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(KOL-15/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

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

2011. október 11-én, kedden, 13 óra 03 perckor  
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

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

 
A vizsgálóbizottság jelentésének összeállítása, az elkészült részfejezetek bizottságon belüli 
megbeszélése 
 

Előadó: Kepli Lajos , a vizsgálóbizottság elnöke 
illetve a részfejezetek készítői 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kepli Lajos (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a vizsgálóbizottság alelnöke  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Ékes József (Fidesz)   
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Jávor Benedek (LMP)  
Kovács Tibor (MSZP)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
 
 

Hozzászólók:  
Dr. Juhász István szakértő  
Dr. Kozéky László szakértő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

KEPLI LAJOS (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Megkezdjük az ülésünket, ami az eddig megszokottaknál valószínűleg sokkal 
rövidebb lesz.  

Mai adminisztratív teendőink a bizottsági jelentés elkészültének, az előrehaladásnak az 
állapota, illetve az egyes fejezetek milyen fokban vannak kész vagy nincsenek, és ki-ki az 
önmaga által felvállalt fejezettel hogy áll. Nyilván ezeknek a határidőknek, amik a táblázatban 
szerepelnek, elég nagy jelentőségük van, mert nagyon rövid a határidőnk, az október hónap.  

Jövő héten ki kell küldjük az érintetteknek a jelentéstervezetet ahhoz, hogy ők azt azon 
a héten véleményezni tudják, és az ő véleményüket a szabályozás szerint szintén bele kell 
vennünk a jelentésbe, aztán pedig a rá következő héten, az már október utolsó hete, akkor 
pedig be kell nyújtanunk a parlament elé, illetve előbb a bizottságnak meg kell vitatni és el 
kell fogadni a jelentést. Nagyon szoros és feszes a határidő, ezért kérem, hogy aki felvállalta, 
hogy gazdája lesz egy-egy fejezetnek, az mindenképpen ezen a héten juttassa el minél 
hamarabb az anyagát, és ahhoz, hogy ezt körbe tudjuk küldeni és a bizottság többi tagjai, és a 
szakértők is véleményezni tudják, illetve még finomítani tudjunk rajta, ahhoz mindenképpen 
minél hamarabb meg kell ejteni. 

Ami már készen van, legalább is a munkaváltozata, amit a titkárság elkészített, a 
jelentés A fejezete, ami a törvényi előírásokat és az országgyűlési határozatban foglaltakat 
foglalja magába, eljárási rendet, munkatervet, vizsgálati módszereket, ezt meg is kapta a 
bizottság minden tagja, ki lett osztva nyomtatott változatban és emailben is megkapta 
mindenki. Ezt lehetne egyszer véleményezni, illetve most lett kiosztva, emailben még nem lett 
azt hiszem körbeküldve, Jávor Benedek által elkészített fejezet, aminek ő volt a gazdája, tehát 
a magyar alumíniumipar által hátrahagyott más telephelyekről, vörösiszap-tározókról szóló 
beszámoló.  

A C fejezet első pontja van kész, ami a magyar kormány által az elmúlt év során tett 
intézkedések és törvénymódosítások felsorolása. Gyakorlatilag itt tartunk, ennyi az, ami kész 
van, és itt azért történtek önkéntes vállalások. Ezeket mindenképpen részint a bizottság tagjai 
meg a szakértők felé jelzem, hogy várjuk, és szeretném, ha a bizottság tagjai nyilatkoznának, 
hogy mikor tudunk ezzel érdemben foglalkozni, mikor lesz meg az általuk felvállalt fejezet. 
Illetve az eddig beérkezettekhez képest bármilyen hozzászólás, kérdés, vélemény, ha van, 
akkor azt is várom.  

Amint mondtam, az A fejezet megvan, a B fejezetből az 1-es pont a magyar 
alumíniumipar privatizációja. Itt én, illetve Forrai Richárd szakértő kollégám kértük ki azt a 
nagy mennyiségű dokumentációt, ami a privatizációval kapcsolatos szerződéseket és 
egyebeket foglalja magába. Ennek az összefoglalónak az elkészítését mi vállaltuk magunkra. 
Ez hamarosan a napokban el is készül. 

A második része a timföldgyártás, a technológia, illetve az engedélyezés, stb., tehát 
hogy a technológia hogyan működött vagy nem működött, és mi történt tulajdonképpen, ezt 
Kozéky László szakértőnk vállalta magára, illetve szintén Kozéky Lászlóhoz tartozik maga a 
tározótérnek, a kazettának a helyzete, állapota és az ott történtek. 

Aradszki képviselő úr vállalta el a hulladékminősítéssel kapcsolatos pontot, fejezetet, 
hogy az EU-s és hazai szabályozás tükrében hogyan alakul és hogyan nézett ki 
tulajdonképpen az érintett cégeknél. Nem tudom, Aradszki képviselő úr? (Dr. Aradszki 
András: Jövő hétre meglesz az anyag.) Jövő heti bizottsági ülésen tudjuk tárgyalni. Jó, 
köszönöm. 

Ezután a tározóterek kialakítása, gyakorlati megvalósítása, Ékes képviselő úr.  
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): A jövő heti ülésre olyan állapotba fog kerülni, hogy a fejezet 

tulajdonképpen tárgyalhatóvá válik. 
 
ELNÖK: Jó, akkor ez igaz a következőre is gondolom, hidrológiai viszonyok. 
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: A kérdésem az, hogy valójában az ábra, illetve táblázat 

adatszinten mellékletben megy, hivatkozás van rá, vagy a szöveg között van? Nem mindegy. 
 
ELNÖK: Mellékletbe megy. (Dr. Juhász István: Köszönöm.) Az állami 

engedélyezéssel kapcsolatos feladat Ajka esetében, ezt én vállaltam magamra. Nyilván ezzel 
is a hét folyamán el fogok készülni, és a bizottság elé fogom terjeszteni. Jávor Benedek 
fejezete tulajdonképpen már itt van előttünk, a VIII-as a katasztrófa szempontú értékelés, 
szintén Aradszki képviselő úr vállalta magára, a IX-esről már Ékes képviselő úr nyilatkozott, 
a környezetvédelmi katasztrófa gazdasági és társadalmi összefüggései. A X-XI-esre pedig 
Lasztovicza képviselő úr jelentkezett a MAL Zrt. működésével kapcsolatos összefüggések, 
illetve felszámolás érdekében végzett tevékenység rövid ismertetése témájában.  

Ezek azok a fejezetek, amik eddig gazdára találtak, illetve ha jól látom, akkor 
gyakorlatilag innentől kezdve már az összefoglalások, illetve a dokumentációknak a 
felsorolása, indoklás van a C fejezetben, a D fejezetben pedig a MAL Zrt., Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, illetve 
Fazekas Sándor vidékfejlesztés miniszter úr álláspontja. Ha jól emlékszem, nem érkezett 
egyéb javaslat, hogy kit kellene még belevenni a bizottság tagjai részéről, úgyhogy ez maradt 
a végső kör. A szükséges intézkedések, a kormány által megtett intézkedések megvannak, 
nyilván a jelentési dokumentáció alapján pedig mi is megtesszük, a bizottság is megteszi a 
javaslatait intézkedésekre törvénymódosítások és egyéb intézkedések tekintetében. Nagyjából 
akkor ennyi, ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre:) Igen, 
Kovács képviselő úr. 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy egymondatos megjegyzés. Itt az előttünk levő 

jelentéstervezet, erről beszélhetünk. Ennek a második pontjában a 4. bekezdésben van egy 
szám, 1644297 köbméter. Én megemelem a kalapomat, ha valaki ezt ilyen pontossággal leírja. 
Ha azt írjuk, hogy 1640000 köbméter körülbelül, akkor az rendben van, de ilyet ne írjunk már 
le, mert ez megkérdőjelezi a komolyságát a dolognak. Lehetetlen megbecsülni ezt a dolgot 
ilyen pontossággal. 

 
ELNÖK: Akkor megkérdezem Juhász Istvánt, az ő szakértői véleménye alapján lett 

leírva, hogy pontosan mire alapozta ezt a pontos becslést. 
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Ezt a nagyon pontos becslést máris mondom, februárban a 

környezetvédelmi felügyelőség által végzett utólagos felmérés, geodéziai felmérés alapján, 
ennyi anyag kellett, hogy kiömöljön a tározóból. Ezt ők mérték föl, hivatalosan megküldték. 

 
ELNÖK: Akkor ez nem saját adatunk, hanem a környezetvédelmi hatóság adata. 
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Nem a mi adatunk, ez a felügyelőség által adott adat. A mi 

adatunk, amit én mértem, az a 900 ezer, ami lúg vagy folyadék, ami a tározóban volt 
modellezve, az a becsült adat az alapján, hogy a csónakos mérésből hogyan lehetett 
térinformatika alapon kiszámolni, hogy mennyi folyadék lehetett benne, ami nyilván, amikor 
kiszakadt, vitte magával a vörösiszapot, és ennek a kivitt vörösiszapnak a felmérése történt a 
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felügyelőség részéről. Ez egy geodéziai felmérés, ami pontosan megmondta köbméterre, hogy 
mennyi anyag ment ki. (Elnök: A vörösiszap és a lúg.) És a lúg együtt. 

 
ELNÖK: Akkor ezzel még ki kellene egészíteni ezt a részt. (Juhász István: Jó.) 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Én megeszem a kalapomat, ha van olyan geodéziai 

felmérés, ami alapján ilyen pontossággal ezt meg lehet becsülni. Bocsánat, ez a 
magánvéleményem. 

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Rendben van, ezt finomíthatjuk úgy, hogy az utolsó három 

számjegyet nullára kerekítjük, semmi akadálya, a lényegen nem változtat, hogy egymillió 
fölötti mennyiségben. 

 
ELNÖK: Szerintem nincs jelentősége, és mivel a környezetvédelmi hatóság hivatalos 

adatára hivatkozunk, nem mi magunk állapítjuk meg, ezért akár maradhat is, de kerekíthetjük 
is, tényleg ekkor mennyiségnél már nincs jelentősége. (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Igen, annyi javítást kellene eszközölni, hogy nem vörösiszap, 

hanem vörösiszap és lúgosvíz-tartalom, mert ez jelenti ténylegesen a nagy mennyiség alapját.  
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: A szöveg szerint az jó, mert kifolyt anyagmennyiség a lúgos 

folyadékkal együtt. Ez így teljesen korrekt. 
 
ELNÖK: Jó, rendben van. Akkor megegyezhetünk abban, hogy Kovács képviselő úr 

javaslata alapján ezer köbméterre lekerekítjük, 16440000, és akkor mindenki 
megelégedettségére lesz. Tényleg elég nehéz elhinni, hogy ilyen pontosan ezt meg lehet 
becsülni geodéziai felméréssel. További kérdés és észrevétel? 

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: A hidrobiológus szót hagyjuk ki, hidrológus az lehet, csak 

hidrobiológus ne legyek. Elírás, hidrobiológus. Nemcsók János hidrobiológus, én nem vagyok 
hidrobiológus.  

 
ELNÖK: Hidrológus? (Dr. Juhász István: Hidrológus, az úgy jó.) Még bizottsági ülés 

előtt Kozéky szakértő úr jelezte, hogy a gátszakadással kapcsolatban szeretné a bizottság 
tagjaival ismertetni a kialakult álláspontját. Akkor kérdezem, hogy most vagy a következő 
ülésen, mert vetítési lehetőséget csak akkor tudunk biztosítani? 

 
DR. KOZÉKY LÁSZLÓ: Szalóki doktor úr segítségével írásban ki tudtuk osztani, 

hogy mindenki barátkozzon a gondolattal, és akkor talán a következő alkalommal kellene 
erről részletesebben beszélni, mert végül is ki kell mondanunk a szentenciát, hogy hogy ment 
széjjel a gát. Nem egy fehér embernek való dolog első közelítésben.  

 
ELNÖK: Azt mondanám, hogy a vita szakmai részébe most ne menjünk bele, 

mindenki ismerkedjen meg a kiosztott anyaggal, (Kovács Tibor: Én nem kaptam.) Akkor még 
Kovács képviselő úrnak. Van itt egy 2-3 oldalas, fényképek is vannak hozzá. (Dr. Kozéky 
László: A fényképeket ad hoc adtuk hozzá, ahogy lehetett, hogy érződjön, miről is van szó.) Jó 
rendben van. Azért mondom, hogy valószínűleg biztosan vitákat fog generálni, ebbe most ne 
menjünk bele, hanem a jövő heti bizottsági ülésen lehetőséget biztosítunk arra, hogy vetítővel 
akkor ezt elmondhassa szakértő úr, és akkor reagálhassanak rá a bizottság képviselői, illetve 
nagyon fontos, hogy a gát átszakadása ügyében egy közös álláspontra jussunk. 
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Ez mint vitaindító kiindulópont mindenképpen jó. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Szeretném kérni, hogy ezt az anyagot emailen is kapjuk 

meg. (Elnök: Rendben.) 
 
DR. KOZÉKY LÁSZLÓ: Csak gmailen tudom átküldeni, mert nem viszi át a 

mellékletet.  
 
ELNÖK: Ez technikai kérdés, ezt elintézzük, és valamennyi anyagot, ami kiosztásra 

került, emailben körbeküldjük. Következő ülésünk 18-án lesz, ott viszont már kész anyaggal 
kell dolgoznunk, tehát mindenkit kérek, hogy 17-én hétfőn legkésőbb küldje be. Ugyanebben 
az időpontban, ugyanígy 13 órai időpontban mához egy hétre, akkor már nagyjából a kész 
anyagot, amit majd azután a MAL Zrt.-nek és a minisztériumoknak megküldünk, azt kell 
megvitatnunk. 

Ahogy az eredeti ütemterv kinézett, ami per pillanat nincs nálam, de ha visszafelé 
fejtjük le, október 31-én jár le a bizottság mandátuma, ami azt jelenti, hogy az október 24-én 
kezdődő héten valamikor kell egy ülést tartanunk, ahol a végleges jelentést megvitatjuk és 
jóváhagyjuk, amit még azon a héten a parlamentnek be tudunk nyújtani. Azzal jár le végül is a 
bizottság mandátuma, ott ér véget a bizottság tevékenysége. Előtte kell egy hét, amíg a MAL 
Zrt. és az érintett minisztériumok ezt véleményezik, ha egyáltalán bele fognak férni, de hát 
nincs több időnk, úgyhogy kénytelenek leszünk, mert az előtte egy hét már a jövő hét, 
úgyhogy mindenképpen nekünk a saját anyagunkkal jövő hétre kész kell lennünk. 
Valószínűleg az, amit képviselőtársaim és én magam is összeállítunk, az még csiszolódni, 
változni fog, mire összeérik egy komplett bizottsági jelentéssé. Mindenkit kérek a határidő 
betartására még egyszer nyomatékosan. 

Ha nincs más, akkor ezt a mai rövid bizottsági ülést be is fejezzük, és jövő héten 
érdemben fogunk Kozéky szakértő úr anyagáról vitatkozni, illetve az addig beérkezett 
anyagokról, remélhetőleg addig az összes anyag beérkezik, és az egész jelentést át tudjuk 
beszélni. Köszönöm szépen, viszontlátásra. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 18 perc)  

 

 

 

Kepli Lajos 
 

 
a vizsgálóbizottság   

elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  
 


