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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, 16 óra 48 perckor
 Mosonmagyaróváron, a MOTIM Zrt. székházában

megtartott kihelyezett üléséről

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

1. Helyszíni szemle a MOTIM Zrt. mosonmagyaróvári vörösiszap-tározóinál
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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
Gerezdes János, a MOTIM Zrt. volt igazgatója
Gerezdes Dávid, a MOTIM Zrt. igazgatója
Németh Zoltán igazgató (ÉDKvTv Felügyelőség)
Dr. Kozéky László szakértő

Megjelent

Szilágyi László (LMP) országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Bizottság
tagja
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc)

A MOTIM Zrt. tározóinak helyszíni szemléje

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást, a körbevezetést, a bemutatást, a
vendéglátást. Néhány szóban a jegyzőkönyv kedvéért összefoglalnám, hogy mit láttunk. A
bizottság tagjai közül már csak egyedül vagyok itt, de ha valakinek van kérdése, tegye fel.

A MOTIM Zrt. mosonmagyaróvári gyárában tekintettük meg az elmúlt egy-két órában
a vörösiszap-tározókazettákat. Itt tapasztalatként hasonló szempontok alapján, mint ahogy
Almásfüzitőn is elmondtam, elsősorban minket az érdekel, hogy a kolontári-ajkai
tározókazettákkal összehasonlítva mik a szembetűnő különbségek. Elsősorban itt is a
gátfalaknak a magassága szembetűnő, tehát sokkal kisebb magasságok vannak. Nyilván
Ajkánál is az első kazetták még alacsonyak voltak, és később lettek egyre magasabbak. Míg
az ominózus X. kazetta gátfala a húszméteres magasságot is elérte. Itt olyan 6-8 méteres
gátfalmagasságok vannak, és az anyaga is annyiban különbözik, hogy nem tisztán erőművi
pernyéből van, hanem az csak a két földgát közé van betöltve. Illetve a régebbiek tisztán
földgátak.

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Olyan előírt anyagminőség, amit
tervező ír elő, hogy milyen legyen a vízáteresztő képessége. Tíz a mínusz hatodikon, azt
hiszem. Mert ezeket bevizsgálják, és úgy engedik, meg hogy hányszor kell rajta végigmenni a
hengernek. Megkaptuk a diagramot hozzá.

ELNÖK: Ami még a gátfalakhoz tartozik, a rézsűszögek is sokkal enyhébben, tehát 20
százalék körüli lejtésű részűk találhatók itt. Ami pedig a benne tárolt anyagot illeti, nyilván a
vörösiszap ugyanaz, mint ami Almásfüzitőn, meg Ajkán is keletkezik, hiszen ugyanabban a
technológiában keletkezett anno, itt is a Bayer-féle eljárás alapján gyártották a timföldet, és
hasonlóan Almásfüzitőhöz, itt is egyértelműen veszélyes hulladékként van besorolva. Ebben,
úgy tűnik, csak a MAL Zrt.-nek a tározói jelentenek kivételt, ahol nem veszélyes hulladéknak
sorolták be annak idején. Ami még itt szembetűnő, hogy a legújabb tározó az V/1-es jelű, ez
már egy, a 98/2001-es veszélyes hulladékos jogszabálynak is megfelelő, C típusú
veszélyességi…

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Ez az akkori EU-s előírásnak
már eleget tett akkor.

ELNÖK: Megfelelő aljzatszigeteléssel és monitoringrendszerrel. Tehát abszolút
mindenben megfelel a követelményeknek. Az utolsó két évben már ott helyezték el a
vörösiszapot, 2000 és 2002 között. Tehát itt sem találtunk semmi arra utaló jelet, hogy itt
bármilyen, a kolontárihoz hasonló katasztrófa bekövetkezhetne, hiszen itt is hiányoznak a
feltételek hozzá, elsősorban az a nagy folyadékmennyiség, ami ott kiömlött. Az itt nincs meg.
Tehát bármilyen gátszakadás esetén, ami nem is képzelhető el, de akkor se kerülhetne ki
igazából nagy mennyiségű folyadék a környezetbe.

Nagyjából ennyi talán, amit itt a látottak alapján össze tudunk foglalni. Itt is
folyamatos monitoringozás van, nincsen kiporzás, mert nincs szabad vörösiszap-felület. Más
egyéb környezeti hatását nyilván, ha a monitoringkutak rendszeresen vannak ellenőrizve, a
felszín alatti vizeknél is lehet figyelni. Megkérdezném még az észak-dunántúli felügyelőség
igazgatóját, hogy mi az ellenőrzési tapasztalatuk ezzel a létesítménnyel kapcsolatban.

NÉMETH ZOLTÁN igazgató (ÉDKvTv Felügyelőség): Nincsen probléma.
Összefoglalva: az értékek jók, a jelentéseket a cég rendszeresen teljesíti, tehát a monitoring
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folyamatos. Nem is voltunk igazából kapcsolatban, a vízjogi engedély módosítása van
folyamatban, vagy lezárult, már nem is tudom. A monitoring zárult le. Még folyamatban van.

Az ellenőrzésekben közreműködtek, az állékonysági vizsgálatok megtörténtek.
Gyakorlatilag minden teendőt, amit kért a hatóság, a cég teljesített, tehát együttműködő volt
az október 4-i eseményeket követő rendkívüli ellenőrzésekben.

ELNÖK: A vörösiszappal kapcsolatban bármikor a gyár működésének kezdete óta
volt-e valamilyen haváriaesemény?

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Nekünk a rekultivációnak a
leglényegesebb szempontja az volt, hogy előtte voltak lokális talajvízszennyezések. A
rekultivációnak pont az volt a célja, hogy ezeket szüntessük meg. Ezek abból adódtak, hogy
az ’50-60-as években egész más előírások voltak. Nem voltak ilyen szigorú
monitoringrendszerek, amiket most működtetünk, és még akkor is, a területre bejövő és
kimenő vízzel nem volt gond. A területről kimenő víz nem szennyezett semmiféle talajvizet.
Egyes kutak, mert összesen volt 42, sőt még több is, de ezekből volt 3-4 olyan kút, amelyek
kis lokális helyi szennyeződéseket mutattak, és a rekultiváció után ezek is szépen elkezdtek
csökkenni és lemenni a határértékek alá. Ez volt tulajdonképpen az igazi fő feladatunk.

Az iszap szűrését ’72-ben kezdtük, és fokozatosan tudtuk sűríteni a kinyomott iszap
szilárdanyag-tartalmát. Ehhez az első szempont az volt, hogy olyan szivattyúkonstrukciót
találjunk, a terepen mondtam, hogy akkor még ilyen importbizottságosdi volt, nem nagyon
lehetett azt mondani, hogy kérek ilyen nyugati szivattyút, meg olyat. A membránszivattyúval
gyakorlatilag 400 gr/liter szilárdanyag fölé is tudtunk menni. Az egész vízforgalomban az volt
a fő célkitűzés, hogy a lehető legkevesebb legyen, mert rengeteg helyen mostuk az anyagot.
Lementünk 0,1 nátriumtartalmú, úgynevezett koruncélú timföld előállítására, amivel aztán be
tudtunk törni a piacra. Mondta a vezérigazgató úr, 96 százalék volt az exportunk, mi abból
élünk, a belföldi piac egy marginális piac. Gyakorlatilag semmire sem jó, hogy így mondjam,
mert azok az iparágak, aminek mi szállítottunk, azok elhaltak. Elhalt a magyar üvegipar,
kerámiaipar, sorban mind a mi felhasználó iparunk leült.

ELNÖK: Érdekesség, hogy a MAL jogelődje, meg a MOTIM jogelődje is állami
vállalat volt, és itt bevált ez a technológia, ott meg felvetődik kérdésként, hogy miért nem ezt
alkalmazták. Illetve, ha egyáltalán nem ezt alkalmazták, mert lehet, hogy eleinte ott is ez a
sűrűségű iszap volt, csak később változott meg. De ez a kérdés felvetődik.

Illetve megkérdezném azt, hogy az ilyen nagy, több évtizedes tapasztalattal
rendelkező, a timföldgyártásban dolgozó szakemberek között volt-e bármiféle kommunikáció
az egyes gyárak között.

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Tröszti irányítás volt. A régiek
tudják mit jelentett a tröszti irányítás. A trösztnek saját műszaki vezérkara volt, és onnan
döntötték el a különböző beruházásokat, fejlesztéseket. Megmondom őszintén, mi
megszűntünk, és a privatizáció egy teljesen más világot alakított ki. Mi egyébként a timföld és
alumíniumiparon belül mindig kilógtunk, mert olyan profitra tettünk szert, amely egyáltalán
nem találkozott a bauxit-alumíniumipar vertikumával.

Amikor a MOTIM elkezdett ezekbe a stratégiai termékekben fejleszteni, az annyira
kilógott az egész magyar timföld-alumíniumipar stratégiájából, hogy ezért mi ilyen saját utas
vonalat képviseltünk abban az időben.

ELNÖK: Jelenleg a termékeket tekintve a MOTIM és a MAL versenytársak?
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GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Nem, nem! Teljesen más.

DR. KOZÉKY LÁSZLÓ szakértő: Az érdekelne csak, hogy a gallium benne maradt-e
a régi tervezésben a vörösiszapban vagy kivették?

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Nem vettük ki. Mi galliumot
nem vettünk ki.

DR. KOZÉKY LÁSZLÓ szakértő: Azért, mert meglepődtem, hogy természetes
mértékegységben a MAL termelése galliumban több, mint timföldben. Tehát pénzügyi
eredményben a galliumágazat jobb, mint a timföld.

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: Igen, az lehet. Mi gyakorlatilag
az olvasztott, öntött tűzállóanyag kategóriát töltöttük ki stratégiailag, jelenleg is ennek a
fejlesztése folyik annak ellenére, hogy több nagy cég a versenytársunk a világpiacon, de azért
felküzdöttük magunkat az első 3-4 közé.

DR. KOZÉKY LÁSZLÓ szakértő: Most köztünk szólva, nekem is az a véleményem,
hogy ezzel a műszaki vezetéssel az a hiba nem fordulhatott volna elő. De a másik, a galliumot
csak azért érdeklődtem, hogy fel lehet-e majd szedni, ha úgy adódik.

GEREZDES JÁNOS, a MOTIM Zrt. volt igazgatója: A mi tározóink úgynevezett
monokultúrásak, csak vörösiszap van benne. Fel lehetne szedni. Rengeteg pénzt költöttünk mi
is a vörösiszap úgynevezett hasznosítási kísérleteire, labor, meg fémüzem… fel sem tudnám
sorolni, hogy mi mindennel próbálkoztunk. Próbáltunk licencet is vásárolni, téglát gyártani,
fagyálló kerámiát, mezőgazdasági hasznosítást, dórhomokot, azt mondtam, hogy azt el tudtuk
passzolni, festékgyártás, hihetetlen pénzt ráköltöttünk és mindig odajutottunk, hogy nem
gazdaságos. Tehát felhasználási módja rengeteg van, de egy fontos szempont van, az igazi
megoldás az lenne a vörösiszap-hasznosítás szempontjából, ha a termelésből kikerülő iszapot
lehetne azonnali hasznosításra vinni, mert ha már letároljuk, óriási pénzt költünk a tározásra,
és amit onnan felszedünk, az már gazdaságossági szempontból kenterbe veri az egészet,
tönkre teszi. Tehát az az óriási pénz, amit a szakszerű tározásra költünk el, utána hiába
próbáljuk kivenni az iszapot, az már nem javítja a gazdaságosságot. Még ha a szűrőről lejövő
iszapot tudnám mindjárt hasznosítani, akkor megspórolnám a tározás költségeit. És még így
sem volt gazdaságos. Rengeteg olyan számítást végeztünk, hogy nem a meglévőt
hasznosítani, hanem a körfolyamatból kiszűrt vörösiszapot vittük volna azonnal
felhasználásra. Csak az volt a probléma, hogy azok az energiaárak… az a baj, hogy ebben az
iszapban a periódusos rendszer szinte minden eleme megtalálható, ha egyet ki akarsz venni, a
többi el kell választani, és minden egyes műveletnek van egy hatékonysága, egy
költségeleme, tehát óriási pénzekbe kerülne. Nem véletlen, hogy a világon ma ilyen
megoldás, hogy a timföld üzem nyomja az iszapot, a gépről jön le, és mindjárt viszik
felhasználni, ilyen nincs. De vannak ilyen kísérleti próbálkozások, hogy a keletkező iszap 5-3
százalékát felhasználják, de nem akarom mondani, ez mennyit ér.
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ELNÖK: Részemről ennyi lett volna a mondanivaló. Szeretném megköszönni a
segítséget, amit a vizsgálóbizottság munkájához nyújtottak, önöknek is és a főfelügyelőség
munkatársainak is, és azt is, hogy velünk tartottak a mai kihelyezett ülésünkön, és akkor én
ezennel a kihelyezett hivatalos ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 5 perc)

Kepli Lajos
a vizsgálóbizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


