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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. július 12-én, kedden, 12 óra 21 perckor
Neszmélyen, a Hilltop Neszmély Zrt. székházában

 megtartott kihelyezett üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Kepli Lajos (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke

Jávor Benedek (LMP)
Kovács Tibor (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Fülöp László, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. igazgatója
Farkas Béla környezetvédelmi igazgató
Sándor Előd alpolgármester (Almásfüzitő)
Czeglédi Zoltán, Dunaalmás polgármestere
Havas Pál, az ALOXID Kft. korábbi vezetője
Dr. Kozéky László szakértő

Megjelent

Szilágyi László (LMP) országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Bizottság
tagja
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 21 perc)

Elnöki bevezető

KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntök mindenkit, aki részt vesz az Országgyűlés Kolontári vizsgálóbizottságának a mai
kihelyezett ülésén, a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Az eddigiek során
meglátogattuk az almásfüzitői vörösiszap-tározó kazettáit, illetve itt a neszmélyi VIII. számú
vörösiszap-tározó kazettát. Az eddigi tapasztalatokról összefoglalóan elmondható, hogy a
Ajka-kolontári vörösiszap-tározókazettákhoz képest itt egészen más helyzettel szembesültünk,
egy más konzisztenciájú, összetételű anyag van ezekben a tározókban, ami nyilván annak is
köszönhető, hogy itt a tevékenységgel már 14 évvel ezelőtt felhagytak. Egy sokkal sűrűbb,
kevesebb folyadékot tartalmazó vörösiszap és maga a gátrendszer is teljesen más, anyagában
is különbözik és a rézsűk meredeksége, a gátfalak magassága is sokkal kedvezőbb, mint
ahogy azt Kolontáron láthattuk. Tehát összegezve leszögezhetjük, hogy a kolontárihoz
hasonló katasztrófa bekövetkezésének ezeknél a tározóknál nincs realitása. Ezzel itt
valószínű, nem kell szembenézni.

A tározókazetták felszínének a nagy része már rekultiválva van, illetve megkapta azt a
borítást, ami a kiporzást megakadályozza, így tulajdonképpen a VII. és a VIII. kazetta
kivételével a többi tározó porzása is kizárható, tehát nem hordja a szél. A VII. kazettánál
folyamatban van, annak is egy jó része már rekultiválva van, illetve ott megtekintettük azt a
technológiát, melynek során különböző szerves hulladékokból, illetve szennyezett földekből
ezt a takaróréteget előállítják.

Amit még érdemes megemlíteni a jegyzőkönyv kedvéért, hogy az ottani tározóknál
mintegy két kilométeres szakaszon az egyik töltés egyben árvízvédelmi töltés is, és a Dunával
határos. A töltések állapota a kolontári katasztrófát követően megvizsgálásra került,
különböző mintavételek történtek, és itt a gátak szilárdságát megfelelőnek ítélték. Itt nyilván
az a legfontosabb oldalfal, nemcsak árvízvédelmi, hanem a vörösiszap-tározók szempontjából
is, amelyik a Duna felé néz, hiszen itt a legnagyobb veszélyt a szennyező anyagnak, a
vörösiszapnak és az egyéb anyagoknak a Dunába kerülése jelenthetné, de itt is azt
tapasztaltuk, hogy ennek nincs reális veszélye. Ennyi történt eddig.

Illetve itt a VIII. tározókazettát is megtekintettük, ahol – amint tájékoztatást kaptunk
róla – szintén kötelezés van arra, hogy körülbelül egy éven belül a takarását el kell végezni,
legalábbis azt a részét, ami már nincs folyadékkal borítva. Ez is be fog következni. Itt szintén
egy sűrűbb anyag látható, bár csak a felső egynéhány méter ez, mert itt egy hígabb állagú
anyag található, de nagy mennyiségű folyadék, ami például Kolontáron a katasztrófát okozta,
lúg, nem található a tetején összefüggően, illetve van egy 10-12 pH-jú nyitott vízfelület, de
nem olyan mennyiségben, hogy számottevően lehetne a kiömlésével számolni. Ráadásul itt a
gátrendszer is egy többlépcsős völgyzáró gát, ami jóval biztonságosabb, mint ami Kolontáron
átszakadt. Összefoglalóan itt is csak azt mondhatjuk el, hogy amennyiben betakarásra kerül, a
kiporzás is megszűnhet majd, és gyakorlatilag a monitoringkutak további ellenőrzésével és
folyamatos figyelésével jóval lecsökken az esélye a környezet elszennyeződésének. Ezt
mondhatnám el így összefoglalóan. Tehát pozitívak az eddigi tapasztalatok, mindenképpen
jobb a helyzet, mint Kolontár esetében.

Vendégeink között vannak az érintett települések polgármesterei, itt van Havas Pál, az
ALOXID Kft. korábbi vezetője, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. vezetői és az Országos
Környezetvédelmi Főfelügyelőség és az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről is megjelentek képviselők, illetve a
Vízügyi Igazgatóság részéről is. Elnézést kérek, ha valakit kihagytam a sorból.

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném a megjelent polgármestereket, illetve az
alpolgármester urat megkérdezni a vörösiszap-tározókkal kapcsolatos véleményéről,



- 6 -

tapasztalatairól. Ha minden igaz, akkor velünk van Czeglédi Zoltán, Dunaalmás
polgármestere, Janovics István Neszmély polgármestere, illetve Almásfüzitőről Karánsebesy
Lukács helyett Sándor Előd alpolgármester úr. Megkérdezem először is Almásfüzitő
alpolgármesterét, hogy mi a véleménye az elhangzottakról.

A meghívók hozzászólásai

SÁNDOR ELŐD alpolgármester (Almásfüzitő): Én egyetértek az önök által leszűrt
tapasztalatokkal. Mindig is nyugodtak voltunk ezen a téren, mert egyrészt az, hogy már régóta
megszűnt a művelés, vagy abbamaradt a művelés, másrészt a mi technológiánk azért más volt,
mint ami itt most jelenleg Kolontáron, illetve Ajkán történt, bár hallom, most már ők is
áttérek másik technológiára. Köszönöm szépen, én ennyit mondtam volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Czeglédi Zoltán.

CZEGLÉDI ZOLTÁN, Dunaalmás polgármestere: Köszönöm szépen. Az I-VII.
kazetákkal kapcsolatban pozitívan tudnék nyilatkozni, ellenben a VIII-sal kapcsolatban nem
látom ilyen derűsen a helyzetet. Kezdve azzal, hogy a cég hozzáállása sem pozitív. Tehát,
hogyha 2012-ig rekultiválni akarunk egy ekkora területet, akkor már legalább tíz éve el kellett
volna kezdeni, vagy a határidőt tolni. Tehát nem egész egy év alatt ezt nem fogják
megcsinálni, erre pedig kötelezettsége van a cégnek. A cég ügyvezetője részéről egy szót sem
hallottunk, lehet, hogy ez nem baj, de feltételezem, hogy neki kellett volna tájékoztatni a
bizottságot, önöket és engem is, mert én életemben most voltam itt először, és megmondom
őszintén, hogy nagyon negatív képet tudok festeni erről a tározóról. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha már itt tartunk, akkor megkérdezném a
környezetvédelmi felügyelőség igazgatóját, hogy néhány szóban szóljon erről a VIII.
tározóról.

NÉMETH ZOLTÁN igazgató (ÉDKvTv Felügyelőség): Igen, egy kis pontosítást
tennék, a rekultivációs kötelezettséget 2015. decemberéig kell teljesíteni, és ezen belül vannak
részhatáridők. Korábban már volt ezzel kapcsolatos kötelezés a cég részére, akkor a
határozatokat rendre megfellebbezték és a másodfokú eljárásban ezek a részhatáridők
kimaradtak, így csak a véghatáridő maradt meg: 2015 decembere. Valamikor tavaly ősszel,
október körül az elsőfokú zöldhatóság újraindította ezt az eljárást, a részhatáridőket újra
megállapította, hogy a különböző rétegrend kialakítását milyen határidőkkel kell kialakítani,
és a cégnek elvégezni. Ezt a határozatot szintén megfellebbezte a Rekultív Deponia Kft. A
másodfokú zöldhatóság, tehát az országos főfelügyelőség a határozatot gyakorlatilag helyben
hagyta azzal, hogy az eljárás időtartamát hozzáadta a rekultivációs időtartamhoz, tehát amit az
elsőfokú hatóság akkor előírt, az 2011. december 31. lett volna, az első részhatáridő ideje a
másodfokú idejéhez lett hozzáadva, így lett 2012 április. És így évről évre, 2015 végéig
tulajdonképpen a teljes rekultivációnak meg kellene történni.

Időközben jogszabályváltozás történt, itt némi hatásköri vita van, de nem vitaként kell
ezt értelmezni, hanem egyszerűen a jogszabályok nem tisztázzák, hogy most a
bányakapitányságnak vagy a zöldhatóságnak van-e és milyen jellegű hatásköre ezekkel a
tározókkal kapcsolatban, ezért most ugyanúgy, ahogy a töltésállékonyság vizsgálatával
kapcsolatos dokumentációt, a rekultivációs kötelezettséggel kapcsolatos összes
dokumentációt is eljuttattuk a bányakapitánysághoz, és ha eldől a kérdés, hogy ki fogja ezt
végrehajtatni, vagy a zöldhatóság vagy a bányakapitányság, de mindenképpen érvényt
kívánunk szerezni ennek a teljesítési kötelezettségnek. Annak próbálunk eleget tenni, ami a
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határozatban foglaltatik, és ezt megpróbáljuk mindenképpen végrehajtatni a társasággal. Itt
különböző eljárási bírságokkal, egyebekkel lehet elsősorban kikényszeríteni a cselekedetet.

Tény, hogy eddig nem igazán láttuk a hajlandóságot, hogy önként végezték volna.
Tehát való igaz, ez a VIII. tározó talán a legproblémásabb, és az, hogy a porzásmentesítés
nem történt meg, az, hogy a területen a csapadék összegyűlhet, ez okozhat problémát a
későbbiekben. Tehát fontos lenne elkezdeni, ezért is vannak ezek a részhatáridők, hogy
nehogy az történjen, hogy 2015-ig még semmilyen kötelezettségét nem kezdte meg a társaság,
és 2015-ben derül csak majd ki, hogy valamit kellene ezzel kezdeni. Így van mód arra,
hogyha jövő tavasszal ez a kötelezettség nem teljesül, akkor már a hatóságnak vannak
eszközei arra, hogy lépéseket tegyen. Ha ezek a részhatáridők nem lettek volna, 2015-ig nem
lett volna mód arra, hogy „nógatva” legyen a társaság arra, hogy kezdje meg a rekultivációt,
hiszen mondhatja azt, hogy majd jövőre tervezi elkezdeni, mert a határidőbe bőven belefér.
Tehát, ha nem teljesít, és alpolgármester úrnak tudom mondani, ez jövő tavasszal ki fog
derülni, meg fognak történni a szükséges lépések, hogy kikényszerítsük a rekultivációs
kötelezettség elvégzését.

ELNÖK: Ha jól értem, a hatásköri vita abból indult ki a bányakapitánysággal, hogy
módosítottuk a parlamentben azt a törvényt, ami a vörösiszap-tározókazetták felügyeletét a
bányakapitányságok hatáskörébe utalta, de ez részben a gátak engedélyezésére vonatkozik,
illetve nem tudom, még tudomásom szerint a környezetvédelmi rekultivációra ez nem terjed
ki. Ebből van a vita?

NÉMETH ZOLTÁN igazgató (ÉDKvTv Felügyelőség): Ugye bányászati hulladékként
definiálja a jogszabály a vörösiszapot. A bányászati hulladékokkal kapcsolatos rekultiváció
pedig a bányakapitányságnak a hatásköre. Ugyanakkor éppen Almásfüzitőn más jellegű a
dolog, ott egy hulladékkezelési tevékenység folyik, egy bányászati hulladéknak minősített
anyagon. Tehát ez okozza a problémát, de ezeket fogjuk tisztázni. Ezért is mondtam, hogy
nem hatásköri vita ez, hanem inkább beszélgetés, hogy bizonyos kötelezettségeket ki
hajtasson végre vagy kinek a hatásköre végrehajtatni. De az együttműködés a
bányakapitánysággal elég harmonikus, úgyhogy nem látok ebben problémát, hogy ne tudnánk
a feladatot megoldani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon fontos volt, hogy ezt tisztáztuk. A bizottság
tagjainak kérdése, észrevétele?

Kérdések, észrevételek

JÁVOR BENEDEK (LMP): Nagyon sok mindent hallottunk már a nap során, és
nagyon fontos volt a hatóság képviselőjének a tájékoztatása ez ügyben. Viszont nekem egy
dolog motoszkál a fejemben, ami az eddigi bizottsági üléseken is az egyik központi kérdés
volt, és kiderült, hogy ezen nem tudunk dűlőre jutni, és tulajdonképpen ez a
bányakapitánysággal a hatásköri beszélgetés, ugyanehhez a kérdéshez utal vissza, hogy
igazából annak a pontos definiálása, hogy mi a hulladék, mi a technológiai eljárás, milyen
esetekben milyen engedélyekre van szükség, ki a felügyelő szerv, mikor beszélhetünk
technológiai folyamatról, mikor technológiai folyamatban részt vevő anyagról, és mikor
beszélhetünk hulladékról, hogy tulajdonképpen ez, a jelek szerint az egész magyar
szabályozásban nincs kellően tisztába téve. Tehát ugye Kolontáron is kiderült, hogy egy olyan
zagy volt a tározóban, aminek – azt sejtjük, hogy – a teteje technológiai folyadék volt, az alja
meg hulladék volt, hogy a kettő között hol van a határ, azt senki nem tudta megmondani. És
igazából, amikor az volt a kényelmes, akkor hulladéknak tekintették, amikor az volt a
kényelmes, akkor technológiai folyamatban részt vevő anyagnak tekintették, és ez alapján
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mentek a besorolások, meg az engedélyek. És itt is ez derül ki, hogy igazából az, hogy
mondjuk Almásfüzitőn tulajdonképpen mivel állunk szemben, egy lerakott vörösiszap-
hulladékkal vagy egy folyamatában zajló eljárással, amelyikben a hulladékkezelés zajlik, ami
ráadásul a hulladékból rendes besorolásszerű termék lesz, amivel aztán borítják a vörösiszap-
tározót. Nekem az mindenképpen az egyik tanulsága az eddig elhangzottaknak, hogy nem
elég ilyen pontszerűen gondolkodni és cselekedni. Igen, decemberben a bányászati
hulladékok esetében a bányakapitányság ki lett jelölve, illetve a sajátos építményfajták
engedélyezése kapcsán is új szabályokat állapítottunk meg, de hogy nem elég ilyen
pontszerűen ezt a dolog megpróbálni orvosolni, mert mindig új és új pontokon ütközünk bele
ebbe az alapproblémába, valahogy egyenesbe kéne rakni.

Erre igazából nekem nincsen jelen pillanatban elgondolásom, hogy hogyan lehetne ezt
rendezni, de hogy ezt nem is lehet másképp megcsinálni mint az érintettek bevonásával, tehát
egy csomó információ, a hulladékkezeléssel foglalkozó cégeknél, hulladéklerakással
foglalkozó cégeknél, hatóságoknál van ott, hogy igazából én a bizottság szempontjából is azt
tudnám javasolni, hogy egy ilyen jellegű valamiféle együttműködést elkezdeni, ahol ezt a
problémát szét tudjuk szálazni, és a végére egy javaslattal tudunk élni. Nekem nincsenek
illúzióm arról, hogy egy lekodifikált törvényjavaslatot le tudnánk tenni az asztalra, mert ehhez
a kapacitásaink nem elegendőek, de legalább egy olyan kezdeményezéssel élni, hogy induljon
el ez a munka az általunk megállapított problémák orvoslására, akár a parlament
szakbizottságaiban, akár a minisztériumokban, mert ez a probléma lépten-nyomon visszajön,
és ezt rendezni kell.

ELNÖK: Kovács Tibor

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Én azt gondolom az eddigi bizottsági ülések és a most
látottak alapján is, hogy nyilván ez egy földolgozási technológia, ami tulajdonképpen áll az
üzemi technológiai részből, technológiai berendezésekből és az eddig elfogadott, mindenféle
engedélyek alapján azt mondhatjuk, hogy ennek a technológiának része volt eddig mindig
minden területen a tároló és az onnan visszanyert lúg, amit újrahasznosítottak a rendszerben.
Tehát én inkább azt mondanám, hogy amikor ezeket a gyártási technológiákat engedélyezték,
akkor nem gondolták át megfelelőképpen, hogy azt az elemét a technológiának, ami egyrészt
a lerakás, másrészt az onnan visszanyert lúg kezelése vagy a kettő együtt hogyan kezelhető
vagy hogyan választható el egymástól, talán itt lehetett volna az egész rendszerbe
beavatkozni. Utólag okoskodás az egész nyilvánvalóan, mert 25-30 éves működések után
vagy 50 év működés után derült ki egy ilyen probléma egy ilyen tároló esetében. Mert például
én nem tudom, hogy volt-e az elmúlt évtizedekben bárhol is, bármikor is ezen tárolók
esetében valami hasonló jellegű, de nyilván méretében nem hasonló jellegű, csak valamilyen
üzemzavaros jellegű probléma, amit aztán elég könnyen és hamar el tudtak hárítani.

Nem tudom, hogy erre tud-e valaki válaszolni. (Közbeszólás: Nem, semmilyen
mértékű. A kiporzáson kívül más nem volt.) Tehát úgy gondolom, hogy a technológiai eljárás
felülvizsgálatakor kellene ezt a dolgot elgondolni. Én gondolok arra, hogy egy olyan
változtatás a technológiában, hogy a lúgvisszavezetésnek valamiféle olyan technológiai
megoldását, ami megakadályozza azt, hogy egy nagyobb mennyiségű lúg akár időjárási
körülmények miatt, akár egyéb más körülmény miatt összegyűljön a tároló tetején, és
gyakorlatilag ilyen jellegű katasztrófát okozzon. Mert bebizonyosodott, hogy ha nincs ilyen
mennyiségű lúgszerű anyag a tároló környezetében, akkor ezek a tárolók a kiporzáson túl a
környezetre, hogyha betartják az előírásokat, komolyabb veszélyhelyzetet nem jelentenek, és
eredményeznek. Hát nem tudom, hogy a hatóságoknak ilyen szempontból van-e teendőjük.
Én utólag ezt tartom elfogadhatónak, hogy a technológiában volt olyan probléma, ami aztán
végül elvezetett több lépcsőn keresztül ahhoz a tragédiához, ami Kolontáron bekövetkezett.
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De hát látható, hogy máshol 50 év alatt nem történt ilyen, Kolontáron is 25-30 év működés
után következett be. Elhangzott, hogy a tervezője, aki tervezte a gátat annak idején, nyilván
nem tudta méretezni azt, hogy meddig fog kitartani az a gát. Nyilván ma már a
számítástechnikai és egyéb más módszerek, tapasztalatok ilyet lehetővé tesznek, hogy
modellezzenek egy ilyen gátat, amikor megépítenek.

Engem ebben erősített meg ez a mai látogatás is tulajdonképpen, hogyha a
technológiai előírásokat is betartották, meg egyéb körülmények is olyanok voltak, azok nem
eredményezhettek volna olyan tragédiát, mint ami megtörtént.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Csak ehhez kapcsolódva egyrészt, hogy Almásfüzitőn,
Neszmélyen lehet, hogy nem következett be ilyen, de azt tudjuk, hogy Kolontáron viszont
nem ez volt az első baleset. Ilyen léptékű gátszakadás és katasztrófa nyilvánvalóan nem
következett be, de az I-től kezdődő kazettasort Ajkán is 1940-től kezdték létesíteni, de az
elmúlt 30 évben több kisebb-nagyobb baleset történt a X. kazettánál. Volt gátszakadás,
szennyezték a Torna-patakot. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű és ki nem számítható dolog
volt. Úgy tűnik, hogy az a gátrendszer, az a technológia, az a technológiai fegyelem, nem
tudjuk pontosan, hogy a korábbiak miért következtek be, amivel ott működött ez a dolog,
magában hordozta a baleset valószínűségét.

És a másik dolog, ami számomra érdekes, hogy azért itt is láttunk csudadolgokat, hogy
a ’60-70-es években milyen engedélyek születtek, meg milyen megoldások mentek. Tehát
néztük, hogy ahol a 20 bar nyomású zagyvezeték egy olyan területen ment keresztül, ahol
csak ’97-ben végezték el az árvízvédelmi vonal kiépítését, addig az gyakorlatilag egy
árterületen ment keresztül. El lehet képzelni, hogyha egy jelentős áradás megbontja azt a
vezetéket, annak lehetett volna hatása. Nyilván le lehet állítani azonnal a pumpálást, meg sok
mindent lehet csinálni ilyenkor a katasztrófa megelőzésére, mindegy, csak azt akarom
mondani, hogy vannak olyan megoldások, amiket megörököltünk a ’60-70-80-as évekből. És
ez tulajdonképpen egy kérdés is egy picit a hatóság felé, hogy mi, Szilágyi
képviselőtársammal pont kezdeményeztük, hogy legyen egy átfogó felmérés a magyarországi
veszélyes létesítményekkel kapcsolatban, hogy milyen kockázatokat hordoznak veszélyes
anyagokat kezelő létesítményeknél, és hogy vajon megfelelően orvosolták-e azokat a
problémákat, amiket egyszerűen a korábbi időszakból örököltünk. Sajnos nem kaptunk
támogatást a kormányoldal részéről, az ellenzék részéről igen, de a kormánypártok részéről
nem kaptunk ehhez támogatást. Én azt gondolom, és ez egy kérdés, hogy az észak-dunántúli
felügyelőség területén mennyire vannak végig ellenőrizve… most nyilván konkrétan a
vörösiszap-tározóra irányul minden figyelem, de a többi veszélyes létesítmény mennyire van
végig ellenőrizve, hogy milyen kockázatokat hordoznak, és mennyire vannak előírva
kockázatcsökkentő lépések. Tehát most Dunaújváros mellett van egy veszélyeshulladék-
lerakó, amiről van egy olyan információnk, hogy a Duna felőli fala tulajdonképpen csúszik
bele a Dunába. Ott vannak intézkedések a hatóság részéről, de hogy ilyen problémák vannak.
És hogy egyáltalán van-e képünk arról, hogy milyen kockázatok vannak még az országban.
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ELNÖK: Köszönöm. Én most itt berekesztem ezt a részét az ülésnek, majd
Mosonmagyaróváron folytatjuk. Szorosan egyébként sem tartozik annyira a kihelyezett ülés
témájához, amit Jávor képviselőtársam feltett kérdésként. Vagy útközben meg tudjuk beszélni
vagy a mosonmagyaróvári kihelyezett ülésen. Tehát most egy viszonylag tempós ebédet
követően folytatnánk az utunkat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13.00 óra)

Kepli Lajos
A bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


