egyszerűen a felügyelőség. Itt az éves tervben megvoltak azok a jogszabályok, meghatározott
ellenőrzések, amit meg kellett tenni. Ilyen a 314-es egységes környezethasználati
engedélyezésről szóló jogszabályban szereplő, évente legalább egyszer helyszíni
ellenőrzéstartási követelmény, mellyel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak
teljesítését kell ellenőrizni a felügyelőségnek. Ezen ellenőrzésekkel a felügyelőség a
működési területén évről évre kiadott engedélyeket, illetve érvényes és folyó tevékenységet
ellenőrizte.

Emellett hulladékgazdálkodási, vízügyi jogszabályokban vannak ellenőrzési
követelmények, melyeket nem tud ellátni a jelenlegi létszámmal, illetve a korábbi létszámmal
sem tudott ellátni a felügyelőség. Ezekből mindig az éves munkatervben meghatározott
mennyiséget látott el az osztály, annál többet kapacitás hiányában nem tudtunk elvégezni.
Ezekről az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült, ezen jegyzőkönyvek
megtekinthetők voltak, és az osztály működését nagyjából ezzel le is tudta mérni.

Ha kérdések lesznek, akkor válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen, frappáns és rövid összefoglalókat hallottunk, igazából
akkor a részletekbe adnék lehetőséget, hogy a kérdésekre adandó válaszokkal belemenjünk.
Elsőként akkor megadom a lehetőséget Jávor Benedek képviselő úrnak.

Kérdések, észrevételek a bizottság részéről

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindhárom vendégünkhöz
lenne egy kérdésem, és köszönöm a rövid összefoglalókat, meg hogy az idejüket ránk szánják.

Az első kérdés, ha már szóba került a veszélyes hulladékká, illetve nem veszélyes
hulladékká nyilvánítási eljárás. Ennek során a MAL Zrt. önbesorolása alapján ők nem
veszélyes hulladékként sorolták be a saját maguk által előállított és lerakott vörösiszapot, és
erre kértek engedélyt a hatóságtól. Ha jól tudom, de ebben kérem a megerősítést, a közép-
dunántúli hatóság első körben nem hagyta jóvá ezt az önbesorolást, hanem akkor a
főfelügyelőség döntött végül a vörösiszap nem veszélyes hulladékként van besorolásáról,
illetve hogyan zajlott le ez az eljárás. Erre vonatkozóan van kérdésem, hogy pontosan milyen
módon került sor annak az engedélynek a kiadására, amely nem veszélyes hulladék lerakására
vonatkozó engedély volt.

Második kérdésem, hogy akár az évente elvégzett ellenőrzések során, akár külön
ellenőrzések során vizsgálták-e a tározóban levő folyadék kémhatását? Tulajdonképpen mi
van ebben a tározóban, és ha igen, akkor ennek milyen eredményei voltak, esetleg származott-
e valamilyen intézkedés, avagy az engedélyben foglaltak alapján elfogadták, hogy ez egy nem
veszélyes hulladék és ennek nincs olyan magas pH-értéke, amely a veszélyes hulladékká
nyilvánítást indokolná.

Van még két apróbb kérdés, az közvetlenül a X-es kazetta 2010. évi működésével
kapcsolatosan, hogy olyan információk láttak napvilágot, hogy a X-es kazetta feltöltésének
sebessége 2010 nyarán felgyorsult, tehát a korábbi kapacitásnál nagyobb mennyiségben került
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sor a vörösiszap lerakására a X-es kazettában. Erről van-e a hatóságnak információja,
megalapozottak-e ezek az információk, vagy erre vonatkozóan milyen adatokkal tudnak
szolgálni?

A másik, hogy ugyancsak napvilágot láttak olyan híresztelések, hogy egyrészt a X-es
kazetta túltöltésre került. Tehát az eredetileg tervezett szintnél magasabban töltötték fel a
vörösiszappal, másfelől pedig, hogy a X-es kazetta gátjainak a megemelésére vonatkozóan
munkálatok kezdődtek a MAL Zrt. részéről. Erre vonatkozóan van-e információja a
hatóságnak? Ez teljes egészében kizárható vagy van-e ennek esélye egyáltalán, jár-e ilyen
jellegű engedélykérelem például a hatóság előtt? Nekem ennyi kérdésem lenne. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További? Aradszki András képviselő úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát ahogy Jávor
Benedek képviselőtársam is elmondta, itt nagyon kulcskérdés, hogy a technológia során
keletkező vörösiszap, illetve helyesen fogalmazva, abban a formában, ahogy azt ott tárolták,
az a vörösiszap veszélyes hulladéknak minősíthető-e vagy sem. Most visszamenőleg persze
bölcsebbek is tudunk lenni. E tekintetben az a kérdésem, hogy miként értelmezte a hatóság a
2005-től hatályos, de lehet, hogy tévedek, hulladékrendeletnek a mellékletét, amely azt
mondta, hogy a vörösiszap önmagában véve nem veszélyes hulladék, de amennyiben
hasonlóan az előtte lévő anyagmeghatározáshoz, ami fémfelfolgozásból vagy
ásványfeldolgozásból származó hulladék, és veszélyes anyagot tartalmaz, az veszélyes
hulladék, és amennyiben ilyen feltételeknek felel meg az említett vörösiszap, akkor az is – ha
jól értelmezem a jogszabályt – veszélyes hulladéknak minősül. Tehát ebben a kérdésben
értékelték-e a veszélyes hulladékká minősítés tekintetében azt, hogy ez a vörösiszap, ahogy
ott tárolták, bizony lúgos kémhatású anyagot tartalmaz? Azt hiszem, ez egy kulcskérdés. Erre
lennék kíváncsi, hogy az eljárások során ez hogy történt.

A másikat inkább a Petrás úrhoz kérdezném. Ugye, Kamarás úr is elmondta, hogy egy
kérelemre hogy indul egy eljárás, miképpen jár el a hatósági igazgatóhelyettes, hogy
bocsátják ki a kérelemre indult eljárásban az ügydöntő határozatot. Itt inkább arról van szó,
hogy hozott anyagból dolgozott a hatóság, annak idején, amikor ezt a MAL Zrt. üzemet
létesítették, nyilvánvalóan az akkor hatályos szabályok szerint értékelték a tevékenységet,
annak a kockázatait, a bekerülő anyagáramokat, a kibocsátásokat és azt a hulladékkeletkezési
mennyiséget, amire ezt az üzemet meg kellett tervezni.

Ez egy komplex munka, ebben az elsőfokú, úgynevezett építési hatóságon túl
számtalan hatóság vesz részt mint önálló, ügydöntő hatóság, úgy is mint szakhatóság. Na
most, ez alapján azonban az ellenőrzést végző hatóságnak álláspontom szerint, de ezzel lehet
vitatkozni, folyamatosan kellett ellenőrizni, hogy az adott engedélyek alapján működik-e az
adott üzem, illetve, hogyha azt tapasztalták, hogy ennek az üzemnek a kapacitása,
termékösszetétele vagy magának az építményeknek az állaga kockázatos valamilyen
szempontból, akkor ezt az ellenőrzést végző hatóságnak szerintem észlelni kellett volna, meg
észleli is általában, tegyük hozzá ezt, és valamilyen módon intézkedést szignalizál, vagy
kötelezést tartalmazó határozatot bocsát ki. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a folyamatában
nézve a MAL Zrt. működésénél volt-e ilyen ellenőrzés, a hatályos határozatoknak megfelelő

üzemeltetést átfogóan ellenőrizték-e, ha volt ilyen, mi volt az eredménye, ha meg nem volt
ilyen ellenőrzés, akkor annak mi volt az oka, hogy ez nem történt meg az elmúlt évtizedek
során. Nekem ez a két rövid kérdésem lenne egyelőre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes József képviselő úrnak adom meg a szót.
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nekem két kérdésem, meg egy tisztázó kérdésem lenne, mert
Jávor Benedek is feltette a kérdését a magasítással kapcsolatban. A MAL-nál lévő kihelyezett
ülésünk félig volt zárt ülés, ugye? (Közbeszólások: Nem volt zárt ülés.) Nem volt zárt ülés. Ott
jómagam feltettem a kérdést az északi fal magasításával kapcsolatban, ahol Bakonyi Zoltán
saját maga erősítette meg, hogy az északi falat, amely tulajdonképpen megrepedt és
elmozdult, ugye annak a magasítása a katasztrófa előtti időszakban történt, tehát volt
tulajdonképpen magasítás. A többi falon nem, hisz’ a lejtése és az áramlása tulajdonképpen
abba az irányba hatott, hogy ott kellett magasítani, és a belövők is tulajdonképpen azon a
szakaszon működtek, tehát a vörösiszapzagy kiengedése is azon a szakaszon működött.
Nekem a kérdésem abban az irányban fogalmazódik meg, hogy 2005 előtt, amikor a veszélyes
hulladék még veszélyes hulladék volt, és majd utána a MAL kérésére a veszélyes hulladék
kategóriából magát a vörösiszapot tulajdonképpen kivették, hogy milyen pH-értékkel volt
engedélyezve a zagykazettára történő tárolása. Ez nagyon fontos kérdés, mert ha jól tudom,
jóval alacsonyabb pH-értékre volt engedélyezve, mint a katasztrófa után mért nagyságrend, a
13,5-ös, tehát olyan 9-10 környékén volt az engedély kiadása, és ha annál magasabb, akkor
abban a pillanatban veszélyes hulladéknak kell egyébként tekinteni, ha a technológia vagy az
üzemeltető megszegi az engedélyben kiadott pH-érték nagyságrendjét. Ez az egyik ilyen
kérdés.

A másik pedig, hogy a helyszíni ellenőrzések valóban a helyszínen történtek-e, hiszen
az hangzott el, hogy évente egy alkalommal helyszíni ellenőrzést kellett végrehajtani, vagy
pedig megelégedtek azzal a kötelezvénnyel, hiszen minden üzemnek saját magának kellett
bizonyítania a technológia betartásának a rendjét, azokkal a különböző számokkal mért
eredményekkel kellett bizonyítani, és általában vagy több esetben a hatóság arra hagyatkozott,
amit maga a MAL Zrt. adott meg mint egyfajta mérőszám, és hogyha ezek általában
stimmeltek, akkor az évenkénti mérési eredményeket így elfogadta maga a hatóság. Tehát ez a
két kérdésem lenne, mert utal arra, hogy egyébként a technológiában a katasztrófa előtt
valamilyen belső zavar is keletkezhetett, hiszen a felgyülemlett vízmennyiség és a IX-esre
történő vízrátöltés azt vonja maga után vagy legalábbis azt bizonyítja, hogy belső technológiai
zavar következtében adott esetben túltöltést, tehát vízzel történő túltöltés vagy a
technológiában a víznek a vissza nem vezetése okozhatott egyfajta problémát az északi falon.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha most nincs több kérdés… De, Győrffy Balázs!

DR. GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Egy nagyon rövid kérdésem volna,
amit terveim szerint minden érintettnek, aki idejön elénk, szeretnék feltenni, ami úgy szól,
hogy vizsgálat, ellenőrzés során találtak-e bármilyen hibát, ami utalhatott arra, hogy
bármilyen gond, probléma lehet a későbbiekben? Ha találtak, ez hogy lett orvosolva, lett-e
orvosolva? Ha nem találtak ilyen problémát, akkor miért nem? Mert nyilván, akkor magának
az ellenőrzési rendszernek van valami hiányossága, és hogy vajon merre kellene elmozdulni,
mert nyilván a bizottságnak az is feladata, hogy az ilyen jellegű katasztrófákat megelőzzük, az
önök szakmai oldaláról nézve hogy kellene a jogszabályokat úgy módosítani, hogy valóban
elejét vehessük az ilyen jellegű katasztrófáknak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, és akkor most saját kérdéseim feltétele erejéig átadom az
elnöklést Gőgös Zoltán alelnök úrnak.

(Gőgös Zoltán átveszi az ülés vezetését.)

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, és megadom a szót elnök úrnak.
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is, néhány mondatban
elmondanám, mert itt láttam, hogy az elején itt – hogy is mondjam - egy kicsit feszült volt a
hangulat, és ki is csúszott Kamarás Erik úr száján a bíróság szó. Most egyáltalán nem erről
van szó. Amiért ez a katasztrófákat vizsgáló parlamenti bizottság felállt, az pontosan az, hogy
kiderítsük, hogy miért történhetett meg ez a sajnálatos katasztrófa, és nyilván mint parlamenti
bizottság levonjunk a következtetéseket, egy olyan jelentést tegyünk le a parlament asztalára,
ami megakadályozhatja, hogy ilyen katasztrófák bekövetkezhessenek, illetve a felelősöket és
okokat a saját eszközeinkhez mérten megnevezzük.

Ebben önök nekünk a segítségünkre vannak, mint mindenki más, aki meghallgatunk.
Nyilván mi nem vádolunk senkit, meghallgatunk és vizsgálunk, és majd a végén fogunk egy
jelentésben összegezni. Ezt csak azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy az esetleges
félreértéseket tisztázzam.

Ami pedig a konkrét ügyet illeti, tényleg jó lenne, ha ma egy kicsit a konkrétumok felé
terelődne a szó. Tulajdonképpen a vizsgálóbizottság eddigi tevékenysége során a kiváltó
okokkal kapcsolatban két fő kérdéskör köré csoportosult a vizsgálat. Az egyik nyilván az,
hogy miért szakadt át a gát, tehát mi volt a fizikai kiváltó oka a gátszakadásnak, a másik pedig
az, hogy mi volt a tározóban. A kettő nyilván szervesen kapcsolódik egymáshoz, össze is
függhetnek vagy össze is függnek valószínűleg, és egy-két kérdéskör köré szeretném én most
a kérdéseimet felépíteni.

Konkrétan ezek az ellenőrzések, ezek az egységes környezethasználat által előírt éves
ellenőrzések hogyan zajlottak le, csak a dokumentáció átvizsgálása történt vagy volt helyszíni
bejárás is? Volt-e bármilyen más egyéb vizsgálat? Éves gyakorisággal történt, nyilván minden
évben meg is történt ez minden évben, de erre is szeretnék egy megerősítést kérni, hiszen itt
Petrás úr említette, hogy létszámhiány miatt voltak olyan egyéb feladatok, amiket nem mindig
sikerült maximálisan ellátni.

A másik pedig, hogy mi volt a tározóban, szintén Petrás urat kérdezem mint az
Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály vezetőjét, akinek az embereivel – idézőjelben – én magam
is a katasztrófa napján meg éjszakáján, meg magával Petrás úrral is találkoztam kinn a
helyszínen, és ők folyamatosan mintázták a Torna-patak vizét, és pH-értékeket mértek.
Megerősítést kérek, jegyzőkönyvi hűség kedvéért, hiszen a saját szememmel láttam, hogy ott
nem volt ritka a 12-13 közötti pH-érték ezekben a vízmintákban, tehát több órával a
katasztrófa után és a Torna-patak vizéből vett mintákon, amit már nyilván a saját vízhozama a
pataknak felhígított. Ennek azért lesz nagyon nagy jelentősége, mert ilyen töménységű lúg, ha
már a Torna-patak vizében ennyi volt, akkor a tározóban mennyi lehetett az a pH-érték, és
hogyan lehetett ott ekkora mennyiségben ilyen töménységű lúg? Ezt lehetővé tette-e az
egységes környezethasználati engedély?

Még egy sarkalatos kérdés, amit eddig már több fórumon feltettem, több személynek,
de erre még nem kaptam választ, és tudom, hogy nem az önök illetékességi területe
Almásfüzitő, de nagyon furcsa, és a hatósági dokumentumokon láttam, hogy az almásfüzitői
vörösiszap-tározóban a vörösiszapot veszélyes hulladéknak minősítették, ugyanazzal a
technológiával előállított vörösiszapot, ami az ajkai tározókban nem veszélyes hulladék.
Tudjuk, hogy Almásfüzitőn az ottani üzemeltető cég egy veszélyeshulladék-lerakót üzemeltet
jelenleg is, tehát ott nyilván összefér ezzel az, hogy veszélyes hulladéknak minősítsék a
vörösiszapot, de hogy lehet konkrétan ugyanazt a hulladékot kétféleképpen besorolni? Vagy
én tudom rosszul, és nem ugyanaz a fajta hulladék, hanem van bármilyen különbség a kettő

összetétele között? Amennyiben tudnak, kérem, erre is válaszoljanak.
Illetve a hatóságnak van-e már bármilyen eredménye vagy feltételezése arra

vonatkozóan, amit most meg tudnak osztani velünk, hogy a gátfal miért szakadhatott át? Bár
ahogy a Legfelsőbb Bíróság kimondta az ítéletében, hogy a környezetvédelmi hatóság lett
volna az elsőfokú építési hatóság, ha jól emlékszem, de majd javítsanak ki, ha tévedek, és itt
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el is hangzott, hogy ez nem teljesen felel meg a valóságnak, egyszerűen nem teljesen van így
rendben, hiszen egy gáttest állékonyságát statikai szempontból nem a környezetvédelmi
hatóság feladata véleményezni. De ha nem a környezetvédelmi hatóságé, akkor kié? Volt-e
bárki, aki ezt annak idején vagy azóta is bármikor ellenőrizte? Első körben ennyi lenne, és
megadom a lehetőséget a válaszadásra.

(Kepli Lajos visszaveszi az ülés vezetését.)

Válaszok az elhangzott kérdésekre, észrevételekre

MOLDOVÁN JÁNOS környezetvédelmi igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Tisztelt Elnök Úr!
Megpróbáljuk megosztani a kérdések megválaszolását egymás között a kollégákkal.

Először a veszélyes hulladékhoz kapcsolódóan. A veszélyes hulladékok besorolása
hosszú időn keresztül egy rendszerben működött. Ebben a rendszerben kategorikusan a
vörösiszap veszélyes hulladéknak minősült. Amikor a MAL benyújtotta a kérését a
hulladékának az átsorolására, akkor valójában egy átsorolási minősítést kért a hulladékára
vonatkozóan, akkor az azt megelőző jogszabályok alapján ezt kérhette. Ennek az volt a
szerepe, hogy ennek az eljáró hatósága akkor az országos főfelügyelőség volt. Tekintettel
arra, hogy közben megváltozott a jogszabály, és bevezetésre került az Európai Unióban a
hulladéklista, az EWC kódos lista. Ennek következményeként már a termelőnek vagy a
birtokosnak a kötelezettsége a hulladékát besorolni. Ezt bírálhatja felül a felügyelőség, ezért a
MAL kérelmét nem bírálta el a főfelügyelőség, átküldte a felügyelőségre, hogy vegyük
figyelembe a jogszabályi módosulást, és annak alapján járjunk el.

A nem veszélyes hulladékként történő besorolás érdekében készült egy szakértői
vélemény, amiben veszprémi műszaki egyetem egyik tanára is közreműködött, szóval neves
személyiségek közreműködtek. A lényeg az, és ezt szeretném elmondani pontosan, hogy
nekem az az érzésem, hogy van egy félreértés a veszélyes hulladékokkal kapcsolatosan.
Minden olyan hulladék, ez összhangban van az uniós szabályozással, amit mondok, míg nincs
olyan magyar szabályozás, ami ennek megfelel. Egy hulladék, hogy ha veszélyességi
jellemzőkkel rendelkezik, és tartalmazza a jogszabály miatt a veszélyességi jellemzőt a H1-től
H14-ig, ha jól emlékszem, besorolt veszélyességi jellemzőt, akkor veszélyesnek kell tekinteni.
Ez így van. Van egy következő lépés, és nem egy lépésből áll az egész, hiszen nem elég egy
hulladéknak tudni, hogy veszélyességi jellemzőkkel rendelkezik-e vagy sem. Ahhoz, hogy be
lehessen sorolni, meg kell találni azt az EWC kódot, nyilván a hulladékkatalógus alapján
szereplő kódot, ahova be lehet sorolni ezt a hulladékot, hiszen ez kötelező.

Azon hulladékok esetében, ahol két helyre lehet besorolni, én azt úgy találtam, hogy
dupla besorolási lehetőséget tartalmaz, ott egyéb követelményrendszert kell figyelembe venni.
Ezeket a követelményeket tartalmazza az uniós határozat a hulladékkataszterről, illetve a
16/2001-es KöM-rendelet, ennek alapján határértékhez kötött.

Maga a tanulmány, amit a MAL készíttetett, abban szerepel, hogy más anyagokat is
figyelembe vesz, és annak a koncentrációját. Tekintettel arra, hogy majdnem mindenki a
lúgosságára fekteti a hangsúlyt, erre próbálnék én is hangsúlyt fektetni. Egyébként azért
hoztam ennyi anyagot, hogy ha kell, tényleg részletesen végig lehet menni rajta.

A következő lépés alapján azt kell megnézni, hogy ahhoz a veszélyességi jellemzőhöz,
vagyis a maró hatás, ez a H8-as, ha jól emlékszem, ahhoz kapcsolódóan mit ír elő. Ennek a
koncentrációja meg van határozva, hogy milyen koncentrációt kell tartalmazzon, jelen esetben
a hidroxidok adják ennek a maró hatását, összességében az anyagnak.

Végignézve bármilyen furcsának tűnik, és nagy valószínűséggel a tározóban is
ugyanaz a pH kellett, hogy legyen a lúgosság, tekintettel a vegyi aktivitásra is. Nagy
valószínűséggel 13,7 környékén vagy kevéssel afelett lehetett a tározóban. Ez az én
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elgondolásom, hogy mi lehetett ott. Tekintettel arra, hogy mértünk ott ehhez hasonló értéket a
tározón kívülre kijutott anyagban.

A maró hatás felbomlik különböző R-mondatokkal jellemzett kategóriákra. Ebben
benne van az, hogy a súlyos égető hatás, irritáló, bőrirritáló hatás, szemirritáló hatás nagyon
összetett irritációs hatás. Ezeket végignéztem, most azért mondom, mert én is végignéztem, a
kollégáimmal végigbeszéltük, most is a jelenlegi állapotban, ami kijutott anyag, nem haladja
meg azt a koncentrációt nátrium-hidroxidban, ami miatt ezt veszélyes hulladéknak lehetne
tekinteni, vagy pontosabban van az Európai Uniónak egy nyilvántartása a veszélyes
anyagokkal kapcsolatosan. Hiszen így kapcsolódik a két rendszer, a veszélyes anyag és a
veszélyes hulladék. Sajnos mi ugyanazzal a kifejezéssel használjuk. A veszélyes anyagok
között nem lehetnek hulladékok, de a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás vizsgálati
rendjében, a veszélyesség meghatározásában természetesen alkalmazni kell, amikor
hulladékot egyáltalán vizsgálunk. Így, ha nem haladja meg azokat a határértékeket azon
veszélyességi jellemzőkre, amelyek jellemzik a hulladékot, akkor azt mondja ki a vonatkozó
szabályozás, hogy nem kell veszélyes hulladéknak besorolni. Vagyis ez az a pillanat, amikor a
veszélyes hulladék elveszíti a veszélyességi besorolását, mert nem haladja meg a határértéket.

Most lehet ezen vitatkozni, azért mondom, mert erről nagyon sok vitát hallottam, én is
végignéztem az EPA-nak az aktuális besorolási útmutatóját, ami Angliában, a skótoknál, meg
Walesben érvényes, ugyanezt az algoritmust mondja el, amit én is elmondtam önöknek. Az,
hogy ezt szubjektíven én is hogy éltem meg, amikor a balesetről hallottam, igen, nekem is ez
volt az első gondolatom, hogyha valami ennyire lúgos, akkor azt eléggé fura nem
veszélyesnek tekinteni. Tehát valószínűleg a szabályozást kellene átgondolni, és ide pontot
tennék.

Amit fontosnak tartok: ha építésügyi hatóság vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy
építésügyi hatósági követelményeket kielégítő személyzettel és létszámmal kell
rendelkezzünk. Külön jogszabály rendelkezik arról, hogy mi az elvárás, ez az utóbbi 2007-től
2010-ig változott meg, hogy milyen képesítéssel kéne rendelkezni, és minek kéne tudnunk
eleget tenni, milyen feladatoknak. Aki építésügyi hatáskörben dolgozik, az más feladatot nem
láthat el, ez az egyik fontos kitétel.

A kollégám említette - csak zárójelben mondom - a létszám kérdését konkrétan
meghatározottan. A vízügyi igazgatás területében a felügyeleti területen 21 ügyintézőre lenne
szükség ahhoz, hogy tíz éven belül le tudjuk zárni, vagy át tudjuk tekinteni az összes
engedélyünket, ami létezik. Nyilvánvalóan betartjuk a jogszabályi prioritást van, ahol egyéves
vagy kétéves ellenőrzési gyakoriságot ír elő, ebből van nekünk három főnk. 19 hiányzik,
ebből egy építőmérnök. A hulladékgazdálkodás területén sikerült az erőforrásainkat
megfelelően mobilizálni, de ott is a felügyelet területén három fő hiányzik. Ennek ellenére,
bár a kollégámhoz intézték a kérdést, és Petrás kollégám majd részletesen fog válaszolni, mi
az egységes engedélyköteles tevékenységek ellenőrzését, mikor erről beszélünk, mindig
helyszíni ellenőrzésnek tekintjük. Ez azt jelenti, hogy a kollégáim kérdőívet dolgoznak ki,
hogy ne maradjon ki belőle, mi úgy gondoljuk, hogy a nyíltság felé törekedtünk, vagyis
minden ellenőrzésről készült jelentés a katasztrófát megelőzően, a jelentést közzétesszük az
interneten, hogy mindenki tudja, hogy mi történt. Ott voltunk, láttuk, mi történt, mit
tapasztaltunk, észrevételt tehessen.

Még egy kérdésre szeretnék válaszolni: az egész, hogy a feltöltése felgyorsult-e a X-es
kazettának? Sajnos nem volt, nincs meghatározva az engedélyben az éves letehető mennyiség,
ugyanis az engedélyben nem lehet rögzíteni az éves letehető mennyiséget a
hulladékgazdálkodás területén, ezért ez nincs meghatározva.

Én vízépítő mérnök vagyok, a szakmámat szeretem, és tisztelni is igyekszem, én úgy
gondolom, hogy kimondottan azt próbálja érzékeltetni minden kérdés, hogy itt egy építmény
olyan helyzetbe került egy adott esetben, ami vezethetett annak a részbeni stabilitásának az
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elvesztéséhez. Igen, én is azt gondolom, hogy ez a lényegi kérdés benne, és erre kellene
választ adni és találni. Azt tudom elmondani még pluszban, hogy a résfalépítés, amiről azt
mondják sokszor, hogy ez lehetett az egyik kiváltója, a résfal építéséről és létezéséről és
annak szükséges figyelembevételéről a X-es kazetta magasítására vonatkozó
engedélykérelemnél a tervező tudott, de benne szerepel az anyagban.

A X-es tározó növelésével kapcsolatosan, ami engedélyezési kérdés, és Petrás
kollégám valószínűleg egyértelműbben tudja, hogy a X-es tározóban történt-e emelése az
északi falnak, ez valószínűleg a IX-eshez kapcsolódóan történhetett.

Hogy meghaladta-e a feltöltési szintet, elhangzott a kérdés, az engedélyezett feltöltési
szintet a X-es tározó. Elfelejtettem mondani, amit nem szabad elfelejteni, ezek a tározók vagy
létesítmények rendelkeztek vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Azért azt
külön ki szeretném emelni, hogy ez akkor sem volt vízi létesítmény a fogalmi rendszer
alapján, mikor ezeket az engedélyeket megkapták, és jelen pillanatban sem, minden sajátos
építményfajtánál teljesen egyértelmű, a rendeltetésmód határozza meg, szerepel az
engedélyben a rendeltetési mód, hogy a hulladék vörösiszap tárolását szolgálja, ez nem vízi
létesítmény. Az egy más kérdés, hogy egy ilyen létesítmény tervezésénél prioritást élvez a
hidraulikai méretezés, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ebben milyen anyag
van. Mármint folyékony anyag lehet.

DR. KAMARÁS ERIK hatósági igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Elnök úr, szíveskedjék
megengedni, hogy a kollégám veszélyes hulladékra vonatkozó okfejtését kiegészítsem,
mondom különösen Jávor Benedek úrnak. Beszéljünk a száraz jogi tényekről. A katasztrófa
időpontjában a X-es kazettából kiömlő vörösiszap nem veszélyes hulladék. És ezt mondom
akkor is, mikor azt mondják a tárgyaláson, hogy állna benne, térdig leeszi a húst a lábáról. Így
van. Akkor sem veszélyes hulladék. És mondom ezt azért, mert a 16/2001-es KöM-rendelet a
hulladékok jegyzékéről, amely 2002. január 1-jén lépett hatályba, annak az útmutató az
alaplista használatához, 31. oldal, 3. pont, „jelen rendelet értelmében veszélyes anyagnak
tekintendő az az anyag, amelyet a jogszabály annak tart. Ugye, jogászok vagyunk, csak arról
beszélünk, amit a jog előír, vagy nem ír elő és megenged.

Kérem tisztelettel, a 16/2001-es EWC kód besorolja a hulladékokat, a 01 03 09
timföld termeléséből származó vörösiszap, ami különbözik a 03 07-től. A 03 07 az előtte lévő,
a fémtartalmú ásványok fizikai-kémiai feldolgozásából származó, ez nem. Ez a timföldgyártás
termeléséből származó vörösiszap különbözik attól. Bocsánatot kérek.

Erre a 16/2001-es KöM-rendeletre hivatkozással, és akkor még elmondom a
következő jogszabályt, a 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatban. Hulladék veszélyességének megállapítása, 4. §. A hulladék besorolását, annak
veszélyességére tekintettel a hulladék termelője, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a
birtokosa – megállapítható, MAL – köteles elvégezni a külön jogszabályok
figyelembevételével. Köteles besorolni a termelő az általa termelés során keletkezett
hulladékot. MAL Zrt., 2003. július 1. A műszaki igazgató Kling István igazgató úrnak.
„Hivatkozva a 16/2001-es KöM-rendeletre, kérem, szíveskedjenek besorolni a vörösiszapot
EVC 01 03 09.” Hova? „Timföld termeléséből származó vörösiszap alá mint nem veszélyes
hulladékot. Kérem ezt azért, mert szakvéleményt csatolok, a Veszprémi Műszaki Egyetem
környezetmérnöki, kémiai, technológiai tanszéke, analitikai tanszékkel, környezettudományi
tanszékkel együttműködve, Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
Környezetkémiai Kutatólabor közreműködésével. Kelt, 2003. június 24.” Nem terhelem
önöket.
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Kérem tisztelettel, a 16/2001-es 1-es számú melléklete szerinti besorolás alapelveit
követve ilyen jellemzőkkel rendelkező iszapot a 01 03 09, ami nem veszélyes hulladék,
hulladékcsoportba kell sorolni. Ki? Magyar Tudományos Akadémia.

Az alumíniumlúgtól elválasztott vörösiszapzagy azonos telephelyen történő további
fizikai, kémiai, amely a veszélyes anyagokat határértéknél lényegesen kisebb mennyiségben
tartalmazza. Kérem szépen, összefoglalás. Nevezett timföldgyárban keletkező, kazettáikban
vizsgálatok alapján elhelyezett vörösiszap sem tekinthető veszélyes hulladéknak. Kling István
igazgató megkereste a természet- és környezetvédelmi főfelügyelőséget mint a korábban
jogosult és veszélyes hulladék besorolását elvégző hatóságot. Nem sorolta sehova, azt
mondta, hogy nem az ő hatásköre, tegyük meg a besorolást. Kérem tisztelettel, akkor KöM-
rendelet, tudományos akadémia, veszprémi egyetem műszaki szakvéleménye. Hova tetszik
sorolni? Nem veszélyes hulladék. Mi ez? Hulladék. Hulladéknak milyen határértéke van?
Mondja meg valaki. Egy hulladéknak mi a határértéke? Azt külön megköszönöm annak, aki
megmondja, hogy bizonyos hulladékokra milyen hulladék-határértékeket lehet előírni. Most
mondom önöknek, hulladéknak nincs határértéke.

Egyetértek, és az elszólásomért bocsássanak meg, ügyvéd vagyok, dehogy bíróság
előtt ülök, nagyon jól tudom, hogy hol ülök, tisztelem, becsülöm önöket, csak öntsünk tiszta
vizet a pohárba. Nagyon durva, természetesen megértem a katasztrófát, megértem az
embereket, én ugyan mindig mondom a kollégáimnak, de nem ide tartozik, nem is mondom.
Nem szeretnék ott lakni, a környéken sem lakni, hát persze. Teljesen érthető, de a száraz jogi
tényeket tekintve nem veszélyes hulladék. Hiába verik az asztalt, hogy nem érti, embertelen
magatartás. Nem, jogászi magatartás, én arról beszélek, amely előttem van az asztalon, és
amelyet be kell tartanom. Jogszabályhelyekről beszéljünk konkrétan, és akkor bizony nem
veszélyes hulladék annak ellenére, hogy nagyon komoly károkat okozott. Ennyit a
veszélyességről. Köszönöm.

ELNÖK: Elnézést kérek, hadd kérdezzek közbe, mert nagyon kívánja, hogy
visszakérdezzek, ugyanis ön most nagyon szépen és jogászi módon megindokolta azt, hogy
miért lett nem veszélyes hulladéknak besorolva, és miért hagyta jóvá az egységes
környezethasználati engedélyben a felügyelőség a nem veszélyes hulladéknak történő

besorolást. De azt ez egyáltalán nem bizonyítja, hogy ami a tározóból kiömlött, az nem
veszélyes hulladék volt. Az, hogy az engedélyben ők annak idején nem veszélyes hulladékra
kapták az engedélyt, de hogy ha ők menet közben töménytelen mennyiségű lúgot vagy bármit
oda behordtak a tározóba, amit a hatóság ilyen módon soha nem ellenőrzött, hogy mi van a
tározóban, és amikor kiömlött, az nem veszélyes hulladék volt, azt ez egyáltalán nem
támasztja alá.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést, de én vetettem fel a kérdést annak
idején, hogy hogy értékelték a veszélyes hulladék, most már kiderült, hogy a hulladékkezelő,
illetve hulladék tulajdonosa által minősített besorolását. Itt idéztem, nem túl pontosan, de
tartalmát tekintve pontosan a 16/2001-es rendelet mellékletéből. Azt mondja, a
timföldtermelésből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től. Na most, ez a
timföldtermelésből származó vörösiszap, amely különbözik ettől a kódtól, ez valóban nem
veszélyes hulladék. A contrario, amelyik azonos a 01 03 07-tel, még ha timföldtermelésből
származó vörösiszap is, az viszont veszélyes hulladék. Mit mond a 01 03 07, amelyik azt
mondja, hogy kérem szépen, ez veszélyes hulladék? Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai
feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó – és itt egy nagyon fontos dolog –
egyéb hulladék. Tehát az, ami ott van, és az volt a kérdésem, abban a formában, ahogy a
vörösiszapot ott és azon a helyen tárolták, miért lehetett úgy értelmezni, előbb
igazgatóhelyettes úr elmondta, hogy ennek volt egy másik, európai uniós megítélése, amely
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szerint ez azért nem lehetett veszélyes hulladék, mert nem voltak meg azok az anyagkellékek
vagy értékhatárok, amelyek ezt veszélyes hulladékká minősítették. Itt ebben a kérdésben a
jogszabály, és ha még nézzük a megnevezését a 01-esnek, ásványok kutatásából,
bányászatából, kőfejtéséből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok.

Nyilvánvaló, hogy a timföldgyártás során a bauxitból, ásványból, fémtartalmú
ásványból, később a fémből és abból származó hulladékokat kell értelmezni az előbb felvetett
módon, amely szerény véleményem szerint miután egyéb hulladékokról beszél a 01 03 07, de
az egyéb hulladékok igen magas lúgos kémhatást tartalmaz, és ebben nyilvánvalóan
különbözik attól a timföldtermelésből származó vörösiszaptól, amelyik nem tartalmaz lúgos
kémhatású folyadékot, amely ebből következően nem is veszélyes hulladék, tehát az ott és
abban a formában tárolt hulladékot szerény jogi véleményem szerint igencsak veszélyes
hulladékká kellett volna minősíteni.

A másik, valamit akartam volna még mondani, biztos eszembe fog jutni. Igen, nagyon
fontos dokumentum az Akadémia és a Veszprémi Egyetem által idézett anyag, de nem
mindegy, hogy milyen anyagot, milyen tárolt anyagot vizsgáltatott meg a MAL Zrt. azzal a
szakértői csapattal. Ha azt vizsgáltatta, ami lúgtól mentesített, akkor természetesen az az
anyag – mindjárt keresem – a 01 03 09, timföldtermelésből származó vörösiszap, amely
különbözik ettől. Miután nem tartalmaz veszélyes anyagot, ebből következően azt az anyagot,
amiben nincs lúg, valóban helytelen lett volna veszélyes hulladéknak besorolni. Ez az én
véleményem, és erre az anomáliára próbáltam rákérdezni a kérdésem elején, vagy a
hozzászólásom elején. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a válasz lehetőségét.

MOLDOVÁN JÁNOS környezetvédelmi igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Köszönöm szépen. A
szövegben a timföldtermelésből származó vörösiszap, ami különbözik a 01 03 07-től, egy szót
nem ír pH-ról meg egyéb ilyen dolgokról. De én erről a jogszabályról beszéltem, ez a
jogszabály azt mondja, az 1. § (3) bekezdésben: a listák alapján nem azonosítható, hiszen itt
két helyen van besorolva. Ezt hívják tükörbesorolásnak, illetve az a) pontban: a hulladék
veszélyes hulladéknak minősül, ha a Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi
jellemzők valamelyikével és a H3-H8 – a H8 a maró hatás – tulajdonságok tekintetében az
alábbi egy vagy több jellemzővel rendelkezik. Itt fel van sorolva. Én megpróbáltam a
képviselő úrnak a lehető legrövidebben elmondani, mert hosszadalmas, a mostani mérések
alapján is, amit nemcsak mi csináltunk, hanem az ott kint dolgozó laboratóriumi méréseket
megpróbáltam begyűjteni és megállapítani, hogy mit lehet erről mondani. Itt ebben
egyértelműen szerepel vagy egy vagy több maróhatásának besorolása, R35-tel, R34-gyel
irritálónak besorolt R36, R37, R38, ezeknek különböző koncentrációk felelnek meg. Ez a
koncentráció, amit a pH-t adó lúg tartalmazott, nem haladta meg az egy vagy öt
tömegszázalékot. Ez egyértelmű kell legyen. A legnagyobb értéket vettem figyelembe
egyszer, amikor erről beszéltem, azt mondták, hogy ellentmondásban vagyok. Nem. Én azt az
értéket vettem figyelembe, amikor a legnagyobb méréseredménnyel rendelkeztünk. Mi
valószínűleg hatóságként nem tudunk választ adni, de közvetlenül a tározóból mintavételezni
úgy gondolom, hogy a hatóság részéről lehetetlen. Amit rendszerességgel a
hulladéklerakáshoz alkalmas minősítést el kell végezni évente, ez majdnem mindig
megtörtént a MAL részéről, azért mondom, mert vannak kivételek, Petrás kolléga többet tud,
a lényeg az, hogy akkor tudjuk azt, hogy elvégezték a teljes vizsgálatát annak az anyagnak,
amit elviekben leraknak.

A vízmérésekhez kapcsolódóan pedig negyedévente volt arról információnk, hogy mi
az a lúgösszetétel. Sajnos nem lehetett sehonnan levezetni, valószínűleg nem ilyen szomorú
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tapasztalaton kellene túl lennünk ahhoz, hogy ezt tudjuk, mert az, hogy ez a lúgos hatás
valószínűleg elfogadhatatlan ilyen beépített környezetben, ilyen tározásban, akkor, amikor
egy építésügyi probléma merül fel. Most rendezett építésügyi hatósági kérdéskörként merül
fel ennek a létesítménynek igazából ki az, aki nyomon kellett volna kövesse a megépítése
során és azt követően, hogy mi legyen vele. Voltunk most újként, amit az ítélőtábla
meghatározott, valójában tíz napig építésügyi hatóság, mert most a bányahatóság lett a
hatósága ennek. Elviekben gyakorlati szempontból úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás,
mert a nemzetközi gyakorlatban is alapvetően a bányászati tevékenységhez kapcsolódó
bányászati létesítményeknek - mint építmény és mint tevékenység is - az engedélyezése
legtöbbször ott van.

Az elnök úr említett egy dolgot, javaslatot arra, hogy mit lehet tenni. Készült az
Európai Gazdasági Bizottság által egy javaslat 2008-ban, én azt igaz, hogy mostanában
olvastam, de úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos dolgokat tartalmaz azzal kapcsolatban,
hogy igenis ezeket az építményeket bármennyire gondoljuk úgy, környezetvédelmi
szempontból nem lehet lefedni és nem lehet biztosítani azt a biztonságot, csak az alapfeltételét
lehet elmondani. Itt valószínűleg azokat a javaslatokat, amik ott szerepelnek, a rendszeres
ellenőrzés, a tulajdonos által történő visszatérő felülvizsgálat, ami egyébként szerepel most a
bányászati hulladékoknál, csak úgy gondoltam – és szeretném felhívni a figyelmet -, hogy
nemcsak ezzel van gond, hanem alapvetően a hulladéklerakók mint építmények problémát
jelentenek. Bocsánat, befejeztem, elnézést kérek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a három egykori, illetve jelenlegi
igazgató hölgyet nem szeretném nagyon megvárakoztatni, 14 óra óta kint várnak a
meghallgatásra, ezért nagy tisztelettel arra kérném önöket, hogy amennyiben esetleg idejük
engedi, maradjanak, és a további részét az ülésnek hallgassák végig. Amennyiben nem,
köszönjük szépen, hogy elfáradtak a bizottság ülésére, és mindjárt folytatjuk a következő
körrel a meghallgatást. (Gőgös Zoltán: Bocsánat, egy fél kérdésem még lehet?) De még
alelnök úrnak megadom a szót egy fél kérdésre.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy nagyon rövid kérdés. Ebben a tározóban előtte
is ugyanaz az anyag volt, amikor veszélyeshulladék-kategóriába volt sorolva, gondolom én,
mert azért kellett átsorolni, mert változott a jogszabály. Most lovagolhatunk ezen, hogy ez
veszélyes hulladék volt, most egy a kérdés, hogy ez a tároló erre alkalmas volt-e vagy nem.
Ha ötven évig benne volt, és veszélyes hulladékként is benne volt, akkor mi változott? Mi
változott volna, hogyha ez veszélyes hulladéknak van sorolva? Új tárolót kellett volna
építeni? Mondom, ez naiv kérdés, csak azért jó volna tisztázni.

MOLDOVÁN JÁNOS környezetvédelmi igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Tekintettel arra, hogy ez egy
olyan kérdés, ami fiktív, véleményem szerint nem lehetett volna létesíteni a tározót ebben az
esetben. Ezt úgy mondom, mint környezetvédelemben dolgozó, a 2000 utáni jogi szabályozás
alapján, amikor ez történt.

ELNÖK: Köszönöm. Aradszki úr, egy nagyon rövid kérdésre megadom a lehetőséget.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem kérdés, csak szeretném a
képviselőtársamat egy kicsit megvilágosítani, hogy miért lovagolok ezen a dolgon. Ugyanis,
ha ez veszélyes hulladék, akkor ennek más a katasztrófavédelmi besorolása. És ha más a
katasztrófavédelmi besorolása, akkor külső katasztrófavédelmi tervet is kellett volna ehhez
készíteni, és ha az elkészül, márpedig ennek a kiindulási pontja, hogy vajon az veszélyes
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hulladék-e vagy sem, ez determinálja, mert ha ez elkészült volna, akkor bizony elkerülhető
lett volna ez a súlyos katasztrófa. Ez az összefüggés, hogy miért lovagolunk… (Gőgös
Zoltán: Szerintem meg nem, mert akkor is …)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Két perc technikai szünetet rendelek el.
(Rövid szünet)

ELNÖK: Akkor folytatnánk a bizottsági ülést, tehát folytatjuk a meghallgatásokat a
második körrel. Ebben az órában a jelenlegi és korábbi igazgatóit hallgatjuk meg a
felügyelőségnek, és itt kell elmondanom, hogy természetesen meghívót küldtünk Kling István
igazgató úrnak is, vagy egykori igazgató úrnak, aki egyéb hivatalos elfoglaltságára tekintettel,
de külföldön tartózkodik egy hivatalos úton, ma nem tudott eljönni. Az ő meghallgatására
másik ülés keretében később kerül majd csak sor.

Itt van viszont velünk dr. Zay Andrea, a hatóság jelenlegi igazgatója, Csehóné dr.
Szilasi Rita volt igazgató és Kaleta Jánosné, szintén korábbi igazgatója a felügyelőségnek. A
meghallgatás menete a következő lenne. Szeretném, ha maximum 10-10 perces időkeretben
önök felvezetőként elmondanák, hogy a hatóság milyen módon kapcsolódott a MAL Zrt.-hez
akár engedélyezés vagy felügyelet kapcsán, illetve az önök igazgatóságának az idején milyen
említésre méltó események történtek a MAL Zrt.-vel kapcsolatosan, tehát hatósági
engedélykiadás, felügyelet vagy bármi egyéb rendkívüli esemény, és utána konkrét kérdések
formájában a képviselőtársaim és én magam is majd próbálunk közelebb jutni a megoldáshoz.

Meg is adnám a szót. A sorrendet önökre bízom. Parancsoljon!

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Dr. Zay Andrea vagyok a felügyelőség jelenlegi
igazgatója. 2010. június 16-án kerültem a környezetvédelmi felügyelőség vezetői posztjára. A
négy hónapot tulajdonképpen én október 4-éhez számítom, tulajdonképpen egy esemény volt,
amely szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak ellenőrzését folytatták le
a kollegáim, ez 2010. szeptember 23-án történt, amiről egy jegyzőkönyv is tanúskodik, és az
október 4-i katasztrófa, azt gondolom, az a jelentős esemény, ami az igazgatóságom alatt
történt.

ELNÖK: Majd részletesebben erről az ellenőrzésről bizonyára képviselőtársaimnak és
nekem is lesznek kérdéseink. Menjünk tovább sorban. Megadom a szót akkor Csehóné dr.
Szilasi Ritának.

CSEHÓNÉ DR. SZILASI RITA volt igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Jó napot kívánok! Először is elnézést kérek a
hangomért, de egy hangszalaggyulladással küszködöm, igyekszem azért érthetően beszélni.

2009 áprilisától megbízott igazgatóként vezettem a székesfehérvári felügyelőséget
2010. május 31-éig, amikor is dr. Kling István államtitkár úr visszakerült a fehérvári
felügyelőség élére.

Megbízott igazgatóként a vezetésem alatt álló felügyelőség a jogszabályban rögzített
engedélyezési és ellenőrzési feladatait látta el, ezek közül a már meglévő és a legkiemeltebb
környezetvédelmi típusú hatósági engedély, az egységes környezethasználati engedélynek a
többszöri módosítása történt meg, illetve erre az időszakra is a felügyelőség az egységes
környezethasználati engedélyhez kötött környezetvédelmi tevékenység éves kötelező
ellenőrzését elvégezte. Nyilván elvégezte mindazokat a hatósági ellenőrzési feladatait, ami a
MAL Zrt. kiadott engedélyeinek az adminisztratív jellegű visszaellenőrzését jelentette, illetve
akkor a jogszabályban és hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek a teljesítését.
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Az egységes környezethasználati engedélyek módosítása közül kiemelést érdemel a
2009. augusztus végén történt módosítás, ami is a VIII-IX-es kazettának a magasítására tért
ki. Hangsúlyozni kívánom, hogy ebben a tekintetben a felügyelőség a 314/2005-ös
kormányrendeletben, a környezetvédelmi törvényben levezethető hatósági hatáskörében járt
el, s az egységes környezethasználati engedélynek környezethasználati szempontú
módosítását végezte el a 314/2005-ös kormányrendelet vonatkozó szakaszai alapján.
Tulajdonképpen ezek a legkiemeltebb engedélyezési és ellenőrzési feladatok.

ELNÖK: Köszönöm szépen, végül de nem utolsó sorban Kaleta Jánosné,
parancsoljon.

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Jó napot kívánok, Kaleta Jánosné vagyok, én a
felügyelőséget 1999. február elején hagytam el. Azt gondolom, hogy azt kérdezni vagy azt
elvárni tőlem, hogy milyen engedélyezések folytak, nagyon nehéz lenne, annál is inkább, mert
azóta sem tekintettem be az iratokba, semmilyen iratot magammal nem vittem, semmiről
másolatot nem kértem. Amire viszont emlékszem, az talán általánosságban a felügyelőségi
munkámról, hogy 1995-ben lépett életbe a környezetvédelmi törvény. Az a magyar
joggyakorlatban teljesen új mérföldkő volt, és gyakorlatilag attól számítjuk azt az integrált
gondolkodásmódot, amelyet ez a törvény részünkre biztosított és jelenleg is biztosít. Később
születtek nyilván azok a jogszabályok, illetve törvények, egyedül a környezetvédelmi törvény
legjobb tudomásom szerint, a ’95. évi LIII. mondja meg, hogy mely törvényeket, milyen
jogszabályokat kell megalkotni, ebben tételesen fel van sorolva. Tehát ezután következtek
azok a jogszabályok, amelyekből később és jelenleg is él a környezetvédelmi ágazat.

Viszont azt tudom, hogy az igazgatóságom alatt mindig a jogszabályoknak
megfelelően, körültekintően jártunk el. Nyilván akkor még teljesen más hatáskörrel bírt a
környezetvédelmi felügyelőség, mint jelenleg bír. Igazság szerint, ami abban az időben a
felügyelőségnek a hatáskörében volt, az elsősorban talán a szennyvízkibocsátásnak az
ellenőrzése, én erre emlékszem, és olyan kiemelkedő ügy egyáltalán nem volt, akkor
kezdődtek a hatásvizsgálati körbe vagy –fogalomba tartozó eljárások, de még akkor sem
abban a jogszabályi keretben, ami jelenleg van.

Más területeken pedig, a kollégák és magunk is a józan szakmai belátásunk alapján
jártunk el, nemcsak Ajka kapcsán. Ajka egy volt abban az időben, azok között az
iparvállalatok között, amelyek a Közép-Dunántúlon meghatározók voltak, és igazából Ajka
nem volt olyan helyzetben, vagy nem hozta olyan helyzetbe a hatóságokat abban az időben,
ami nagyon komoly problémát okozott volna. Kivétel talán azok a rendkívüli szennyezések,
azt én nem tudom, hogy az igazgatóságom alatt volt-e rendkívüli szennyezés, de biztos, hogy
volt, mert a Tornán abban az időben azért elég gyakran ment el szennyezés. De azokat mindig
kezeltük, megpróbáltuk megfelelőképpen elrendezni. Természetesen más üzemmódok voltak
akkor, mint később lettek, de én később nem foglalkoztam Ajkával. Tehát én 1999-től nagyon
sokáig semmit sem hallottam Ajkáról, nem is volt hozzá semmi közöm. De amire emlékszem,
és amivel tudom segíteni a bizottság munkáját, én azt készséggel megteszem, és megpróbálok
tudásom legjava szerint segíteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a bemutatkozó előadásokat. Most itt van a lehetőség a
bizottság tagjainak, hogy kérdezzenek, és amennyiben Gőgös alelnök úr átveszi tőlem az
elnöklést, szeretném én elsőként feltenni a kérdéseimet, és utána majd a bizottság többi
tagjának is megadnám a lehetőséget.

(Az elnöklést Gőgös Zoltán veszi át.)
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ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Részben majd folytatnám itt az
előzőekben, bár önök nem voltak itt, de azért néhány szóban elmondanám, hogy mi volt itt a
vita fő tárgya, de először is azt önöknek is elmondom, mint ahogy az előző három
meghallgatott személynek is elmondtam, hogy mi egy vizsgálóbizottság vagyunk, önök
segítséget jelentenek nekünk abban, hogy felderítsük a katasztrófa esetleges
bekövetkezésének az okait, és megnevezhessük a felelősöket, illetve a későbbi hasonló
események megakadályozására intézkedéseket tehessen a parlament a mi jelentésünk
folyományaként. Tehát mi nem vádolunk senkit, nem vagyunk bíróság, nem vagyunk hatóság,
mi is szeretnénk kideríteni az igazságot. Ennek szellemében tenném fel a kérdéseimet.

Volt egy egységes környezethasználati engedélyes ellenőrzés szeptember 23-án, ami
az utolsó volt a katasztrófa bekövetkezése előtt. Ez pontosan hogyan zajlott, és mik voltak a
megállapításai? Ez lenne az egyik kérdésem. Az egységes környezethasználati engedély 2011.
február 28-án járt volna le, ha jól tudom, nem emlékszem pontosan a dátumra, de valami
hasonló dátum volt, amikor lejárt ez az ötéves engedély, és a kérdésem az, hogy a katasztrófa
bekövetkezése napjáig volt-e a felügyelőség felé bármilyen jelzés a MAL Zrt. részéről, hogy
ezt az engedélyt meg kívánja hosszabbítani, illetőleg a felülvizsgálatot megkezdeni.

A harmadik kérdésem: Csehóné dr. Szilassi Rita mondta, hogy az ő megbízott
igazgatósága idején történt a magasítás engedélyezése. Akkor ezt pontosítsuk, ez a VIII-as,
IX-es kazettára vonatkozott, ez a X-es kazetta engedélyét nem érintette. (Csehóné dr. Szilasi
Rita bólint.) Köszönöm szépen. Erre meg is kaptam a választ.

Kaleta Jánosné szerepe a vizsgáló bizottságnál kettős, hiszen ön volt 1999 előtt, tehát
tudomásom szerint a privatizáció idején is a felügyelőség vezetője, ez ilyen 1997-98
környékén volt. Itt vizsgálja a bizottság azt is, hogy a privatizációban vállalt
környezetvédelmi beruházások mennyire teljesültek, tehát egészen a privatizációig visszahat a
bizottságunk vizsgálata, tehát ilyen szempontból az ön tudása is érdekes lehet nekünk. Az
pedig, ami a másik vonal, hogy tudomásom szerint a Progresszió Mérnöki Iroda készítette el
többek között 2010-ben a vörösiszaptározó-kazetták 2010. évi állapotvizsgálatát. Nem tudom,
ez pontosan mikor történt. Illetve az ajkai telephely egységes környezethasználati
engedélyének a felülvizsgálatát is – ha jól tudom – ez a társaság, az ön érdekeltségébe
tartozik, így másik oldalról is lehetnek olyan információi, amik a bizottság vizsgálatához
szükségesek és hasznosak.

És akkor amiben kapcsolódom az előbbiekben kifejtettekhez. Két nagy kérdéskört
boncolgattunk az előbb, egyrészt hogy mi volt a kazettában, mi volt az az anyag, veszélyes
vagy nem veszélyes hulladéknak minősült-e, miért minősítették nem veszélyesnek, és ez
megfelel-e a valóságnak. A másik pedig, hogy miért szakadhatott át a gátfal. Tehát ezek
lennének a konkrétumok.

Azt említette, talán Moldován János vagy Kamarás Erik, nem tudom, melyikük volt,
hogy 13,7-es pH-t mértek abban a vörösiszapban, ami a tározó lábánál, ami már kiömlött.
Illetve a Torna-patak vizében is már a kiömlés után órákkal 12-es, 13-as közötti pH-értékeket
mértek. Ehhez még hozzájön az, hogy Bakonyi Zoltán vezérigazgató úr azt nyilatkozta, hogy
azért volt ennyi folyadék a tározóban, merthogy rengeteg csapadék volt a 2010-es évben, és
ők a VI-ostól a X-ig terjedő, már rekultivált kazettákról is valamennyi csurgalékvizet
felnyomtak a X-es tározó tetejére. El tudjuk képzelni, hogyha ezek szerint a tározóban 13,7-es
pH volt, és ez úgy volt ennyi, hogy azt a rengeteg csapadékvizet és csurgalékvizet oda
felnyomták, akkor milyen lehetett a pH-ja annak a vörösiszapnak vagy lúgoldatnak vagy nem
is tudom, minek nevezzem, ami kijött a gyárból, és hogyan lehetett ezt nem veszélyes
hulladékként kezelni. Ez továbbra sem világos, bár jogilag Kamarás Erik úr megindokolta,
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hogy miért lehet szerinte nem veszélyes hulladékként besorolni, de az egyértelműen
égbekiáltó, hogy a tömény lúgot – mert egy tömény lúgról beszélhetünk – nem lehet nem
veszélyes hulladékként kezelni. És amennyiben ezt veszélyes hulladékként kezeltük volna
vagy veszélyes anyagként, mert ugye az is felmerült itt közben, nyilatkozta valaki a
médiában, hogy ez nem is hulladéklerakóként – valami hatósági ember volt, de most nem
akarok nevet mondani, mert téves nevet nem mondok inkább – üzemelt, hanem ez egy
technológiai létesítmény, hiszen ezt ülepítésre használták, és a tiszta lúgot visszajáratták a
termelésbe. Na most, amennyiben így van, ez nem veszélyes hulladék, hanem veszélyes
anyag. És azt is tudjuk, hogyha 500 tonnánál nagyobb mennyiségben tárolnak veszélyes
anyagot, akkor az a SEVESO II-es direktíva hatálya alá kellett volna hogy tartozzon, szigorú
katasztrófavédelmi és egyéb előírásokkal. De nem tartozott, tehát itt ezt az ellentmondást
valahogy fel kéne oldani.

Most akkor nem veszélyes hulladéklerakónak minősül-e jogilag a vörösiszap-tározó
vagy technológiai ülepítőnek, mert ez nekem sehogy sem világos. Én most itt be is fejezem a
kérdések sorát. Visszaveszem az elnöklést, és megadom Jávor Benedek képviselőtársamnak a
szót.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nekem csak két kiegészítő kérdésem
van az elnök úr által felvetett kérdésekhez kapcsolódóan. A szeptember 23-i ellenőrzésre
vonatkozóan volt kérdés, hogy az pontosan mit tartalmazott. Nekem ezzel kapcsolatban az a
kérdésem, hogy akár a 23-i ellenőrzéskor, akár korábban bármilyen más ellenőrzéskor a
tározóban felhalmozott anyag mintázására sor került-e, és ennek milyen eredményei voltak.

A másik kérdés, hogy a MAL Zrt. új kazetták létesítésére vonatkozó engedélykérelmet
adott-e be a hatósághoz. Mikor, és milyen eredménye volt ennek az engedélykérelemnek,
hogyan zajlott le az engedélykérelem elbírálása?

Annyiban én az elnök úr által mondottakat csak a tisztázás végett pontosítanám, illetve
majd a jegyzőkönyvet vissza kéne olvasni, Moldován János úr nyilatkozott a 13,7-es pH-ról,
de emlékeim szerint nem azt mondta, hogy ezt mérték a tározóban, hanem azt mondta, hogy a
kiömlött anyagban mértek 12-13 közötti pH-t. Ez alapján ő valószínűsíti, hogy ez alapján a
tározóban 13,7-es pH-jú anyagnak kellett lennie. Erre vonatkozó konkrét mérései adatra ő

emlékeim szerint nem hivatkozott, de majd ezt pontosítjuk a jegyzőkönyv alapján.

ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Győrffy Balázs.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Én ígéretemhez híven önöknek is feltenném azt a
kérdést, amit az előző három vendégünknek, amire én nem hallottam a választ, nem tudom,
lehet, hogy éppen akkor ki kellett mennem. Végül is lehet, hogy megkaptam a választ, de
szerencsétlen időbeosztásom miatt nem volt szerencsém meghallani.

Igazából az érdekelne, hogy bármikor a vizsgálatok során volt-e olyan vizsgálati
megállapítás, ami problémát mutatott, ami akárcsak halványan is, de utalhatott arra, hogy itt
bármilyen, akár nem ilyen nagyságrendű, de bármilyen más jellegű probléma, ne nevezzük
katasztrófának, hanem kisebb volumenű esemény bekövetkezhet. Ha nem volt ilyen, akkor
vajon mivel magyarázható az, akkor mi a probléma a rendszerben, mi miatt nem voltunk ezt
képesek mérni? Miért van az, hogy bekövetkezik egy ilyen katasztrófa, és néhány nappal
előtte volt egy vizsgálat és semmilyen előzménye, nyoma nem volt annak, hogy ez
bekövetkezhet. Nyilván akkor maga a rendszer az, ami nem képes kezelni ezt a problémát, és
ezt azért kérdezem, mert valamilyen formában nekünk majd illene ezen a téren is
megfogalmaznunk az országgyűlés felé javaslatokat, hogy magát a rendszert, az ellenőrzést
alakítsuk át úgy, hogy az ilyen jellegű katasztrófa a jövőben semmilyen körülmények között
ne fordulhasson elő. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, további kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
első körben megadom a lehetőséget a válaszadásra.

Válaszok az elhangzottakra

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): A szeptember 23-i ellenőrzésről. A 2001. április
4-i 2001/331-es EK európai parlamenti, bizottsági ajánlás alapján készítettek kollegáim egy
mintát, ami alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
ellenőrzése folyik, egy adatlapot. Az adatlap alapján történik az ellenőrzés, például
adatszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság vagy szennyvíz, terv készítése, van-e
hulladékgazdálkodási törvénye, monitoring rendszere hogy áll, műszaki beavatkozás történt-e
vagy szükséges-e. Jelentési kötelezettségeknek eleget tett-e, nyilvántartás, üzemnaplók
rendbetétele, üzemikár-elhárítási terv mikor készült, rendelkezésre áll-e, hulladékok kezelése
hogyan történik, üzemzavar elhárítását illetően intézkedési terv készült-e, ha igen, akkor mi
alapján. Tehát egy táblázatba foglalták össze pontosan azért, hogy a felügyelőnek, aki a
helyszíni ellenőrzést végzi, legyen egy mankó a kezében, hogy melyek azok a feladatok,
amelyeket el kell végezni.

Megjegyzem, hogy mi nem vagyunk se építésügyi hatóság, sem építésügyi felügyelet.
A felügyelőségen a mai napig nem dolgozik egyetlenegy építészmérnök, egyetlenegy
geológus és egyetlenegy olyan statikus, aki a gátak állapotát vizsgálhatta volna, hiszen a
környezetvédelmi felügyelőségnek nem feladata a gátak vizsgálata. Ahogy adunk egy
pontforrásra engedélyt például egy kéményhez, ott sem vizsgáljuk, hogy az a kémény éppen
összedőlni készül-e vagy sem, tehát mi a környezethasználatot ellenőriztük.

A kollégák a szeptember 23-i ellenőrzésen megnézték, hogy az engedély 2011. február
28-áig érvényes, és felmérték, hogy melyek voltak azok a kapacitásadatok, amelyek 2009-es
évben voltak. Felírták, hogy mennyi timföldet, galliumot, zeolitot, alumíniumot állítottak elő,
tehát ez a 2009-es év elejére irányult, hány tonna, vörösiszapot helyeztek ki, például 423 ezer
79 tonna vörösiszap került ki.

A második része az ellenőrzésnek, a pontforrások mérése, részben megtörtént, illetve
ez év végéig meg fog történni, tehát a pontforrásokat, levegővizsgálatot néztek.

A harmadik pedig, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizték a hulladékok nyilvántartását
és az adatszolgáltatást. Eltérést nem tapasztaltak a nyilvántartás és az adatszolgáltatás között,
valamint a komposztálási tevékenység üzemnaplóját megnézték, de az még kialakítás alatt
állt, novemberben készül el.

Egyéb megállapításként beírták, hogy vörösiszap-kazetták területén bejárást tartottak,
megtekintették a bővítés helyszínét, illetve a folyamatban lévő munkákat, tehát körbejárták a
IX-es, illetve X-es kazettát is, de akkor semmilyen olyan jelet nem tapasztaltak, ami
bármilyen katasztrófára utalt volna. Megjegyzem, egyikük se mérnök, mármint építészmérnök
vagy nem geológus, illetve nem statikus, tehát környezetmérnök végzettségűek voltak.

ELNÖK: Elnézést, hogy közbeszólok, csak tisztázás végett, melyik bővítés helyszínét
tekintették meg?

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): A VIII-as, IX-es kazettának a bővítését kezdték
volna el, illetve oda mentek föl megnézni, hogy hogyan történt vagy elkezdődött-e már, a
helyszínre mentek ki.
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Összesen több mint 150 környezethasználati engedéllyel rendelkező
környezethasználó van a területen, és ezért volt szükséges, hogy rendszerbe foglaljuk és az
Európai Parlament ajánlása alapján történjenek az ellenőrzések. A jegyzőkönyvhöz a
pontforrás mérési adatait, mérési helyei lettek csatolva. Összesen a megállapítás az volt, hogy
további intézkedés nem szükséges, és jogkövető magatartást folytatott a MAL ennek az
ellenőrzése alapján ezeken a területeken mint levegőtisztaság, illetve a hulladék-nyilvántartás,
hulladékgazdálkodás tekintetében. Ez volt az egyik kérdés.

A környezethasználati engedély meghosszabbítására a kérelem beadására emlékeim
szerint december elején került sor, addig nem jelezték, hogy szeretnék ezt meghosszabbítani,
tehát azt nem tudhatom, hogy az ő gondolatukban mi volt, hozzánk decemberben érkezett.

A kérdés még az volt, hogy veszélyes vagy nem veszélyes hulladék. A 2006-os
engedélyezéskor az elődöm megkérte a Magyar Tudományos Akadémia és a veszprémi
egyetemnek a szakvéleményét, és a szakvélemény több mint 100 mintát vett az I-II-estől a IX-
es kazettáig, majd átlagolta ezeket a mintákat. 50 mintás átlagból azt tudta megállapítani,
hogy a veszélyes hulladékra jellemző 5 tömegszázalék koncentrációt a nátrium-hidroxid nem
éri el, alatta van, és ez a szakvélemény mondta ki azt, hogy a tárolt vörösiszap ott nem
tekinthető veszélyes hulladéknak.

ELNÖK: Bocsánat, mikor történt ez?

DR. ZAY ANDREA igazgatóhelyettes (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): 2006-ban. A II-estől a IX-es kazettákig. De meg
tudom nézni, mert itt van nálam valahol a papír.

ELNÖK: Tehát a lezárt kazettákból vették a mintákat?

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Megnézem, hogy a X-es van-e benne. Hogy a
tározóban volt-e mintázás. Tudomásom szerint ebben a 4 hónapban nem vettek mintát a
tározóból a kollégáim. Az én tudomásom szerint.

Amit még Győrffy Balázs képviselő úr kérdésére mondanék, azt gondolom, hogy
miután mi megjártuk az ítélőtáblát is, ekkor derült ki a katasztrófa kapcsán, hogy igazán nem
volt építésügyi hatósági ellenőrzés, felügyelet, ugyanis általános építményként a jegyző
feladata az építményeknek engedélyezési eljárásának a lefolytatása. Az egységes
környezethasználati engedélyhez mi a jegyzőt megkerestük mint építésügyi hatóságot. Ő

nyilatkozott arról, hogy a tározó, illetve az egész gyár a területfejlesztési tervével, illetve a
városfejlesztési tervével összhangban van-e vagy sem, de emellett neki mint építésügyi
hatáskörben is el kellett volna járnia. És amit én gondolok, hogy a IX-es magasítása kapcsán
később derült ki, hogy például a jegyző megállapította, hogy nincs hatásköre, de nem tette át a
hatáskörrel rendelkező más hatósághoz az anyagot. És kerestük a katasztrófa kapcsán, hogy
akkor most ki is a mi építésügyi hatáskörrel rendelkező szervünk, merthogy mi nem vagyunk.
És hát a jegyző kellene hogy legyen, hiszen általános építésügyi hatáskör szerint neki
építőmérnök és statikus rendelkezésére áll, nekünk egyetlen egy sincs.

Minden jegyző, tehát a devecseri, az ajkai jegyző is a hatásköre hiányát állapította
meg. Erre azért volt szükség, mert ahhoz, hogy a gyár működjön, ahhoz a X/A kazettában
környezetvédelmi szempontból nekünk mindig engedélyezni kellett, hogy milyen magas
szintre töltse. Egy sérült építményhez úgy környezetvédelmi szempontból megfogva,
engedélyt adni, hogy nem tudom, hogy az állékonysága megfelel vagy nem, nagyon
veszélyes, ezért kerestük az építésügyi hatóságot, mert neki kellett volna nyilatkoznia, hogy
beletehetem a sérült építménybe, avagy nem tehetem bele.
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Tehát nem találtuk meg jegyző személyében az építésügyi hatáskört, és december 31-
től a vörösiszap-tározóknak az építésügyi hatósága a bányafelügyelet lett. Tehát ez azért is
megnyugtató a jövőre nézve, mert azt gondolom, hogy nemcsak az összes jó lenne, ha
hozzájuk kerülne, mert hiszen zagytározók még vannak, de náluk megvannak azok a
mérnökök, illetve statikusok, akik meg tudják állapítani, hogy ez a tározó mozog, nem mozog,
megvannak hozzá a megfelelő szakemberei.

Tehát jó lenne, ha nemcsak a vörösiszap-tározónak, hanem a zagykazettáknak is az
építésfelügyelet nagyon erős lenne, hiszen bármikor történhet ott is probléma. A
felügyelőségünk területén egyébként van még ilyen zagytározó, de ott a cég, akié ez,
rendszeresen figyeli a mozgását, és jelenti a felügyelőségnek, és tájékoztatja évek óta.

ELNÖK: Visszaadom a szót Győrffy Balázsnak.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Csak hogy tisztán lássunk. Amennyiben jól értem,
akkor a katasztrófa bekövetkezésének az időpontjában nem volt olyan hatáskörrel rendelkező

vagy magát annak érző szerv, ami építésügyileg illetékes lett volna? Tehát itt most egy ex lex
állapot volt adott pillanatban?

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Mi azt láttuk, hogy amikor megkerestük az
építésügyi hatóságokat, mindenki a hatáskörének a hiányát állapította meg. A devecseri
jegyző is, az ajkai jegyző is. És utána nekünk valamit lépni kellett, mert úgy egy sérült
tárolórészhez engedélyezni az iszapnak a további feltöltését, hogy ezt egy építésügyi hatóság
nem látta, hát ezért két szakvélemény alapján két Magyarországon elismert szakember
szakvéleménye alapján, aki leírta, hogy meddig lehet engedélyezni, addig két-három vagy
esetleg hetente engedélyeztük a töltést, de megjegyzem, hogy nem mint építésügy, hanem
mind környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi szempontból.

ELNÖK: További kérdésekre várjuk a válaszokat.

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Én megkeresem ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet,
ha nálam van.

ELNÖK: Azt megköszönjük.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Kérjünk valami állásfoglalást ez ügyben, hogy vajon a
katasztrófa bekövetkezésének az időpontjában ki volt a hatáskörrel rendelkező szerv. Itt az
építésügyi szempontból, ugye említette az igazgató asszony, hogy mind az ajkai, mind a
devecseri jegyző úgy nyilatkozott, hogy ők ez ügyben nem rendelkeznek hatáskörrel. A
kormányhivatal, akkor még közigazgatási hivatal, valakinek csak kellene ebben állást
foglalni, hogy ki volt. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ne legyen hatáskör ez ügyben.

ELNÖK: Erről van egy egész részletes jövő nemzedékek országgyűlési biztosa által
lefolytatott vizsgálat, és azt állapította meg, hogy nem volt. Tehát gyakorlatilag mindenki a
saját hatáskörének a hiányát állapította meg, ezért jutott el a bíróságig a dolog, és ezért
született az a bírósági ítélet, mely szerint a környezetvédelmi felügyelőség lenne, de aztán
utána pedig a bányászati hatósághoz, a bányakapitánysághoz került át egy jogszabály-
módosítás miatt. Ettől függetlenül, ha egy képviselő megmondja, hogy kitől kérjük meg ezt az
állásfoglalást, nincsen akadálya. Aradszki képviselő úr!
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést, hogyha nem korrektül kérdezem, de
ez ugye egy tipikus negatív hatásköri összeütközés. Régen foglalkoztam ezzel, ennek megvan
a maga eljárási rendje, hogy hogy kell megállapítani a hatáskörrel rendelkező hatóságot. Ezt a
negatív hatásköri összeütközésre vonatkozó eljárást lefolytatták-e vagy sem? És mi lett az
eredménye? Köszönöm.

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Amint észleltük ezt a negatív hatásköri
összeütközést, akkor egyrészt a kormányhivatalt megkerestük, a kormányhivatal utasította a
devecseri jegyzőt, hogy járjon el. Ennek ellenére nem járt el és újfent a hatáskör hiányát
állapította meg. Akkor összehívtunk egy egyeztető eljárást a felügyelőségnek az épületében,
ahol az érintett felek jelen voltak. Az ajkai jegyző nem jelent meg, és akkor sem tudtunk
megegyezni, és miután nem sikerült a feleknek megállapodni a hatáskör kérdésében, ezért
fordultunk az ítélőtáblához.

CSEHÓNÉ DR. SZILASI RITA volt igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Ha megengedik, akkor én egy kicsit az
általánosság szintjén beszélnék erről a hatásköri problémáról, hiszen itt azért arról van szó,
hogy kérdésként merül fel, hogy az országos gyakorlat egy veszélyes- vagy akár
nemveszélyeshulladék-lerakónak az építmény jellegű megközelítését hogyan kezelte a
környezetvédelmi igazgatásban a 90-es évektől napjainkig, hiszen nyilván a fehérvári
felügyelőség is ennek a gyakorlatnak megfelelően járt el ebben a kérdéskörben. A fehérvári
felügyelőség illetékességi területén is számos hulladéklerakó működik. Például Várpalotán
egy nagyon hasonló egyébként, iszapszáraztalanító vagy iszap elhelyezésére alkalmas lerakó
volt, ami már úgy értve, hogy ez sikerült. A ’90-es évek közepén, ’96-ban a várpalotai jegyző

egy nagyon hasonló helyzetben építésügyi hatáskörét megállapítva létesítési típusú építési
engedélyt adott erre a típusú hulladéklerakóra. Számos regionális hulladéklerakónál, jelen
esetben is, hogy csak a nagyon nagyokat emeljük ki, a regionális típusúakat, építésügyi
hatóságként az általános építésügyi hatósági jogkört gyakorló jegyző jár el építésügyi
hatóságként.

A probléma azonban mégis egy jogi szabályozásban felmerülő helyzet volt, hiszen azt
azért látni kell, hogy 2000-től folyamatosan és nagymértékben állandóan módosultak az
építésügyi szabályok, és párhuzamosan módosultak a hulladéklerakókra vonatkozó
szabályozások is. Amikor én ezzel a felügyelőséggel foglalkoztam, és összevetettem ezeket az
engedélyeket, látni lehetett, hogy az egységes engedély kiadásától annak módosítási fázisain
keresztül több ízben módosult a joganyag abban a tekintetben, hogy egyáltalán miféle
engedélyezési eljárásokat és mely hatóságnak kell lefolytatni.

A jogi szabályozásban azonban a hatáskört telepítő jogszabályok elmaradtak, az
építésügyi hatáskört telepítő jogszabályok a hulladéklerakók kérdéskörében, ezért országos
joggyakorlatként alakult ez a helyzet, hogy a felügyelőségek a hulladéklerakók építmény
jellegű részével építésügyi hatáskört nem gyakoroltak. Természetesen mindig gyakoroltak
hatáskört mint a hulladéklerakók működtetéséért felelős környezetvédelmi hatóság. Ennek az
országos gyakorlatnak a tükrében, és ehhez még hozzátartozik, elnézést, hogy az egységes
környezethasználati engedély kiadására vonatkozó joganyag is folyamatosan változott úgy a
bevont szakhatóságok körében is. A bevont szakhatóságok körében egyébként a jogszabály
építésügyi szakhatósági hatáskört telepített a részünkre, ami bevonásra is került.

Tehát az állandóan változó jogi környezetben keresték ezek a hatóságok a
hatásköreiket, és amire képviselő úr utalt, hogy vajon gyakorolták-e a negatív hatásköri
összeütközés esetén kötelező eljárási rendet, erre egyértelműen azt kell válaszoljam, hogy a
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2009-es gátmagasítás lett volna az az első alkalom, amikor a hatóságok szembesülhettek
volna ezzel a hatásköri vitával, hiszen itt a felügyelőség kiadott egy magasításra,
hangsúlyozom, egy kapacitásbővítésre vonatkozó egységes környezethasználati
engedélymódosítást, amely minden egyéb engedélyt meg kellett, hogy előzzön. Így meg
kellett, hogy előzze az építési típusú létesítési engedélyt is. Ha kérhetem a közvélemény
figyelmét, érdemes elolvasni annak az egységes környezethasználati engedélynek a hatásköri
hivatkozásait, amit a felügyelőség kiadott. Ez az engedély a felügyelőség hatáskörét kizárólag
a környezetvédelmi törvényből vezeti le, és a környezetvédelmi törvény végrehajtási
rendeleteiből akként mint egy olyan hulladéklerakó, amely az Európai Unió hatásvizsgálati
irányelvének hatálya alá tartozóan egységes környezethasználati engedélyhez kötött, és mivel
a bővítés egy 25 százalékos kapacitásbővítést jelentő bővítés lehetett volna, ezért kellett az
egységes környezethasználati engedélynek mint keretengedélynek a kapacitásbővítésre
vonatkozó részét elbírálni.

Ez az egységes környezethasználati engedély semmiféleképpen nem tartalmaz
építésügyi törvényre vagy annak bármely végrehajtási rendeletére utaló hatáskört, mint ahogy
ehhez a kérelemhez sem mellékeltek építésügyi típusú tervdokumentáció. Ehhez sem statikai
terveket, sem építésügyi tervdokumentációt nem csatolt a kérelmező.

Ezt követően meg is indult ennek az egységes engedélymódosításnak a jogerőre
emelkedését követően egy építésügyi engedélyezési eljárás, amire igazgató asszony utalt,
Ajka város jegyzőjénél. Az ombudsmani jelentésre elnök úr utalt, hiszen ez már ezt a témát
valóban nagyon részletesen kielemezte, és áttételre is került itt már nevesítetten a területi
műszaki biztonsági felügyelethez, mert ő is felmerült mint egy lehetséges építésügyi hatóság.
Egy nem történt meg, és itt a válasz, már elnézést, hogy kicsit hosszú a felvezetés, egy nem
történt meg. Nem került vissza ez az építésügyi engedélyezési kérelem a felügyelőséghez, így
a felügyelőség nem volt abban a helyzetben, hogy észlelje, hogy annak ellenére, hogy az ő
engedélye egy környezetvédelmi törvényen alapuló környezethasználati engedély,
reagálhasson arra, hogy ez semmiféleképpen nem váltja ki az építési engedélyt, és a negatív
hatásköri vitára irányadó utat választhassa, ami azt jelenti, hogy a Fővárosi Ítélőtáblához
fordul.

Így aztán ez a hatásköri vita 2009-ben rejtve maradt a fehérvári felügyelőség előtt, és
igazgató asszony elmondta, ezzel akkor szembesült, amikor a katasztrófa bekövetkezését
követően ezek az iratanyagok ismételten áttekintésre kerültek. Tehát a fehérvári
felügyelőségnek a joggyakorlata hatáskörének gyakorlása során összegezve az elmondottakat,
megfelelt a felügyelőségek országos gyakorlatának az építésügyi hatáskörök nem gyakorlása,
azaz nem alkalmazása tekintetében, és a hulladéklerakóknak a hulladéklerakókra vonatkozó
KöM-rendelet és a környezetvédelmi törvény szerinti ellenőrzése tekintetében.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Aradszki képviselő úrnak adom vissza a szót.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nagyon köszönöm a világos és érthető okokat,
összefüggéseket, ahogy bemutatta az összefoglalót. Akkor felteszem azt a kérdést, ezek
szerint a műszaki megvalósítása a bővítésnek mindenféle terv, jogerős építési engedély nélkül
történt?

CSEHÓNÉ DR. SZILASI RITA volt igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Nem történt meg a magasítás. (Dr. Aradszki
András: Nem történt meg?) Nem történt meg. Elnézést, ezt nagyon fontos tisztázni, csak a
VIII-as, IX-es kazettának ez csak egy tervezett bővítésére vonatkozott. Én a példát csak azért
hoztam, mert ez az eljárás hűen tükrözi azt a helyzetet, ami hatóságok között kialakult, hogy
nem volt olyan építésügyi hatóság, amely megállapította volna még egy benyújtott építésügyi
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tervdokumentációs kérelem alapján sem a hatáskörét. Elnök úr arra utalt, hogy felügyelet
tekintetében gyakorolta-e valamelyik építésügyi hatóság a hatáskörét. A válaszom pedig az,
hogy még ügyfél által benyújtott tervdokumentációs kérelem alapján sem gyakorolta
építésügyi hatóság az építésügyi engedélyezési hatáskörét.

ELNÖK: Volt egy kérdésem, amire ugyan konkrét választ nem kaptam, de én
leszűrtem az ön által elmondottakból, de szeretnénk egy ilyen eldöntendő kérdést feltenni,
hogy tehát a vörösiszap-tározó kazetták jogi besorolása az, hogy nemveszélyeshulladék-
lerakó. Nemveszélyeshulladék-lerakónak minősül az engedély szerint ez az iszaptároló
kazetta?

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Én már közben megtaláltam a minta vizsgálata
alapján az összetételre vonatkozó anyagot, ami a veszprémi egyetem és az MTA alapján azt
állapította meg, hogy a vörösiszap nem minősül veszélyes hulladéknak.

ELNÖK: Köszönöm, de nem ezt kérdeztem. Nemveszélyeshulladék-tárolónak
minősül-e a kazetta vagy nem. Tehát az, hogy a hulladékot, magát a vörösiszapot nem
veszélyes hulladéknak sorolták be, és ekként adták ki az engedélyt, azt értem, de maga a
létesítmény… mert elmondom akkor, hogy miért kérdezem. Ha nemveszélyeshulladék-lerakó,
akkor mint lerakó a nem veszélyes hulladék végleges elhelyezésére szolgál. Végleges, hát
mindegy, a hosszú távú elhelyezésére szolgál. Ebben az esetben nem értem, hogy miért
használhatta ezt a MAL Zrt. mintegy technológiai berendezésként, azaz hogyan, miért
járathatta vissza a lúgot a termelésbe erről a nemveszélyeshulladék-lerakóról, erre maximum
valamiféle hulladékhasznosítási művelet keretében lehetett volna sort keríteni. De én mondjuk
ilyet nem találtam az egységes környezethasználati engedélyben, és ez azért nagyon fontos,
mert még egyszer mondom, a lúg okozta itt a fő problémát. Az a körülbelül egymillió vagy
nem tudom, mekkora mennyiségű, erre is rá akartam egyébként kérdezni, hogy az önök
tudomása szerint mekkora mennyiségű volt az a lúg, ami kiömlött, és átlagosan milyen
vastagságban volt a tározókazettában a vörösiszap tetején ez a lúgréteg, tehát ez okozta
elsősorban a problémát. A vörösiszap, amit a II-től IX-ig lezárt kazettákból kivettek mintát, a
lúgtól elválasztott vörösiszap valóban nem veszélyes hulladék, de a veszélyes összetevője
maga a lúg, ezért, hogyha ilyen mennyiségű, a jelek szerint tömény lúg van benne, akkor ezt
akkor sem nemveszélyeshulladék-lerakónak tekinteni, ha jogilag így volt besorolva.

Tehát erre vonatkozna a kérdésem, hogy nemveszélyeshulladék-lerakó vagy nem,
tehát ez eldöntendő kérdés. Remélem, nem voltam nagyon bonyolult. Ékes képviselő úr!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy a lúgtól
elválasztott vörösiszap önmagában nem veszélyes hulladék, ugye igazgató asszony is mondta,
hogy jelentéskötelezettséggel bírt maga a MAL Zrt. Ezenkívül a MAL Zrt.-ben működött egy
laborrendszer, és környezetvédelmi mérnök vagy főmérnöki beosztásban irányították magát a
laborrendszert. Tekintettel arra, hogy üzemen belül lúgot használtak és sósavat a lúg
közömbösítésére, ugye üzemen belül a sósavtalanítóval kapcsolatos jelentési kötelezettsége is
úgy szintén megvolt magának a MAL Zrt.-nek. Ezekben a jelentésekben, hiszen a
technológiából adódóan üzemen belül a lúgnak a pH-értéke és a technológiából a zaggyal
együtt kikerülő víznek a pH-értéke meg lett határozva a környezetvédelmi hatóság részéről is.
Tehát a jelentéskötelezettségben visszamenőleg évekre milyen jelentést adott le a MAL Zrt.,
hogy a belső üzemen belüli lúg-sósav kezelése technológián belül hogy zajlik, annak a
visszanyerése hogy zajlik, és a tározóba a vízminőséggel milyen nagyságrendű lúgtartalom
kerül ki. Tehát ezek visszamenőlegesen nyomravezethetőek-e olyan értelemben, hogy a
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jelentésekből megállapítható, hogy a technológián belül történt-e zavar vagy nem történt
zavar?

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Az I-től a IX-es kazettáig lezárva, illetve a IX-
es tetején még lúg van. A technológiának a része a kazetta tetején lévő lúg, és úgy történik,
hogy a bauxitból az alumíniumot nátrium-hidroxid segítségével vonják ki, nátrium-oxid-
hidroxid keletkezik. Utána ezt mosatják, és ez a vörösiszapos lúgos víz kerül ki a zagytérre,
ahol ülepítés szükséges. Meg van határozva, hogy hány méter magasság szükséges ahhoz,
hogy ez az ülepítés zavartalanul menjen, és a kiülepedett vörösiszap ott marad mint hulladék,
a tetejéről pedig a lúgot folyamatosan visszavezették a technológiába egyrészt gazdaságossági
szempont miatt, hiszen akkor ezt újra fel tudják használni, hogy a bauxitból az
alumíniumkomplexet ki tudják vonni, illetve környezetvédelmi szempontból is jó volt, hogy
újra visszavezették és felhasználták, hiszen a nátrium-hidroxidnak a semlegesítésére nem
kellett annyi kénsavat, illetve sósavat használni, és így a Torna-patakba vagy máshová
kevesebb anyag került ki. Illetve gond lett volna az összes technológiai folyadék elhelyezése,
hiszen akkor nemcsak a vörösiszapot, hanem a technológiában keletkező lúgot is valahol el
kellett volna helyezni, illetve semlegesíteni, kezelni kellett volna.

Nem tudom megmondani a képviselő úrnak, hogy ebben a jelentésben, amit adtak
évente, ezt a lúgtartalmat nézték-e vagy sem. A műszaki, illetve felügyeleti igazgató-
helyettesnek a dolga ezeknek a felügyeleti jelentéseknek az áttekintése, és hogyha probléma
vagy valamilyen eltérés van, akkor kerül igazgatói szintre, és ez hozzám, ez alatt a négy
hónap alatt, amíg én igazgató voltam, nem történt ilyen jelzés.

Illetve szeretném még azt elmondani, hogy az ítélőtábla egyedi döntéseket hoz, és nem
mint általános építési hatóság jelölt ki bennünket, hanem csak ebben az egy ügyben, hogy
járjunk el. Ez fontos, hogy nem általánosságban telepített…

ELNÖK: Megadom a szót Kaleta Jánosnénak, ő még eddig nem szólt hozzá.

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Az 1995. évi privatizáció kapcsán én nem
emlékszem, hogy engem bárki megkérdezett volna abban az időben, és abban az eljárásban mi
nem vettünk részt. De ha önöknek az iratanyagban valami más volt, akkor elnézést kérek, de
én nem emlékszem, hogy akkor velünk ezt közölték volna, hogy egyáltalán mi, sőt abban az
időben talán még mint Ajkai Alumíniumgyár vagy Timföldgyár szerepelt, és később lett ez
MAL Zrt. Tehát így a privatizációban nem volt és most sincs tudomásom.

A másik kérdéskör, ami most irányult hozzám mint Progresszió Mérnöki Iroda
főmérnökéhez, mert nem én vagyok az ügyvezető, de mivel tudok ezzel kapcsolatban, amiket
az irodánk végzett, nyilvánvalóan tisztességgel és készséggel elmondom. A X-es kazetta
állapotát, ha jól értettem, a Progresszió Mérnöki Iroda vizsgálta, nem vizsgálta a X-es
kazettát. A X-es kazetta állapotát, térfogatát csak olyan mértékben vizsgáltuk, hogy az
egységes környezethasználati engedélyezés kapcsán kellett ez ügyben nyilvánvalóan bent
lenni. És amikor mi bekerültünk, és ezt szükséges elmondanom, a Progresszió Mérnöki Irodát
2010 augusztus elején, ha jól emlékszem, kereste meg a MAL Zrt., hogy felkér minket, hogy
adjunk ajánlatot az egységes környezethasználati engedély elkészítésére. Akkor mi ezen meg
is lepődtünk, és nyilvánvalóan örömmel mentem a helyszínre, ahol körvonalazódott, hogy mit
várnak el tőlünk. Ez 2010 augusztusában volt. Ezt én sajnálom, hogy eddig nem mondta el
senki sem vagy az üzem nem mondta el, a MAL Zrt. képviselői sem, hogy igen, hozzánk volt
egy ilyen megkeresés, tehát a MAL Zrt.-nek határozott szándéka volt.
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A szerződéskötésig nem jutottunk el, mert az előzetes megbeszélések szerint az ajánlat
szerint is nekünk be kellett volna nyújtani az IPPC-engedélyben előírt határidőig, tehát
október 28-ig, ez benne van a volt, érvényes IPPC-engedélyben, tehát be kellett volna
nyújtani az egységes engedélykérelmet, a dokumentációt. Mi el is kezdtünk ezen az anyagon
dolgozni, és szeptemberben teljes odaadással, hogy így mondjam, helyszíni szemle akkor még
talán nem volt, csak iratanyagok áttanulmányozása. Jött az október 4-i tragédia, akkor én
jeleztem, hogy nem folytatom tovább ezt a munkát. Későbbi tárgyalások során az állami
felügyelet jóváhagyása mellett vállalta be irodánk, hogy ezt az anyagot előkészíti és benyújtja
a felügyelőség által meghatározott időpontra, ugyanis február 28-áig kellett mindenhogyan
IPPC-engedély, ugyanis az volt a döntés, hogy ne álljon le az üzem. Úgyhogy én ezt
szerettem volna itt elmondani.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Szerettem volna megkérdezni, hogy az akkori augusztusi
megbeszélésen az engedélykérelem kérdésében szóba került-e a száraztechnológiára való
áttérés, vagy ez már csak a katasztrófa bekövetkezte után jelentkezett?

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Alapvetően a megbeszéléseken még nem, mert
abból áll egy IPPC-engedélykérelem, hogy a jelenlegi állapot teljes felmérése. Az később
volt, hogy a szűrőt már azért vásárolták, hogy abból legyen száraztechnológia. De a jelenlegi
állapot és az anyagáramok felvétele mindig egy sorsdöntő kérdés, tehát ott még szeptember
elején erről nem volt szó, legalább is velünk ezt nem közölték, de mi nem is kérdeztük, tehát a
fejlesztésről nem volt szó.

ELNÖK: Akkor elnézést kérek, ami információm nekem van, az teljesen nyilvános
helyről, a Progresszió Mérnök Irodának a honlapjáról származik, ahol a referenciamunkák
között szerepel 2010-es évre a vörösiszap-tározó kazetták 2010. évi állapotvizsgálata vagy
valami hasonló, nem pontosan ezzel a címmel.

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Nem valószínű, 2010-ben a MAL Zrt.-nél, lehet
hogy az 2009-ben volt, utána fogok nézni, mi csak akkor kezdtük el mint Progresszió
Mérnöki Iroda a tényfeltárás kapcsán október 4-ike után, és akkor került be egy tényfeltárási
dokumentáció, hogy hogy kell megcsinálni a tényfeltárást, de a vizsgálata az biztos, hogy
nem. A X-es kazetta vizsgálatát kérem szépen a műszaki egyetemen vizsgálták a
professzorok, és a későbbiek során a bányászati hulladék kapcsán kerültünk mi még egy
másik munkába bele. Meg fogom nézni, mert akkor félreérthető a cím.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem még egy kérdésem lenne, és akkor a harmadik
körére áttérünk a meghallgatásnak, ha nem lesz több kérdés. A környezetvédelmi hatóságnak
bármelyikük igazgatósága idején a hatályos jogszabályok alapján volt-e feladata az, hogy a
privatizációs szerződésben vállalt környezetvédelmi előírások teljesülését ellenőrizze, vagy
ezzel bármilyen módon foglalkozzon?

CSEHÓNÉ DR. SZILASI RITA volt igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): A felügyelőségnek mindig is az volt a feladata
és hatásköre, hogy a környezethasználatoknak, így a MAL Zrt. környezethasználatának is az
éves teljesítése körében megtegye a visszacsatolási, ellenőrzési feladatait. Az én
igazgatóságom alatt folytatódott azonban egy ízben minden évben az előző éves
teljesítésekről egy jegyzőkönyvi úton történő rögzítés. A MAL Zrt. az egységes
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környezethasználati engedélyben foglalt kötelezettségek teljesítését megtette. Egy ízben, 2010
márciusában a 2009. évi kötelezettségek teljesítéséről egy jegyzőkönyv felvételre került a
felügyelőségen, aminek alapját a felügyelőség egész éves ellenőrzésének az iktatókönyvben
rögzített eredményei, a felvett jegyzőkönyvek megállapításai és az ügyfél nyilatkozata
képezte. Ez az egységes környezethasználati engedélyben foglalt kötelezettségek teljesítésére
vonatkozott.

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Hasonlóképpen szeretném mondani, hogy én
nem láttam, tehát nekem legalábbis nincs fogalmam, hogy mi van a privatizációs
szerződésben. Mi mindig az ellenőrzéseket a felügyelőség megállapított tervei szerint
végeztük. Nem volt ilyen.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. ZAY ANDREA igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Az elmúlt pár hónapban a KEHI keresett meg,
amely alapján kérte, hogy a 2011. március 31-ig aláírandó jegyzőkönyvet juttassam el
hozzájuk, előzetesen szeretnék megnézni, és ott derült ki, miután a MAL Zrt. nyilatkozott is, a
privatizációs szerződés meghatározott pontjára hivatkozott, hogy tulajdonképpen a
felügyelőség nem rendelkezett a privatizációs szerződéssel. Tehát nem volt tudomásunk arról,
hogy mi van a privatizációs szerződésben, és milyen feladatot delegál hozzánk, hiszen mi nem
voltunk szerződő felek. A KEHI-vel felvettem a kapcsolatot, és kértem, hogy juttassa el
hozzánk a privatizációs szerződés egy példányát. Erre visszakaptam, hogy fenn van a
honlapon, keressem meg. Sikerült megkeresni és letöltöttük, és a megfelelő pont azt
tartalmazta, hogy minden év március 31-éig egy jelentés készüljön arról, hogy a hatóság
segítsége vagy a hatóság útmutatása alapján igazolva legyen, hogy a környezetvédelmi
beruházásokat, illetve környezetvédelmi feladatokat a MAL Zrt. elvégezte. A MAL Zrt. ezt a
jegyzőkönyv-tervezetet április 1-jén juttatta el hozzám március 30. vagy 31-i dátummal, amit
én a mai napig nem írtam alá, tehát ebben az évben ilyen jegyzőkönyv még nem készült.

Ennek az egyik oka az volt, hogy a KEHI-vel egyeztetést folytatok, hogy
tulajdonképpen, miután mi csak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat
tudjuk ellenőrizni, mi lenne még az a feladat, amit nekünk meg kellene tennünk, tehát erről
nincs tudomásunk. Másrészt pedig én visszamenőlegesen jegyzőkönyvet nem írok alá, amikor
március 30-án szabadságon voltam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor csak a jegyzőkönyvi korrektség végett,
felmentem a honlapra, és ott lehet, valóban pontatlanul idéztem, de a 2010-es referencialistán
az szerepel jelen pillanatban, hogy a MAL Zrt. ajkai telephelyén üzemeltetett X/A jelű kazetta
környezetkárosodás-megelőzési, kárelhárítási terve. Ennyi helyesbítést akkor hozzáfűznék.

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Igen, de utána az nem került úgy eljárásba,
előkészítésre került, amit az államtitkárral közösen kellett készíteni, így igaz, de magának a
gátnak az állapotát nem.

ELNÖK: Akkor én megköszönöm önöknek, hogy eljöttek és a bizottság
rendelkezésére álltak, és amennyiben idejük, elfoglaltságuk engedi, ha tehetik, maradjanak a
bizottság végéig, ha nem, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltak. Most egy újabb kétperces
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technikai szünet és az utolsó három meghallgatottunk átveszi a meghallgatotti helyeket, és
máris folytatjuk az ülést.

KALETA JÁNOSNÉ korábbi igazgató (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség): Köszönjük.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
korábbi és jelenlegi vezetőinek, munkatársainak meghallgatása a Kolontár melletti
vörösiszap-tározó átszakadásával összefüggésbe hozható, a MAL Zrt.-re vonatkozó
elsőfokú hatósági engedélyek és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

ELNÖK: Köszöntöm a harmadik körben meghallgatásra meghívott személyeket, név
szerint, dr. Ughy Katalin, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség korábbi főosztályvezető, főigazgatóját, dr. Filotás Ildikó korábbi főigazgató
asszonyt és dr. Hecsei Pál megbízott főigazgató urat.

Az előzőekhez hasonlóan azt szeretnénk, hogyha röviden összefoglalnák önök, illetve
talán a jelenlegi főigazgató úr, hogy a kolontári katasztrófával kapcsolatban a
főfelügyelőségnek milyen első- és másodfokú hatáskörei vannak, illetve nemcsak a kolontári
katasztrófával kapcsolatban, hanem a MAL Zrt. tevékenységével, ami a vörösiszap-
katasztrófa bekövetkeztéhez vezethetett vagy egyéb tevékenységével kapcsolatban. Értem itt
az engedélyeztetést, a felügyeletet és bármi egyebet. És utána pedig a képviselőtársaim
konkrét kérdéseket tehetnek fel, ami közelebb visz minket a katasztrófa okainak a
kiderítéséhez.

Dr. Hecsei Pál hozzászólása

DR. HECSEI PÁL megbízott főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A főfelügyelőségnek gyakorlatilag ugyanolyan feladat- és hatáskörei
vannak mint a felügyelőségnek, tehát külön nevesített hatásköre nincs ezekben az ügyekben,
hanem természetesen, hogyha az első fokú határozat ellen valamilyen fellebbezés érkezik,
azokat elbíráljuk. Ilyen értelemben ez lehet sok is, meg kevés is.

Ami feladat- és hatáskör lehetett, az a hulladékminősítés kérdése, ami egy plusz
feladat- és hatáskör a főfelügyelőség tekintetében, mert a jelenleg hatályos jogszabályok
szerint a hulladékminősítő bizottság titkársági feladatait a főfelügyelőség látja el.

A kolontári ügyben gyakorlatilag a tudomásom szerint, mert végül is utána néztünk, a
főfelügyelőség korábban nem volt érintve, ezek az ügyek első fokon jogerősek lettek, és
befejeződtek. Tehát, ha egy kicsit abszurd módon fogalmazom a dolgokat, akkor mi ilyen
értelemben Kolontárral nem is találkoztunk, mert gyakorlatilag államigazgatási úton itt a
probléma hivatalosan nem jelentkezett a főfelügyelőség életében.

Jelenleg sincs a főfelügyelőségen eljárás folyamatban ebben az ügyben, és igazából azt
kell mondanom, hogy amikor, és ezért is megtisztelő volt a bizottság meghívása, és ezt
elfogadtam, elég nehéz helyzetbe hoztam magam, mert gyakorlatilag egy másodfokú
hatóságként feltétlenül arra kell figyelni, hogy a másodfokú eljárásból a saját hivatalomat ne
zárjam ki. Tehát ilyen értelemben az első fokú eljáráson való részvételtől finoman is mondva
tartózkodnunk kell, mert ezek törvényességi kérdések. Természetesen vannak információink
az ügyről, de hivatalosan ezekben a kérdésekben nem működtünk együtt. Általános
kérdéseket kérdezett a minisztérium tőlünk bizonyos dolgokban, erre adtunk választ.

Úgyhogy annyit tudok még mondani, hogy az események bekövetkezte után a
főfelügyelőség akkori vezetőjével egy kéthetes időtartamban felállítottunk egy válságstábot,
amivel gyakorlatilag próbáltuk áttekinteni az eseményeket, és próbáltuk biztosítani, hogy a
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területen dolgozó felügyelőség a megfelelő monitoringeszközökhöz hozzájusson. Emberileg,
anyagilag a védekezés, az elhárítás munkájában részt tudjanak venni.

A katasztrófa bekövetkezése után a felügyelőség igazgatója betartva a szolgálati utat a
főfelügyelőség vezetőjével tartotta a kapcsolatot. Gyakorlatilag ez működött, ez személyesen
szűkre volt zárva, úgyhogy igazából a februárban bekövetkezett események után, ami sajnos
Btk.-s eljárásokat is eredményezett hivatali visszaélés tekintetében, az elkövetkezendő

időszakban fogjuk visszakapni a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól azokat az iratokat,
amiket zár alá vett, és igazából akkor fogunk szembesülni azzal, hogy milyen jelentések
érkeztek be a főfelügyelőséghez vagy milyen együttműködési dolgok történtek. Én
gyakorlatilag ennyit tudok mondani, hogy konkrétan nem vetünk részt az ügyben, külön
hatáskörünk az üggyel kapcsolatban csak a hulladékminősítő bizottság titkársági feladatainak
ellátása.

ELNÖK: Itt rá kell, hogy kérdezzek, hogy ez alatt a februári események alatt pontosan
mit ért vagy mi az, ami ebből nyilvánosságra hozható? Én sejtem, hogy mire gondol, de
szeretném, hogyha néhány mondatban elmondanák.

DR. HECSEI PÁL korábbi főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség): Február 2-án felmentették a főfelügyelőség
főigazgatóját, Csepregi István igazgató urat. 9-én bíztak meg a főfelügyelőség vezetésével, és
több más problémás ügyünk volt. Az a munkatársunk, aki ezzel az üggyel foglalkozó szakértő

volt, igen jó szakértő, Veszprémi Tamás úrnak hívták, aki minden újsághír ellenére nem lett
elküldve, hanem ő mondott le. Én szerettem volna ott tartani vezetői beosztásban, azonban ezt
másokkal egyeztetve nem fogadta el, és lemondott. Na most a lemondása idején – miután ő

foglalkozott a vörösiszapügyekkel és Csepregi igazgató úrtól minden iratot ő kapott meg –
kértem, hogy megfelelő jogszabályi előírásokat betartva távozzon, és iratkivitel és egyéb ne
történjen meg, mert ellenőrzésre fog sor kerülni.

Ezt valami érthetetlen módon nem tartotta be, és az ellenőrzés során gyakorlatilag
minősített iratokat is találtunk, és így rendőrségi eljárás indult ellene. Gyakorlatilag a
házkutatás során is, nem tudjuk, hogy milyen iratokat találtak meg, arról nekünk nincs
információnk, tehát igazából kikerültek ezek az iratok. Ez igazából azért érdekes dolog, mert
állítólag olyan információink is vannak, hogy már Csepregi úr lemondása előtt is
megegyeztek, hogy ő távozni fog, és mégis ő kapta meg az összes iratot.

Úgyhogy gyakorlatilag kikerültek ezek az iratok elektronikus úton és papíralapon is,
ezeknek az ellenőrzését végezte el a büntetőeljárás során a rendőrség, és ez, hogy mondjam,
elég szokatlan volt a főfelügyelőség életében, és hát sajnálatosan így kerültünk be, ha azt lehet
mondani, a főfelügyelőség részéről aktívan ebbe az eljárásba, amit nem igazán kívántunk
magunknak. Számomra érthetetlen, mert általam egy nagyon jó szakembernek, jó kollegának
tartott Tamással, Veszprémi Tamással történt meg ez az eset.

Ennyi az, amit ebben a kérdésben el tudok mondani, és most megkaptuk mi is
Fehérvártól azokat az e-maileket és egyéb anyagok jegyzékét, amit annak idején az eljárás
során a főfelügyelőség vezetője megkapott, és ha visszakapjuk a rendőrségtől az iratanyagot,
akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy gyakorlatilag mi történt és mi hiányzik, mi van meg.

ELNÖK: Igazából pont ezzel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, ami a bizottság
hatáskörébe tartozó információ a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban, illetve ami közelebb
vihet annak bekövetkezési okaihoz vagy bármihez, aminek a bizottság ügyrendjéhez köze
van. Megjegyzem egy mondatban, én is megdöbbenve olvastam februárban ezeket a híreket.
Nekem az említett kolléga, Veszprémi Tamás egyetemi évfolyamtársam és személyes
ismerősöm volt, és ezért is volt a megdöbbenés, zárójel bezárva, ez csak a személyes része a
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dolgoknak. Viszont ami a bizottságot nagyon is érintheti, hogy ha kikerült, akkor ezek az
iratok megvannak-e, illetve vissza fognak-e kerülni, és van-e, lehet-e ezek között olyan, ami a
bizottság munkáját érinti?

DR. HECSEI PÁL korábbi főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség): Nehéz erre válaszolni, mert a foglalást a
rendőrség végezte, és igazából leltár szerint most fogjuk visszakapni, és pontosan nem lehet
tudni, hogy milyen iratok vannak. Egy biztos, meggyőződésem szerint, érintheti a bizottság
munkáját, mert ebben minisztériumi értekezletre vagy kormány elé készülő összeállítások
vannak az egész folyamatnak a lezajlásáról, tehát ilyen értelemben biztos, hogy vannak
eredmények, vizsgálati eredmények és mérési eredmények biztos vannak ezen anyagok
között, illetve gyakorlatilag a katasztrófavédelmi bizottságoknak, a különböző bizottságoknak
az anyagai is megtalálhatók ezek között.

De ez már csak az esemény bekövetkezte utáni, tehát az esemény bekövetkezte előtti
iratanyag gyakorlatilag nincs, mert az nálunk nem volt.

ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Ebben az esetben nekem egyetlen kérdésem
maradt. Az elején említette, hogy az Országos Hulladékminősítő Bizottság, ha jól
értelmeztem, titkársági feladatait látja el a főfelügyelőség. Az Országos Hulladékminősítő
Bizottságnak volt-e dolga, ezen keresztül a főfelügyelőségnek, a vörösiszap besorolásával
kapcsolatos anomáliákkal, hogy veszélyes vagy nem veszélyes, van-e bármilyen hivatalos
állásfoglalása ezzel kapcsolatosan ennek a bizottságnak? Mert itt már ott is problémák
mutatkoznak, hogy egyáltalán definiáljuk, hogy mi az a vörösiszap. Mert a veszélyes, nem
veszélyes vita pont ebből adódik, hogy a lúgtartalomtól tesszük függővé, hogy ez most
veszélyes vagy nem. Maga a vörösiszap valójában nem veszélyes, de mégis a maró lúgtól vált
azzá. Tehát ezért kérdezem ezt.

DR. HECSEI PÁL korábbi főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség): Annyit tudok mondani, hogy amikor ezek az
események történtek, akkor még nem is ezen a vonalon voltam, tehát igazából a 2003-2004-es
évek eseménye időszakában merült fel a minősítés kérdése. Ismereteim szerint volt erről szó,
hogy milyen minősítést kapjon a vörösiszap. Úgyhogy végül is úgy emlékszem és az
információim olyanok az olvasmányaim alapján visszatekintve, hogy a főfelügyelőség
munkatársai a bizottságban más álláspontot képviseltek, mint ami később kialakításra került.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg megadnám a lehetőséget dr. Ughy Katalinnak és
dr. Filotás Ildikónak is, hogyha kívánnak az eddig elhangzottakra bármit reagálni vagy van
bármi olyan információjuk, amit meg szeretnének a bizottsággal osztani, akkor azt most
tegyék meg.

Dr. Filotás Ildikó hozzászólása

DR. FILOTÁS ILDIKÓ korábbi főigazgató (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség): Jó napot kívánok. 35 éven keresztül
dolgoztam a vízügyi, illetve a környezetvédelmi igazgatásban, a főfelügyelőséget 2004
februárja és 2010 nyara között vezettem, úgyhogy, ahogy főigazgató úr is említette, ez
időszak alatt semmilyen olyan ügy, másodfokú ügy nem került elénk, aminek kapcsán mi a
vörösiszappal foglalkoztunk volna. A felügyelőségek előtt folyó eljárásoknak csak egy
nagyon kis százaléka az, amelyik jogorvoslati kérelem, panasz vagy egyéb eljárás folytán a
másodfokú hatósághoz kerül. Tehát mi mint közigazgatási felügyeletet ellátó szerv, legjobb
emlékezetem szerint ebben az időszakban nem találkoztunk egyáltalán ilyen üggyel, úgyhogy
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ennyit tudok mondani. De hogyha általánosságra vonatkozóan van valamilyen kérdés, akkor,
ha tudok, természetesen szeretnék segíteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ughy Katalin!

Dr. Ughy Katalin hozzászólása

DR. UGHY KATALIN korábbi főosztályvezető, főigazgató (Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség): Köszönöm szépen. Én
1999 és 2004 februárja között voltam először a minisztérium főosztályvezetője, utána a
főfelügyelőség főigazgatója. Elég halvány emlékeim vannak erről az időszakról.

Ami így nekem az egész bizottsági ülést végighallgatva és az egyéb információk
alapján rémlik: volt egy vita arról, hogy ez a veszélyes hulladék kategóriából átkerüljön a nem
veszélyes hulladék kategóriába. Én azt gondolom, hogy dr. Varga Pál volt az a kollégánk, aki
a hulladékminősítő bizottság mellett ellátta a titkársági feladatokat. Őt személyesen érdemes
erről megkérdezni. Ő volt ebben az időszakban, sőt az előttem és az utánam következőben is a
hulladékminősítő bizottság munkatársa. Az én időszakomban talán néhány bírság és egy
környezetállapot-felmérés volt, ami megjárta a másodfokot, és talán bíróságra is került az én
emlékeim szerint. Én jogász vagyok, de végighallgatva ezt a vitát és az egész hulladékos
magyarországi történetet valamennyire ismerve, azt szeretném megjegyezni, hogy a veszélyes
és nem veszélyes hulladék kategória több oldalról megközelíthető. Soha nem beszélünk arról,
hogy mennyi a mennyisége. A legártalmatlanabb anyag is, az én szerény véleményem alapján
a mennyisége alapján is lehet veszélyes egyszer csak, és ezeket a kérdéseket sem a
hulladéklerakók építésekor, sem a hulladékkezelési engedélyek idején igazából nem
szabályozzuk, és nem kerül erre sor.

Azt gondolom, hogy ez is egy olyan szempont lenne, amit meg kellene nézni.
Másrészről szeretnék egy dolgot mondani még, az építéshatósági kérdések során sem
Devecser, sem Ajka jegyzője személyében nem lehet felkészült egy ilyen építéshatósági
eljárás lefolytatására, a környezetvédelmi hatóságnak pedig nincs erre delegálási jogalapja.
Talán önök megvizsgálhatják azt a lehetőséget, hogy legyen egy olyan hatóság, egy olyan
lehetőség, amikor egészen nagy beruházásoknál az építéshatósági eljárást telepítsék egy
szinttel feljebb. Bizonyos technológiáknál, bizonyos nagyságú építkezéseknél, azt gondolom,
ez indokolt lenne, és erre lehetne speciális katasztrófavédelmi szabályokat is alkalmazni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések? Ékes képviselő úr.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Engem megdöbbentett a katasztrófa után, egy pár hétig az
interneten is fenn volt a ’87-es, ’88-as pécsi MSZMP KB Lehoczki-tanulmány anyaga,
egészen biztos önök is találkoztak vele. ’83-86 között, amikor az építési engedélyeztetési
eljárások folytak, akkor tulajdonképpen politikai nyomásra történt a kazetta építésének az
engedélyeztetése, és akkor volt egy hatalmas lakossági felháborodás, és ha jól emlékszem rá,
még a tanácsnak létre kellett hozni egy olyan vizsgáló bizottságot, amelyik foglalkozott ennek
az egész építménynek a megvalósításával, folyó elterelése, vasút elvitele más irányba, és
ebben az anyagban is szerepelt az, hogy hihetetlen mértékű, Torna-patak menti
csúszásveszély állt fenn, azt hiszem száz kilométerben határozta meg, a Torna-patak teljes
hosszában tulajdonképpen ezt a kérdést, és nekem döbbenet volt ez az anyag. Én ajkai
születésű vagyok, ismerem a szürkeiszap-tározóktól kezdve mindet, ebben a környezetben
élek én is, máig is, és így utólag döbbenet, hogy akkor ilyen körülményeket tudtak kialakítani
és a lakosságot úgy megvezetni, ahogy megvezették az építési engedély kiadásakor ezzel
kapcsolatosan. Érdemes ezt az anyagot tüzetesen átolvasni, és bizonyos konzekvenciákat
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levonni, hogy milyen eljárások zajlottak abban az időszakban. Hiszen a bizottság is úgy
állapította meg, hogy nem építhető meg, sőt mi több, a falnak a dőlésszögénél is különböző
problémák voltak, és a Balti-tengerszinti magasság feletti 16 méternél semmi szín alatt nem
lehetett volna magasabb, ha megépítik, akkor is. És ha ránézünk a VIII-IX-X-esre, mindegyik
jóval magasabb mint a VI-VII-es vagy az I-II-III.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen, hogy
eljöttek a bizottsági meghallgatásra. Ez most egy ilyen rövidre sikerült meghallgatás volt.
Mindenképpen azt szeretném kérni, hogy amennyiben még felmerülne olyan, ami a
másodfokú hatóságra tartozik, szíveskedjenek majd a bizottság rendelkezésére állni.
Természetesen ebben az esetben hivatalos megkeresés fog menni ismételten. Köszönöm
szépen, hogy eljöttek, és köszönöm a bizottság tagjainak is, hogy kitartottak.

Ami a harmadik napirendi pontunkat illeti, annál is inkább későbbre halasztjuk, mert
Kling István igazgató úr meghallgatása még hátra van.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Egy javaslatom lenne, a következő ülésre szeretném, hogy ha
Zsigmond Lászlót meghívnánk, aki annak idején ennek a bizottságnak a tagja volt, a ’86-87-
es évben. Jó?

ELNÖK: Igen, szerepel a listánkon, jó, rendben. Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra)

Kepli Lajos
a bizottság elnöke

Gőgös Zoltán
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Dancsecs Dóra és Lajtai Szilvia


