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Az Országgyűlés Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt
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katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottságának
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1. Tájékoztató a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett
környezeti katasztrófával kapcsolatos kormányfelügyeleti tevékenységről

Meghallgatandó személy:
Kossa György, a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság volt
vezetője

2. Tájékoztató a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett
környezeti katasztrófával kapcsolatos katasztrófavédelmi tevékenység
tapasztalatairól és a hasonló katasztrófák jövőbeni megelőzésével kapcsolatos
javaslatokról

Meghallgatandó személy:
Dr. Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője

3. Az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározóinak korábbi helyzete, különös tekintettel
az üzem működésére és a tározási technológiára. A Kolontár melletti vörösiszap-
tározó átszakadása miatt bekövetkezett ipari és környezeti katasztrófával
kapcsolatos szakmai vélemény, a tapasztalatok ismertetése és a hasonló
katasztrófák jövőbeni megelőzésére vonatkozó javaslatok

Meghallgatandó személy:
Dr. Baksa György a MAL Zrt. és korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft. volt
vezetője
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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)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Jávor Benedek (LMP)
Kovács Tibor (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Gyopáros Alpár (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz) Dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Kossa György a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság
elnöke, polgári védelmi alezredes (Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság)
Dr. Hoffmann Imre tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
Dr. Baksa György a MAL Zrt. korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft.
volt vezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KEPLI LAJOS (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és az
általunk meghívott vendégeket, meghallgatandó személyeket. Megállapítom először is, hogy a
bizottság 6 személyes jelenléttel és két helyettesítéssel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirend szerint három személyt hallgatunk meg mai
ülésünkön. Elsőként Kossa Györgyöt, a MAL Zrt. korábbi állami felügyeletének a vezetőjét,
utána dr. Bakondi György helyett itt lévő dr. Hoffmann Imre tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató-
helyettes urat, és harmadik napirendi pontként pedig dr. Baksa Györgyöt, a MAL Zrt. korábbi
jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft.-nek a volt vezetőjét.

Tájékoztató a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos kormányfelügyeleti tevékenységről

Meg is kezdenénk az első napirendi ponttal, amennyiben senkinek nincs napirendi pont
javaslata vagy ellenvetése, és megadnám a szót Kossa György úrnak, hogy részben arról a
tevékenységről számoljon be, amelyet az állami felügyelet során ellátott, de természetesen a
bizottság ügyrendjéhez kapcsolódóan elsősorban olyan szemszögből, ami segít a bizottságnak
rávilágítani arra, hogy a kolontári katasztrófát, vörösiszap-katasztrófát mi okozhatta, mi
okozhatta a gátszakadást. Gondolok itt arra, hogy amikor önök átvették az irányítást és az
állami felügyelet létrejött, akkor milyen állapotok uralkodtak a cégnél technológiailag és
természetesen a vörösiszap-tározónál mit tapasztaltak. Minden olyan tény vagy információ,
ami közelebb vihet minket a megoldáshoz, és meg is adnám a szót.

Kossa György tájékoztatója

KOSSA GYÖRGY a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak, Hölgyeim, Uraim! Először is azzal kezdeném, hogy egy
szörnyű katasztrófa után természetes dolog az, hogy egy szervezet mint a MAL Zrt.-nek a
szervezete, valamilyen tisztet létesít, és a világban számos olyan tapasztalat volt korábban,
tehát természetes, hogy a nemzetközi tapasztalatokból fakadóan a kormányzat egy nagyon
bölcs döntést hozott azzal, hogy állami felügyelet alá helyezte a MAL Zrt.-t, hisz egy ilyen
katasztrófa után ilyen szervezetek általában szétesnek, illetve nem mindig rendelkeznek a
kellő erőforrásokkal annak érdekében akár gondolok itt műszaki tudás vagy akár egyéb
erőforrásokra, hogy egy ilyen katasztrófa következményeit maradéktalanul fel tudják
számolni.

E tevékenységünk kapcsán mi is azzal szembesültünk, miután megszületett a
jogszabály és elkezdtük a napi tevékenységünket a MAL Zrt. területén, hogy a szervezet szét
volt esve, hiszen részben az ott dolgozók is nyilvánvaló, egy ilyen katasztrófa után lelkileg is
megtörtek, illetve nem tudták, hogy egy ilyen helyzetben mit tehetnek vagy mit nem tehetnek
akár jogszabályokat is beleértve, vagy akár a normál ügyrendet tekintve.

Annál is inkább, mivel erre vonatkozó korábbi példák nem álltak rendelkezésre, nem
volt ilyen sehol a világban, hogy egy magántulajdonban lévő társaságot az állam állami
felügyelet alá helyez. Nyilvánvaló ennek következtében ki kellett alakítsuk – a legelső ez volt
– azt a fajta munkarendet és azt a fajta minőségbiztosítási rendszert, amellyel azonnal meg
tudtuk kezdeni felmérni, hogy milyen egyéb humán, illetve technológiai kockázatok vannak a
gyár működésében és annak területén. Nem utolsósorban pedig annak vizsgálatát, hogy
amennyiben a gyárban lévő egyéb anyagok a gyártástechnológia kapcsán nem kerülnek
felhasználásra, ez mind környezeti kár tekintetében, mindpedig humán tekintetben milyen
kockázatokat jelent.
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Ez alapján megállapítottuk egyik részről, hogy amennyiben a gyártás nem indul el,
akkor olyan mértékű további környezeti kár keletkezik, amely az adófizetőknek nagyon
jelentős költséggel jár, nem beszélve arról, hogy abban a térségben mintegy 6000 munkahely
szűnik meg vagy szűnt volna meg ebben az esetben.

Korábbi meghallgatásoknál is azon személyes véleményemnek adtam hangot, hogy
nem lehet olyan helyzetet teremteni, és úgy gondolom, hogy a kormányzat is ezt a célt tűzte ki
a döntések meghozatalánál, hogy egy második, és elnézést, ezzel nem megsérteni akarok
senkit, tehát egy második Ózdot hozzon létre vagy olyan egyéb, ipari centrumban az elmúlt
20 évben történt problémák merüljenek föl, ami szociológiailag, társadalmilag, környezetre
gyakorolt hatását illetően rendkívül negatívan alakuljon.

A másik dolog, amit megállapítottunk nagyon gyorsan, hogy a gáttesteknek
megkezdtük azonnal a vizsgálatát, ami azt jelentette, hogy különböző szakértőket,
felsőoktatási intézményeket bevontunk annak érdekében, hogy a tározóknál egyéb műszaki,
mechanikai, ezen belül mechanikai-geotechnikai, anyagszerkezeti, vegyi olyan dolgok
vannak-e, amely esetlegesen a többi gáttestnek a beszakadásával járhat, illetve azért itt hadd
mondjak egy időfaktort. Nyilván ezeknek a méréseknek az elkészítése azért idő. Éppen ezért a
védelmi bizottság nagyon bölcsen és jól azonnali intézkedéseket hozott meg, amelyek arra
vonatkoztak, hogy a lakott területeket védeni kell, s ennek kapcsán megépült az I-es számú
védőgát, illetve azonnal megkezdődtek a tervezési munkák a II-es számú védőgátnak. Erre
azért volt szükség, mert az első tapasztalatok alapján a X-es gát kiszakadását követően a IX-es
tározón még jelentős mennyiségű, elég magas lúgtartalmú folyadék volt található, amely a X-
es és a IX-es gát közös gátfalának az esetleges átszakadása kapcsán további kockázatokat
jelenthetett volna.

A másik, hogy azonnal elrendelésre került a IX-es gáton található lúgos folyadék
leszivattyúzása és ennek semlegesítése pont azért, hogy véletlenül se tudjon megismétlődni a
X-es tározón történt gátszakadásból fakadó katasztrófahelyzet. Ezek alatt a munkálatok alatt
végződtek el a mérési és fúrási tevékenységek, ezek alapján megállapításra került, hogy mely
gátszakaszokat kell megerősíteni mechanikailag, illetve fizikailag. Ezeknek a tervezése
szintén nagy erőkkel megtörtént. Itt azért hadd hangsúlyozzam azt, hogy a katasztrófát követő
negyedik, ötödik napon már a Kolontárt védő I-es gát elkészült, a II-es gátnak pedig a
munkálatai, amely már a teljes Torna-patak völgyének a védelmét tudta biztosítani, itt már
nemcsak egy településről beszélünk, hanem végig a Torna-patak völgyéről. Ez volt a célja a
II-es gátnak, amely mellett egy teljes vízzáró rendszer, résfalrendszer épült, az pedig, hogy az
élővizektől elzárjuk az esetleges lúgos tartalmú folyadékok beszivárgását.

Egyébként azt el kell mondjam, hogy a területnek van egy szerencsés geológiai
helyzete abból fakadóan, hogy úgynevezett feltörő vizek vannak, ezáltal az élővizekkel
keveredni nem tud a talajban ezen a területen a lúgos tartalmú folyadék, viszont nyilván ez
egy nagyon alapos munka után volt csak megállapítható.

A II-es gát megépítéséhez mintegy december 23-áig volt szükség, hogy teljesen
elkészüljön és a funkcióját be tudja váltani. Ez egy 1290 méter hosszú gáttest és mintegy 9800
teherautónyi anyag került beépítésre, azaz 98000 köbméternyi különböző gátszerkezeti
anyagok. Emellett a résfal hossza 1300 méter. Ezeket azért mondom el, mert ezek biztosítják
ma is azokat a védelmi feladatokat, amik majd úgy gondolom, hogy örökre megoldják a
kérdést, hogy véletlenül se fog tudni ilyen katasztrófa történni. Azt azért hozzáteszem, hogy
ha ilyen védőrendszer lett volna, akkor azért a lakott területeket megvédte volna, és
emberáldozat, én úgy gondolom, nem következett volna be ennél a katasztrófánál.

A többi tározónak a vizsgálata folyamán kiderült, hogy meg kell erősítsük a IX-es
tározónak bizonyos pontjait, illetve a X/A tározó gátfalait is biztonsági okokból, habár ott a
mérési eredmények nagyon közel voltak a biztonsági tényezőhöz, de inkább megemeltük ezen
biztonsági tényezőket, hogy ne legyen semmilyen kockázat.
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Ezen munkálatok alapján közel mintegy 180 ezer köbméternyi anyag került beépítésre,
és ezzel egy időben a X-es kiszakadásához, tehát még október és november hónapról
beszélek, be tudtunk jutni. Ez a vörösiszap egy speciális anyag, tudni kell, hogy folyékonnyá
válik rezgésre vagy nedvesség kapcsán, és olyan technológiát meg kellett találni, ami a
kitörési ponthoz egyáltalán a nehéz gépeket oda tudta juttatni. Ez sikerült, ennek kapcsán a X-
es gátnál egy belső résfal került kiépítésre, vasbeton vízzáró résfal, amely megint csak a
jövőbeni, X-es gátból való vizek szivárgását ellenőrizetlen módon meggátolja. (Jávor
Benedek megérkezik az ülésre.)

Ugyanezen időszakban mivel az élővizekbe kerültek lúgos tartalmú folyadékok,
azonnal a semlegesítési munkálatokat is meg kellett kezdeni, hisz ez rögtön október 4-én meg
is kezdődött. Itt nagyon nagy szerepe volt a különböző szervezeteknek, vízügynek,
katasztrófavédelemnek, mentőnek, rendőrségnek, honvédségnek és a civil szervezeteknek,
illetve a magánembereknek, amelynek köszönhetően eleve nem érte el a Dunát ez az áradat,
és ennek kapcsán megfelelő vízkezelési technológiák lettek úgynevezett ideiglenes jelleggel
kialakítva, hogy az addig is becsurgó lúgos tartalmú folyadékokat semlegesítsék és kezeljék.

Ennek kapcsán az állami felügyelet és a kormánybiztosság természetesen azonnal
megkezdte a vízkezelési rendszerek kialakítását, ennek technológiáját. Ennek köszönhetően
két automata semlegesítő rendszer kialakításra került, így emberi beavatkozás nélkül, tehát
emberi hiba nem okozhat további vízszennyezést, csak szándékos cselekmény, ezt
hangsúlyozom, ebben az esetben, tehát a jövőt tekintve.

Azt tudni kell még, hogy a gyár működéséből fakadóan az elkövetkezendő 50-70 évben
továbbra is fog csurgalékvíz keletkezni. Tehát a 70 éve letelepített kazettákban is, hiszen
olyan ezen speciális vörösiszapnak a tulajdonsága, hogy a lúgos tartalmú folyadékok
elengedését hosszú éveken át teszi meg, ezeket kezelni kell, tehát egy 70 éves intervallumra
készülni kell, hogy ezeket kezelni szükséges.

Viszont pontosan ebből fakadóan azt mondtuk, hogy ha a jövőben működni akar a
gyár, akkor nem lehet ezt a hagyományos technológiát fenntartani. Nem lehet nedves
technológiával előállítani alumíniumipari alapanyagokat, illetve más anyagokat, éppen ezért
elrendeltük a száraztechnológiára való áttérést, amelyet sikeresen a gyár február 28-án
megtett. Ez abból áll – korábban ezt a kihelyezett ülésen be is mutattuk –, hogy a
szárazanyag-tartalom most már több mint 68 százaléka a teljes kibocsátásnak, azaz
földnedves anyagról beszélünk. Itt lúgos tartalmú folyadék nem tud kijönni a vörösiszapból.

A másik dolog, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ezek kapcsán a gyárnak is a
működési folyamatait folyamatosan ellenőriztük. Itt értem ez alatt a gyártástechnológiát,
környezetvédelmet, gazdasági területeket, minőségbiztosítási területet, biztonsági területet,
bányászati területet, tehát mindazt, amely komoly kockázatokkal járhat. Nyilvánvaló, itt az is
cél volt, amikor ez a jogszabály megszületett és a kormány döntött, hogy adott esetben egy
ilyen pánikhangulatban nehogy fedezetelvonás történjen vagy egyéb más olyan gazdasági
cselekmény, amely a későbbeni károknak a megtérülését gátolhatja. Ennek kapcsán
folyamatosan napi működésbe beépítettük a felügyelők munkáját. Ennek a működési rendjét
közzétette a katasztrófavédelmi főigazgatóság a honlapján. Úgy gondolom, hogy egy
átlátható, mindenki számára átlátható működési rendet sikerült kialakítani.

A harmadik dolog, amely ehhez kapcsolódik, hogy a bányászati tevékenységből
fakadóan jogszabályi módosítások történtek. Bányagazdálkodásból fakadóan bányászati
hulladékként kell a jövőben kezelni, és az ehhez kapcsolódó előírásokat kell, betartsa minden
ilyen tevékenységet végző szervezet. Úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes, itt a
bizottságnak csak arra hívom fel a figyelmét, hogy ebből látszik, hogy bizony-bizony a
jogalkotási folyamatok kapcsán nagyon körültekintően kell eljárni abból fakadóan, hogy
egyes tevékenységekre és abból fakadó melléktermékek kezelésére milyen jogszabályok



- 8 -

születnek. Ez úgy gondolom, hogy most a helyére került, és a megfelelő szakértelmű
szakigazgatási hivatalhoz került, ha lehet így fogalmazni.

Egy példát mondanék. Korábban még a helyi jegyzőnek volt a feladata az, hogy
mérlegeljen építésügyi ügyekben, mondjuk, gáttestekre vonatkozó dolgokat és erre adjon ki
szakhatósági engedélyt. Ezt a jövőben nyilván olyan szervezeteknek kell megtennie, ha
valahol épül ilyen az országban, akik értenek hozzá és megfelelő végzettséggel, megfelelő
szakértelemmel rendelkeznek vagy olyan háttérintézménnyel, akik a megfelelő vizsgálatokat
el tudják végezni.

A gyárnak a működésében mi rendkívüli dolgot nem találtunk és nem tapasztaltunk a
június 30-áig végzett tevékenységünkben, amely akár a jogszabállyal ellenesen ténykedett
volna, tehát a honvédelmi törvényben lefektetett dolgokkal ellentétesen. Akár a menedzsment,
akár a tulajdonosok együttműködtek a kormánybiztossággal. Emellett részt vettek a
kárelhárítási munkálatokban, ehhez létszámot és technikai eszközt is biztosítottak.

Korábbi jogszabály-sértésekre utaló jelet mi nem találtunk. Elrendelt a
kormánybiztosság számos vizsgálatot, kémiai biztonsági szolgálattól kezdve a különböző
országos munkavédelmi hatóságon át a bányászati hivatalon keresztül, tehát sorolhatnám több
tíz oldalon át mindazt a hatóságot, akik átfogó vizsgálatokat végeztek ez idő alatt. Jelentős
jogszabály-sértésre nem bukkantak. Természetesen például a munkavédelem területén olyanra
igen, hogy egy dolgozó mondjuk nem viselt védősisakot, mikor épp kinn járt az ellenőr, de ez
nem tekinthető jelentős jogszabálysértésnek.

A másik. Én úgy gondolom, hogy úgy tudtuk befejezni a munkánkat június 30-ával,
hogy a MAL Zrt. jövőbeni tevékenységében már olyan kockázati tényező, amely a
környékbeli lakókat érintené, nem tud kialakulni. Természetesen vannak olyan munkálatok,
amit neki már a normál gazdasági társasági tevékenységéből fakadóan meg kell tegyen. Miket
értek ez alatt? Például a IX-es tározónak a teljes lefedése. Ezt a műszaki egyetem
iránymutatása alapján kell végrehajtsa, ennek a munkálatai úgy tudom, hogy folyamatban
vannak, ez a jövőben a kiporzást tudja gátolni. Nyilván ez azért idő.

Azt még el szeretném mondani, hogy ezen munkálatoknál, tehát mire az összes
gáttestnek akár a rekultivációja, akár más jellegű feladatokból fakadó tevékenysége azért
időigényes. Nem lehet azt mondani, hogy három vagy öt nap alatt szűnjön meg. A nemzetközi
tapasztalatok is azt mutatják, hogy sok helyen 3-5 év vagy 6 év volt egy-egy rekultivációs
folyamat. Ezzel szemben itt 9 hónap alatt eljutott a kormányzat oda, hogy mind a lakosság
mentesítése, mind a károk felszámolása, mindpediglen a különböző kármentesítések terén
egyfajta jó poliszit tudott kidolgozni és megvalósítani. Ezt számos nemzetközi szervezet
egyébként folyamatosan kéri tőlünk, ezek elkészítését megkezdte a katasztrófavédelmi
főigazgatóság különböző felsőoktatási intézményekkel karöltve annak érdekében, hogy a
világban, ahol valami ilyen hasonló esemény történik, akkor megfelelő módon kezelhetővé
váljon.

Ahogy korábban is jeleztem elnök úrnak, én abban nem szeretnék állást foglalni per
pillanat, hogy mi okozta a tragédiát. Nyilvánvaló nekünk is, ott a szakértőinknek,
szakembereinknek van egy szakmai álláspontja, de mi nem vagyunk igazságügyi szakértők,
nem vennénk azt a bátorságot, hogy mi olyan tényként jelentsünk ki bármit is, amire mi nem
vagyunk feljogosítva. Egyébként én úgy tudom, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda
büntetőeljárásban vizsgálódik, amelynek egyik feladata pont a felelősség meghatározása, és
nyilván ez kihat a későbbiekben a különböző polgárjogi kérdésekre is. Úgy gondolom, meg
kell várni azt, amíg a büntetőügy lezárul.

Röviden erről szerettem volna tájékoztatni a bizottságot.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor megadnám a kérdésfeltevés lehetőségét a
bizottság tagjainak. Nem tudom, szeretne-e valaki Kossa úrhoz kérdést feltenni? (Jelzésre:)
Lasztovicza képviselő úrnak megadnám a szót.

Kérdések, hozzászólások

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem olyan típusú
kérdésem lenne, hogy amikor a gyárba bementek és elkezdtek vizsgálódni, találtak-e olyan
dokumentumokat, ami arra utalt, hogy a gyár tulajdonosi köre és menedzsmentje készült arra,
hogy február 28-ig megoldja ennek a veszélyes mellékterméknek a tárolását? Tehát én azt
gondolom, hogy ha technológiaváltás nem történik és marad ez a folyékonytechnológia, akkor
egy új tározó építése két-három hónap alatt nem megoldható. Úgy tudom, hogy február 28-ig
kellett volna ezt az európai uniós engedély miatt megtennie. Vagy pedig készültek-e a
száraztechnológiára való átállásra, ami megkönnyítette volna a melléktermék elmulasztását.
Azért kérdezem ezt, mert hogy ha ilyen előkészületek nem történtek, akkor én úgy gondolom,
hogy itt bizonyos dolgokban el lehet gondolkodni, hogy nem-e tudatosan készültek arra, hogy
esetleg ennek a gyárnak lehet, hogy meg kéne szűnnie. Mert ha nem voltak ilyen
előkészületek, ilyen dokumentumok, akkor előbb-utóbb gondolom a szakhatóság egy darabig
még engedte volna, hogy működjön az üzem tovább, de egy idő után lehet, hogy azt mondják,
hogy akkor a gyárat bezárjuk. Nagyon jól tudjuk, hogy maga a gyár elég komoly
adósságállománnyal bírt viszonylag kevés banki fedezet mellett. Itt az agyamban felteszek
egy-két ilyen kérdést magamnak, hogy ha tudatossá válnak ezek a dolgok, akkor nincs-e
szándékosság amögött, hogy nem azt mondom, hogy a katasztrófát előidézni, de hogy esetleg
a gyárat valamilyen formában bezáratni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném
megkérdezni, hogy amikor átvették az üzem irányítását, katasztrófavédelmi szempontból mi
volt a telephely minősítése? Alsó küszöbértékű vagy felső küszöbértékű veszélyességű
üzemnek minősül, és ha ez a minősítés megvolt, márpedig meg kellett, hogy legyen, akkor az
a minősítés megfelelt-e az önök szakmai álláspontjának vagy nem, illetve azt is meg
szeretném kérdezni, hogy az ehhez illeszkedő dokumentumok, gondolok itt a biztonsági
elemzésre vagy biztonsági jelentésre, annak a szakmai tartalma igazodott-e a minősítéshez.
Azaz a katasztrófaminősítéshez illeszkedő dokumentumot készítettek-e, felső küszöbértékű
biztonsági jelentést, illetve a másikról meg elemzést, illetve ennek a tartalmát,
megvalósíthatóságát mennyire szolgálta, az előre nem látható katasztrófák védelmét,
mennyire szolgálta a környező lakosság biztonságát, mennyire védte a környező lakosságot és
a településeket az adott dokumentum? Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm szépen, és akkor most Kovács Tibor képviselő úrnak
adom meg a szót.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A beszámolóból is számomra
az tűnt ki, hogy figyelemreméltó az a felkészültsége a katasztrófavédelemnek, amellyel az
egész folyamatot kezelték és vezényelték. Nyilvánvalóan ez a felkészültség nem egy hónap
vagy egy félév alatt alakult ki, hanem az elmúlt évtizedek szervezeti és egyéb átalakításai
nyomán működött így ez a szervezet. Nyilvánvalóan a nemzetközi tapasztalatok
felhasználásában is mindenképpen köszönet illeti a szervezetet a hatékony működésért.
Ezredes úr arról számolt be, hogy a tevékenységük teljes mértékben átlátható és áttekinthető.
Ez így is látszik, egy pici szeplő azért csak mutatkozik a sajtóban megjelent információk
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alapján. Nem kapott a sajtó információt arról, hogy a gátépítésekhez szükséges anyagokat
honnan, miért onnan és mennyiért szerezték be. Ez egy elég érdekes momentum, mert az
átláthatósághoz ez is hozzátartozik, hogy ha a sajtó érdeklődik ilyen információk iránt, akkor
azt nyilvánvalóan, ha csak nincs benne valami olyan, ami miatt ne lehetne nyilvánosságra
hozni, de hát mégis csak meg kéne indokolni, hogy egy néhány kilométerre lévő forrás helyett
miért egy néhány 20 kilométerre lévő forrásból szereztek be építési anyagokat. Miért onnan,
miért annyiért, és egyáltalán milyen szállítóeszközöket és milyen feltételekkel használtak az
építkezés során. Nyilvánvalóan, ha erről is információt kap a sajtó és a közvélemény, akkor
minden tekintetben, ami ön is említett, az önök tevékenysége átláthatóvá válik. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Jávor Benedek.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Kérdésem ugyancsak a
katasztrófavédelmi tervre vonatkozik. Azt tudjuk, hogy ez a katasztrófavédelmi terv nem
felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyek előírnák, hogy egy valós, a bekövetkező
eseményeket reálisan felmérő és erre adekvát reakciókat megfogalmazó katasztrófavédelmi
munka elvégzésére sor kerülhessen, tehát 300 ezer köbméter kiömlésére számoltak,
tényszerűen egymillió köbméter ömlött ki, tehát jelentősen alulbecsülte a katasztrófavédelmi
terv a bekövetkező károk várható nagyságát.

A katasztrófavédelmi tervet ki készítette, mikor került elfogadásra, ki hagyta jóvá,
milyen szakmai felügyelete volt a katasztrófavédelmi terv elkészítésének, illetve
elfogadásának? Egyetértenek-e egyáltalán azzal, hogy ez a védelmi terv nem volt reális, nem
mérte fel helyesen a várható kockázatokat ebben a helyzetben?

ELNÖK: Köszönöm (Jelzésre:), és akkor még Ékes József képviselő úrnak adom meg
a szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót, és talán Kovács Tibor kérdésére
szeretnék segíteni Kossa György úrnak. Én napi kapcsolatban voltam a felügyelőséggel, és a
gátak építésénél is rendszeresen, minden áldott nap ott voltam, sőt bizonyos javaslatokat
jómagam is tettem, amit – örülök annak, hogy – a felügyelőség is befogadott és elfogadott.
Azt tudni kell, hogy az I-es és a II-es gátat, valamint az automata semlegesítőt és a X-es
gátszakadás gáttestének a megerősítését, résfal kiépítését nem a Magyar Kormány
finanszírozta, hanem a MAL Zrt. rendelte meg. Kimondottan és elsődlegesen a MAL Zrt.-nek
volt a hatásköre, hogy mely anyagot és honnan és mikor, milyen formában szerezze be és
milyen szállító járművekkel végezze ezt a tevékenységet. Kovács Tibor képviselőtársam, meg
kell kérdezni a MAL-t, és akkor majd ő megmondja, hogy ezt a munkát ő rendelte meg és
annak alapján ő is fizette. A terveket gyorsított állapotban kellett elkészíteni, ezt a MAL
részére rendelkezésre bocsátották, és annak alapján az összes gátépítési, a X-es gátszakadási,
automatarendszer-kialakítási tevékenységet a MAL Zrt. rendelte és fizette ki legjobb
tudomásom szerint.

ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm, megadom a szót Lasztovicza képviselő úrnak.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is szeretném tájékoztatni
képviselőtársamat, mert nincs tisztában sok mindennel. Mi, akik az első nap éjszakájától ott
voltunk a védekezésnél, mi tudjuk azt, hogy már éjjel milyen döntéseket kellett meghozni a
védelmi bizottságnak ahhoz, hogy odakerüljenek a mentesítő anyagok, hogy semlegesíteni
lehessen a vizet, hogy ne menjen a lúgos víz a Dunába. Aznap éjjel 10 órakor már nagyon sok
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kamiont kellett megrendelni, olyan kamionos tulajdonosokat kellett összeszedni, akiknek a
kamionjai bizonyos helyeken már logisztikailag odairányíthatók, hogy lehessen szállítani az
anyagot. Négy nap alatt meg lett építve az első gát, ahogy említette ezredes úr, én azt
gondolom, ezeket a döntéseket az első éjszaka hoztuk meg azért, hogy mihamarabb meg
tudjuk óvni a nagyobb katasztrófától a térség lakóit. Önök nem voltak ott, önök az újságból
tájékozódnak, de aki ott volt heteken át vagy hónapokon át főleg az elején, az nagyon-nagyon
jól tudja, hogy hirtelen milyen döntéseket kellett meghozni ahhoz, hogy ezt a védekezést el
lehessen indítani és időre be lehessen fejezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon téves
az a feltevés, és nagyon rosszindulatú az a feltevés, amit ön most elmondott.

ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom Gőgös alelnök úrnak és Kovács Tibornak a szót. Előtte
annyit hadd jegyezzek meg, mielőtt egy hosszú vitába belemennénk, hogy sokszor volt már itt
vita arról, hogy mi tartozik a bizottság hatáskörébe és mi nem, szerintem ez nem.

Gőgös alelnök úr.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, csak miután elég ingerült válaszokat kapunk
itt a kormánypárti képviselőktől. Én csak azt szeretném mondani, hogy tisztább mindennél,
hogy azt kell megmondani, hogy miért nem a nyolc kilométerre lévő bányából érkezett, miért
a diósi 2-esből az a rengeteg, iszonyatos mennyiség. Ha erre valaki megmondja a választ,
hogy olcsóbb volt, kevesebb fuvarköltség, ami nyilvánvalóan nem lehet igaz, megfelelőbb az
anyag, csak azt gondolom, egy demokráciában a közvéleményt mindenről tájékoztatni kell, és
miután azt derült ki abból a cikkből, amire Tibor utal, hogy nem kapott választ rá a sajtó
képviselője, valamiért nem volt rá válasz. Erre kell válaszolni és nem visszavádaskodni, hogy
nem voltunk ott. Én a diósi 2-es bányát még üzemeltettem is állami gazdaságos koromban, és
tudom nagyon jól, messze van Kolontártól.

ELNÖK: (Jelzésre:) Kovács képviselő úr.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nem értem a kormánypárti képviselőtársaimnak az
indulatát. Én kérdést intéztem ezredes úrhoz, ami a sajtóban is elhangzott kérdésként, hogy
hogy is van ez és miért így és miért amúgy, semmilyen vádat nem fogalmaztam meg, bár
érdekes momentumok derültek ki. Kiderült, hogy képviselő úr kvázi hatósági emberként
működött az egész folyamat kezdetén, holott képviselőként ilyenre nincsen jogosítványa. A
védelmi bizottság elnökének esetleg, mert hát az ő hatáskörébe tartozik az intézkedés ilyen
esetekre, na de hát kérdeztem, képviselőtársaim. Nem vádaskodtam, nem mondtam semmi
egyebet, hanem kérdeztem a hatóság emberét, hogy legyen szíves itt a parlamenti bizottság
előtt válaszolni erre a baromi egyszerű kérdésre. Miért onnan és miért annyiért, vagy
mennyiért szállították az anyagot? Hát ez olyan bonyolult kérdés?

ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Mélységesen egyetértek
elnök úr interpretációjával, hogy nem tudom, tisztelt szocialista képviselők, hogy a feltett
kérdésük milyen kapcsolatban van a bizottság feladatával, aminek az a feladata, hogy a
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló
katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó vizsgálatot folytassa le. Nem a
katasztrófavédelem tevékenységének, az elhárítással kapcsolatos tevékenységének a
vizsgálata (Kovács Tibor: Arról beszéltem egész idő alatt.), nem, erről egyébként volt már egy
ügyrendi javaslatunk a kihelyezett ülésünkön, akkor erről döntöttünk is, hogy ez nem témája a
vizsgálóbizottságnak, és ha ingerültnek tetszik a válasz, az nagyon egyszerű, nem erre
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szegődtünk, nem ez a mandátumunk. Mind Jávor Benedek képviselő úr, mind Lasztovicza
képviselő úr és talán saját magam is igyekeztünk olyan kérdést feltenni, ami a probléma
megoldását, a vizsgálóbizottság feladatát teljesítené, ha arra kapunk konkrét választ. Önök
ketten, tisztelt szocialista képviselőtársaim, már nem először ezzel szórakoztatják a
jelenlevőket, a meghívott vendégeket és a sajtó képviselőit. Tessék kimenni, elmondani erről
a véleményüket, sajtótájékoztatón interpellálni, de nem ez a dolgunk itt. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm, Ékes képviselő úrnak megadnám a szót, és akkor
tényleg kérem, hogy tiszteljük meg vendégeinket a célirányos kérdésekkel.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nagyon köszönöm, elnök úr, és annyi talán Kovács Tibornak,
hogy én nem mint hatóság, hanem mint a térség parlamenti képviselője vagyok ott azóta is.
Most is egyébként, amikor tehetem, ott vagyok Kolontáron és Devecserben. Tudom
összefüggéseiben az egész dolgot meg ismerem a környéket. Ha javaslatról beszéltem,
javaslatot tettem, és ha esetleg azt elfogadták részemre mint javaslat, akkor én annak örülök,
hogy az beépült magába a rendszerbe, nem mint hatóság.

Kovács Tibor képviselőtársam, én szeretném kérni, hogy nyugodjon meg egy kicsit, és
talán személyesen is adott esetben le kell jönni és nem azt mondani a felügyelőségnek, hogy
esett egy kis nüansznyi gond a láncszemben, merthogy ez volt a kérdésének a leglényegesebb
dolga. Én azt mondom, hogy a világon mindenki, aki valamilyen módon kapcsolódott a
vörösiszap-katasztrófa és a felügyelőség munkája és tevékenysége irányába, akár európai
uniós környezetvédelmi földbiztos, de lehet itt különböző szakértőket is nyugodtan említeni,
mindenki úgy fogalmazott a maga részéről, hogy ahogy a Magyar Kormány, a felügyelőség, a
katasztrófavédelem ezt a dolgot kezelte, ez példaértékű a világ számára is. Azt hiszem,
nekünk elsődlegesen a ténymegállapítás környékével kellene foglalkozni, és azzal, hogy a
Magyar Kormány, a magyar nemzet közösen ezt tulajdonképpen hogy tudta lokalizálni, és
milyen gyors és hatékony volt ebben a kérdésben. Azt hiszem, a tudomány számára is és a
katasztrófavédelem számára is hatalmas értékkel bírt az a tevékenység, amit ott a magyar
szakemberek elvégeztek.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, és most átadnám az elnöklést Gőgös alelnök úrnak,
amíg én felteszem a saját kérdéseimet.

(Gőgös Zoltán átveszi az ülés vezetését.)

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Megadom a szót elnök úrnak.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Van néhány kérdésem. Az első, hogy a
IX-es tározóból, említette Kossa úr, hogy leeresztettek lúgot valamennyit, illetve lúgos
vörösiszapot. Pontosan mennyi került leeresztésre, egy számot szeretnék hallani, illetve a
hivatalos verzió szerint a X-es tározóból mennyi anyag, hány köbméter anyag ömlött ki, mi a
jelenlegi legfrissebb ismert pontos szám.

A következő. Tudjuk, hogy az északi vagy észak-nyugati saroknál szakadt át a gát. Azt
is tudjuk, hogy az északi falon, lehetett látni a képeken, voltak további repedések, volt egy
egészen nagy repedés is, ezen kívül hol sérült még meg a gát és pontosan hogyan nézett ki,
más falakon voltak-e sérülések. A X-es és IX-es falon volt-e bármilyen sérülés vagy bárhol
máshol?

A következő kérdésem, hogy említette, hogy egy belső résfal épült a kitörési pontnál,
ugye jól értettem, hogy a saroknál épült ez a résfal. Amikor ezt építették, akkor hogyan
sikerült ott egészen konkrétan a kitörés helyén elvégezni a megfelelő alapozási vagy építési
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munkákat? Egész konkrétan megmondom, hogy mire akarok kilyukadni. Ott az alapozásnál
önök találták-e bármi nyomát a talajtörésnek? Egészen konkrétan, ahogy az a talajtöréses
verzióban szerepel, ott elszappanosodott az agyag és abba belezuhant a gátfal, mert ha ez így
történt, akkor ott nyilván valamiféle üregnek vagy mélyedésnek lennie kell vagy valamilyen
módon ennek biztos, hogy nyoma kellett legyen.

Aztán a szárazanyag-tartalom a száraztechnológiára való átállás után 68 százalék, ezt
említette. Előtte mennyi volt, milyen szárazanyag-tartalommal tárolták ezt a vörösiszapot?

Azt pedig csak úgy érdekességként jegyezném meg, hogy azt mondja Kossa úr, hogy
az engedélyben foglaltak szerint történt minden, komoly szabálysértést nem találtak. Azért én
azt itt megjegyezném, hogy a munkavállalónak a 13-as pH-jú lúgtavon történő csónakáztatása
szerintem elég komoly munkavédelmi hiba vagy szabálysértés, vagy ha ez nem az, akkor nem
tudom, hogy mi.

Illetve különböző fotók keringtek az interneten is a katasztrófa előttről is, hogy bizony
voltak ott az üzemben olyan állapotok, sőt én évekkel a katasztrófa előtt vagy a katasztrófa
előtti évben is többször jártam magam is az üzemben, és azért ott elég áldatlan állapotok
voltak. Magam is láttam lakatosműhelyben, hogy ott bokáig vagy térdig gázoltak a lúgos
folyadékban. Tehát egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ott valóban mindent rendben találtak
volna.

A kormánybiztossággal kapcsolatban pedig hogyan zárult le ez a kormányfelügyeleti
tevékenység? Készült-e valami zárójelentés ezzel kapcsolatban, és ha igen, akkor ezt a
bizottság megismerheti-e?

Illetve hát még mindig csak a katasztrófa kiváltó okát keresgélve, itt Lasztovicza
képviselő úr arra kérdezett rá, hogy vajon készültek-e továbbfolytatni a tevékenységet vagy
nem. Én pedig akkor másik oldalról szeretném megközelíteni, hogy volt-e valami olyan
esemény a katasztrófa előtt, ami indokolja, hogy ez a hihetetlen mennyiségű lúg ott volt a
tározóban, tehát bármilyen különösen nagy megrendelés vagy a szokásosnál intenzívebb
termelés, ilyesmire gondolok. Nyilván ezekre önök ráláttak, önök hozzáférhettek ezekhez a
dokumentumokhoz, és persze sok mindent a Nemzeti Nyomozó Iroda, illetve a rendőrség már
az első alkalommal lefoglalt.

Ezek lettek volna első körben a kérdéseim, és ha nincs több kérdés, akkor megadnám a
válaszlehetőséget és visszavenném az elnöklést.

(Kepli Lajos átveszi az ülés vezetését.)

Kossa György válaszai az elhangzottakra

KOSSA GYÖRGY a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság elnöke:
Köszönöm szépen, elnök úr. Lasztovicza képviselő úr kérdésére a válaszom az, hogy mi
találtunk olyan dokumentációt, amit az egységes környezethasználati engedély
meghosszabbítására vonatkozó külső szakértővel megkötött a MAL Zrt. Mi ebből arra
következtettünk, nyilvánvalóan ez félbemaradt a katasztrófa esetén, hogy meghosszabbítani
kívánta a tevékenységét a MAL Zrt., de ők szerintem egy olyan műszaki megoldás fele
mentek, tehát nem a száraztechnológiára való átállásra. Ők abból indultak ki, hogy még a
tározókapacitásuk, illetve annak esetleges bővítésével, tehát a IX-es tározónak a
magasításával további tározókapacitást tudnak kialakítani, és ezzel tudják biztosítani a
működést. Mi erre utaló dokumentumokat találtunk, ezeket külső szakértői cégek készítették a
MAL Zrt. számára. Ebből én nem tudom levonni sem azt a következtetést, hogy ők abba
szerették volna hagyni, meg azt sem, hogy nem. Sőt, egy 2 évvel korábbi dokumentációt is
találtunk, amelyet – nem szeretnék cégneveket mondani, mert nyilván ez nem a reklám helye
– egy külső könyvvizsgáló cég készített a MAL Zrt.-nek. Ők egy 2-3 évvel ezelőtt a
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száraztechnológiát vizsgálták, annak a bevezetését, de döntés erre nem született, hogy
átállnak. A válaszom ebben ez.

A telephely minősítése kapcsán nem volt SEVESO-s üzem, nem is kellett annak lenni,
mivel a társaságnak ezt az Európa Unió is megerősítette hozzáteszem, hiszen ebben
vizsgálódott ő is. Nem érte el azt a küszöbértéket, hogy ő SEVESO üzem legyen, és ennek
kapcsán egy szigorúbb felügyelet alá kellett volna vonni.

A biztonsági elemzések, amik rendelkezésre álltak a MAL Zrt.-nél, illetve amikbe mi
betekinteni tudtunk, hiszen valóban számos dokumentációt már a mi megérkezésünk előtt a
rendőrség lefoglalt. Amit mi láttunk, mi úgy láttuk, hogy elkészültek, az egy más kérdés,
hogy vajon azon külső szakértők vagy szakértői cégek, akik leírták ezeket a dokumentációkat,
kellőképpen modellezték-e egy esetleges gátszakadás következményeit. Az én személyes
véleményem annak ellenére, hogy ennek a területnek nem vagyok szakértője, viszont a
kollégáim nagy része szakértője, az én személyes véleményem az, hogy nem. Nem
megfelelően értékelték ezt a helyzetet, valóban alulbecsülték a kiömlés mennyiségét,
alulbecsülték azt, hogy ennek lehet-e személyes következménye, tehát sajnos olyan jellegű

katasztrófa kialakulhat-e, mint ami kialakult, márpedig kialakult. Tehát ez sok mindent felvet,
nyilvánvalóan erre utaltam, hogy a nyomozóhatóságnak az is feladata, hogy vizsgálja mindazt
a körülményt, és kizárja azon dolgokat vagy feltárja azon dolgokat, amelyek ehhez a
tragédiához vezettek és a felelősöket megnevezze, illetve megállapítsa. Legyen ez személyi
felelős vagy legyen intézményi felelős, vagy akár más jellegű felelős, hiszen nyilván ennek
következményei vannak.

Biztonsági terve volt a társaságnak, ez jóváhagyott biztonsági terv volt, ilyen
értelemben ő ennek alapján végezte a működését, de itt ugyanaz a véleményem, mint amit az
előbb elmondtam, hogy nyilvánvalóan ennek a tartalmi dolgait ki kell vizsgálni mélységében,
hogy megfeleltek-e az ottani tevékenység kockázatait illetően.

Kovács képviselő úr kérdésére egy mondatot hadd mondjak. A gáttestek építéséhez
közvetlen közelről hozták az anyagokat. Tudni kell a területről, hogy itt pont a Torna-patak
különböző, évezredek alatt a neanderezéséből fakadóan olyan hordalékot rakott le, ez a
szerencsétlenségben egy szerencse annak kapcsán, hogy viszonylag gyorsan lehetett
megépíteni a gáttesteket, amely alapján közvetlen közelben feltárható volt olyan anyag,
amelyre a műegyetem anyagszerkezeti tanszéke rábólintott, hogy gáttestépítésre használható.
Minden ilyen jellegű anyagbeszerzést, illetve ennek szállítását, beszerzését a MAL Zrt.
végezte. Mi ezt nem korlátoztuk, mi egyet néztünk, hogy megfelelő anyag kerüljön beépítésre
a gáttestbe pont a kockázatok kiküszöbölésére. Nem is lett volna jogunk ezt befolyásolni,
hiszen maximum észrevételezhettünk volna bármit is, hiszen akkor az már komoly
alkotmányossági problémákat vetett volna fel, ha mi beavatkozunk a gazdasági társaságnak
ilyen jellegű mélységig bizonyos dolgaiba. Remélem, hogy ez a válaszom kielégíti képviselő
urat.

Jávor Benedek képviselő úr a katasztrófavédelmi tervet kérdezte, ezt is külső cég
készítette elő, a cégnek fellelhetők a dokumentációi, ez alapján végezte, megint csak ezt kell
mondjam, a társaság a tevékenységét. Azt hozzá kell tegyem, hogy azért megállapítható volt,
hogy a különböző szakhatóságok is sok esetben egymásra mutogatva, felelősséget eltolva,
nem felvállalva, tehát korábbról is ilyen dokumentumok fellelhetők. Nyilvánvalóan erre a
jogalkotási folyamatnak nagyon oda kell figyelni, hogy egyértelműen legyenek meghatározva
a szakhatóságok felelősségi köre, feladata, illetékességi területe. Amennyiben nem, akkor a
jövőben is ilyen katasztrófák sajnos előfordulhatnak. Ami egy kicsit engem megnyugtat
szakemberként, hogy én azt látom, hogy a jogalkotási folyamatban nagyon sok dolog e
katasztrófa kapcsán helyére került. Én úgy gondolom, ez mindenki számára megnyugtató.

Kepli képviselő úr, elnök úr kérdéseire, hogy a IX-es tározóról mennyi lúgos tartalmú
folyadék került leszivattyúzásra. Én egy körülbelüli adatot tudok most mondani.
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Természetesen megvan pontosan, csak nem készültem ilyen pontos adatokkal. Ez
megközelítőleg 400 és 600 ezer köbméternyi lúgos folyadékot takart, közel egy hónapig
tartott ennek a leszivattyúzása. Nyilván itt ezt tudni kell, hogy két oka volt, hogy ilyen hosszú
ideig. A szivattyúk kapacitása, illetve a semlegesítők kapacitása megfelelő legyen a megfelelő
semlegesítésre, hiszen ezt nem lehet kiengedni a természetbe, nem lehet további károkozást
elkövetni.

A X-es tározóból kimenő anyag kapcsán rengeteg szakértői vélemény született. Én itt
megint óvatos lennék, hiszen mi itt szakértői véleményekre tudunk hagyatkozni. Itt különböző

modellezések is voltak. Nyilvánvalóan megvan a szakhatóság, akinek a feladata lesz ezt
pontosan megállapítani, ezért én itt is csak egy körülbelüli számot mondanék, 800 ezer és
egymillió köbméter közötti vörösiszap, ami eltávozhatott, folyadék és vörösiszap – bocsánat –
 egyvelege, ezt azért hozzá kell tegyem, mert nem mindegy ebből a szempontból. De
természetesen én ezt úgy mondom, hogy nem szeretném ezt egyértelművé tenni, mert nem az
én feladatom ennek a pontos megállapítása.

A X-es északi falán valóban volt gáttest-repedés, illetve a kiszakadáskor buzgár is
jelentkezett, nemcsak a sarok, az észak, észak-nyugati sarok kitörési pontja. A szakértők
egybehangzóan azt mondják, hogy összefügg ez a két esemény, tehát nem elválasztható a két
esemény.

A belső résfallal kapcsolatban, hogy mi észleltünk-e az altalajban bármit is. El kell
mondjam, hogy a résfal építését, amit a kihelyezett üléskor is mutattam, a kitörési ponttól
mintegy közel 40-70 méterrel beljebb csináltuk. Ott nyilván ilyen nem volt fellelhető. Ez
abból is fakadt, hiszen a kémiai, fizikai kihatások a gáttestre vonatkozóan, illetve annak az
altalajára, ahol a gáttest elhelyezkedett, közvetlenül ott mentek végbe, ahol a gát volt. Ezért
erre nem tudok egyértelmű választ mondani önnek. Megint azt mondom, hogy meg kell várni
a vizsgálatokat, nagyon komoly szakértők vizsgálódtak, igazságügyi szakértők, hadd ne
bocsátkozzak ebbe. Én úgy gondolom, hogy egyébként a mi szakértőink és az igazságügyi
szakértők is közel azonos álláspontra fognak jutni, hiszen mindegyik szakértő azért
ugyanazon életpályán vagy ugyanazon tanulmányi intézményekben szerezte meg a tudását,
tehát nagy eltérés nem lehet. Habár persze csodák vannak, de azért ez egzakt tudomány, én
erre azt szoktam mondani, tehát a 2 meg 2 annak 4-nek kell lenni, nem lehet 5.

A X-es és IX-es között volt-e valamilyen sérülés. A gáttest koronarészén észleltünk
repedéseket, azt tudni kell, hogy a IX-es és X-es közti gáttest nem gátként funkcionál, ez egy
elválasztó gát. Ez a múltbéli tervekből is kimutatható, a 80-as években készültek ezek a
tározók, illetve 76, illetve 80-as években készültek további tervek az esetleges bővítésre, plusz
a X-es tározónak is egy bővítését tervezte egy 85-ös, fejből mondom, 85-ös
tervdokumentáció, amely a megduplázását jelentette volna területileg ennek a gáttestnek.
Nem felfele növekedett volna, hanem ha visszaemlékeznek képviselő urak, észak irányába az
erőművi gátak fele került volna egy további építésre. Egyébként az északi fal ebből a
szempontból szintén csak egy választófal lett volna a két gáttest között.

ELNÖK: Bocsánat, hogy közbeszólok, de ez nagyon fontos. Tehát az északi fal már
úgy épült meg, hogy egy elválasztófalnak a két gáttest közé vagy rendes falnak épült, csak ezt
később így szánták?

KOSSA GYÖRGY a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság elnöke:
Nagyon bonyolult, mert találtunk 80-as évekbeli tervdokumentációkat, a tervekből fakadóan
egy végleges falnak szánták úgy, hogy a későbbiekben csak egy elválasztófal legyen. Most
ennek a megépítésére mondtam, hogy nagyon komoly vizsgálódásokat kell majd
lebonyolítson a nyomozóhatóság, hogy az építése az akkori műszaki előírásoknak
megfelelően történt-e. Voltak építésügyi rendelkezések a 80-as években is meg a 90-es
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években is, vajon azt betartották-e mind a tervezők, mind a kivitelezők. Azért hangsúlyozni
szeretném azt is, hogy érdemes vizsgálni azt, hogy a tervezőknek és a kivitelezőknek milyen
felelőssége van adott esetben egy ilyen munka végzésénél, hiszen nyilvánvalóan egy gyár
működéséből fakadóan, amikor megrendel egy ilyen munkát, az ottani szakterület, így
mondom, teljes körű felelősséggel bír, tehát magyarul a tervező vagy kivitelező cég az általa
végzett munkáért. Ezzel nem azt mondom, hogy a gyárnak nincs felelőssége, félreértés ne
essék, hanem azt mondom, hogy minden szereplőt vizsgálni kell egy ilyen tevékenység
esetén. Nem lehet kiragadni egy-egy elemét ennek.

A szárazanyag-tartalomra kérdezett rá képviselő úr. A száraztechnológiára való átállás
előtt 75 százalék fölött volt a nedves anyag tartalma. Ez fordult meg a száraztechnológiára
való átállással, tehát ez egy rendkívül híg, majdnem hogy vízszerű állapotban jutott ki a
tározóterületekre. Nyilván ott egy kiülepedési folyamat ment végbe, ezután szilárdult az
anyag. Itt a kijuttatás miatt használtak ilyen magas nedvességtartalmat, hiszen csővezeték-
rendszereken keresztül juttatták ki a vörösiszapot ezen tározókba. Meg kell jegyeznem, hogy
azért a világban számos területen ma is használnak nedves kitárolást, tehát ez nem egy egyedi
dolog ennél a cégnél. Ma úgy nézett ki a nemzetközi területen, hogy körülbelül 25-30
százaléka még mindig nedves a kitárolásnak, mintegy 40-50 százalékban most már
szárazanyag-kitárolás, és sajnos a fennmaradóban továbbra is a tengerekbe kezeletlenül
engedik a különböző országok ezt az anyagot. Azért látni kell, hogy nagyon tág az ilyen
jellegű működés.

Nem tudom, azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ja igen, volt egy olyan kérdésem, hogy hogyan zárult le
az állami felügyelet vagy készült-e jelentés és megismerhetjük-e annak tartalmát.

KOSSA GYÖRGY a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság elnöke:
Folyamatosan jelentések készültek a kormánybiztosság részéről a kormány felé, ezen anyagok
minősített anyagok, úgy gondolom, hogy a bizottsági elnök úr kérhet esetleg betekintést
ezekbe az anyagokba, de ezt nem tőlem kell megtegye.

ELNÖK: Kitől? (Kossa György: Belügyminiszter úrtól.) Belügyminiszter úrtól.
Köszönöm szépen Kossa Györgynek, és akkor áttérnénk, amennyiben nincs hozzászólás,
további kérdés (Jelzésre:), Kovács Tibor képviselő úr egy mondat erejéig.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): A válaszok kapcsán mégiscsak egy kérdés felmerül, és
kérem a kormánypárti képviselőket, hogy ne legyenek idegesek a dologtól. Csak
megjegyezném, bár nincs itt előttem az országgyűlési határozat, ami létrehozta ezt a
bizottságot, de abban van olyan kitétel is, hogy nemcsak a múltra vonatkozó eseményeket,
hanem jövőre vonatkozó ajánlásokat is megfogalmazhat a bizottság. Még olyan cím is
megfogalmazódott, hogy nemcsak ezen a területen, hanem más területen is vizsgálódhat a
bizottság úgymond veszélyes eseménynél.

Kormányhatározat döntött arról, hogy a MAL Zrt.-t felügyelet alá helyezik. Azt
kérdezem, mert itt azért némi ellentmondást mégiscsak felfedeztem, hogy valamilyen
jogszabály rendelkezik-e arról, hogy ilyenkor a kormányfelügyeletnek milyen hatásköre van.
Elhangzott a beszámoló legelején, hogy zárolták a MAL Zrt. számláit. Ez aztán a
legfontosabb beavatkozás egy gazdasági társaság ügyeibe vagy életébe, de azt mondta ezredes
úr, hogy abba meg nem szólhattak bele, hogy építési anyagot honnan szerezzenek be. Ez egy
kicsit ellentmondásban van, mert akkor valamilyen jogszabálynak mégiscsak kellene lennie
arra, ha nincs, akkor a jövőre vonatkozóan talán át kellene ezt gondolni, hogy ilyenkor a
felügyeletnek milyen hatásköre van. Mindenbe beleszólhat, vagy bizonyos korlátokkal szólhat
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bele dolgokba, mert itt az derült ki, hogy a számláit zárolhatta, abba meg hogy építési anyagot
honnan szerezzen be, abba meg nem, merthogy az alkotmányellenes lett volna. Ezért
kérdezem, és kérdezem az önök álláspontját vagy véleményét, hogy mit gondolnak erről.

ELNÖK: Köszönöm, visszaadnám akkor a szót Kossa Györgynek.

KOSSA GYÖRGY a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság elnöke:
Képviselő úr elnézést, csak lehet, hogy én nem fogalmaztam érthetően és félreértette, van
jogszabályi háttere. Egyszer a honvédelemről szóló törvény szabályozza, és ennek kapcsán
247/2010-es kormányrendelet, tehát nem határozat, jogszabályi háttér szabályozza ezen
tevékenységet mind hatáskör tekintetében, mind illetékesség tekintetében.

A másik, a MAL Zrt. számláit nem zárolták, tehát ez egy félreértés. A sajtóban én is
amit olvastam, a büntetőjogi eljárás folyamán a meggyanúsítottaknak a számláit zárolták. A
kettő azért nem ugyanaz, tehát a MAL Zrt. működése ilyen értelemben biztosítva volt.

A másik, hogy természetesen ha a honvédelmi törvényt valaki elolvassa,
rezsimintézkedésre van jogosítványa ilyenkor az állami felügyeletnek, de én úgy gondolom,
hogy nem az tekinthető rezsimintézkedésnek, hogy ki honnan, mit szerez be, hanem azt,
amennyiben élet- vagy vagyonvédelmi szempontból kell beavatkozni valamilyen oknál fogva.
Én a magam részéről mint hivatásos állomány ezt tekintem és ezt is tudom csak elfogadni.
Köszönöm. (Kovács Tibor: Köszönöm szépen, sok dolog kiderült.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még maradt egy kérdés vagy csak nekem kerülte el a
figyelmem vagy nem kaptunk rá választ, hogy az önök által hozzáférhető dokumentumokból
kiderült-e bármi olyasmi, hogy a normális működéshez képest valami rendellenesség volt a
katasztrófa előtt, vagy ha nem is rendellenesség, de valamilyen nagyobb megrendelés vagy
nagyobb intenzitású termelés vagy ilyesmi.

KOSSA GYÖRGY a korábbi, MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság elnöke:
Köszönöm, sőt még eggyel adós vagyok, elnök úr, itt a lúgos tavon történő csónakázás, amit
én elmeséltem önöknek, mikor kihelyezett ülés volt. Én arra utaltam, hogy arra utaló, tehát
nyilván eseti problémák voltak, vannak, mint minden működő cégnél, de olyan jellegű, amely
a működés felfüggesztését indokolta volna, hiszen minden ilyen cselekménynél azt is
vizsgálni kell, hogy az adott dolgozó nem tartja-e be a szabályokat vagy erre utasítják vagy
pediglen nem szabályozza megfelelően az adott gazdasági társaság ezen tevékenységét. Ezt
értettem az alatt, hogy ezen országos hatáskörű szervek nem találtak olyan jellegű súlyos
problémát, amely azt megerősítette volna, hogy azonnal leállítsuk a MAL Zrt.-nek a
működését vagy felfüggesszük. Tehát elnézést, akkor pontatlanul fogalmaztam.

A másik pedig, hogy a MAL Zrt.-nek egyébként felfutó rendelésállománya volt, mikor
mi odakerültünk, hiszen nyilvános mérlegadatokból anélkül, hogy én bármilyen üzleti titkot
megsértenék, jól látható volt az, hogy míg a válság idején visszaesett a nettó árbevétele 28
milliárd forint körülire, addig tavaly – most fejből mondom megint, elnézést, ha nem fillérre
pontosan – 32 milliárd forintos nettó árbevételt könyvelt el a baleset ellenére. Ami azt jelenti,
hogy több mint egy hónapba került az, mire újraindításra került a társaság, és normál
minőségben tudott termelni. Én ebből arra következtetek, hogy növekvő rendelésállománya
volt a MAL Zrt.-nek, mert nem áremelésekből emelkedett neki az árbevétel-növekedése.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Azért kérdezem megint ezt a felső vagy alsó
küszöbértéket, mert én itt nézegettem a jogszabályokat, és az a kérdésem, hogy az a lúgos
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vízmennyiség, ami ott a tározóban volt, annak mi lehetett az összmennyisége. Mert
egyébként, ha megnézzük a vonatkozó 18/2006. kormányrendeletet, amelyik a veszélyes
anyagokat katasztrófavédelmi szempontból besorolja, abban a második táblázatban szerepel,
hogy a küszöbmennyisége, a felső 500 tonna, és egy olyan anyagfelsorolás van, amelyek
között szerepel a környezetre veszélyes anyagok és készítmények R-mondatokkal kiegészítve,
nagyon mérgező a vízi szervezetekre, mérgező a vízi szervezetekre és a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat. Úgy gondolom, a lúgos anyag talán ebbe beilleszthető, és
akkor talán lehetne arról beszélni, hogy ez alsó vagy felső küszöbértékű, hogyha ez egyébként
500 tonnánál kevesebb mennyiségben volt a területen, illetve ennél kevesebb mennyiséget
tároltak. Elhiszem, hogy hivatalosan nem SEVESO üzem, de itt van egy olyan
veszélyesanyag-kontingens, mennyiség, ami alapján a SEVESO minősítés helytállóságát
utólag jó lenne, hogyha felülvizsgálnánk, vagy ellenőriznénk ennek a helyességét. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, nem tudom, hogy kívánnak-e reagálni erre. Jó, akkor meg
is adnám a szót, és akkor szerintem egyben utána át is térhetünk a következő napirendi pontra,
dr. Hoffmann Imre tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató-helyettes úrnak, és megkérném, miután
válaszolt az itt felvetettekre, kérem, tájékoztasson minket a katasztrófa nyomán végzett
katasztrófavédelmi tevékenységről, nyilván a jövőbeni hasonló katasztrófák megelőzése
szempontjából a tanulságokat is levonva. Köszönöm szépen.

Tájékoztató a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos katasztrófavédelmi tevékenység
tapasztalatairól és a hasonló katasztrófák jövőbeni megelőzésével kapcsolatos
javaslatokról

Dr. Hoffmann Imre válaszadása, szóbeli tájékoztatója

DR. HOFFMANN IMRE tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató-helyettes: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy dr. Bakondi György altábornagy úr
tervezett külföldi útja miatt nincs jelen, ezt elnök úrral egyeztette. Kérte, hogy ha egy másik
ülésen lehetőséget kap, akkor itt természetesen számot ad kormánybiztosi tevékenységéről,
illetve a katasztrófavédelem tevékenységéről, de megállapodtak, én fogom ezt megtenni.

Egy kérdésre fogok válaszolni, és majd utána rátérek az énáltalam hozott anyagra. Én
úgy kezdeném, hogy az Európai Bizottság a vörösiszap-katasztrófa kapcsán egy vizsgálatot
kezdeményezett. A vizsgálat mire is terjed ki? Itt Soledad Blanco, az Európai Bizottság
környezetvédelmi főigazgatója, a nemzeti ügyekért felelős igazgatója fordult a magyar
kormányhoz, és azt tette fel, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján más tagállamokban a
hasonló technológiát használó létesítmények esetében a tagállami hatóságok alkalmazzák a
SEVESO II irányelv előírásait, mondja ő, idézem. Ezért tájékoztatást kértek a vörösiszap
összetételéről és mennyiségéről, valamint arról, hogy a magyar hatóság milyen információk
alapján jutott arra a következtetésre, hogy a SEVESO II hatálya alá nem kell besorolni. Így
szólt a felvetés és a kérdés. Végeztünk nemzetközi kitekintést, egyik felét meg tudom cáfolni,
tehát nem teljesen így van.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a MAL Zrt.-t felszólította egy
nyilatkozattételre, mint a többi veszélyes ipari üzemet, amikor a beazonosítások megtörténtek,
és mi ezt követően az ő adatszolgáltatásai alapján úgy ítéltük meg és úgy állapítottuk meg,
hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló, ön által
idézett 18/2006. kormányrendelet hatálya alá nem tartozik ez az ipari üzem. A
timföldfeldolgozást folytató üzem technológiájában jelenlévő veszélyes anyagok többek
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között a nátrium-hidroxid, amit ön szintén említ, nem tartoznak a SEVESO II irányelv hatálya
alá. Mi alapján mondjuk ezt? A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontja,
amelyet elnök úr is, mármint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megerősített, van
egy 2004. január 31-i jelentése, mely szerint a vörösiszap nem tartalmaz veszélyes anyag és
készítmények osztályozásáról szóló irányelvek alapján mérgezőként osztályozott, veszélyes
anyagnak minősülő nehézfémet, írja ez az anyag, így a SEVESO II irányelv hatálya alá sem.

Nyilatkozott ebben a tárgyban a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is. Ők is kiadtak egy állásfoglalást 2006-ban,
amely szintén azt tartalmazza, hogy nem tartalmaz olyan mérgezőanyag-koncentrációt, amely
elérné a jogszabályban előírt határértéket, tehát nem lehet a vörösiszapot a SEVESO II
hatálya alá besorolni. Ezért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága ezt az üzemet nem sorolta be a SEVESO hatálya alá. Ez volt a kronológia,
hiszen ez több mint egy évtizedes történet volt.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, veszélyek ellenőrzéséről szóló
SEVESO irányelv alkalmazhatóságát illetően a Bizottság válaszolt, és a Bizottság azt írta
nekünk, hogy el tudja fogadni a magyar hatóság álláspontját, miszerint a vörösiszap, a
nátrium-hidroxid a SEVESO II irányelv szerint nem minősül veszélyes anyagnak, így a
létesítmény nem tartozik az irányelv hatálya alá. Ezt kaptuk a Bizottságtól, és akkor majd ki
szeretnék térni későbbiekben a bányászati törvény hogyan kapcsolódik, tehát képviselő úr,
erről szakértői álláspontok alapján döntöttünk úgy, hogy nem tartozik a hatálya alá, amelyet
az Európai Bizottság helybenhagyott.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Az én tisztem az, ahogy elnök úr is kérte,
hogy adjak egy átfogó képet a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tapasztalatokról, és
természetesen mi hogyan gondoljuk, és mit tettünk, mit teszünk annak érdekében, hogy ilyen
hasonló ipari balesetek ne forduljanak elő. Ezért én a kályhánál fogom kezdeni ezt a dolgot,
értékelem egy kicsit a helyzetet, a károk enyhítésével, helyreállításával kapcsolatos
tevékenységről fogok szólni. A hasonló helyzetek elkerülése érdekében a tett intézkedésekről,
és nyilvánvaló, fogok tenni egy összegzést, egy következtetést, amelyből láthatóvá fog válni,
hogy mit tettünk és mi van most is a parlament előtt.

Sokszor elmondtuk, hogy Magyarország egyik legnagyobb ipari katasztrófája történt
2010. október 4-én 12 óra 30 perckor, és én magam is személyesen, közel egy órán belül a
helyszínen voltam és néhány napon keresztül irányítottam az eseményeket. Ezt azért említem,
mert ezt az időszakot, azt hiszem, aki abban a védekezésben részt vett, egy örök életre meg
fogja ezt jegyezni és mindent el fog követni annak érdekében, hogy hasonló helyzetek ne
következzenek be.

10 lakos életét vesztette, 286-an szorultak különböző egészségügyi ellátásra és 120-an
hosszabb kórházi kezelésre. A károsultak száma 731 fő volt, mezőgazdasági területet 1017
hektárt árasztott el az iszap, és a pontosított felmérések alapján 367 ingatlant érintett. Ebben
nem akarom ismételni, a bontandó, helyreállítandó ingatlanok számát, hiszen ezeket
ismerhetik.

A kormány a veszélyhelyzet kezelésére a rendkívüli intézkedések megtétele érdekében
azonnal cselekedett három megyére vonatkozóan, a veszélyhelyzetre minősített időszakot
hirdetett ki meghatározott jogszabályok alapján, ezt nem említem. Majd 2010. október 9-én,
nagyon fontos, hogy egy újabb gátszakadás-veszély állt fenn, ezért ki kellett telepíteni
Kolontár település lakosságát, Devecser pedig felkészült a kitelepítésre. Ez a prognosztizált
esemény hál’ Istennek nem következett be, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedéseket
visszavontuk.

2011. június 30-án szűnt meg a veszélyhelyzet, amely 2010. október 6-án került
kihirdetésre. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek, tűzoltóságok védekezés-időszaki
tevékenysége. Rögtön az ajkai hivatásos önkormányzati tűzoltóság volt az, aki 15 fővel és 5
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gépjárművel vonult a helyszínre, hősiesen helytálltak. A riasztási és segítségnyújtási terv
alapján rendkívül sok erőt, eszközt csoportosítottunk át a helyszínre. Az érintett
polgármesterek tevékenységét polgári védelmi szakemberekkel segítettük, mentést,
mentesítési tevékenységet szinte azonnal elkezdtük azon az éjszakán, a területre 8 vegyi
felderítő gépjárművek csoportosítottunk át teljes személyzettel, és azért, hogy az információk
ne az operatív törzsön belül maradjanak, egy úgynevezett, Belügyminisztérium által
kifejlesztett, NEO PVIR katasztrófavédelmi információs rendszert működtettünk, ahova
minden információt felvittünk és elláttuk az érdeklődőket. A helyszínen megalakított operatív
törzsnek mi volt a feladata? Az ipari katasztrófa következményeinek felszámolásának
irányítására a kormány egy tábornoki vezetésű helyszíni operatív törzset hozott létre a
katasztrófavédelem állományából. Azt kell önöknek jelentenem, hogy még mai napig is
tábornok vezetésével egy helyi törzs működik továbbra is.

Az operatív törzs feladata a kármentesítés koordinálása, a társszervek munkája, hiszen
számos társszerv, rendőrség, honvédség, karitatív szervezetek, hatóságok dolgoztak a
helyszínen. Ekkor kezdődött meg a sérült ingatlanok számbavétele is, ezen az éjszakán már
elkezdtük természetesen. Igazságügyi építészeti szakértők kárérték megállapítására
kirendelésre kerültek, ingatlanok besorolását elvégeztük, a bontandót, a helyreállítandót. A
védőgát megépítése miatt az első 12 kolontári lakóépület kényszerbontásáról gondoskodnunk
kellett, hiszen egy időben gátat is kellett építenünk. A munkálatokban naponta 4-500 fő vett
részt, átlagosan 70 technikai eszközzel, ez az első napokra volt igaz, és ez folyamatosan 1000
fő fölé, több száz technikai eszközre fejlődött fel.

A helyszíni feladatok három területre csoportosíthatóak. A lakott terület megtisztítása,
amint jelentettem, hogy már azon az éjszakán elkezdtük. A külterületek mentesítése, élővizek
minőségének a kárelhárítása és megvédése. Az első éjszaka fontos döntés volt megoldani,
hogy a Dunába történő eljutását ennek a vörösiszapnak meggátoljuk. Mindent megtettünk
ennek érdekében, és nyilvánvaló, hogy a kezdeti időszakban az életmentés volt a
legfontosabb. Ezért is említettem, hogy az elsőnek kiérkező ajkai tűzoltóság hősiesen
helytállt, majd az azt követő szervezetek szintén. Az operatív törzs pedig folyamatosan
irányította a mentesítési és kárenyhítési feladatokat.

A kitelepítés, kimenekítés, valamint befogadás tapasztalatai. Ezt nagyon fontosnak
tartom, hogy erről is beszéljünk, hiszen a katasztrófavédelmi törvény módosításának egyik
fontos eleme ezen tapasztalatok voltak. Az elöntött területről a kimenekítettek elhelyezésére
azonnal kellett intézkedni, és az intézkedés meg is történt. Kolontáron és Devecseren a
befogadásra készültek nemcsak tervek, hanem a befogadóhelyeket elkészítettük.

A katasztrófavédelmi szervezet személyi állományából felállított operatív törzs
vezényelte le Kolontár kiürítését, amelynél mint tudják, miniszterelnök úr és kormánybiztos
úr is a helyszínen volt.

Devecser városának kitelepítését is meg kellett terveznünk. Ez egy éjszaka megtörtént,
ehhez a MÁV szerelvényeit és a honvédség katonai járműveit csoportosítottuk át, és szükség
esetén szintén egy éjszaka ki tudtuk volna telepíteni Devecser települését.

A feladat végrehajtása során fontos, hogy rendkívüli esemény nem történt, az
állampolgárok fegyelmezetten végrehajtották a kitelepítést, illetve fegyelmezetten tudomásul
vették a tett intézkedéseket. Megítélésem szerint ez a nyugodt fellépés elősegítette a lakosság
együttműködését.

Van egy olyan fejezet is a jegyzetemben, amely a kolontári ipari és környezeti
katasztrófa okait említi, de itt én ugyanúgy kell, hogy eljárjak, mint Kossa ezredes úr, hogy
jelezzem önöknek, hogy a katasztrófa okainak feltárása folyamatban van, az ügyben a
Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, és annak megállapításairól, a folyamatban lévő ügyről az
OKF nem illetékes, hogy információt adjon, hiszen nem is rendelkezik vele.
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Helyreállítás, újjáépítés. A kialakult rendkívüli helyzet rendelkezésére és a helyreállítás
jogi alapjainak megteremtésére a kormány határozatban döntött. A lakóingatlanukat elvesztő

állampolgároknak hogy legyen a fejük felett fedél, valamint Kolontáron és Devecseren
lakópark építéséhez szükséges előkészületeket ekkor már megtettük. Jeleztem, egy operatív
törzs állt ott rendelkezésre, aki 44 fővel irányította a feladatokat. Devecserben székelt az
újjáépítési katasztrófavédelmi központ, majd most az újjáépítési katasztrófavédelmi törzs egy
csökkentett létszámmal tábornok vezetésével van a helyszínen.

A lakóházak, a lakóépületek szerződéseinek megkötésével a károsultak elemi lakhatási
feltételeinek biztosítását a kormány kiemelten kezelte, és ennek érdekében meghozta a
szükséges intézkedéseket. Döntött az állami kárenyhítésről és kötelezettséget vállalt a
károsultak irányába. A helyreállítás, újjáépítés kivitelezését a katasztrófavédelem szervezete
2010. december 3-án megkötött fővállalkozói szerződés alapján a Veszprém Zrt. végezte. Mi
volt a szerződés tárgya? A szerződés tárgya a vörösiszap-katasztrófa által érintett
településeken a károsult lakóépületek bontása, új lakóépületek, közművek, lakóterületre
vonatkozó tervezése, engedélyeztetése és kulcsrakész átadása, és nyilvánvalóan a bontási
törmelékek elszállítása is.

A károsultak többféle kárenyhítési módozat közül választhattak. Választhattak új
építésű, használt ingatlant, a károsult ingatlan helyreállításához szükséges anyagi javak
biztosítását, vagy külön, egyedi kérelem alapján a károk ellenértékét készpénzben is
megkaphatták.

A lent lévő törzsünk a lakosságot, a károsultakat folyamatosan nyilatkoztatta az ott
lévő jogi munkacsoport révén, és az általuk választott kárenyhítési módozatról, valamint
készítette elő és kötötte meg azokat a szerződéseket, amelyek alapján a károsultak lakáshoz,
fedélhez juthattak. A sérült ingatlanok bontásáról is gondoskodnunk kellett, eddig
Devecserben 270 lakóingatlan közül 267 van lebontva, Devecserben a 14-ből 10, Kolontáron
mind a 34, Somlóvásárhelyen pedig mind a kettő.

A MAL Zrt. a kijelölt tározóban több mint 150 ezer köbméter hulladékot szállított be
törmeléket. A lakóházak építése és kárenyhítése, szerződések kötése tárgyában a károsultak
elemi lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében mint említettem, a kormány kötelezettséget
vállalt a károsultak irányába.

Jelenleg címszavakban a megkötött kárenyhítési támogatások alapján 112 darab új
építésű ingatlan, 120 darab használt ingatlan vásárlás, 117 készpénzben történő megváltás és
még 6 darab kárenyhítés van folyamatban, amely különböző bírósági, hagyatéki eljárásokból
fakad. A mezőgazdasági károk, a vállalkozásokhoz kapcsolódó kárenyhítések, a másodlagos
károk kártalanítása, ingóságokban esett kárenyhítések és települések vonatkozásában a
zöldkár, gépjármű, ruha, egyéb ingóságok ebben a hónapban határidősek. Azt kell
mondanom, hogy rajtunk, a katasztrófavédelmen nem fog múlni, hogy a határidőket betartsuk,
nagyon ütemezetten, az ütemterv szerint folyik és zajlik.

A mentesítésre is vissza szeretnék térni, hiszen az emberi élet mentését követően
nagyon fontos a mentesítés, hiszen az életteret vissza kell adni az embereknek, a termőföldet,
hogy termelhető legyen. Legfontosabb feladat volt a lakott területen a településrészek
mentesítése, fertőtlenítése, az iszaphordalékok feltakarítása, elhordása és mentesítése. Ez
megtörtént. Mindösszesen most 267 hektár szennyezett terület került mentesítésre. Óriási
szám, közel egymillió köbméternyi szennyezett anyag és 156 ezer köbméternyi bontási
törmelék került a depóniába beszállításra. A Vidékfejlesztési Minisztérium is a külterületek
mentesítését végzi, az is 86 százalékos készültséget jelent, itt a határidő szeptember 30. A
halastó mederkotrása is elkészült, itt is szeptember 30. a határidő, és nagyon fontos, hogy
folyamatos a vízfolyások kármentesítése, a Marcal, a Torna-patak, ezek is ütemezetten
történnek. Jelenleg is folynak munkálatok, termőrétegek visszapótlása és a kastélypark, és
sorolhatnám tovább, hogy mely területeken zajlanak a munkálatok.
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A bontási terület rekultivációja és az emlékpark kialakítása a katasztrófa egy éves
évfordulójára, 2011. október 4-én kerül felavatásra Devecserben, egy 8 hektáros emlékpark. A
parkban 3, egyenként félhektáros vízfelületű látványtavat alakítanak ki, amelyet a Malom-
árok forrásai és a Torna-patak táplálnak majd. Az emlékpark többi részén zöldterület lesz
sétányokkal, kerti padokkal, székekkel. Itt három látványtóról van szó, 99-98 százalékos
készültségi fokban vannak már.

A monitoringozásról. 2010 októberétől folyamatos volt az ivóvíz, a levegő
szennyezettségének állapotára irányuló mérések, azok eredményeit mi folyamatosan közöltük,
közzétettük a nyilvánosságnak, a lakosságnak eljuttattuk. A lakosság rendszeres kérésére mi
tájékoztatókat is tartottunk, a mérési adatokat mint említettem, városi tévén és egyéb
formában is rendelkezésükre bocsátottuk.

A térségben az ivóvíz mindvégig biztonságosan fogyasztható volt. A Torna-patak
vizének pH-értékét egy automata mérőkonténer óránként méri, tehát teljes kontroll alatt
tartottuk és tartjuk az adatokat.

Az egészségügyi kérdésről nagyon röviden. A kormányzati egészségügyi szűrőközpont
hétköznap és előjegyzések alapján, ütemterv szerint dolgozik. Eddig több mint 2700
vizsgálatot hajtottak végre 1000 emberen, az elvégzett vizsgálatok eredménye minden esetben
negatív volt.

A MAL Zrt. állami felügyeletének létrejötte. Kossa úrhoz volt egy kérdés, amelyre már
ő válaszolt. Mint tudjuk, az országgyűlés teremtette meg azt a lehetőséget, hogy
kormánybiztos kerüljön kinevezésre, hiszen a honvédelmi törvény módosításával történt meg
ez, majd az erre vonatkozó kormányrendeletekkel a kormánybiztos feladatai és hatáskörei is
meghatározásra kerültek. Így a kormánybiztos feladatai között szerepelt a gazdálkodó
szervezet vagyoni helyzetének áttekintése, a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű
kötelezettségvállalásának a jóváhagyása, ellenjegyzése, a rendkívüli intézkedések bevezetését
előidéző helyzet közvetlen elhárításával, illetve a következmények enyhítésével
összefüggésben döntés a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó
ügyekben, és kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szemben a Hvt. szerint a
szolgáltatás, így a meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás elrendelését.

Így a szükséges jogi előfeltételek megteremtése után a kormány dr. Bakondi György
tűzoltó altábornagy urat nevezte ki kormánybiztosi feladatok végrehajtására. A kormánybiztos
munkáját két helyettese, felügyelők és szakértők segítették. A felkért felügyelők, szakértők
megbízóleveleik átvételét követően kezdték meg tevékenységüket. Működési rendet adott ki a
kormánybiztos, amelyet a cég vezetősége is megkapott. Az állami felügyelet június 30-án
megszűnt, az üzem újraindítása ugyan október 4-én a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az egységes környezethasználati engedélyhez
kötött tevékenységét határozatában megtiltotta, majd ezt fellebbezte az üzem, és a benyújtott
szakértői vélemények, állásfoglalások alapján az eljáró hatóság 2010. október 15-én a X-es
kazetta feltöltését engedélyezte, amellyel egyidejűleg a korábbi tiltást korlátozásra
módosította, így a termelés újraindulhat. (Közbeszólásra.) A X/A-ról van szó, igen. A
termelés így újraindíthatóvá vált, és a körfolyamat újraindítását még aznap megkezdték, és
szintén csak azt tudom mondani, hogy 5000 ember munkahelyének a megmentése ezzel
megtörtént.

2011. március elején bevezetett úgynevezett száraztechnológia, melyről már szó volt, a
vörösiszap-kezelés új módszere bevezetésre került, a technológiafejlesztés eredményeként
megszűnt a folyékony anyag kibocsátása.

A kormánybiztos a BM OKF, valamint az újjáépítési kormányzati koordinációs
központ transzparens működése jegyében, figyelembe véve természetesen a cég érdekeit,
azok üzleti titkait, tevékenységéről folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt. A közvélemény
tájékoztatása nagyon fontos volt. A tájékoztatás egyik legfontosabb csatornája az OKF
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honlapja mellett az október 20-án indult internetes oldal www.katasztrofabiztos.hu címen,
amely a MAL Zrt. állami felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről széles körben
tájékoztatta a látogatókat, tehát minden információ elérhető volt. A honlap megjelenésétől
számítva 2-3 napon belül frissült az események függvényében, most pedig a mi honlapunkon
is, hiszen a mai napon is kerültek fel információk. A napi közlemények fényképfelvételekkel
bővítve kerültek feltöltésre. Nemcsak az aktuális hírek jelentek meg, hanem az állami
felügyelet fennállására a felügyeletet szabályozó jogszabályok is felkerültek, illetve azok
értelmezésére kiadott egyéb állásfoglalások és a levelezések is elérhetők voltak. A honlap
indulása óta 22 ezer látogatója volt e honlapnak, ezt június 30-áig üzemeltettük. A weblapot
külföldről is több mint 50 ezren tekintették meg.

A kormánybiztos számos alkalommal tartott lakossági fórumot, lakossági tájékoztatót,
hazai és nemzetközi sajtótájékoztatót. Én nem sorolom fel, hogy a helyszínen hány
nemzetközi tévétársaság forgatott. A kormánybiztos, illetve nevében az OKKT parancsnoka
nagyon sok képviselőt, nemzetközi képviselőt, Európai Bizottságból képviselőket fogadott.
Többek között természetesen ott volt Kepli Lajos a Kolontár melletti vörösiszap-tározó
alkalmával, hiszen önt is fogadta ott az OKTT és az üzem is, és természetesen még nagyon
sok képviselő urat is.

Az épülő lakóparkra vonatkozóan az érdeklődőknek nyílt napokat szerveztünk. Élénk
érdeklődésre tekintettel a kormánybiztos hangsúlyosan kommunikálta a MAL Zrt.
száraztechnológiájának bevezetését, amely úgy a cég mint a környékbeli lakosság biztonsága
szempontjából megítélésem szerint igen fontos és nagy jelentőséggel bír.

Valamennyi szervezetről elmondható, akik a kormánybiztossal együttműködtek és
dolgoztak, hogy az ő együttműködésük pozitív volt, és hozzájárult ahhoz, hogy a cég
megszüntette a működéséből adódó kontrollálatlan kockázatokat.

A hasonló helyzetek elkerülése érdekében mit kezdeményeztünk, milyen
intézkedéseket tettünk? A helyzet jogi szabályozása. A SEVESO II-ről már a mai napon
beszéltünk, és a bányászat közben keletkező hulladék, így a vörösiszap feldolgozása korábban
nem szerepelt a magyar jogban. A kolontári katasztrófa után került be a bányászati törvénybe,
így a bányászati hulladék kezelését ma már a bányafelügyelet engedélyezi. Ennél a témánál
majd egy kicsit hosszabban szeretnék idézni, hiszen itt a katasztrófavédelemnek ez egy
nagyon fontos momentuma volt.

A környezeti és bányászati jogok szabályozást érintő hiányosságok kiküszöbölésének
első lépése a bányászati hulladékokkal kapcsolatos szabályozás módosítása volt. A bányászati
hulladék témában több törvény módosításra került, így a bányászatról szóló törvény is, amely
kiterjesztette a bányászati hulladékra, bányászati tevékenység során keletkező hulladékra,
valamint a bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszapot is ide kell érteni.

A bányafelügyelet hatásköre is kibővült, ezt egy kormányrendelet tette lehetővé, és
ehhez szükséges tudnunk, hogy a bányászati hulladékok kezelésével és az ehhez szükséges
létesítmények, berendezések építésével, használatbavételével, üzemeltetésével, bezárásával,
hatósági eljárásokkal bővült ki a bányafelügyelet hatásköre. Többek között itt jogkört
biztosítanak a katasztrófavédelem részére is, a katasztrófavédelmi hatóság részére, az
úgynevezett belsőveszély-elhárítási terv ellenőrzése vonatkozásában, illetve az építészeti,
használatbavételi engedélyezési eljárásban szakhatóságként vehetünk részt. Eddig nem
vehettünk itt részt, és ezzel külső veszélyhelyzeti terveket kell készíteni, amelyeket a
polgármesterrel a BM OKF területi szervei fogják elkészíteni, ez is egy új elem, ezek
különben elindultak.

A tett intézkedésekhez, ezt folytatva, a polgári védelmi szerződési kötelezettség alapján
készülő üzemi és települési veszélyelhárítási tervek felmérése és ellenőrzése megtörtént az
országban, ezt 9 megyei igazgatóság 22 iszaptározó esetében megtette, és itt az
önkormányzatokkal, az üzemek tulajdonosaival megtörténtek a veszélyelhárítási, az üzemi és
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települési veszélyelhárítási tervek átdolgozása valamennyi érintett zagytározó
vonatkozásában. Azt kell kijelenteni, Magyarországon a nyilvántartott zagytározók állapota az
illetékes hatóságok folyamatos ellenőrzése alatt áll, ez fontos.

A katasztrófavédelem a példátlan és világviszonylatban is egyedülálló katasztrófa
során a beavatkozásra rendelkezésre álló erőket, eszközöket igénybe vette, eszközeiket a
helyszínre rendelte. A katasztrófavédelem végezte a lakóparkok kivitelezési, átadási és
bontási munkálatait, azok irányítását, koordinálását, és azt már előzőleg is mondtam, hogy
mindezek ütemezetten végrehajtásra kerültek és kerülnek. A katasztrófavédelem vezetése
centralizáltan, a kialakult helyzet kezelése érdekében időben és térben eredményesen
működött, úrrá volt a helyzeten, megtette mindazon intézkedéseket, amelyekkel
helyreállítható a lakosság élet- és vagyonbiztonsága, és ehhez természetesen a természetről és
az épített környezetről is beszélünk.

Folyamatos volt a vízellátás, folyamatos volt a víz- és a levegőszennyezettség mérése.
Megítélésem szerint a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet és annak többszöri
meghosszabbítása, valamint a végrehajtott lakosságvédelmi intézkedések, a helyreállítási és
újjáépítési folyamatok elősegítését a szolgáló intézkedések bevezetése indokolt volt, és
szükséges volt ez a terület mihamarabbi rehabilitációja érdekében.

Az iszapkatasztrófa és az azt megelőző ár- és belvízi tapasztalatokat összegeztük, és a
kormánynak benyújtottunk egy koncepciót a katasztrófavédelmi rendszer javításával és
fejlesztésével kapcsolatban, amelyet követett egy jogszabályi törvénycsomag. A
törvénycsomag a törvénymódosítások alapján az országgyűlési elfogadásuk esetén, amelynek
szeptember 19-én lesz a végszavazása, a katasztrófavédelmi, a polgári védelmi igazgatás
átstrukturálására, az irányítási rendszer egyértelműsítésére fog sor kerülni.

A törvény alapján a veszélyes üzemekre vonatkozó, illetve veszélyes anyagokkal és
feldolgozással foglalkozó üzemekkel, valamint a veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi
szállításának ellenőrzésére vonatkozó szabályozással egységesül a korábbinál szélesebb
körben biztosítva a katasztrófavédelem számára a katasztrófák megelőzhetőségének
lehetőségét, tehát a megelőzés lesz a prioritásunk. A kormány-előterjesztés az alaptörvénnyel
összhangban tartalmazza és megújítja, itt meg szeretném megerősíteni és aláhúzni, a
különleges jogrendre vonatkozó szabályokat, amelynek éppen az iszapkatasztrófa volt az
egyik fontos tapasztalati eleme, illetve a bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli
intézkedések részletes és a korábbinál hatékonyabb védekezést lehetővé tevő megelőzési
szabályoknak a meghozatalát. Nyilvánvaló, hogy e szabályozással lehetőség fog nyílni a be
nem következett, illetve az előrelátható vagy valószínűsíthető természeti vagy netalántán ipari
katasztrófákra, hogy a felkészülési tevékenység időben megtörténhessen, meg tudjuk azt
kezdeni.

A már bekövetkezett katasztrófák esetére viszont azzal kapcsolatban a védekezés
vezetésének megújítását is e törvényben megjelenítettük. Még ha nem is szorosan, de nagyon
fontos, hogy a tűzvédelem állami kézbe történő helyezésével egy egységes rendvédelmi és
megfelelő szintű irányítással bíró rendszer kerül kialakításra, mellyel a meglévő kapacitások
jobb hatásfokú kihasználásával, az erő- és az eszközállomány optimális tervezésével, annak
rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet fog eredményezni, és nyilvánvaló, az anyagi
erőforrások ésszerű felhasználásával fog ez megtörténni.

Az országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról fog
dönteni szeptember 19-én, hiszen a törvényjavaslat zárószavazására kerül sor. Kiemelten
fontos nóvuma a törvénynek, hogy integrálja korábban különböző jogszabályokban a
különböző alapokon álló polgári védelmi, katasztrófavédelmi, illetve tűzvédelmi
kérdésköröket.

A katasztrófavédelmi törvényhez természetesen számos végrehajtási rendelet tartozik,
kormányrendelet, miniszteri rendeletek. Ezek száma 43, amelynek kidolgozása szintén
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megtörtént, folyamatosan történik és közigazgatási egyeztetés keretében megtárgyalásra
került. E végrehajtási rendeletek is a törvény szellemében a magyar katasztrófavédelem
egységes rendszerbe foglalása, a lakosság nem fegyveres összeütközésének időszakára
vonatkozó védelmének, azaz a polgári védelem letisztult szabályai igénylik a törvényi szintet
követő végrehajtási rendeletek kidolgozását, és a kormányrendelet-tervezetek tartalmazzák a
nemzeti védekezésnek a rendszerét, a katasztrófák és az elhárításukra történő felkészülést, a
beavatkozást, a helyreállítási periódusokat, amelyek szintén a vörösiszap kapcsán nagyon
fontos tapasztalatokat adtak részünkre, amelyeket a jogszabályokba beépítettünk.

Az áldozati felelősségi körök, a kormányzati koordináció érdekében kormánybizottsági
formában működő szerv felállítását javasoljuk. Az irányítási kérdéskörön túlmenően pontosan
meghatározásra kerülnek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek védekezésbe bevonható
társszervek feladatai, valamint az egyes helyzetekre vonatkozó lakosságvédelmi intézkedések,
és ezáltal a lakossági magatartások is szerepelni fognak.

A végrehajtási rendeleteken túlmenően, hiszen a tapasztalatokról kell, hogy szóljunk,
mi készítettünk egy országos bevetési, irányítási tervet is a Magyar Köztársaság területére. Ha
katasztrófahelyzet történik, akkor annak kezelése érdekében az érintett szervezetek hatékony
együttműködését fogja garantálni. Ezt az országos bevetési tervet a megyei bevetési irányítási
tervek is követték.

És még mit tettünk? Iparbiztonság, a hatóság tervezett együttműködése. Hiszünk
abban, hogy egy erős iparbiztonsággal tudjuk a hasonló ipari baleseteket megelőzni vagy a
katasztrófákat, hiszen a BM OKF és területi szervei az iparbiztonság szakterületének feladat-
és hatáskörébe utaló feladatait kell eredményesen végrehajtani. Melyek ezek? A veszélyes
ipari üzemekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések, amelyeket most is gyakorolunk, ezeknek
az engedélyezési, felügyeleti, területi szervek katasztrófavédelmi feladatairól kell, hogy
szóljak, amely ki fog terjedni több, eddig nem sorolt ipari üzemre, tehát küszöb alatti
üzemekre is, azok tevékenységére, valamint a veszélyes anyagok közúti szállításán túlmenően
a vízi, a légi és a vasúti szállításra vonatkozólag, és a szabályozást ki fogjuk terjeszteni.

A törvény elfogadásával létrejön egy egységes iparbiztonsági hatósági rendszer, és
bevezetésre kerül a szabályozás hatálya alá tartozó üzemeltetők, katasztrófák elleni
védekezést támogató katasztrófavédelmi hozzájárulás intézményi rendszere is. Így az
iparbiztonsági felügyeletet a BM OKF szervezete fogja végezni.

Ezt a felsorolást és ezt a logikai sorrendet, amelyet a tájékoztatóban megtettem, azért
kellett, hogy megtegyem, hogy olyan képet adjak önöknek, hogy a katasztrófa
bekövetkezésének pillanatától a mai napig mit tesz a kormány, a parlament, és természetesen.
lebontva, még a katasztrófavédelmi igazgatóságok vonatkozásában is, hiszen a kormány, a
minisztérium, az OKF a lakosság biztonsága, a települések biztonsága, a beavatkozások
hatékonysága érdekében tette mindazokat a javaslatokat, előterjesztéseket, amelyeket én itt
felsoroltam.

Elnök úr, köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki
kíván kérdést feltenni? (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő úr, parancsoljon.

Kérdések, hozzászólások

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Két kérdésem volna, illetve az egyik
igazából csak egy pontosítás, hogy biztos jól értsük, amit hallottunk. Szó volt a SEVESO
hatályról, hogy a MAL Zrt. tevékenysége nem tartozott a SEVESO hatálya alá. Nekem a
kérdésem az, hogy amikor a SEVESO besorolás megtörtént, akkor milyen dokumentáció
alapján végezték el ezt a besorolást. Azért kérdezem, mert a bizottság korábbi ülésein már
előkerült az a probléma, hogy amikor a lerakott anyagot nemveszélyes hulladéknak
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nyilvánították, akkor tulajdonképpen nem azt vizsgálták, ami ténylegesen a tározóban volt,
hanem egy teoretikus vörösiszapra mondták azt, hogy ez nem veszélyes. Azt a vegyes anyagot
pedig, ami vörösiszapot és egy technológiai folyamatba visszavezetett lúgot tartalmazott, de
konkrétan nem volt a tározóban, ennek a tulajdonságait nem vizsgálták a nem veszélyes
hulladékként való besorolásnál, hanem azt mondták, hogy a vörösiszap amúgy nem veszélyes
hulladék. A SEVESO besorolás során mi volt a besorolás alapja, tehát a vörösiszap, vagy
figyelembe vették-e a rajta elhelyezkedő nagy mennyiségű, több százezer tonnányi lúgot?

A másik kérdésem pedig megint csak itt korábban is, mai ülésünkön is többször szó
volt a belső védelmi tervről, tehát a MAL Zrt.-nek a védelmi tervéről, ugyanakkor ehhez
kapcsolódna egy külső védelmi terv, amit az érintett vagy veszélyeztetett településeknek kell
elkészíteniük, a hatóság részvételével önálló jogszabályban kihirdetni a település
veszélyelhárítási terve részére a 18/2006. kormányrendelet alapján. Rendelkezett-e Kolontár,
illetve Devecser vagy más települések ilyen külső védelmi tervvel, és ezek megfeleltek-e a
formai kritériumoknak, illetve tartalmilag, ahogy láttuk, a belső védelmi terv nem a realitások
talaján mozgott, ezek a külső védelmi tervek hasonlóan elégtelenek voltak-e? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, további kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én is
feltenném a kérdéseimet, átadom az elnöklést.

(Gőgös Zoltán átveszi az ülés vezetését.)

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Átadom a szót elnök úrnak.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Részben már Jávor Benedek
képviselőtársam elmondta szintén ezzel a témával kapcsolatban, még visszatérve lett volna
hasonló észrevételem. Itt azért valami nagyon nem stimmelhet, ha egy akadémikus, egy
egyetemi professzor és egy hatóság igazgatója egyöntetűen kijelenti, hogy a nátrium-hidroxid
nem veszélyes anyag, márpedig ha sarkítva, de végül is ez történt, akkor itt valami nagyon-
nagyon nem stimmel. Teljesen egyértelmű egyébként, a szakvéleményből is, ha jól
emlékszem, az derül ki, hogy a mintát nem a X-es tározóból vették, hanem a már lezárt
tározókból, ahol egy teljesen más állagú és jellegű anyag és nyilván más pH-jú anyag
helyezkedik el.

A másik pedig, egy teljesen más szempontból szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést
feltenni. Amikor a katasztrófavédelem megkezdte a mentési tevékenységet, illetve azt is
mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez majdnem egybeesik a katasztrófa bekövetkezésével,
milyen volt az időjárás, különös tekintettel a szélre. Nagyon egyszerű kérdés, nyilván más
forrásokból is erről tájékozódunk, de ha van önnek erről információja, akkor szeretném, ha
megerősítené. Köszönöm szépen.

(Kepli Lajos átveszi az ülés vezetését.)

ELNÖK: Egyben meg is adom a válaszlehetőséget.

Dr. Hoffmann Imre válaszai az elhangzottakra

DR. HOFFMANN IMRE tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató-helyettes: Tisztelt Elnök Úr!
Jávor Benedek képviselő úr kérdésére, hogy a katasztrófavédelem mint hatóság mi alapján
sorolta be a SEVESO hatálya alá, vagy sem. Mi a besorolás módszere? Adatszolgáltatás, az
üzem szolgáltat adatot. Ezt mi egy hiteles adatnak tekintjük, ezen túlmenően a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól kaptunk adatot, a
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
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Intézetétől, tehát e háromra alapoztuk, hogy nem soroltuk be, amelyet az Európai Bizottság
megerősített, hogy a nátrium-hidroxiddal együtt sem tartozik ebbe. Természetesen szükséges
mindig elmondani, hogy a sósav is veszélyes anyag, minden veszélyes anyag, de ezen
besorolások különböző képletek és segédletek alapján történnek úgy a bányászati, a SEVESO,
hatálya alá. Én ezt a dolgot azért nem kívánom ragozni és természetesen kérdéseikre
válaszolni fogok, de az Európai Bizottság által visszaigazolt dokumentum alapján, amelyet a
Magyar Kormánynak címeztek, most már így együtt olyan dokumentumhalmaz áll
rendelkezésünkre, amely azt bizonyítja, hogy a katasztrófavédelem helyesen járt el.

A külső védelmi terv, belső védelmi terv. Igen, képviselő úr, azoknak a településeknek,
illetve üzemeknek van külső védelmi terve, amelyek a 18/2006. kormányrendelet hatálya alá
tartoznak. A MAL Zrt. nem tartozott, így nem volt külső védelmi terve, ellenben volt a
településnek veszélyelhárítási terve, amelyet a polgári védelmi tervezés alapján kellett
elkészíteni, amelyet a polgármester hagy jóvá az üzem adatszolgáltatása alapján. Az üzem
adatszolgáltatása alapján – meg kell nézni azt a tervet – nem a valós helyzetre vonatkozott,
tehát nem olyan adatot adtak a polgármesternek, amelyből következik ez véleményem szerint.
Ön ezt kiválóan ismeri ezt a kérdést, és erre akartam utalni, hogy a katasztrófavédelmi
törvényben ennek a kérdésnek mi elébe megyünk. A települések tényleges és való
kockázatelemzését fogjuk végrehajtani, és ez alapján fogjuk a településeket besorolni, és ez
alapján készítjük el a települések veszélyelhárítási tervét. Tehát 2012. január 1-jén e példából
is okulva teljesen új módszerrel, ha úgy tetszik, a tudomány igénybevételével fogjuk ezt
elvégezni. A mintavétellel kapcsolatban igen, tehát a hatóságnak nem volt adata, hogy honnan
vették az adatot, azt hiszem, majd a nyomozás erre is ki fog térni, tehát mi az adatszolgáltatás,
az adatszolgáltatók adataiból hoztuk meg a döntésünket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, én szeretném felkérni, hogy ezt a levelezést, ami a
katasztrófavédelem vagy a kormány és az Európai Bizottság között történt, ezt a bizottság
rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek.

DR. HOFFMANN IMRE tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató-helyettes: Természetesen, ez
most is itt van nálam, ennek semmi akadálya.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ékes képviselő úr.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, tekintettel arra, hogy a bizottságnak megállapítási
és javaslati joga is vagyon, én maximálisan Jávor Benedek képviselőtársam által feltett
kérdésnél szeretném tényleg kihangsúlyozni, amit magunk is tapasztalunk és te is láttál,
képviselő úr, ott a helyszínen, hogy magának az üzemnek kötelező adatszolgáltatási előírása
van. Itt a vízmennyiség, lúgmennyiség kérdése is ebbe a kategóriába tartozik. Szóval
döbbenet az a nagyságrend, ami a tározó tetején víz- és lúgtartalommal együtt elhelyezkedett,
de döbbenet az is, ami a IX-es kazettán is elhelyezkedett egyébként, közel 500 ezer köbmétert
kellett leereszteni. De én szeretném azt mindenképpen kérni a katasztrófavédelemtől is, hisz
számos panasz érkezik be, és itt most nem olyan panaszra gondolok, amit MSZP-s
képviselőtársak sokszor feszegetnek, hogy mi honnan lett hordva és ki milyen kártérítést és
milyen formában kapta meg. Hanem kimondottan a száraztechnológiából származó anyag
kiszállítási útjának a lerövidítését szeretném javasolni és kérni, hogy a MAL Zrt.-t erről egy
megfelelő határozottsággal utasítani kellene.

Másrészt pedig Pusztamiske és a Lőrintei-tó irányába a X-es kazetta déli fala
környékén még van 6 olyan családi ház, ahol megközelítőleg 25-en élnek, és az elmúlt
időszakban egyrészt szállításból adódó, másrészt a IX-es, X-es lefedetlenségéből adódó
esetleges széljárás, és a széljárás északi irányú, döntő többségében – Kolontár és Devecser
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esetében legalább 90 százalékban – ezt a településrészt, ezt a 6 családi házat nagyon
keményen érinti, és az ott élő embereket is. Teljesen logikus, hogy ez a katasztrófa- és
kárelhárítási folyamatba nem fért bele, viszont a MAL-nak ha lehetne joga és lépési
kötelezettsége abba az irányba, hogy azt a 6 házat és az ott élő 25 élő embert valami úton-
módon arról a területről segítséggel el tudja helyezni, hogy az ő napi gondjaik és problémáik
meg tudjanak oldódni. Hiszen ennél a 4 családnál, ahol 25 személy található, döntő többsége
gyermek, és most is, ha jól tudom, születni fog oda két gyermek, akinek nem szerencsés, hogy
adott esetben északi széljárás alkalmával a szürke és vörös porfelhőben kelljen mondjuk a
napi életét tengetni. Ezt én külön kérném, mert ezt így törvénybe nem tudjuk iktatni, viszont
ráhatás lehet mindenképpen arra, hogy ezen családok helyzete meg tudjon oldódni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Ékes képviselő úr. Amennyiben nincs további kérdés,
akkor áttérnénk az utolsó mai napirendi pontunkra. Megköszönöm Kossa Györgynek és
Hoffmann Imrének a jelenlétet és azt a segítségüket, amit a bizottságunk munkájához
nyújtottak, és a bizottság elnökeként engedjék meg, hogy megköszönjem azt az erőfeszítést és
azt a munkát, amit a katasztrófa bekövetkezése után végeztek azért, hogy minél hamarabb
helyreálljanak az állapotok és minél jobban sikerüljön menteni, ami menthető ott a helyszínen
és a katasztrófa időpontjában és azóta is. Köszönöm szépen. (Kovács Tibor távozik az
ülésről.) A harmadik napirendi pont előtt a bizottsági tagok kérésére rövid szünetet
elrendelek, és akkor folytatjuk Baksa György meghallgatásával a bizottság munkáját. (Rövid
szünet.)

Az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározóinak korábbi helyzete, különös tekintettel
az üzem működésére és a tározási technológiára. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó
átszakadása miatt bekövetkezett ipari és környezeti katasztrófával kapcsolatos szakmai
vélemény, a tapasztalatok ismertetése és a hasonló katasztrófák jövőbeni megelőzésére
vonatkozó javaslatok

Folytatjuk a bizottsági ülést a harmadik napirendi ponttal. A meghívóban kiküldöttek
értelmében felkérem dr. Baksa Györgyöt, a MAL Zrt. és jogelődjének volt vezetőjét, hogy
tartsa meg beszámolóját, különös tekintettel az üzem működésére és a vörösiszap-tározási
technológiára. Parancsoljon, megadom a szót.

Dr. Baksa György beszámolója

DR. BAKSA GYÖRGY a MAL Zrt. korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft. volt
vezetője: Tisztelt Elnök Úr, Képviselő Urak, Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy
először is azzal kezdjem, hogy én 1968-ban kerültem a gyárba a veszprémi egyetem elvégzése
után, és 2002-ig voltam alkalmazva. Ebből az időszakból, 1988 decembere és 2002
szeptembere között az első 12 évet mint vezérigazgató, majd amikor a cégnek az önálló
személyiségi állapota megszűnt és beolvadt a MAL Zrt.-be, attól kezdve pedig vezető
igazgató-helyettesként vezettem az ajkai gyárat.

2002 óta gyakorlatilag kapcsolatom nem volt a gyárral, tehát azokat az állapotokat,
amik 2002 után megváltoztak, azokról tudomásom nincsen.

Annyit szeretnék mondani, elhangzott már, de ezt muszáj hangsúlyozni, hogy ezzel a
technológiával, amilyen az ajkai vörösiszap-tározás volt egész mostanáig, gyakorlatilag a
timföldgyártás közel százéves története során ezzel a módszerrel, döntően ezzel a módszerrel
folyt a tározása a vörösiszapnak. A 80-as években, tehát körülbelül egy 20-30 éven belül jött
ez a bizonyos száraztározási tehcnológia, és ezt egyre elterjedtebb mértékben alkalmazták, a
maradék pedig ahogy itt már elhangzott, a tenger mélyére megy.
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Mi Ajkán meg akartuk csinálni ezt a száraztározási technológiát, de a tulajdonosok
gyakorlatilag a magas költségek miatt ehhez nem járultak akkor hozzá. A veszprémi
egyetemmel mi egyébként folytattunk komoly megbeszéléseket ennek az előkészítésére.

Magáról a vörösiszap-tározó rendszerről. Úgy kell tekintenünk ezt a rendszert, mint az
üzem bármely más pontját. Ez éppen olyan üzemi terület, mint a gyárkerítésen belüli többi
üzemrész, hiszen ez a timföldgyártási folyamat egyik vége, ahol a hulladékanyag jelenik meg,
és tulajdonképpen teljes mértékben az éppen üzemelő tározó úgy üzemel, mint a gyárban
bármelyik része bármelyik üzemnek. Azok a tározók, amik már beteltek, azok más megítélés
alá kell, hogy essenek, illetve azokkal könnyebb a dolgunk. Mindig az éppen töltés alatt lévő,
aktuális medence jelenti azt, amire a nagyobb figyelmet kell fordítani. Milyen figyelmet kell
fordítani rá? Rendkívül fontos a vízegyensúly, vízháztartás nyomon követése. Ezt egy
monitoring rendszerrel lehet elérni, ami azt jelenti, hogy állandóan figyelnem kell, hogy a
vörösiszaptéren az aktuális üzemelő, töltés alatt lévő medencében mennyi a vízmennyiség.
Ezt pedig úgy kell megszabni, hogy mennyi legyen ott a vízmennyiség, hogy oda kitöltünk
csővezetéken egy vörösiszapzagyot. Ez a zagy tulajdonképpen hígítva jön ki a gyárból, ezt
nem az eredeti, gyárban előállott állapotában küldik oda ki, hanem felhígítják, hogy a
centrifugál szivattyúk könnyebben tudják szállítani. Ez utána ott kinn leülepszik, és a víz
tisztáját újból vissza kell vinni a keletkező iszap hígítására, ezáltal tehát egy bizonyos
folyadékmennyiség ott cirkulál. Könnyű belátni ezen terep kapcsán is mint példa, hogy ha itt
belövöm a vörösiszapot, amit hozok centrifugál szivattyúval, akkor a másik sarokban, ahol
van egy víznyelő, odáig már letisztul a folyadék, illetve az iszap már kiülepszik, és tiszta
folyadékot tudok visszavinni a gyárba. Ezért kell gyakorlatilag a vörösiszaptéren, az
aktuálisan üzemelő medencében mindig egy bizonyos mennyiséget tartani. Ez egy
20 hektáros területnél, mint amilyen a X-es tározó, durván körülbelül 1-1,5 méteres
vízréteggel lehet elérni. Éppen ezért ha most ennek utánaszámolunk, akkor az durván egy
300 ezer köbméter víznek felel meg. Ennél többet nem célszerű ott tartani már csak azért sem,
mert hiszen tudjuk a koncentrációját, ennek össznátrium tartalma nátrium-oxidban kifejezve
olyan 3 és 6 gramm/liter között változhat, ez egy jelentős lúgmennyiség, nátrium-hidroxid
mennyiség, gazdaságilag sem indokolja semmi, hogy én ott 5 méteres vízréteget tartsak,
amiben méterenként benne van körülbelül 1000-1200 tonna nátrium-hidroxid, ami több
tízmillió forint.

Ez a bizonyos 300 ezer köbméteres téma, ami a védelmi rendszerekkel kapcsolatban
elhangzott, ebből is adódhat, és most megmondom őszintén, 20 év távlatából erre már annyira
pontosan nem emlékszem, de ezt tartottuk indokoltnak annak idején, hogy maximum másfél
méteres vízréteg legyen az iszapon. Ez a vízegyensúly tartása, és ehhez tehát állandóan
vízmérleget kell felvenni a vörösiszaptérrel kapcsolatban, hiszen amint mondtam, az a
nátrium-hidroxid, ami ott kinn van a vízmennyiségben, az egy gyári leltárnak a része is.
Nemcsak úgy van, hogy azt nem vesszük figyelembe. Az része annak a sok ezer tonna
marónátronnak, ami a gyárban benn van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a vízleltárt
állandóan nézzük, az úgynevezett vízegyensúlyt figyeljük annak érdekében, hogy tudjam azt,
hogy ott a vörösiszaphányón szaporodik nekem a vízmennyiségem vagy nem szaporodik.
Mivel vörösiszapot akarok ott tárolni, éppen ezért nem szabad azt csinálni, hogy nagyon sok
víz legyen, hiszen ha ez a végén, mikor már kezd betelni a tározó, akkor van ez, akkor nincs
helye a vörösiszapnak, márpedig az vörösiszap-tározásra lett építve.

Ehhez viszont, hogy ez a vízegyensúly megfelelő legyen, belső eszközökkel lehet
befolyásolni, hiszen amint az Kossa úr beszámolójából is elhangzott, más vizek is mennek ki,
nemcsak a vörösiszap utolsó mosófokozatából származó vízmennyiség, hanem a gyárban
különböző hulladékvizek kapcsán, felmosóvizek, stb., szivattyút éppen javítanak, kifolyik a
lúgos víz, és azt felmossák. Ezek az ilyen hulladék lúgok mind odakerülnek a vörösiszap-
kinyomó tartályba, ahonnan kimennek a vörösiszaptérre. Ennek a rendszernek mindenképpen
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egy pozitív vízegyensúlya van mindenkor, amire ügyelni kell. Ezt úgy tudom csökkenteni,
hogy részben semlegesítéssel, de akkor elveszik a marónátron, részben pedig belső
felhasználással, bepárlással, de ezek már mélyebb szakmai dolgok, ebbe nem akarok
belemenni. Mindenképpen figyelni kell a vízegyensúlyt, hogy az hogyan alakul, mennyi a
pluszom és mit kell azzal tennem. Hiszen attól a pillanattól kezdve, hogy a résfal megépült,
kívülre nem kerülhet ki az altalajon keresztül semmi, praktikusan a párolgással tud eltávozni,
ami a térség egész éves időjárásának megfelel, ez viszont nem elegendő ahhoz, hogy ezt a
pluszt eltüntesse. Tehát ez a vízegyensúly kérdése.

A másik nagyon fontos téma az, hogy egyenletesen legyen betöltve. Ehhez az kell, és
kellett csinálnunk mindig és erre évtizedes tapasztalatok voltak, hiszen 1942-től kezdve
ugyanilyen tározási rendszer van Ajkán. Ez a tizedik tározó volt, amiből 5 van benn a gyár
területén, azok kisebbek, és a VI-X-ig pedig kinn vannak már a gyár területén kívül. Az is
gyárterület, de nem a kerítésen belül. Ezeket, mindig az aktuálisan töltés alatt álló medencéket
megfelelő menetrend szerint kell belőni, tehát a vörösiszapot, hogy hol továbbítom be a
csővezetéket, azt változtatni kell a gátkoronán épült rendszer segítségével annak érdekében,
hogy az egész terület egyenletesen legyen beterítve vörösiszappal.

Hogy mondjam, mindezeket a dolgokat kontrollálni kell. Erre volt egy monitoring
rendszerünk, amin kontrolláltuk állandóan ezt a bizonyos vízegyensúly-kérdést mérésekkel,
köbözéssel, hálószerűen mértük fel a vörösiszap elhelyezkedését a medencében. Ebből
állandóan számolva lett az, hogy mennyi a vízmennyiség, folyamatosan a monitoring
rendszerben mértük azokat a mennyiségeket, amik oda kikerültek. Mértük azt a mennyiséget,
ami átszivárgott a gát alatt, és a résfal megfogta, a szivárgó árokban összegyűlt és azt IX-es
szivattyúháznál elhelyezett szivattyúkkal emeltük vissza a vörösiszaptér tetejére.

Ugyanakkor szemrevételezéssel is állandóan, hogy mondjam, ellenőrizni kellett. Az is
éppen olyan üzem volt, mint a másik, volt művezető is ott, kezelők voltak folyamatosan a IX-
es szivattyúházban. Ott méréseknek kellett lenni, automata üzemóra-számlálók voltak a
szivattyúkon. A bejövő és kimenő mennyiségeket, iszapmennyiségeket mindent regiszter
mért, stb., tehát ez egy tényleg nagyon komoly monitoring rendszer volt, amivel kézben
lehetett tartani az egész vörösiszaptér működését.

Környezetvédelmi szempontból annyi volt, hogy megépült ez a résfal, és ennek a
résfalnak mind a két oldalán figyelőpult-rendszer épült ki összesen, ha jól emlékszem,
mintegy 240 figyelőpult volt a vörösiszaptér körül. Ezekben rendszeresen, ha jól emlékszem,
minimum 3-4 hetenként kellett mérni a vízszinteket, hogy a résfalon kívül és belül milyen a
talajvíz szintje. Mintáztuk ezeket és megfelelő módon laboratóriumban vizsgáltuk. Ezeket a
mérési eredményeket értékeltük, és a környezetvédelmi hatóság felé pedig továbbítottuk.
Ennek alapján én azt tudom mondani, hogy a résfal mindig normálisan, jól működött, és a
mérési adatok bizonyították azt, hogy a szennyezés az altalajban nem tud a résfalon kívülre
jutni.

Tulajdonképpen ennyi, amit az üzemeltetésről mondanék, és annyi még, hogy
természetesen ennek a szervezeti háttere megvolt, egészen a cég vezetésétől kezdve a
szivattyúkezelőig, beépült a szervezeti és működési szabályzatba, és annak megfelelően
működött ez a rendszer.

ELNÖK: Köszönöm szépen, megadom a lehetőséget a kérdezésre. (Jelzésre:) Ékes
képviselő úr.

Kérdések, hozzászólások

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nekem lenne pár kérdésem. Egyrészt tudott az is, hogy Baksa
György úr az iszapkatasztrófa megtörténte után harmadik nappal fel lett kérve szakmai
tanácsadásra is, de hát a belső viszonyokat mégis csak ő ismerte a 2002 előtti időszaktól
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visszamenőlegesen ’68-ig. Baksa úr több alkalommal elmondta, hogy maga a résfal építése és
a résfal építésénél felgyülemlett csurgalékvizek gyűjtőrendszere 2002-ig, amíg ő volt a cég
irányítója, nem tulajdonosa, hanem irányítója, addig teljes egészében normálisan működött.
Mindegyik szivattyúház, amelyik ennek volt alárendelve, annak alapján végezte a
tevékenységét. Ebben az időszakban lettek megépítve a figyelőkutak kívül-belül, azoknak a
rendszeres mérése, adatszolgáltatása is megtörtént.

Azt szeretném megkérdezni, hogy az akkori tapasztalatát, a 4-ike utáni tapasztalat,
amikor ön szembesült a gát szakadásával, az északi fal elmozdulásával, mert most is azt
mondom, hogy az északi falnak az elmozdulása. A leggyengébb pont majdhogynem a fal IX-
es felé eső részétől számítva 250 alatt, ahol a hatalmas repedés kialakult és lesüllyedt maga az
északi fal, és ebből adódóan maga a csurgalékvíz-rendszerben is tapasztalható volt a hatalmas,
felgyülemlett csurgalékvíz-mennyiség. Magában a medencében itt a becslések szerint, a
legrosszabb becslés szerint másfélmillió köbméter mennyiség zúdulhatott ki, tehát akkor ez
azt jelenti, hogy maga a vízmennyiség túlzottan magasabb volt annál a megengedett vagy
szokásos mennyiségnél. Másrészt pedig a csurgalékvíz csatornarendszernek a nem működése
vonta maga után azt, hogy egyrészt a gáttest alsó részén kialakulhatott egy szivárgás, és a
szivárgás adódott a nátriumlúgtól, hisz voltak olyan tudományos mérések, hogy különböző

anyagoknak a szemcseszerkezetét kezdte ki maga a lúg, tehát ebből adódóan kívül-belül
hatalmas mennyiségű víz volt lehetséges.

Másrészt pedig az, különböző modellezés alapján, amit ismerve a szakadás utáni
állapot szerinti iszapelterítés kazettán belül, amire ön is hivatkozott, tapasztalható volt, hogy
volt olyan hely, ahol 6-8 méteres vízmagasság volt. Ez azt jelenti, hogy magát az iszapot nem
technológia szerint terítették. Nem figyeltek oda az iszap terítésének a jelentőségére. Lehet,
hogy egy oldalról túlságosan sok iszapot lőttek be, fogalmazzunk így, és a másik területen az
északi fal környékén vagy a közepétől az északi fal és a sarok irányába meg túl kevés volt az
iszap. Ez azt jelenti, hogy a víz súlya és a víz mennyisége megkereshette a vörösiszap-tározó
szürke falának azokat a részeit, amelyek tulajdonképpen a lúgtartalomból adódóan
kikezdhetővé váltak, és ez kezdte tulajdonképpen magát az északi fal alsó részét elnyalni,
kikezdeni, és adott esetben olyan átszivárgásokat okozni, amely alapján az északi fal alsó
részének kimosásából történhetett az, hogy egyrészt elrepedt, másrészt leszállt, hisz
54 centimétert süllyedt maga az északi fal, és ez okozhatta adott esetben magának a saroknak
a drasztikus törését.

ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Azt kérdezem meg, hogy
ezt a résfalazást, figyelőkút rendszert ki rendelte el, ki kezdeményezte? Milyen jogcímen? Ez
azért érdekelne, mert valami disszonanciát érzékelek egyébként az egyéb adatszolgáltatási
kötelezettség és eme objektumok elrendelésének, megvalósításának az indokai között. Jó
lenne tisztázni.

ELNÖK: Köszönöm, ha nincs több kérdés, akkor megadnám a válaszlehetőséget Baksa
úrnak.

Dr. Baksa György válaszai az elhangzottakra

DR. BAKSA GYÖRGY a MAL Zrt. korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft. volt
vezetője: Ékes képviselő úr kérdésére, ha jól értettem, hogy egyenetlen volt-e a töltés vagy
ilyesmi. Így nehéz nyilatkozni olyan szempontból, hogy nekem a különböző adatok nem
állnak rendelkezésre, tehát csak amit a szemem látott. Azt én is láttam természetesen, hogy
különösen a szivattyúház körüli részen, meg hát az a fényképeken teljesen egyértelműen
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látszik, hogy olyan sok csupasz terület van növény nélkül, hogy ott huzamosabb ideig valami
nagy mennyiségű folyadék kellett, hogy legyen, és amiatt nem tudott ott a növényzet kinőni.
A másik meg az, hogy a szatellit-felvételeken vannak bizonyos, amit a Google adott közre
például, állítólag 2008-as felvételek, hogy ott voltak bizonyos sötét pontok az északi fal
mentén, illetve a saroknál. Hogy aztán ezek mit eredményezhettek, vagy mi lehet az oka, én
nem vagyok ezek szakértője, hogy ezekből olvasni tudjak. Egy biztos, hogy valami oka
kellett, hogy legyen. Úgy érzem, hogy a nyomozóknak én már október 6-án elmondtam nem a
véleményemet, hanem azt, hogy hogyan kell üzemeltetni egy ilyen vörösiszap-teret. Mit kell
nézni annak érdekében, hogy azt biztonságosan lehessen üzemeltetni. Magyarul a robbantást,
ahogy a legutóbbi híradásokban volt, robbantás mellett minden más is szóba jöhet egészen az
alámosásig, de anélkül nehéz úgy bármit is mondani, hogy az ember nincs birtokában a
különböző adatoknak.

Én nem indikálnám azt a jogot magamnak, hogy én most egy tuti tippet mondjak arra,
hogy mi volt az oka, bizonyos jelek sok mindenre engednek következtetni, de hát ezt a
konkrét adatok nélkül nehéz megmondani, hogy most mi lehetett az oka ennek az egésznek.

Minden bizonnyal egyet még látni, hogy középen tényleg nagyon sok, több méteres
lapály volt. Annak idején még a IX-es medencénél alkalmaztunk olyat, hogy ugyanúgy, ahogy
most a Balatonnál csinálnak egy partfeltöltést és esetleg a mederből veszik az iszapot, akkor
egy ilyen ponton csővezetéken nyomják ki a partra és úgy töltik fel az adott partszakaszt,
ahogy a déli parton történt sok helyen. Ezt mi fordítva csináltuk, hogy a vörösiszapot egy
ponton rendszeren keresztül, csővezetéken nem a fal mellé lőttük, hanem bevittük középre, és
akkor itt lehetett elérni azt, hogy egyenletesen legyenek töltve azok a medencék. Magától a
vörösiszap nem fog bemenni egy ilyen 20 hektáros rendszer közepére, hanem a szélein gyűlik
fel, illetve éppen ott, ahol belövik.

Aradszki képviselő úr kérdésére, hogy a résfalazást ki rendelte el. Annak idején
valamikor a 80-as években, ezt meg nem tudom mondani, hogy kik fedezték fel, hogy az
altalajban, mivel az egész térségnek egy ilyen délkelet-északnyugati lejtése van durván
Kolontár felé azt a mezőt, amit most elöntött az egész áradat, arra terjed az agyagtábla fölött
lévő 5-10 méteres talajrétegben szennyeződés a vörösiszaptér felől. Ekkor rendelték el, hát ezt
az akkori döntést rendelték el, hogy akkor meg kell csinálni a résfalvédelmet méghozzá úgy,
hogy a délnyugati oldalt és a déli oldalt. Ez el is készült, majd utána rendelték el azt, mikor
ennek az ismerete már megvolt, hogy igen, jó ez a résfal és véd, nem enged ki kívülre, akkor
az egész vörösiszapteret be kell keríteni ezzel a résfallal. Persze annak idején a
környezetvédelmi hatóságok adták ki ezt a parancsot, hogy létre kell hozni ezt a résfalat és
meg kell csinálni. Úgyhogy ez aztán valamikor a ’90-es évek végén fejeződött be.
Kétségtelen, hogy a hozzáfűzött reményeket, tehát azt, hogy ne engedje ki a szennyezést a
falon kívülre, hozta és az eredmények egészen addig, ameddig én ott voltam 2002-ig, tényleg
csökkentette, teljesen visszahúzódott az a szennyeződés, ami a kolontári térség felé annak
idején kiment.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést, de sokkal izgalmasabb ez a kérdés,
hogy milyen szennyezésre számoltak ott, milyen természetű szennyezéssel, milyen volumenű
szennyezéssel?

DR. BAKSA GYÖRGY a MAL Zrt. korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft. volt
vezetője: Lúgos szennyezéssel természetesen.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen, ez egy nagyon fontos dolog, tehát valahol
a MAL Zrt. tudatában volt.
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DR. BAKSA GYÖRGY a MAL Zrt. korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft. volt
vezetője: Nem nehézfém, mert azok is vizsgálat tárgyát képezték, de ez durván a lúgos
szennyezés volt, ami problémaként hatott. Egyébként a térségben azért is tették a ’60-as
években még, amikor eldöntötték a VI-os medencének az elhelyezését, azért esett erre a
területre a választás, hogy ez alatt az egész térség alatt, pontosan nem tudom megmondani,
hány négyzetkilométerre terjed ki, de jóval nagyobb, mint a vörösiszaptéri rendszer, egy
hatalmas agyagtábla helyezkedik el, ami az akkori tervezői, geológiai kutatások szerint 50-
100 méter vastag agyagréteg, ez fölött van az az 5-10 méter vastag talajréteg, és erre települt
rá a vörösiszap-tározó, hogy a dunántúli karsztvízrendszerbe egy esetleges szennyeződés ne
tudjon lefelé menni, ezért került erre. Vizsgálták egyébként Városlőd térségétől kezdve
egyébként Pusztamiskéig a területet, hogy hová legyen a vörösiszaptér elhelyezve, és ezért
esett erre a területre, merthogy ez alatt, és kétségtelen hogy eddig, hiszen most már a
térségben mintegy 70 éve megy a vörösiszaptározás, a karsztvízben semmi probléma nem
jelentkezett.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem kommentálom az elhangzottakat, én azért
erre vonatkozóan nem volt direkt jogi szabályozás 2000 előtt. 2000-ben lett a 33/2000.
kormányrendelet, ami a talajvíz védelméről szólt. Az elődeink azért gondosabban jártak el,
mert feltételezték és gondolták, hogy a talajvízben a lúgos, iszapos tározó környékén
szennyeződés bekövetkezhet, tehát veszéllyel jár ez a vízminőségre és talaj minőségére és
ezért rendelték el ezt a résfalazást is.

Számomra azért érdekes dolog, hogy van egy adatszolgáltatási kötelezettség, van egy
résfalazás, ami azzal kalkulál, hogy ott bizony veszélyes anyagok kerülhetnek ki a talajba,
talajvízbe, és van egy bejelentési kötelezettsége a MAL Zrt.-nek a tekintetben, hogy milyen
anyag is az a vörösiszap, amit tárol, ez a veszélyes hulladék, nem veszélyes hulladék kérdése.
Van egy másik jelentési kötelezettsége a katasztrófavédelem felé, hogy kérem szépen, tárol-e
olyan mennyiségű veszélyes anyagot, ami egyébként a besorolását megváltoztatná. Az elsőnél
igent mond még jóval a baleset bekövetkezése előtt, a másik kettőnél, amikor ez bizonyos
anyagi és technológiai következményekkel járna, nemet mond. Talányos ez számomra, és
csak ezt szerettem volna jegyzőkönyvben rögzíteni.

ELNÖK: Köszönjük szépen, (Jelzésre:) Ékes képviselő úr.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nekem még további kérdésem van, mert a résfalazással
egyrészt a technológiai többlettevékenység is megváltozott. Egy résfalon belül tartotta a
csurgalékvizeket és az esővizet is. Ebből adódóan szeretném azt megkérdezni, hogy az ön
idejében, tehát 2002-ig jelentett-e gondot egyáltalán a többlet-csurgalékvíznek a kazettákra
történő visszavezetése, majd a technológiába történő üzemszerű visszajuttatása az üzem
területére, vagy jelentett-e problémát esetlegesen egy nagyobb esővízmennyiség, hogy a
technológián keresztül azt ne lehetett volna visszavezetni üzemszerűen az üzem magára
területére és újrahasznosítani tulajdonképpen, hisz az egy körforgalom. Amit kijuttatok lúgos
vizet, visszarakom a technológiába, és akkor kezdődik a folyamat, tehát jelentett-e ilyen
problémát.

Itt nagy kérdés volt a katasztrófa kitörése után, hogy adott esetben mennyi volt a
vízmennyiség, mi volt a széljárás és mekkora volt az esős időszak abban az időszakban, mert
ha jól emlékezem rá, augusztusban volt egy nagyobb eső és a Torna-patak mentén lehet
tapasztalni, hogy egy hirtelen lefolyással le is zúdul a Torna-patakon. Az ön idejében is voltak
nagy esők Ajkán, mert emlékszem rá gyerekkoromban, hisz Ajkán születtem, hogy volt
akkora eső meg árvíz, hogy tulajdonképpen a lakótelepen a pincéket teljesen elöntötte,
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hidasokat vitt el, embereket vitt el. Jelentkezett-e egyáltalán az ön idejében csurgalékvíz-
többlet, esővíztöbblet akár a kazettán kívül vagy pedig a kazetta tetején?

DR. BAKSA GYÖRGY a MAL Zrt. korábbi jogelődjének, az Ajkai Timföld Kft. volt
vezetője: Tulajdonképpen ezek nem jelenthetnek problémát. Szóval ez a rendszer, ami ott az
én időszakomban megvolt és nem én terveztem, félreértés ne essék, azt üzemeltetni kellett
megfelelő módon, figyelni kellett. A csurgalékvizek gyakorlatilag mit okozhatnak, ha nő a
mennyisége? Ezért a vörösiszaptéren minden ilyesmit figyelni kell, hogy a mennyiségek hogy
alakulnak. Általában azt néztük mindig, hogy milyen mennyiségű a csurgalékvíz napi
mennyisége, mennyi szivattyúnak kell ott dolgozni ahhoz, hogy ne menjen vissza, tehát hogy
ne legyen nagy mennyiségű csurgalékvíz, mert ha az lett volna, akkor annak minden
bizonnyal olyan nyomai lettek volna, hogy egy vagy több helyen buzgárak törnek fel vagy
komolyabb szivárgás van valahol. Ezeket látni lehet. Ha nő az a csurgalékvíz, elsősorban az
ilyen jellegű veszélyekre a csurgalékvíz mennyisége az, ami figyelmeztet. Ezt nem úgy kell
elképzelni, hogy egyik óráról a másikra, hanem bizony úgy néz ki, mint az árvízvédelmi gát,
ahogy működik bármelyik árvíznél, ott se úgy van, hogy hirtelen megjelenik. Jó, hogy ha át
tud szakadni egy gát, átázik, hirtelen eldurran, az egy más kérdés, de ez a gátfal nem olyan
jellegű. Ha most megnézzük a törését abban a pillanatban, amikor történt ez a baleset, látni,
hogy az a gát nem ázott át, nem is tud úgy átázni, mint egy normál körtöltés. Itt lassan, ha nő,
hol mehet ki egyáltalán úgy istenigazából a víz? Az altalajon keresztül. Ha nincs elég
vörösiszap például elég mennyiségben, mert maga a vörösiszap is tömít azért, éppen ezért
mindig úgy kezdtük az új medencéket, hogy a fala mentén mentünk körbe, hogy ott legyen
tömítés, és utána lehetett emelni a szintet. Azt tudni kell, hogy a csurgalékvíz soha nem úgy
volt, hogy hirtelen elkezdett megemelkedni. Olyan sose volt, hogy kritikus értéket ért volna
el, de természetesen nőhet, és akkor meg kell tenni azokat az intézkedéseket ugyanúgy, mint
az árvízvédelmi rendszereknél, megkeresni a gáton belül vagy gáton kívüli pontot, ahol
problémák vannak.

Tulajdonképpen talán egy eset volt olyan, amikor ilyen intézkedést kellett tenni, hogy a
falon belül növelni kellett a vörösiszap-mennyiséget, a falon kívül a IX-es szivattyúháznál
volt egyszer egy eset, hogy ott egy buzgárszerű jelenség jött, és akkor ott, mint az
árvízvédelmi rendszereknél, ellennyomással rendezték a problémát, de gyakorlatilag ilyen
nem nagyon fordult elő. A csurgalékvíz mennyiségét nagyon erősen figyelni kell, azzal nem
lehet gyakorlatilag játszani.

Az eső kérdése. Kérem szépen, ez a tározó végül is arra készült, hogy a végén beteljen
teljesen vörösiszappal. Ha most egyenletesen töltjük ezt a rendszert iszappal, és az iszapszint
ott nagyjából egyenletes tényleg, akkor tételezzük fel azt az esetet, amikor még mondjuk a 10
méter magasságból már csak egy méter van hátra, és tartjuk rajta ezt az 1-1,5 méteres
vízszintet, amiről az elején is említést tettem. Akkor, ha esik mondjuk 100 milliméter eső egy
óra alatt, akkor az 10 centivel megnöveli az akkori aktuális szintet, nem többel. Legfeljebb
még annyi, hogy most ezt vegyük úgy, hogy a résfal területe reprezentálja a befogadandó
vízmennyiséget, de ez akkor se jelent olyat, hogy azonnal fél méterrel megnő a vízszint. És
utána, amikor elmúlik az eső vagy van ilyen szárazabb időszak, mint a mostani, ezeket kell
nagyon jól felhasználni arra az időszakra, hogy megfelelő módon eldöntöm, hogy
semlegesítem azt a vizet, ami mondom, ugyan marónátron-veszteséggel jár, hiszen akkor
kiengedem a patakba semlegesítve, vagy pedig bepárolva a gyári rendszerbe, az is
természetesen pénzbe kerül, de akkor bizonyos marónátron megtérül, tehát visszajön. Ezt a
gyár mindenkori aktuális vezetésének kell eldönteni, hogy ő melyik dolgot preferálja jobban,
egyáltalán műszakilag éppen melyiket tudja jobban csinálni. Egyvalamit nem lehet, hogy nem
csinálok vele semmit sem, tehát mindenképpen a vörösiszaptérnek az ilyen értelemben való
gondozását állandóan meg kell tenni.
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ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót és a kérdések megválaszolását, hogy ha
nincs több kérdés, akkor megköszönöm önnek, hogy eljött és részt vett a bizottsági ülésen,
segítette a munkánkat. A bizottság tagjainak is megköszönöm a részvételt.

A következő bizottsági ülésünk ugyanebben az időpontban jövő héten szerdán
10 órakor lesz. Előzetes terveink szerint az utolsó meghallgatásokat tartjuk meg, a MAL Zrt.-
nek a jelenlegi tulajdonosait hallgatjuk meg, illetve a MOTIM Zrt. részéről pedig meghívtuk
Gyurcsány Ferencet. Meglátjuk, hogy ki fog a meghallgatottak közül eljönni, még nem
kaptunk visszajelzést, és ezzel a meghallgatások sorát befejeztük, és utána pedig a jelentés
összeállítása és a következtetések levonása következik.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 47 perc)

Gőgös Zoltán Kepli Lajos
a vizsgálóbizottság

alelnöke
a vizsgálóbizottság

elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


