
 
KOL-16/2011. 

(KOL-17/2010-2014.) 

 

 

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 25-én, kedden, 9 óra 13 perckor  
a Parlament földszint 93. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

 
 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása 9 

Az országgyűlési határozati javaslat elfogadása 40 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat 

 
1. A vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása 
2. Országgyűlési határozati javaslat elfogadása 

 
 

  



- 4 - 

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)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz)   
Jávor Benedek (LMP)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott:   
Kovács Tibor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP  
 

Hozzászóló:   
Dr. Juhász István szakértő 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 13 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

KEPLI LAJOS (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és munkatársait, 
illetve a bizottság munkája iránt érdeklődőket. A mai vélhetően utolsó ülésén a 
vizsgálóbizottságunk az elkészült jelentést tárgyalja, és majd a tárgyalás végén, vita végén 
pedig szavaz arról, hogy elfogadja-e az így módosított dokumentumot. Az anyag előzetesen ki 
lett küldve a bizottság minden tagjának, és részben érkezett hozzá módosító javaslat, a 
határozattervezethez egészen konkrétan. Magához a jelentéshez mi módosító javaslatot a mai 
napig nem kaptunk, viszont lenne azért jó néhány észrevétel ezzel kapcsolatban is, túl nyilván 
a formai észrevételeken, amiket majd javítani fogunk. Van két fejezet, ami még teljesen 
hiányzik egyelőre a jelentésből. Az egyik az érintett szervek véleménye. Sem a 
minisztériumoktól, sem a MAL Zrt.-től a mai napig nem érkezett be a megküldött anyag 
véleményezése. A MAL Zrt. kérte még a múlt héten emailben, hogy hosszabbítsuk meg ezt a 
határidőt, és adtam nekik csütörtökig haladékot, mondván, hogy ha addig nem küldik meg, 
akkor nem tudjuk azt a jelentés részévé tenni, merthogy október 31-ig nekünk ezt be kell 
nyújtanunk az országgyűlésnek.  

Technikai okokból ezt a részt a mellékletbe fogjuk átemelni majd ennek okán, hogy ez 
csak a későbbiekben érkezik meg. Mindenekelőtt egyetlen napirendi pontunk a jelentés 
megvitatása és elfogadása. Formai okokból kérem, hogy fogadjuk el a napirendet, illetve 
kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja ezt a napirendet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem 
fogadja el? Tartózkodás? (Szavazás.) Jó, egy tartózkodással. Amit még nem mondtam, hogy 9 
személyes jelenléttel és egy helyettesítéssel a bizottság természetesen határozatképes. 

(Jelzésre:) Jávor Benedeknek megadom a szót. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, nekem egy technikai 

észrevételem lenne az eljárásrenddel kapcsolatban. Nem tudom pontosan, hogy hogyan zajlott 
a kormányzati szereplőkkel, illetve a MAL Zrt.-vel a megállapodás megkötése arra, hogy 
meddig küldik meg az észrevételeiket, de elvileg ennek a jelentésnek része az ő 
véleményüknek az integrálása a jelentésben, még ha melléklet formájában is. Nagyon nem 
szívesen szavazok egy olyan dokumentumról, amelybe a későbbiek során vélhetőleg több 
tucat oldalnyi szöveg bele fog kerülni, amiről nekem most fogalmam sincs, hogy mit 
tartalmaz. Tehát elképzelhető, hogy kormányzati részről olyan megalapozott kritikák érik az 
anyagot, amit hasznos lenne, hogyha a bizottság figyelembe venne, vagy épp valamelyik 
szereplő részére, vagy a MAL Zrt. részére olyan megállapítások kerülnek bele az anyagba, 
ami számunkra vagy számomra elfogadhatatlanok. Úgyhogy én ezért is tartózkodtam a 
napirend megszavazásakor, mert én ezt azért nem látom teljesen sima ügynek, hogy 
szavazunk egy dokumentumról, aminek bizonyos részeit nem ismerjük. Megértem a technikai 
nehézségeket, meg hogy még nem érkeztek be ezek az anyagok, és azt is értem, hogy lejár 
lassan a mandátuma a bizottságnak és időkényszer alatt vagyunk, de szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy számomra ez egy súlyos probléma. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ezzel kapcsolatban nyilván, ha ez egy ügyrendi 

javaslat volt, vagy eljárás szintű, akkor majd a bizottság fog dönteni. Azt gondolom, hogy itt 
elsősorban egy formai-tartalmi elemről van szó, és valóban lehetnek a kormányzati 
szereplőknek olyan kritikai észrevételei, amely alapján módosítani kellene a jelentést, bár 
nyilván a kormányzati szervek képviselőit már a bizottsági üléseken meghallgattuk, és azt 
sem gondolnám, hogy akár a MAL Zrt.-nek a véleménye érdemben befolyásolná a 
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vizsgálóbizottság jelentését. Ez egy kötelező tartalmi elem, hogy az érintett szervek 
véleményét fel kell tüntetni a dokumentációban. Én személy szerint nem látom akadályát, 
hogy akár enélkül el is fogadjuk a jelentést, de ha ezt a bizottság tagjai másképp gondolják, 
akkor természetesen el tudjuk napolni az ülést, mert más lehetőség nincs ez esetben, minthogy 
pénteki napra elnapoljuk az ülést, hiszen csütörtökig jelezte a MAL Zrt., hogy megküldi. 
Egyébként keddig a kormány semmit nem jelzett vissza, ez már egy engedmény volt, hiszen 
mi azt kértük, hogy hétfői napig tegyék meg az észrevételeiket. Tehát az is benne volt a 
levélben, hogy amennyiben ezt határidőre nem teszik meg, akkor nem tudjuk a jelentés 
részévé tenni. Mivel nem küldtek véleményezést, az is elképzelhető, hogy nem is 
szándékoznak ezt megtenni. (Jelzésre:) Ékes képviselő úr, parancsoljon. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr a szót. Szerintem ezt át lehet hidalni, 

mert maga a bizottság úgy végezte a tevékenységét, hogy egyrészt az eseményben érintett 
szervezeteket, gazdálkodó társaságokat, hatóságokat végig meghallgatta, ez alapján a 
bizottságnak kialakult egy sajátos véleménye, amit egy jelentésben próbál meg összegezni. Ez 
a jelentés teljesen logikus, hogy nem tartalmazhat mindent sem pozitív, sem negatív irányba 
mindent az égadta világon. Számos olyan kérdéskör van, amely kimondottan a 
nyomozóhatóságok birtokában található meg, tehát teljes információval ebben az esetben 
teljesen logikus, hogy maga a bizottság nem rendelkezhet. Én is azt szeretném javasolni, és 
talán egyöntetű ebben az álláspontunk, hogy nem biztos, hogy a jelentés részének kell 
tartalmaznia a különböző társszervezeteknek, minisztériumoknak, MAL Zrt.-nek és a 
katasztrófavédelemnek az álláspontját a mi jelentésünkkel kapcsolatosan. Van egy határozati 
javaslat, én úgy érzem, hogy ezzel a határozati javaslattal azok a módosítások, amelyeket mi 
is szeretnénk alkalmazni, bekerülnek, ezáltal a parlament is a munkáját végre tudja hajtani. 

A parlamenti vitánál lehet egy olyan jelentős rész, hogy majdan a különböző szervek 
által megküldött, az állásfoglalásunkhoz beérkezett, általuk vélt vagy valós – ezt jelen 
pillanatban mi sem tudjuk - álláspont a parlamenti vitában ki tud kerekedni, és adott esetben a 
parlament által és a parlamenti képviselők által szükséges módosításokkal mondjuk az 
országgyűlési határozati javaslat is módosítható, és maga a jelentésnek bizonyos fejezetei is 
módosíthatók abban a pillanatban, ha ott megállják a helyüket. Azt hiszem, hogy magának a 
parlamentnek, a parlamenti képviselőknek és a vizsgálóbizottságnak sem az volt az elsődleges 
feladata, hogy mint nyomozóhatóság mindenre kiterjedően megállapításokat tegyen, és 
tényállásokat próbáljon meg magában a jelentésben szerepeltetni.  

Szeretném azt javasolni, hogy menjünk végig a jelentésen, és utána az országgyűlési 
határozat, elnök úr által összeállított anyag esetleges módosításán, és akkor a végén pedig 
szavazzunk, mert ha húzzuk a dolgot, és ha jönnek be anyagok, és adott esetben teret adunk 
egy további vita kibontakozásának, akkor parttalanná válik és soha nem lesz vége a bizottsági 
ülésnek. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm szépen, Gőgös alelnök úr kért szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én úgy gondolom, abban Jávor képviselőtársamnak 

teljesen igaza van, hogy ha annak idején úgy állítottuk össze a jelentés részleteit, hogy ennek 
része az érintett szervek anyaga, akkor ezt nem lehet úgy megszavazni, hogy ezt nem látjuk, 
mert ez a jelentés része. Most az, hogy mellékletben van vagy nem, mert nyilván a 
dokumentumok meg a tények, egyéb sem ide lesz betéve, mert ez egy sokkal terjedelmesebb 
anyag. Ez a jelentés nincsen készen. Azt gondolom, hogy vagy halasszuk el, ha az elnök úr 
adott további határidőt csütörtökig, akkor halasszuk el ezt, hozzátéve, más egyéb problémám 
is van ezzel a jelentéssel, de ez, én úgy gondolom, olyan formai ügy, amin nem léphetünk 
csak így ilyen lazán keresztül. Mindegy, hogy Jóska mit mond erre, ez ide be van írva egy D 
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pontba. Olyan jelentést fogadunk el, ahol ez üres. Én azt hiszem, hogy egy kicsit komolytalan 
lenne, vagy pedig akkor húzni kellett volna egy határt. Egyébként én például roppant kíváncsi 
lennék a kormányzati szerveknek majd a hatóságot elmarasztaló passzusára, ami persze 
gondolom, még a mai napon kikerül belőle, ha többségben lesz a kormánypárti résztvevői kör, 
nekik erre mi az álláspontjuk. Erre azért kíváncsi lennék. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm, Jávor képviselő úr. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Teljesen értem, amit Ékes 

képviselő úr mond, ugyanakkor én azt kérem, hogy ha az általunk elfogadott jelentést és 
határozati javaslatot tényleg a parlamenti vita során kezdjük el még módosítgatni, akkor az 
szerintem teljesen komolytalanná teszi az egész eljárást. Azt gondolom, hogy a bizottságnak 
egy olyan anyagot kell kiadni a kezéből, amit meg tud védeni az utolsó pontig, és amely 
módosításának nem látja szükségét a parlamenti vita során. Ez nem jelenti azt, hogy nem 
fognak adott esetben így is, úgy is bejönni módosító javaslatok, de hogy olyan anyag menjen 
ki a kezünkből, amelyikről mi is azt gondoljuk, hogy adott esetben módosítandó, ezt én 
nagyon problémásnak látom egyszerűen a bizottság megítélése szempontjából, mert nem 
tudtunk letenni egy olyan anyagot, amit egyszerűen mi magunk véglegesnek és védhetőnek 
tartunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Győrffy képviselő úr, parancsoljon. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én átvágnám a gordiuszi csomót, 

azt gondolnám, hogy azon szervek részéről, akiktől nem érkezett időben, most érthetünk ide 
bárkit, határidőre anyag, akkor azt gondolnám, ne legyen az anyag része. Azt javasolnám, 
hogy akkor a jelentés tartalmát módosítsuk úgy, hogy ezek ne kerüljenek bele.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr, parancsoljon. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, én azt mondom, hogy nekünk az a 

dolgunk, hogy egy jelentést fogadjunk el, és miután tényleg becsületesen dolgozott a bizottság 
eddig, ne rajtunk kívülálló körülmények akadályozzák meg a jelentéstételt, bár még lehet, 
hogy a jelentés elfogadásában lesz vitánk, de azért vagyunk itt, hogy ma ezt a vitát 
lefolytassuk. Annak se látom akadályát, hogy egyébként ezek a fejezetek benne maradjanak 
szerkezetileg a jelentéstervezetben, legfeljebb egymondatos lesz a jelentés tartalma, az érintett 
szervek megadott határidőre nem adtak jelentést, nem tettek észrevételt, ezáltal nem fogjuk 
keresztülhúzni az előző döntésünket atekintetben, hogy mi lesz a jelentés tartalma, tehát 
szerkezetileg megmarad, és tényként rögzítjük azt, ami tény. Úgy gondolom, hogy ilyen 
megközelítésből nincs akadálya, hogy az előttünk lévő anyagot megvitassuk és a jelentést 
elfogadjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Lasztovicza képviselő úr. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is csak meg szeretném 

erősíteni Aradszki képviselő úrnak és az előttem szólóknak a véleményét, hiszen akit kellett, 
mindenkit meghallgattunk. Itt mindenki elmondta a véleményét, és nem hiszem, hogy a 
jelentésekben sok érdekes változás nem lesz, amit majd írásban leközölnek.  

A bizottság annak az adatbázisnak a birtokában van, hogy egy elfogadható jelentést 
letegyen az asztalra. Nincs mire várni, csak a saját időnkkel játszunk, és hogy ha valaki 
annyira felelőtlen, mint a MAL Zrt., hogy nem küldi ide az általa jónak és jogosnak vélt 
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jelentését, akkor… (Gőgös Zoltán: Kért halasztást.) Kért halasztást. Alelnök úr, ne 
haragudjon, a mi időnk is drága, nekünk is határidők vannak, miért szórakozunk egymás 
idejével? Elismerem, hogy a MAL jogászai dolgoznak ezerrel, hogy minél szebbre fessék azt 
a vörösiszapot, de úgy gondolom, hogy tényleg itt, ahogy elhangzott, tisztességesen dolgozott 
a bizottság és mindent megnézett, mindenkit meghallgatott, szakértőket, tulajdonosokat. 
Akkor is elmondta mindenki a saját véleményét, ez gondolom, tükröződik a jelentésben, és én 
maximálisan egyetértek Aradszki képviselőtársammal, hogy igenis folytassuk le ezt a mai 
vitát, szavazzunk róla és kár húzni az időt. 

 
ELNÖK: Jó, (Jelzésre:) Jávor képviselő úr, parancsoljon. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Nem akarom nagyon sokáig húzni az időt, csak hogy egy 

picit megértsétek, hogy miért kötözködök én itt most. Egyetértek azzal, hogy nem 
szükségszerű része a jelentésnek az, hogy benne legyen az érintett szervek véleménye. 
Tervezhettük volna úgy ezt a jelentést, hogy nem foglalkozunk vele, és akkor valóban abban a 
helyzetben lennénk, hogy azt mondjuk, hogy meghallgattunk mindenkit és tudjuk, hogy mit 
mondtak, ez alapján ez a véleményünk.  

A tervezet tartalmazza az érintett szervek véleményét, így fogadtuk el ezt a 
tartalomjegyzéket. Ha így fogadtuk el, akkor én tényleg nem tudok jó szívvel egy félkész 
anyagról, idézőjelben, egy olyan anyagról szavazni, amelynek egy fejezete gyakorlatilag 
hiányzik. Azt, amit Aradszki képviselő úr mond, hogy aki nem küldte el határidőre az 
anyagot, azt nem vesszük bele, ez egy teljesen logikus válasz. Ezt elnök úrnak kell eldöntenie, 
hogy milyen levelezést folytatott az érintett szervekkel. Ha világos határidőt tűzött ki, amely 
szerint meg kellett volna érkezni az anyagnak mondjuk tegnapig, és ez nem érkezett be, akkor 
lehet azt mondani, hogy nem küldték meg a bizottság munkáját segítő anyagokat és 
kihagyjuk, ehhez nekünk abszolút jogunk van. Ezt én nem tudom eldönteni, ez az elnök úr 
felelőssége, hogy milyen határidőkkel milyen megegyezést kötött az érintettekkel, és hogy ha 
ők ennek megfeleltek, és egy olyan megállapodás van, hogy csütörtökig küldik meg az 
anyagot, akkor a helyzet továbbra is fennáll. Ha korábbi határidő volt, amit nem tartottak be, 
akkor egyetértek, vígan felejtsük el ezeket a véleményeket, amik nem jöttek be, és fogadjuk el 
a jelentést annak birtokában, ami beérkezett. Ígérem, hogy több hozzászólásom ebben a 
kérdésben nem lesz. 

 
ELNÖK: Még mielőtt továbbadnám a szót, tisztázzuk. A bizottság az első ülésén 

elfogadott ügyrendjében szerepeltette, hogy a jelentésnek kötelező tartalmi eleme a vizsgálat 
által érintett szervek vagy személyek észrevételei a lefolytatott vizsgálatok módszereire és 
megállapításaira vonatkozóan. Ettől az ügyrendtől el nem térhetünk, másrészt mivel már 
kikértük az illetékes szervek véleményét, ne is komolytalanítsuk el azzal a bizottságot, hogy 
utólag ezt mégsem tesszük a jelentés részévé. Én azt gondolom egyébként, igazat adva 
részben a kormánypárti képviselőknek, hogy a bizottság elmúlt 10 hónapos munkája alapján 
kialakított egy véleményt, ezt leírta egy jelentésbe. Hogy ha most bevárjuk a kormány, illetve 
a MAL Zrt. észrevételeit, és aszerint módosításokat eszközlünk a jelentésben, majd azt újra 
megküldjük, és ez alapján még újra lesznek észrevételeik, ez a világ végéig elhúzódhatna így. 
Azt gondolom, attól még ez egy teljesen korrekt jelentés tud lenni, hogy ha ezek az 
észrevételek szó szerinti változatban a melléklet részét képezik, és azt hiszem, hogy anélkül el 
tudjuk fogadni a jelentést, hiszen a D fejezetbe elég annyit odaírnunk, hogy az érintett szervek 
véleményét az ilyen és ilyen számú mellékletben változtatás nélkül közöljük. Erre nekünk úgy 
sincs ráhatásunk, hogy ők milyen véleményt adnak, innentől kezdve nem látom akadályát a 
jelentés elfogadásának annál is inkább, mert tényleg ezt az október 31-i határidőt jó lenne 
tartanunk. Innentől kezdve csütörtökig aki megküldi, akár minisztérium, akár MAL Zrt. az 
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észrevételét, azt be tudjuk egy az egyben emelni, aki pedig nem, azét nyilván nem. 
(Jelzésekre:) Nem is tudom, hogy volt a sorrend, Ferenczi képviselő úr.  

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Én csak azt javasoltam volna, hogy nem tudom, mód 

van-e arra, hogy a tartalomjegyzéket módosítsuk a tekintetben, hogy ez a D fejezet 
mellékletként szerepeljen majd az anyag beérkezte után. Benne lenne az anyagban, csak 
mellékletként.  

 
ELNÖK: Én ezt mondtam, hogy a D fejezethez annyit írnánk oda, hogy mellékletként 

szerepeltetjük szó szerint, változatlan formában. (Jelzésre:) Lasztovicza képviselő úr. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Nekem ügyrendi javaslatom lenne, hogy szavazni 

kellene arról, hogy el akarjuk ma fogadni ezt a jelentést, vagy nem akarjuk elfogadni ezt a 
jelentést, ezt egy igen szavazattal vagy nem szavazattal fel lehet oldani, és akkor már el is 
döntöttük a mai napnak a sorsát. 

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Lenne egy gondolatom, hogy szerintem a 

jelentésekre kár várni, mert ha D pontba még azt beírjuk, hogy az eddigi felhalmozott, szó 
szerinti jegyzőkönyvek a mellékletek, abban aztán minden benne van, én azt gondolom. Írhat 
a MAL akármilyen jelentést, meg a kormány akármilyen jelentést, a jegyzőkönyvek ott 
vannak szó szerint vezetve, mindenki elmondhatta a szakmai álláspontját és a véleményét, 
úgyhogy (Elnök: Az a jelentésben benne van.) az ügyrendimet tartanám, hogy szavazzunk 
arról, hogy most fogadjuk el. 

 
ELNÖK: Jó, természetesen, mivel volt egy ügyrendi felvetés, szavazni fogunk, csak 

gondoltam, előbb mindenki elmondja a véleményét, ahogy az lenni szokott. A jelentésnek 
része az, hogy a bizottság nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a parlament honlapján 
megtalálhatók. Én nem gondolom, hogy azokat hozzá kéne csatolni mellékletként, hiszen 
bárki számára ott az interneten hozzáférhető, és ez bele is van írva a jelentésbe. Illetve van 
még egy fejezet – pillanat, mindjárt szó szerint idézem –, ami szintén hiányzik még jelen 
pillanatban a jelentésből, igen, ez a B fejezetben bemutatott tények, megállapítások 
bizonyítékai, illetve indoklásra hivatkozások. Nyilván ez egy adminisztratív dolog, hiszen a 
bekért dokumentációkra kell egy hivatkozást összeállítani, illetve itt is szerepeltethetjük az 
adott bizottsági jegyzőkönyvet, hiszen a meghallgatás, a szóbeli meghallgatás egy ugyanolyan 
bizonyíték, mint bármilyen más dokumentum. Ezt itt is fel lehet tüntetni.  

Ehhez az ügyrendhez, hogy ma tudunk-e dönteni vagy nem tudunk, van-e még 
valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra bocsátanám, 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a mai napon érdemben döntsünk a jelentés 
elfogadásáról vagy elutasításáról. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tehát 
akkor 7 igen és 3 nem szavazattal ezt elfogadtuk.  

Miután ezt eldöntöttük, azt gondolom, hogy át is térhetünk a napirend szerinti első 
napirendi pontra. Az előbb ezt rosszul mondtam, nem egy napirend van, hanem kettő, hiszen a 
jelentést és a határozattervezetet külön napirendi pontban vitatjuk meg.  

 

A vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása 

Akkor az első napirendi ponttal, a jelentés megvitatásával kezdjük. Azt gondolom, az 
lenne célszerű, ha fejezetenként végigmennénk, és akinek az egyes fejezetekhez van 
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hozzáfűznivalója, illetve akár az egész anyaghoz úgy általánosságban, az megteheti. Első 
körben azt kérdezném, hogy az egész anyaggal átfogóan, tehát nem az egyes fejezetekre 
vonatkozóan, valamiféle észrevétel van-e. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azt szeretném jelezni, hogy az elmúlt ülésen más 

parlamenti ütközés miatt nem tudtunk részt venni, és meglepődve tapasztaltuk, hogy bekerült 
ebbe a jelentésbe egy - véleményünk szerint - olyan rész, ami persze az eredeti tematikában 
benne volt, csak szerintem tartalmilag nem oda való. Ez a vizsgálóbizottság javaslatai 
szükséges intézkedésekre, bizottság összefoglaló megállapításai. Én azt gondolom, hogy ez a 
bizottság ügyrendjével, hogy ilyen tartalmi összefoglalás legyen, ebben ellentétes, és 
komolytalannak is tartom azok után, hogy a devecseri bizottsági ülésen nem hallgattuk meg 
például a kárenyhítésről a civil szervezetek képviselőit. Tehát én ezt egy az egyben szeretném, 
ha ebből kimaradna.  

Összességében azt mondhatom el a dologról, hogy valóban tisztességes munkát végzett 
a bizottság. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy igazából érdemi, határozott, felelősségre 
érvényes megállapításokat azokból a meghallgatásokból meg azokból a szakértői anyagokból 
tenni eléggé felelőtlenség. Azért a jelentés nyilván ebben a dologban tesz bizonyos célzásokat 
felelősségre, ami nem baj természetesen, de én úgy gondolom, hogy a parlamenti 
vizsgálóbizottságoknak alapvetően nem a jogi felelősség tisztázása a feladata, és azért ebben 
vannak ilyen utalások is. Én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy annak idején is azt 
mondtuk, hogy az egész folyamatot egyben kellene vizsgálni egy vizsgálóbizottságnak, tehát 
magát az esemény bekövetkeztét és az utáni történéseket, ez nem történt meg. Sőt, azóta volt 
egy vizsgálóbizottsági kezdeményezésünk, amihez nem kaptunk támogatást, legalább is eddig 
úgy tudom, nem, hogy komplett legyen ez a dolog, innentől kezdve mi egy ilyen úgymond 
kormányzati szerepet kiemelő és kormányt fényező anyaghoz biztosan nem fogjuk adni a 
nevünket.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Mielőtt rátérnénk az egyes fejezetek megtárgyalására, 

egy kérésem lenne. Mintegy módosító javaslatként a jelentésben foglaltak alapján egy elég 
határozottnak nevezhető véleményt fogalmaztam meg, amit mindenki megkapott egy 
egyoldalas elnöki összegzés címszóval. Én szeretném, ha ezt is a jelentés részévé tudnánk 
tenni mint egy vezetői összefoglalót, vagy nem tudom, a hasonló dokumentációkban szokott 
lenni. Kérem, hogy ezzel ismerkedjenek meg képviselőtársaim, mindenkinek ki lett osztva, és 
majd utána erről nyilvánítsanak véleményt. (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nekem lenne egy kérésem, mert végső soron a 

jelentésnek különböző fejezeteit saját magunk állítottuk össze, tehát azok kerültek be, 
amelyeket egy-egy képviselő maga részéről felvállalt, elkészített és a jelentés része. Én azt 
szeretném kérni, mi részünkről teljes egészében a jelentéstervezettel egyetértünk, egyetlenegy 
dolog van, amiben én szeretném, ha javítást eszközölnénk, ez a 18-19. oldalon van. 
Mondanám és indokolnám is, hogy miért. 

A jelentés összes többi részével maximálisan egyetértünk, hisz a saját munkánk is 
benne van magában a jelentésnek különböző fejezeteiben és pontjaiban. Szeretném, ha 
közösen néznénk a 18. és 19. oldalt, és itt van az 5. bekezdés, ami úgy kezdődik, hogy 
„nyilvánvalóan, hogy utólagos geofóliás szigetelést már nem lehetett volna…”. Én szeretném, 
ha az utolsó mondat, elnök úr, próbáljuk meg együtt nézni, „azonban az alábbiakat vegyük 
figyelembe” az kihúzásra kerülne. Kihúzásra kerülne, „nem alakult volna ki ez a helyzet, ha 
nem térnek el az eredeti száraztechnológiától”. Szeretném jelezni, hogy Ajkán nem volt 
száraztechnológia, száraztechnológia 2011. február 28-tól került bevezetésre. Következő is 
úgyszintén kihúzásra kerülne: „a szakmailag helytelen résfalazás is a MAL műszaki 
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menedzsmentjének a döntése volt” - ez egy helytelen megállapítás. Ez tévedés, a résfalat az 
auditáló szervezet írta elő, azonkívül a résfal szakmailag nem helytelen, ugyanis a talajvíz 
szennyezése megengedhetetlen, hisz nagyon jól tudjuk, hogy Kolontárnál már jelentkeztek a 
kutaknál, és akkor történt meg szigorú előírás szerint a résfal elkészíttetésének az elrendelése. 

Amit szeretnék, hogy ha még kihúzásra kerülne: „nem kellett volna a vízzáró 
anyaglencséig résfalazni, hiszen ha a magas lúgoldattartalom miatt nem tesszük tönkre az 
anyagszerkezeti jellemzőket, akkor maga a vörösiszap is agyag és agyagásvány maradéka”. 
Azt hiszem, ez is tévedés, hisz ez a tévedés, a nem teljes résfal nem tudta volna meggátolni a 
Torna-völgyének a talajvíz-szennyezését, ha ezt elfogadjuk, akkor a 2-es számú védőgát 
résfalazása, illetve a X-es kazetta vasbeton-résfala is értelmetlen, hisz oda is elő lett írva. Az 
átszakadt X-es kazettánál az átszakadás helyének a belső részén is egy vasbeton résfal épült 
ki, és a 2-es gát is tulajdonképpen teljes egészében résfalazásra került. 

„A 20 mikromilliméternél kisebb, jellemzően gipszit, bőhmit, diaszpot, illetve kaolinit, 
hematit és lehetne sorolni tovább, a vörösiszap nevű anyagot nem kellett volna szétáztatni” - 
ez is kerüljön kihúzásra. A következő bekezdésnél a „helytelen műszaki döntés eredményezte 
résfalazás”, ez idáig kerüljön kihúzásra, és akkor úgy kezdődjön a mondat: „a technológiai 
fegyelemsértésből adódott lúgos oldat felhalmozása”. Jó? Szeretném javasolni, ez nekünk az 
együttes álláspontunk, hogy ezek kerüljenek kihúzásra, amiket én felolvastam. 

 
ELNÖK: Köszönöm, ezzel kapcsolatban van-e valakinek még észrevétele? (Jelzésre.) 

Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem tudom, nem ilyen szakmai részekben, de 

véletlenül ebben a szövegrészben találtam a legtöbb hibát. Nyelvezeti, szóismétlés, 
betűelütések, következetlen fogalomhasználatok vannak ebben a részben. Hajlandó vagyok 
ezt végigmondani, ha van rá idő.  

Kezdjük a 18. oldallal.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, szeretnék következetes maradni, hogy az általam 

javasolt, hogy ha a bizottság is egyetért vele, akkor az kerüljön így pontosításra.  
 
ELNÖK: Ezért kérdeztem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, mert 

akkor mindegyikről, és akkor utána Gőgös alelnök úr javaslatáról is szavazunk, amit ő 
felvetett.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ez a két rész, ami szerintem tartalmilag nem illeszkedik a 

jelentésbe, kerüljön ki belőle. (Elnök: Az E fejezetnek a törlését javasolja alelnök úr.) Az E 
fejezet, ezt kértem. 

 
ELNÖK: Gyakorlatilag a teljes E fejezet. Az elmúlt ülésen a kormánypárti képviselők 

által elfogadott konklúzióról van szó és a kormányzat által eddig megtett intézkedésekről, 
hogy segítsek. Először Ékes képviselő úr javaslatát tenném fel szavazásra, megkérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6. Ki az, aki nem támogatja? Tartózkodik? (Szavazás.) 
6 igen és 4 tartózkodás mellett ezt elfogadtuk. 

Gőgös alelnök úr javaslata volt, hogy az E fejezet I-es és II-es alfejezete teljes 
egészében kerüljön ki a jelentésből. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja? (Jelzésre:) 
Jávor képviselő úr, parancsoljon. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, ezzel kapcsolatban nekem 

észrevételem volna. A I-es és II-es fejezet egységes törlésével én nem értek egyet. A II-es 
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fejezet a bizottság összefoglaló megállapítását tartalmazza elsősorban, abban módosítást 
elképzelhetőnek tartok. Az I-es fejezetben sok vitánk mellett én egyetértek Gőgös alelnök 
úrral, a bizottságnak az országgyűlési határozatban megfogalmazott feladata a katasztrófa 
bekövetkezte okainak a feltárása, nem pedig a katasztrófa bekövetkeztét követő helyreállítás 
és kárelhárítás értékelése az én megítélésem szerint. Tehát én úgy érzem, hogy azok a részek, 
amelyek a helyreállításra, újjáépítésre vonatkoznak, azok egyszerűen túlterjeszkednek a 
bizottság hatáskörén. Nyilván a közvetlen katasztrófa kapcsán, tehát amik akkor ott 
bekövetkeztek október 4-én és az azt követő napokban, ezek beletartozhatnak a bizottság 
hatáskörébe, hisz az azonnali reakció volt, de a kormányzati intézkedéseit szerintem a 
bizottságnak egyszerűen nem kell tárgyalni. Egyébként mindannyian… (Ékes József: Melyiket 
mondtad, elnézést?) Az E fejezet I-es, a 43. oldalon. Egyébként ezt mindannyian megtettük, 
én is több ízben elismerésemet fejeztem ki. Tehát az E fejezet 43. oldalnak, az elmúlt év során 
megtett intézkedések, erről szerintem nekünk nem kell mondani semmit. (Ékes József: 1-7. 
pontig?) Igen. (Gőgös Zoltán: Ezt én elfogadom kompromisszumnak.) A II-es fejezet az 
összefoglaló megállapításainkat tartalmazza, azt én el tudom fogadni. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, egyetértünk Jávor Benedek képviselőtársunkkal. 
 
ELNÖK: Akkor azt a javaslatát töröljük? Az egészet visszavonja alelnök úr? (Gőgös 

Zoltán: Én elfogadom ezt kompromisszumként.) Jó rendben. Felhívom a bizottság figyelmét, 
hogy a vizsgálóbizottság javaslatai, a szükséges intézkedések a fejezet címe és egyetlen 
javaslat sem szerepel a jövőre vonatkozóan, tehát így ez nem… (Gőgös Zoltán: De van az 
anyagban egyébként.) Jó, de ebben a fejezetben kellene ezeket kiemelni, és ezt majd nyilván 
meg kell tenni, az egyes fejezetekből kiemelni és itt összegyűjteni, mert különben kiüresedik 
ez a fejezet, ha csak ez a valóban kicsit kormányzati propagandaízű második bekezdés vagy 
alfejezet marad benne. Akkor szavazzunk erről, (Jelzésre:) illetve még Jávor képviselő úr kért 
szót. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Igen, hogy én majd a későbbiekben szeretnék javaslattal 

élni, hogy ezt a II-es fejezetet viszont valóban töltsük föl azokkal a megállapításokkal, amik 
egyébként benne vannak az anyagban, a szövegben, csak nem kerülnek a végén kiemelésre. 
Ezeket ki kéne gyűjteni a szövegből, és itt a második fejezetben egységesen megjeleníteni. 
Azt gondolom, a bizottságnak elég sok javaslata van, a szövegből ez kiderül, és a bizottság 
összefoglaló megállapításai, illetve a javaslatai résznél meg nem igazán bukkannak föl. Ez 
lesz majd a javaslatom, csak hogy így kerek az, amit én javasolni próbálok.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jó, tehát összefoglalóan: az E fejezet első, I-es alfejezetét törölnénk, elsőtől a 

7. pontjáig törölnénk, a második fejezetet pedig kiegészítenénk. (Közbeszólások: A törlésről 
szavazzunk.) Akkor először a I-es alfejezet 1-7. pontjainak törléséről szavazunk, ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodik? (Szavazás.) 9 támogató és 1 tartózkodó 
szavazattal akkor ezt elfogadtuk. Én csak megindokolnám, azért tartózkodtam, mert én 
viszont nem tartom haszontalannak, hogy az elmúlt egy évben megtett intézkedéseket, a 
katasztrófavédelmi törvény változtatását és az egyéb módosításokat meg a bányatörvénnyel 
kapcsolatos dolgot belevegyük, mindegy, ez már a múlt, kivettük a jelentésből, de ezért 
tartózkodtam. 

A második alfejezettel kapcsolatban pedig a jelentésben az egyes fejezetekben 
szereplő, jövőre vonatkozó intézkedésekkel történő kiegészítéséről szavaznánk, ki az, aki… 
(Dr. Aradszki András: Ügyrend.) Ügyrend, jó, Aradszki képviselő úr. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ha jól emlékszem, magában a határozati javaslat 
indoklásában egy viszonylag jó összefoglalót ad, ha odalapoznak képviselőtársaim, tehát a 
határozati javaslat indoklása, amelyben leírja azt, hogy még a jogszabályok betartása mellett 
is olyan hiányosságok voltak és kerülhettek elő, amelyek előidézhették ezeket a dolgokat, és 
abban leírja, ha jól emlékszem, hogy mi a feladata a kormányzatnak a jövőre nézve. Nézzük 
ezt meg, mert szerintem ez majdhogynem lefedi azt, amiről itt nekünk beszélnünk kell. 

 
ELNÖK: Ezzel nem tudom, hogy a bizottság tagjai egyetértenek-e, hogy a határozati 

javaslat indoklása alapján egészítsük ki. Ki az, aki ezt elfogadja, nyilván a jövőre vonatkozó 
részekkel természetesen? Így értettem. Ki az, aki számára ez.. (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Ha ezzel Jávor Benedek képviselőtársam is egyetért, hiszen 

az előbb a jelentésnek kivettük azt a részét, amit elnök úr maga részéről indoklásként 
tartózkodásával megindokolt, hogy miért nem értett egyet a teljes egészében kivétellel. Ez 
volt a jelentés 5-ös, 6-os, 7-es pontja, ahol tényleges intézkedések történtek, Benedek, nézd 
meg te is, a kormány és a parlament által elfogadott törvényekkel kapcsolatban. 43. oldal, 5-
ös, 6-os, 7-es. (Gőgös Zoltán: Azon már túlvagyunk Jóska, azt már nem kell beírni.) De az a 
jelentésből került kivételre, Zoli. (Gőgös Zoltán: Azokról már nem kell intézkedni, ami 
megtörtént.) Ja jó. Elfogadom én, hogy ha elnök úrnak is a fenntartása a fenntartása. 

 
ELNÖK: Most nem igazán értem, mire vonatkozott a javaslat.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Volt egy javaslat. (Gőgös Zoltán: Erről már szavaztunk.) Én 

csak egy javaslatot tettem, nem kell ingerültnek lenni, nem neked mondtam, elnök úr, hanem 
Zolinak mondom (Gőgös Zoltán: Csak azt mondom, ami már megtörtént, azt ne tegyük bele.), 
csak jobbító szándékkal. Te is javasolsz valamit, Zoli, van, amit elfogadnak, van, amit nem 
fogadnak el. Nem kell zokon venni. Jobbító szándékkal az ember részéről felmerülhet. 

 
ELNÖK Ha a jelen időpillanatból nézzük, ez valóban már a múlt, de ha a katasztrófa 

bekövetkezésétől nézzük, akkor ez egy megtett intézkedés, ami a katasztrófa következtében 
történt meg. A jelentés szerintem úgy kerek, ha ezt szerepeltetjük benne. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, akkor én szeretném úgy kiegészíteni, és azzal talán 

mindenki egyetért, hogy a jelentés E fejezet 5-ös, 6-os, 7-es pontja, amelyek már 
megtörténtek mint intézkedés, ahogy elnök úr is indokolta, a parlament és a kormány által, 
ezek egészüljenek ki az országgyűlési határozati javaslat azon fejezetének részével, amelyet 
az előbb képviselőtársam mondott, mert attól lesz kerek tulajdonképpen maga az 
országgyűlési határozati javaslat indoklása. Mert te az indoklásnak mondtad azt a részt, tehát 
ha az indoklás ezzel kiegészül, akkor tökéletes állapotba fog kerülni. 

 
ELNÖK: Jó, rendben, akkor mindezek alapján felteszem szavazásra, hogy a második 

alfejezet ilyen szempontok szerint történő módosítását ki az, aki támogatja. (Farkasné dr. 
Molnár Valéria: Ez nem volt feladata a bizottságnak, hogy ezeket vizsgálja. Bocsánat, hogy 
szólok, de ezeknek a kormányzati intézkedéseknek a vizsgálata nem feladata a 
vizsgálóbizottságnak.) Magában a vizsgálóbizottság nevében van benne, hogy a jövőbeni 
hasonló katasztrófák megakadályozása érdekében szükséges intézkedések. Nem tudom 
pontosan idézni most, de valami hasonló. Lényeg az, hogy ezek az intézkedések nyilván azért 
történtek, hogy jövőbeni hasonló katasztrófákat megakadályozzanak, de én azzal is 
egyetértek, hogy ezek a megtett intézkedések a jelentés más fejezeteiben már szerepelnek, 
tehát nem szükséges itt újra ez esetben megemlíteni. Bár ez a fejezet pont arról szól, hogy 



- 14 - 

kiemeljük azokat az intézkedéseket, amit a jövőben tenni kívánunk. (Ékes József: 
Szavazzunk.) Én is azt mondom, hogy szavazzunk azok alapján akkor, ami eddig elhangzott, 
tehát a második alfejezetnek a kiegészítéséről, és az 5-ös, 6-os, 7-es pontokat, ami már 
konkrét jogszabály-módosítás, és már a parlament és a kormány által elfogadott, azokat 
visszatesszük ide az alfejezetbe, a határozati javaslat indoklása alapján pedig kiegészítjük a 
jövőre vonatkozó javaslatokkal. (Dr. Aradszki András: Még egyszer, az E pont II. pontjába 
helyezzük be az első pont 5-ös, 6-os, 7-est.) Én is ezt vettem ki belőle. Azt a három pontot 
mint már megtett intézkedést, és a határozat javaslat indoklásában a jövőre vonatkozó 
javaslatokat mint jövőre vonatkozó elképzelést. (Közbeszólások.) Szavazzunk, ki az, aki ezek 
alapján támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodik? (Szavazás.) 8 igen és 2 
tartózkodás mellett ezt is megszavaztuk. (Gőgös Zoltán: Csak megjegyzem, hogy ezek önálló 
indítványok voltak, és nem a kormány javaslatát fogadta el az országgyűlés, de ez már csak 
egy megjegyzés. Ez biztos így volt.)  

Volt még itt, ami nekem szemet szúrt és nem feltétlenül tartom szükségesnek 
megemlíteni. (Jelzésre:) Győrffy képviselő úr, ha szót kér, akkor megadom. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, hogy ezt a rendkívüli szókérést elnök úr 

akceptálta. Itt a kormánypárt részéről az előbb említett indoklási részben nekünk lennének 
módosító javaslataink, csak nyilvánvaló, hogy a jelentésbe beemelt részt is érinti mindez.  

 
ELNÖK: Igen, de nyilván az elfogadott határozati javaslat szerinti javaslatokat fogjuk 

beemelni a jelentésbe. (Győrffy Balázs: Ez így korrekt, köszönöm.) Amíg nincs elfogadott 
határozati javaslat, addig nem tudjuk beemelni. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Az elfogadott határozati javaslat indoklásának 

beemelését, mert én nem így értettem, de ha így ebben konszenzus van, akkor köszönöm. 
(Gőgös Zoltán: Akkor most olyanról szavaztunk, amiről nem tudjuk, hogy miről szavaztunk.) 
Ebben most szerintem igaza van alelnök úrnak. (Gőgös Zoltán: Olyanról szavaztunk, amiről 
nem tudjuk, hogy mi lesz benne. Én mondjuk tartózkodtam, teljesen mindegy, de aki 
megszavazta, úgy szavazta meg, hogy nem tudja, mi lesz benne, ha ez így igaz, amit mondasz.) 

 
ELNÖK: Tekintve, hogy még a mai napon, a mai ülésen ugyanennek az elfogadására is 

sor kerül ugyanezen összetételű bizottsággal, igazából nem hiszem, hogy olyan 
áthidalhatatlan probléma lenne, hiszen mi, akik itt vagyunk, fogjuk azt is elfogadni vagy nem 
elfogadni, igen. 

Szerintem akkor lépjünk tovább, illetve nekem még ezzel kapcsolatban lenne egy olyan 
észrevételem, hogy van itt az E fejezet második alfejezetében egy olyan mondat (Dr. Aradszki 
András: Elnök úr, 18-19. oldalhoz lettek volna észrevételeim továbbiakban.) Csak akkor 
nagyon ugrálunk. (Dr. Aradszki András: Nem, azt a részt szeretném inkább lezárni.) Közben 
átugrottunk az E fejezetre, de akkor most ugorjunk vissza a 18-19. oldalra, aztán majd újra az 
E fejezetre, amiről már egyszer szavaztunk.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, lehet, hogy így van, de az is biztos, 

hogy amikor Ékes József képviselőtársam befejezte a 18-19. oldallal kapcsolatos észrevételét, 
jeleztem, hogy ugyanezzel a két oldallal kapcsolatban vannak észrevételeim, amit javaslok, 
hogy menjünk végig rajta. Ez utána valóban elsikkadt, de jelzem, a jegyzőkönyv tanulsága 
szerint én már akkor jeleztem, hogy erről kéne beszélni. 

 
ELNÖK: Rendben van, én ezt akceptálom, ezért mondtam az elején egyébként, hogy 

fejezetenként haladjunk végig, mert most így csak össze-vissza ugrálunk, de akkor legyen így, 
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ahogy Aradszki képviselő úr mondta, és akkor halljuk a 18-19. oldallal kapcsolatos 
észrevételeit. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az első észrevétel a I., változtatások a 

vörösiszap-továbbítási technológiában című fejezetnél vagy résznél találhatók egészen a 
4. bekezdésben van egy szó, hogy kimondatlanul helyett kimondatlanil szerepel, betűelírás. A 
következő bekezdésnél azzal kezdődik, hogy „mindenekelőtt vegyük észre, hogy”, ez 
szerintem egy verbális megfogalmazás, stilisztikailag helyesebb, hogy ha ezt töröljük, és azt 
mondjuk, „a már korábban megépített” és innen kezdődik a mondat. (Gőgös Zoltán: És akkor 
már azt is javítjuk, hogy lettek tervezve, mert az is egy szép kimagyar fejezés.) Az lett volna a 
következő, tárolásra tervezték, a többi már törölve lett.  

2-es, egységes környezethasználati engedély. Második bekezdés úgy kezdődik, hogy 
„esetünkben”. Ez egy nagyon zavaros mondat, és a későbbiekben én azt vettem ki a 
szövegből, hogy itt definiálni akarja azt a bizonyos határozatot, ami a 2006-os egységes 
környezethasználati engedélyről szól, és későbbiekben is mindig hivatkozik változatos 
formában erre a határozatra. Ezért a szövegszerű javaslatom a következő: „esetünkben, azaz a 
katasztrófa idején hatályos egységes környezethasználati engedély a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségének 2006 februárjában kelt 10897/05. iktatószámú határozata (továbbiakban: 
határozat) volt.” Ez csak egy ilyen tisztázás. Következő bekezdésnél már lehet is ezt a… 
(Ferenczi Gábor: Ide egy zárójeles fél gondolat.) 

 
ELNÖK: Jó, Ferenczi képviselő úr. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Csak annyi, hogy most ahogy képviselő úr felolvasta 

ezt a megváltoztatott mondatot, abban nem szerepelt, hogy Kling István igazgató írta volna 
alá. Ez maradjon benne a megváltoztatott mondatban, ha ez nem okoz problémát. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Szándékosan húztam ki, mert semmi jelentősége 

nincs, és ráadásul később ki se mondjuk Kling úr felelősségét. Abban lett volna akkor 
következetes tartalom. Ha kimondanánk, akkor lehetne utalni rá, ha meg nem tesszük meg ezt, 
akkor ne személyeskedjünk, ez az én véleményem ezzel kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Ha lehetne egy javaslatom, ezek nyelvi meg stilisztikai elírások, egyben 

szavazhatunk szerintem róla, mert igen hosszadalmas lenne, ha minden egyes vesszőről 
külön-külön szavaznánk. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Nekem az a javaslatom, hogy a nyelvi javításokról tényleg 

szavazzunk egyben, tehát én nem szeretném az időt húzni. Ez az egy, ami, azt gondolom, 
hogy tartalmi részeket érint, hogy maradjon-e benne igazgató úr neve vagy sem, ezt szerintem 
vegyük ki a csomagból, erről külön határozzunk, a többit meg szerintem lehet. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Már csak három van, bocsánat. Rögtön a 

következő bekezdésekben, „ez az alapdokumentum”, ez akkor lenne határozat. Viszont 
következő bekezdés szintén, „viszont az alapdokumentum”, itt szintén ahelyett, hogy 
alapdokumentum jellegű környezethasználati engedély, ez is a határozat, amit már előbb 
definiáltunk. Ugyanez vonatkozik a következő bekezdésre is, hogy így rögtön hivatkozott 
dokumentum, itt már hozzáteszi zárójelben, hogy határozat, pedig a határozatról van szó, és 
tulajdonképpen ami még megmarad. A III. pont előtt az „okdklg” beírást is kérem, töröljük. 
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(Elnök: Ez tévedésből maradt benne.) Elnézést a képviselő uraktól, hogy itt kellett ezt 
elmondanom, de azt hiszem, hogy muszáj volt. 

 
ELNÖK: Akkor ahogy beszéltük, külön, két szavazásban döntenénk erről. Először a 

nyelvi, stilisztikai, helyesírási részéről, a formai részéről. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, 
hogy ezeket a módosításokat megtegyük. (Szavazás.) Rendben, ez egyhangú.  

A következő pedig az idézett bekezdésben a Kling István igazgató által aláírt, zárójelbe 
tett félmondat benne maradjon-e vagy ne, ki az, aki egyetért azzal a felvetéssel, hogy ez a rész 
kerüljön ki a mondatból? (Szavazás.) 7. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 3. Tehát akkor 7 
igen és 3 nem szavazat mellett ez törlésre kerül, és akkor ezt a részét szerintem… 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, a következő mondatot valaki nekem 

értelmezné? Amiről volt itt szó, de szerintem ennek se füle, se farka. Most mit nem adtak oda, 
vagy milyen technológiát? A következő bekezdés. A kikérésünk ellenére nem tették lehetővé 
számunkra a MAL vörösiszaphoz vezető technológiai dokumentációk megtekintését. Mi 
vezetett hova? Nekem ezt valaki magyarázza meg. (Dr. Aradszki András: A vörösiszaphoz 
vezető, ezt töröljük szerintem.) 

 
ELNÖK: Igen, ennek valóban így nincs sok teteje. Ennek a mondatnak akkor a 

javításáról szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy Gőgös alelnök úr által elmondottakat 
javítsuk? (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Javaslom, hogy most akkor tartsunk valami 
rendszert, és menjünk végig az elejétől.  

Az A fejezet I-es alfejezetével kezdjük, azon belül is az 1-es ponttal. Ez egy általános 
megállapítás, illetve a baleset rövid leírása. Igen, ez egy teljesen általános rész, és itt a 
jegyzőkönyvekből lettek részek kiemelve arra vonatkozóan, hogy a balesetnek a körülményei, 
eredményei mik voltak. (Győrffy Balázs: Ne kommentáljuk, ha van kérdés, belemegyünk, ha 
nem, akkor szerintem menjünk tovább, mert itt leszünk estig.) Jó, a I-es alfejezettel 
kapcsolatban bármilyen észrevétel, módosítási javaslat? (Nincs jelzés.) Nincs? Akkor erről 
szavaznunk sem kell. A II-es alfejezettel kapcsolatban van-e valakinek bármilyen észrevétele? 
(Nincs jelzés.) Nincs? Javaslom a II-es alfejezet második bekezdésének módosítását, fent 
említett országgyűlési határozatokat a jelentés 1/A és 1/B mellékletei tartalmazzák. 
Köszönöm. Rendben, viszont mégiscsak vissza kellene ugranunk az I-es alfejezetre, bocsánat, 
nézem, hogy nekem még a régebbi verzió volt kinyomtatva, de az újabban már át lett javítva, 
Juhász István hidrobiológusról hidrológusra, tehát akkor ez már itt a legutóbbi verzióban 
helyesen szerepel, ezt akkor nem kell javítani. A II-es alfejezeten túl vagyunk… (Jelzésre:) 
Akkor a sorrend, Gyopáros képviselő úr, parancsoljon. 

 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): A 7. oldal közepén Martin Zuser neve el van írva, ott 

egy t betű kimaradt. 
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Bocsánat, még egy másodpercre. A második oldalon ott van, 

hogy Rába folyó. Azért ne vegyük már be a Rábát, mert az kétszer van. Az A fejezet első 
bekezdésében kétszer szerepel a Rába folyó. A Torna-patak, Marcal-folyó, a Rába-folyó vizét 
veszélyeztette a Rába-folyó. (Elnök: Az már nincs benne.) Jó, elnézést.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm, elnök úr, nekem a második fejezethez egy 

tartalmi típusú észrevételem lenne. A fejezet címe a timföldgyártási technológia értékelése, 
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BAT egységes környezetvédelmi engedély, egyrészt ez szerintem környezethasználati 
engedély, csak most vettem észre. (Elnök: Ez hol van?) A II-es fejezet címe.  

 
ELNÖK: A 3. oldalon járunk egyelőre.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Az előbb minthogy ha lezártuk volna a II-es fejezetet.  
 
ELNÖK: Nem, nem zártuk le. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Jó, akkor majd visszatérek erre, köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyopáros képviselő úr, mi volt a javaslat, mert átsiklottunk gyorsan fölötte. 

Azt hiszem, csak egy betűelírás volt. (Gyopáros Alpár: Martin Zuser.) Nem szükséges akkor 
erről külön szavaznunk, ez akkor javításra kerül. Túlléphetünk akkor az I-es és II-es 
alfejezeteken, vagy van még észrevétel? Bocsánat, közben nézem, Szalóki főtanácsadó úr is 
elküldte a saját javítását, és én közben azt is nézem. Ő itt közben javított a meghallgatott 
személyek számában még mindig a második alfejezetnél, de szerintem ez téves. Ugyanis a 
mellékletek között, ha már itt tartunk, van egy melléklet, ami a meghallgatott személyekről 
szól. Bakonyi Árpád és Bakonyi Zoltán duplán szerepel ebben a mellékletben, és ezért van 48 
meghallgatott. Kétszer is voltak itt, és így duplán is lettek feltüntetve, de ettől még nincs 48 
meghallgatott, csak 46, hiszen ők ugyanazok a személyek voltak mind a két alkalommal. A 
szövegben 47 szerepel, az viszont akkor semmiképpen nem helyes. De igen, mert Gyurcsány 
Ferenc, illetve Martin Zuser sem jött el. (Dr. Aradszki András: Az van, hogy a meghívott 
személyek közül.) Igen, de a melléklet viszont úgy szól, hogy a vizsgálóbizottság által 
meghallgatottak. A két személy, nyilván Gyurcsány Ferenc és Martin Zuser a különbség, tehát 
akkor 48 meghívott és 46 meghallgatott, ez a helyes, akkor mégiscsak Szalóki úr meglátása 
volt a jó. 48 meghívott és 46 meghallgatott. Jó. Az ülések számát meg kell nézni, hogy a 
végleges verzióban mennyi, mert itt 17 ülés szerepel, 15 nyílt, egy nem nyilvános, nem 
tudom, hogy ebben például a mai ülés benne van-e. Illetve lenne egy olyan javaslatom, 
ideírtuk, hogy mik azok a dokumentumok, amik alapján levontuk a következtetéseket. Itt 
lehetne annyi kiegészítést tenni, hogy a MAL Zrt. többszöri megkeresésre sem bocsátotta a 
vizsgálóbizottság rendelkezésére a vörösiszaphoz kapcsolódó technológiai dokumentációkat, 
műveletterveket, ellenőrzési utasításokat. Ezek elképzelhető, hogy hivatkozhattak volna arra, 
hogy üzleti titok részét képezi, de nem hivatkoztak semmire, többszöri megkeresésre sem 
reagáltak és nem küldték el. Azt gondolom, hogy ezt itt fel lehet tüntetni, hogy mi ezt 
kikértük, de nem kaptuk meg, tehát ezek alapján kellett a megállapításainkat is megtennünk. 
Arra sem hivatkoztak, hogy ezt a nyomozóiroda lefoglalta volna. Igazából semmire nem 
hivatkoztak, csak nem küldték meg. (Gőgös Zoltán: Ajkán nem mondták, hogy ez üzleti titok? 
Lehet, hogy nem erre mondták, de valamire mondták.) Mi ezt hivatalos levélben többször 
kikértük, de ők erre nem reagáltak semmit.  

Megkérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e azt, hogy itt a 4. oldalon még egy 
bekezdéssel kiegészítsük, egy olyan bekezdéssel, hogy a MAL Zrt. nem bocsátotta a 
vizsgálóbizottság rendelkezésére a vörösiszaphoz kapcsolódó technológiai dokumentációkat, 
műveletterveket, műveleti és ellenőrzési utasításokat. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja, hogy kiegészítsük egy ilyen bekezdéssel? Igazából ezek voltak a lényeges adatok, 
amiket nem kaptunk meg, mert egyébként nagyjában-egészében a kikért adatok mindig 
megérkeztek, ezért szeretném ezt a jelentésben szerepeltetni. Ki az aki ezt támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodik? (Szavazás.) 8 igen és 2 tartózkodás.  

Szerintem ha nincs ezzel a fejezettel kapcsolatban, akkor a B fejezetre tovább is 
léphetünk. Az alumíniumipar privatizációja, a vizsgálóbizottság ténybeli és jogi 
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megállapításai általában és a MAL Zrt.-re vonatkoztatva, ez a fejezet címe. Itt a magyar 
alumíniumipar privatizációja, szerintem ez a fejezet kelleténél egy kicsit részletesebb, és 
vannak benne nem lényeges információk is, illetve van benne egyéb hiba is.  

Az 1-es pontban az ajkai üzemről kiemelten, itt ezzel kapcsolatban nekem nincsen 
semmilyen észrevételem. A 2-es alponttal kapcsolatban, itt az előírásokról van szó, viszont 
úgy szerepel ebben a fejezetben, mintha a bizottság javasolná ezeket az intézkedéseket, holott 
itt a privatizációs szerződésben előírt beruházásokról, illetve egyéb teendő intézkedésekről 
van szó. Ezt nyelvtanilag kellene valahogy megfogalmazni. Van például ilyen itt a 8. oldalon, 
hogy javasoljuk, hogy a keleti és nyugati, már megépült függőleges vízzáró falakat a tározók 
északi oldalán kössék össze. Nyilván ez már megtörtént, nem mi javasoljuk, hanem valahogy 
itt utalni kell arra, hogy ez a privatizációs szerződésből van kiidézve, ez ott tett megállapítás. 
(Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm, elnök úr, itt a privatizációval kapcsolatban 

szeretném, hogyha a bizottság is tenne megállapításokat a privatizációs folyamattal 
kapcsolatban. Nem fogok most tudni szövegszerű javaslattal élni. A lényeg az, hogy a 
privatizáció során 10 millió forintos ár azért került megállapításra, mert az volt a feltételezés, 
hogy nagyon komoly környezeti kárelhárítási, illetve megelőzési kötelezettség hárul a 
vásárlóra, és tulajdonképpen ennek a költsége az, ami a tényleges árat képezi a balesetért, nem 
pedig a 10 millió forint. Itt a későbbiekben foglalkozik a jelentés azzal, hogy ezek a 
környezeti kötelezettségek milyen módon kerültek végrehajtásra a MAL részéről. Én nem 
tudom, hogy mi a vélemény a bizottság részéről, nekem az a benyomásom, hogy a bizottság 
igazából nem tudta megfelelőképpen megállapítani, hogy jogos volt-e ez az árengedmény 
vagy sem. Amiket előírtak környezetvédelmi kötelezettségeket, azok a jelek szerint nem 
voltak elegendőek ahhoz, hogy megelőzzék ezt a katasztrófát, hiszen bekövetkezett. Például 
nem írta elő a privatizációs szerződés a száraztechnológiára való átállást, ami hatékonyan meg 
tudta volna előzni a balesetet. És azzal kapcsolatban is kétségek merültek fel, hogy az előírt 
környezetvédelmi kötelezettségek pedig maradéktalanul végrehajtásra kerültek-e, tehát hogy 
ugyan voltak bizonyos rekultivációs munkák, de itt volt vita a MAL, illetve a kormányzati 
szakértők, továbbá a bizottság tagjai között arról, hogy maradéktalanul végrehajtásra kerültek-
e a környezetvédelmi kötelezettségek, amiket előírtak a privatizációs szerződésben. Valami 
erre vonatkozó megállapítást a bizottság részéről javaslok belevenni a szövegbe. 

 
ELNÖK: Ami az első megállapításával kapcsolatos képviselő úrnak az 5. oldal utolsó 

bekezdésétől kezdődően, és átnyúlik a 6. oldalra, itt elég részletesen ki van részletezve, hogy 
konkrétan a vételár mit foglalt magába, mit nem foglalt magába, mivel állt szemben, milyen 
követelésekkel és milyen vállalásokkal. Nem tudom, hogy ennél részletesebben gondolta-e ezt 
képviselő úr, nyilván a privatizációs dokumentumokból lett ez így kiírva és kirészletezve. 
Illetve a végén pedig a 14. oldalon van egy 3-as alpont, ami azt írja, hogy a szerződésben 
vállalt kötelezettség tételes vizsgálatát saját hatáskörében tudta a bizottság elvégezni, 
egyébként ennek teljesítését a KEHI jelenleg is vizsgálja. (Jelzésre:) Parancsoljon. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Az 5-6. oldalon valóban leírja a szöveg, hogy milyen 

környezetvédelmi kötelezettségeket tartalmazott a privatizációs szerződés. A bizottság amit 
tehet, hogy ezeket megpróbálja értékelni, hogy ezek megfelelőek voltak-e. Nekem 
meggyőződésem, hogy nem. Ezek nem voltak kielégítőek, a privatizáció során nem járt el 
kellő gondossággal a privatizátor, amikor nem írta elő, és majd visszatérünk az elnök úr által 
is említett 14-15. oldal II-es alfejezetnél, ahol pedig a BAT-tal kapcsolatban meg kéne 
állapítani, hogy már a privatizációkor is, de legkésőbb a 2006-os egységes 
környezethasználati engedély kiadásakor a száraztechnológia BAT-nak tekintendő lett volna. 
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Tehát hogy technológiailag elérhető volt, költségileg én azt gondolom, szintén elérhető volt. 
Ha a BAT-ba beleértjük a gazdasági elérhetőséget is, akkor is előírható lett volna legkésőbb 
2006-ban a száraztechnológiára való átállás, ahogy ez a balesetet követően megtörtént. 
Nekem az álláspontom az, hogy már a privatizációkor mulasztás történt, túl engedékeny volt 
környezetvédelmi előírások szempontjából a privatizációs szerződés. Ehhez hozzájön 
egyébként, hogy a végrehajtása sem volt jól ellenőrizve, hogy egy ronda megfogalmazással 
éljek. Erre valamit a bizottságnak kéne mondania.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ha jól emlékszem, elég alaposan körbejártuk ezt 

annak idején, az idősebb úr volt itt, idősebb Bakonyit faggattuk erről. Ha jól emlékszem, ő 
elmondta, hogy ezeket a kérdéseket ők nagyjából teljesítették, amit itt most a jelentéstervezet 
elmondott, sőt még azt is hozzátette, hogy egyébként voltak más, környezetvédelmi jellegű 
beruházások, kibocsátási határérték, szennyvízkezelés meg egyebek, ami nem is volt előírva. 
Mondjuk azt is megállapítottuk, hogy neki ez a dolga mint gazdálkodó szervezetnek, ez 
egyébként is kötelessége lett volna. Egyetértek Jávor Benedek indítványával, hogy azért lehet 
látni az összegzésből, hogy a privatizáció időpontjában - a BAT akkor még nem volt hatályos 
Magyarországon -, hogy a 2006-os IPPC, tehát egységes környezethasználati engedély 
kiadásakor már lehetett volna BAT-ra hivatkozni, illetve megvizsgálni, hogy melyik a lehető 
legjobb technológia.  

Összegezve az a javaslatom, hogy amit Jávor képviselő úr elmondott, azt valahogy egy 
mondatba rakjuk bele, hogy netán kimondhatjuk szerintem elég alapossággal, hogy a 
környezetvédelmi szempontok teljeskörűségének vizsgálata nem valósult meg a privatizációs 
szerződések aláírásakor, illetve a privatizációs döntés meghozatalakor, amely későbbiekben 
eredményezhette, vagy közrejátszhatott helyesebben a katasztrófa bekövetkezésében. Én 
ebben látok igazságot.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Bocsánat, nem a polémiába szeretnék beszállni, nekem 

más lenne. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Akkor Jávor képviselő úr.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Nekem gyakorlatilag az a mondat, ami elhangzott 

Aradszki képviselő úr részéről úgy ahogy van, elfogadható azzal a kiegészítéssel, hogy a II-es 
alfejezetben a 15. oldalon, ahol a BAT-tal foglalkozik az anyag, ott kerüljön említésre, hogy a 
2006-os engedélyezés során vizsgálni kellett volna a BAT alapján a száraztechnológiára való 
átállást, és erre nem került sor. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem ennél a fejezetnél egy olyan hiányérzetem van, 

hogy számomra az itt elmondottakból, hanem a meghallgatásokból és a dokumentációkból az 
is nyilvánvaló volt, hogy ha ez a folyamat akkor nem zajlik le, akkor az a gyár ma nem 
létezik. Ilyen szempontból lehet, hogy nem lett volna katasztrófa, de akkor onnantól kezdve 
az az üzletág megszűnt volna. (Ékes József: Volt másik pályázó.) Nem a pályázó, itt a 
privatizáció van úgy feltüntetve, hogy ez egy hibás dolog volt. Én meg úgy gondolom, hogy a 
privatizáció nélkül most, hogy más pályázó volt vagy nem, az elég komolytalannak tűnő 
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másik pályázó volt. Ha ti ezt nem láttátok ki belőle, akkor nem tudom, mit néztetek, ugyanis 
azt nem gondolta komolyan az a másik pályázó. Azért van hiányérzetem, mert ebből 
egyértelműen az derül ki, hogy ha ez akkor állami kézben marad, akkor semmi probléma 
nincs. Csak annyi történt volna akkor, hogy bezárják. Az biztos, hogy akkor nincsen 
iszapömlés, de akkor lenne korrekt ez a jelentés, ha mondjuk ilyen következtetések is 
megjelennének benne, mert ez itt elhangzott. Akkor írjuk bele, hogy ugyan volt másik 
pályázó, de akkor vessük össze még egyszer és nézzük meg, mert azokból az anyagokból 
világosan látszott, hogy a másik cég ajánlata komolytalan volt. Tehát ha egyszer itt mi 
levesszük a keresztvizet, egyébként nem akarok előre menni, de főleg elnök úr összegző 
javaslata, ami ha véletlenül ebbe az anyagba bekerül, akkor én most állok föl, tehát erről jobb 
lenne most szavazni, mert akkor én ezt a cirkuszt nem csinálom tovább. Ha ez az összegző 
javaslat, mert ezt eddig nem láttuk meg senki nem látta, ez így bekerül ebbe a jelentésbe, és 
erről szerintem dönteni kellene, akkor nyilván ezt a bohóckodást nem folytatom tovább, mert 
ez egy komolytalan valami. Ez egy pártnak a véleménye az egész gazdaságfilozófiájáról, 
ennek semmi teteje nincsen. Tehát akkor mondom, most felállunk, legalább is én, és akkor 
fejezzük be, de ez az egész történet teljesen egyoldalas. Én ezt az elején elmondtam, ugyanis 
itt voltunk, meghallgattunk mindenkit, de egy szó nincs arról, hogy ennek az egész üzletágnak 
az akkori sorsa nagyjából azon múlt, hogy valaki folytatja-e tovább ezt a tevékenységet vagy 
nem, mert az állam ezt a tevékenységet feladta. Azért adta fel, mert nem akarta adófizetői 
pénzből finanszírozni. Erről Jóskának sokkal többet kell tudnia nyilván, mert ott él benne, de 
azért ez teljesen világos, hogy itt most ezt a fajta szemléletet erősíti meg az elnöki 
összefoglaló, amivel én nem tudok mit kezdeni. Nem tudom, más tud-e, de akkor viszont ne 
játsszunk itt olyannal, hogy helyesírási hibákat javítgatunk, mert innentől kezdve a történet 
komolytalan.  

 
ELNÖK: Ezt most ügyrendi felvetésnek vegyem, hogy erről szavazzunk? (Gőgös 

Zoltán: Erről szavazzunk.) Ügyrendi felvetés volt, hogy az elnöki összegzésről most 
szavazzunk. (Gőgös Zoltán: Mert szóba került, hogy legyen része.)  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Gőgös úr két dologról beszélt. Az egyik a B 

pont tartalma, mely szerint azt mondja ki, hogy a B fejezet I-es pontja, a magyar 
alumíniumipar privatizációjánál lévő alfejezet azt mondja ki, hogy a privatizáció volt a hibás 
a katasztrófa bekövetkezésében. (Gőgös Zoltán: Ezt lehet ebből kiolvasni.) Ebből én ezt nem 
olvasom ki, mert itt egyelőre egészen az almásfüzitői címig, amely addig csak egy 
ismertetését adja, hogy mi volt a privatizációs szerződésben, milyen feltételeket írt elő a 
privatizatőr, az értékesítő az új tulajdonosnak. Abba meg szerintem ne menjünk bele, hogy ez 
most mennyire volt hasznos vagy nem volt hasznos. Az biztos, és ez elhangzott itt, hogy új 
pénz a rendszerbe nem került a 10 millió forinton kívül, amit az állam kapott. Ezt maga 
Bakonyi úr is mondta, sőt külön kértem igazolást arról, hogy tettek-e mint új tulajdonosok az 
új beruházásokra saját pénzt. Nem tettek, a piac már akkor is megvolt, banki hitelt hirtelen 
kaptak, a magyar állam is kapott volna, ha ugyanígy megtisztítja a MAL Zrt.-t a 
kintlevőségeitől, illetve nem a kintlevőségeitől, hanem a tartozásaitól. Annyi pénz, amennyit 
az új tulajdonosok beraktak, 10 millió forintot, annyit szerintem a magyar állam is tudott 
volna akkor beletenni. Ezen kár vitatkoznunk, ezek tények. Mindenesetre azt látom, hogy 
ebben a fejezetrészben én nem érzem azt, amit Gőgös úr elmondott, hogy itt a privatizációra 
visszavezeti a katasztrófa bekövetkezését. Elég tárgyszerű összefoglaló arra, hogy milyen 
környezetvédelmi beruházásokat kellett részben vagy egészben elvégezni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr. 
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FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Én is tárgyszerűnek érzem az összefoglalót, abszolút 
nincs benne személyeskedés, de azért hadd említsem meg, ha már itt a privatizáció 
szükségessége szóba került, hogy enyhén szólva furcsa, hogy egy cég eladásakor papíron 500 
millió forintos hiány szerepel, majd pedig egy év múlva 500 millió forintos többlet, akkor ott 
valami nem stimmel. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jávor képviselő úr, parancsoljon. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Röviden, amit én elmondtam, szerintem is az anyag nem 

veti föl a privatizáció helyességét vagy nem helyességét, tehát nem foglalkozik vele, elfogadja 
tényként, hogy a céget privatizálták, és nem foglalkozik azzal, hogy ez jó vagy nem jó döntés 
volt-e. Az én javaslatom arra vonatkozik, hogy a privatizációs szerződésben vajon kellő 
körültekintéssel jártak-e el bizonyos környezetvédelmi előírások megfogalmazásakor. Én 
egyébként a magam részéről azt gondolom, hogy abban a helyzetben valószínűleg 
elfogadható lépés volt a magyar alumíniumipar privatizációja. Ami viszont meggyőződésem, 
amellett szól, hogy a privatizációs folyamat nem megfelelő módon ment végbe, például ebben 
az esetben a környezetvédelmi előírások megfogalmazása tekintetében, de én nem is 
szeretnék ebbe belemenni, hogy helyes volt-e a privatizáció vagy sem, ez tény.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Amiből erre lehet következtetni, amit én mondtam, itt van 

egy ilyen mondat: „ugyanis amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke negatív irányba 
eltér a piaci értéktől, akár vagyonvesztést is okozhat az eladó Hungalu Rt. számára.” Egy. 
Nem tudjuk, mennyi volt ez, mert az is ide van írva, hogy nem volt ilyen. Akkor minek 
írogatunk bele egy jelentésbe, hogy hátha meg talán, tehát az összes olyan típusú 
következtetés, ami abból fakad, hogy valakinek herótja van attól, hogy eladott valamit az 
állam. Innen a privatizációs folyamat leírásából egyértelműen azt sugall, hogy ugyan semmi 
dokumentumot nem láttunk, meg semmi ezekre utaló dolgot, de mi arra következtetünk, egy, 
hogy a 10 millió forintos vételár kevés volt, kettő, hogy ez meg az nem volt, de milyen 
alapon. Egy. Nem mi voltunk akkor ott. Kettő, nem ismertük az akkori körülményeket, 
ráadásul a dokumentumok jelentős része nincs meg. Arra tudtunk hagyatkozni, amit 
hallottunk, abból meg nem ez következik. És aki ilyennel nem foglalkozott, mert mindent 
annyiért lehet eladni, amennyiért megveszik, csak szeretném jelezni, ha még valaki nem 
próbált meg valamit eladni. Teljesen mindegy, hogy számára az mennyit ér, meg mi van a 
könyvekben, senkit nem érdekel. 

 
ELNÖK: Azt szeretném kérni, hogy próbáljunk érdemi javaslatokra szorítkozni, itt 

Aradszki képviselő úr részéről elhangzott egy, akkor szavazzunk arról a bizonyos 
egymondatos módosító javaslatról. Kérdezem, ki az, aki ezt így támogatni tudja? (Szavazás.) 
Nem támogatja? (Szavazás.) 8 igen és 2 nem. Gőgös képviselő ügyrendi javaslata amiatt, ami 
elmondása szerint a további munkáját befolyásolja, erről mindenképpen szavaznunk kellene. 
Viszont mielőtt szavaznánk, átadnám az elnöklést képviselő úrnak, hogy megvédhessem a 
saját álláspontomat.  

 
(Gőgös Zoltán átveszi az ülés vezetését.) 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az a meglátásom, kedves 

képviselőtársaim, hogy valamiért félünk attól, hogy konkrét megállapításokat tegyünk, főleg 
attól, hogy politikai megállapításokat tegyünk, ami egészen furcsa azért, mert politikusok 
vagyunk, és milyen következtetéseket vonnánk le, ha nem politikai következtetéseket. Ennek 
az összegzésnek állítom, hogy a vizsgálóbizottság jelentése alapján minden egyes mondata 
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megállja a helyét. Lehet ezzel vitatkozni, én ezt állítom. Ebben semmilyen valótlanság vagy 
vád nem szerepel, ami az általunk ismert tények alapján nem alátámasztható.  

Bizony nekünk az a feladatunk, hogy ha nem is büntetőjogi értelemben, de politikai és 
talán erkölcsi értelemben megnevezzünk felelősöket a katasztrófáért. Mindannyian tudjuk, és 
erről szólt az egész 10 hónapos működés, hogy mik vezettek ehhez a katasztrófához. Most 
hogy politikai hovatartozásától függően ezt most valaki tagadja vagy hogyan viszonyul hozzá, 
megint egy más kérdés, de nyilván mindannyian tudjuk, hogy mik vezettek el ehhez a 
katasztrófához. Az, hogy a konkrét kiváltó oka mi volt, azon is lehet vitatkozni, de hogy ezek 
a tényezők, amik itt fel vannak sorolva, ezek mind hozzájárultak a katasztrófa 
bekövetkezéséhez, azt az én véleményem szerint nem lehet vitatni.  

A jelentést egy kicsit túlszakmáztuk, és azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy 
legyen valamiféle összegzése, konklúziója. Volt egyrészt itt egy konklúzió, amit a 
kormánypártok felvetettek a múlt héten, másrészt szerintem szükség van egy rövid, velős és 
tömör összefoglalóra, bárki számára érthető és politikai jellegű összefoglalóra, hiszen 
politikusok vagyunk, ez egy országgyűlési vizsgálóbizottság, és tulajdonképpen ennyit tudnék 
elmondani. Nem is tudom, mi az, amivel egyébként itt vitatkozni lehetne. A ’90-es évek 
privatizációs gyakorlata szerintem kész tényként kezelhetjük, hogy egy rendkívül felelőtlen 
privatizációs gyakorlat volt. Az, hogy senki nem vizsgálta soha állékonysági szempontból a 
gátat, azt megint csak az elmúlt 10 hónap munkája alapján tudjuk, hiszen elmondták, több 
meghallgatott is elmondta a hatóságok részéről. Az, hogy nem sorolták a veszélyes üzemek 
közé, és a jogi kiskapukat kihasználva hol hulladéklerakóként, hol technológiai 
létesítményként használták, ez is teljesen nyilvánvaló, és az, hogy mi vezetett a katasztrófa 
bekövetkezéséhez, ez számomra legalább is, nyilvánvaló, nem tudom, a bizottság tagjai erről 
mit gondolnak. (Gőgös Zoltán: Mi az, fölrobbant vagy mi, fölrobbantották?) Nem, ilyen nem 
szerepel benne. A feszültségekkel terhelt építmény nem tudta sokáig magában tartani a 
folyadékot, és a legkisebb erőhatásra robbanásszerűen kitörve kiengedte azt magából. Az, 
hogy az erőhatás mi volt, még a legkisebb következtetést sem írtam le róla. Az, hogy a 
folyadék lúgtömeg hullámzása vagy bármi más egyéb lett volna, ez nyilván nem is a mi 
dolgunk, és ehhez nem áll elég adat és bizonyíték a rendelkezésünkre, én mégis azt kérem a 
bizottság tagjaitól, hogy fontolják meg ezt az elnöki összegzést, és kérem, hogy fogadják el. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Akkor visszaadom elnök úrnak a szót, és akkor én is 

kérnék szót. 
 

(Gőgös Zoltán visszaadja az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Miután belementünk ebbe a történetbe, ennek az egész 

összegzésnek a nyelvezete, megfogalmazása nem más, mint egy szélsőjobboldali párt egész 
gazdaságfilozófiáról való véleményének az összegzése. Ez igaz a privatizációra, itt olyan 
megállapítások vannak, elnök úr, ebben, hogy „tökéletlen jogszabályokat így megkerülhették, 
azonban a fizika törvényszerűsége a gyakran aljas és korrupt emberi világtól függően 
érvényesülnének”. Polgári demokrácia van 20 éve Magyarországon, és mi egy ipari 
katasztrófát vizsgáltunk. Van szerintem egy alapvetően korrekt jelentésünk. Ha ez ennek az 
összegzése, akkor nem egy dologról beszélünk. Itt arról van szó, hogy valaki, vagy egy 
politikai erő magát fényezze, és ez pont ugyanaz a kategória, mint az, hogy felrobbant a gát. 
Felrobbantották, bocsánat, szándékosan, mert nem fért bele, szóval ilyeneket olvasgattunk, és 
azért gondoltam, hogy ennek a folytatása ez az elnöki összegzés. Nem kellene az egész 
jelentést ezzel tönkretenni. Most én azért kértem, hogy ha a bizottság többsége úgy gondolja, 
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hogy ez összegzésként a jelentés része, akkor én itt nem fogok itt betűkről betűkre meg 
helyesírási hibákat javítva tovább ülni, mert akkor ennek az egésznek semmi értelme nincsen. 
Azért kértem, hogy erről szavazzunk, mert alapvetően módosítja az egésznek a tartalmát. 

 
ELNÖK: Jó, tehát azt gondoltam, hogy döntenünk kell ebben a dologban. Még egy 

mondatot engedjenek meg, politika síkjára terelődött a dolog, tehát politikai véleményt fogok 
mondani, és most ezt nem elnökként, hanem jobbikos politikusként teszem. Bizony azt 
gondolom, hogy a Horn-kormány privatizációs gyakorlatának és főleg 2003-2010-ig terjedő 
időszaknak, amikor az EU-s jogharmonizáció történt, a sokszor kapkodó, szakmaiatlan és 
nem ritkán bizonyos érdekköröket kiszolgáló jogalkotás is oka annak, hogy ez a katasztrófa 
bekövetkezett. Bizony van politikai felelős, én ezt nem félek kimondani. Ha nevesíteni kell, 
akkor nyilván a szocialista kormányokhoz köthető, ezt se félek kimondani. Nyilván ezt nem 
bizottsági elnökként teszem, hanem jobbikos képviselőként, és én csak egy olyan jelentést 
tudok elfogadni, mert lehet szakmázni, és én is alapvetően szakpolitikusnak vallom magam, 
csak egy olyan jelentést tudok elfogadni, ami konkrét és radikális megállapításokat tesz, 
hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt 10 hónap alapján nem kell félni, ezt meg lehet tenni. 
Természetesen ezen lehet vitatkozni, vagy lehet akár módosítani is rajta, de ilyen jellegű 
megállapításokat tennünk kell, egyébként mi, mármint a Jobbik képviselőcsoportja nem tudja 
támogatni a jelentést. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt elnök úr is pontosan 

tudja, beszéltünk is róla többször, hogy én nagyon szeretném, ha ez a jelentés a jelenleginél 
határozottabb megállapításokat tartalmazna, kimondana felelősségeket, amely kiterjed a 
hatóságok felelősségére. Azt gondolom, hogy akár név szerinti felelősségeket is meg lehet 
tenni. Nem értettem egyet azzal, hogy például Kling úr nevét eltávolítsuk ebből a szövegből. 
Lesz konkrét szövegszerű javaslatom is, hogy mit szeretnék látni a végén az összefoglalóban, 
a javaslatoknál milyen intézkedéseket kell tenni. Én abszolút támogatom elnök urat abban, 
hogy határozottabb megfogalmazások kerüljenek a végére ennek a szövegnek. Ugyanakkor 
az, amit elnöki összegzésként itt az ülésen meg tudtunk ismerni, ebben egyet kell, hogy értsek 
Gőgös képviselőtársammal, alelnök úrral, hogy ezt a szöveget én nem tudom elfogadni. Ez 
valóban egy jobbikos kampányszöveg, amit természetesen joga van elnök úrnak képviselni, 
elmondani a sajtó számára, de szerintem a bizottságnak az a feladata, anélkül persze, hogy itt 
most teljesen elhárítanánk magunkról a politikai felelősséget, és szakmázgatás elvén 
semmilyen megállapítást nem tennénk, hogy olyan javaslatokkal éljünk, és olyan 
megállapításokat tegyünk, amelyeket maradék nélkül alá tudunk támasztani tényszerű 
állításokkal, dokumentumokkal, nyilatkozatokkal.  

Én nem érzem, hogy ez a szöveg mind stílusában, mind tartalmában megfelelne 
ezeknek a kritériumoknak. „Az elterelt patak medrébe építették bármiféle építési engedély 
nélkül.” - tényszerűen nem igaz. Történt építési engedélyezési eljárás az egyes tározókazetták 
építésekor. Kritizáljuk meg, hogy rossz volt az építési engedélyezési eljárás akkori 
szabályozása, mert valóban falusi jegyzők kezébe rakta le annak a felelősségét, hogy döntsék 
el, hogy lehet-e egy 20 méter magas gátat építeni a Torna-patak völgyébe vagy sem. Ez 
súlyosan hibás volt, és ez legyen benne a jelentésben, hogy például a rendszerváltás óta 
regnáló kormányok és parlamentek felelőssége, hogy súlyosan hibás szabályozás volt 
hatályban a katasztrófa bekövetkeztekor. Nemcsak az építési engedélyezési eljárás során, de 
például a bányászati hulladék irányelv hibás átvétele kapcsán, amit utólag kellett korrigálni. 
Például a ’95 óta fennálló kötelezettség, a kötelező felelősségbiztosítási rendszer 
kialakításának az elmulasztásával. Hosszan lehetne sorolni, hogy hol mulasztottak a 
kormányok, hol mulasztottak a parlamentek, hol mulasztottak a hatóságok. Ezeket én nagyon 
szeretném, ha belekerülnének a szövegbe, de legyünk pontosak és korrektek. Akkor lesz 
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elfogadható a közvélemény számára a mi jelentésünk, és akkor fogjuk tudni a legnagyobb 
hatást elérni, hogy ha az állításainkat maradéktalanul meg tudjuk védeni. Ezzel a szöveggel 
nem tudok kiállni a nyilvánosság elé, hogy ennek minden mondatát megvédjem, és azt 
mondjam, hogy ez a bizottságnak a szakmailag megalapozott álláspontja. Egyetértek a 
szándékkal, hogy legyen határozottabb a szöveg, legyenek tényszerű megállapítások, 
legyenek politikai megállapítások, amelyek például a kormányok vagy a parlament 
felelősségét firtatják, de én azt tudom mondani, hogy ezt a szöveget a magam részéről, és azt 
gondolom, az LMP-frakció nevében is tudok beszélni, ezt nem fogjuk tudni támogatni mint a 
jelentés szerves részét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, csak egy mondatot. Bármiféle engedélyezési eljárás nélkül, ezzel 

kapcsolatban idéznék a jelentés VI. fejezetéből. „Építési engedélyezési eljárás ugyan 
elkezdődött a Veszprém Megyei Tanácsnál, azonban az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium hatáskör hiányát megállapító levele eredményeként nem fejeződött be”, tehát 
nem volt építési engedély. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni? (Győrffy Balázs: Nincs 
is értelme a vitának.) Győrffy képviselő úr. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Továbbiakban javaslom, hogy arról vitázzunk, amiről 

tudjuk, hogy benn lesz az anyagban, jelen pillanatban azt se tudjuk, hogy benn lesz-e az 
anyagban, olyanokról ne vitázzunk. Most ha úgy dönt a bizottság, hogy nem kerül be, akkor 
az elmúlt 5-10 perc megnyilvánulásai effektíve okafogyottá válnak, én javaslom, a 
későbbiekben arról vitázzunk, amit tudunk, hogy benn lesz az anyagban tartalmilag. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Arról vitáztunk, hogy bekerüljön-e vagy nem, illetve ezt próbáltam én 

indokolni. Jó. Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy ez az elnöki összegzés a bizottsági 
jelentés részét képezze? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. Tartózkodik? 
(Szavazás.) 5. Tehát 2 igen, 3 nem és 5 tartózkodással a bizottság elvetette az elnöki 
összegzés beemelését az anyagba.  

Annál is inkább nem akarom a tisztelt bizottsági tagok kedvét szegni, de közben 
megkaptam a MAL Zrt.-nek a véleményezését, ideadták a kezembe, és ha ezeken pontonként 
végig szeretnénk menni, akkor estig biztos, hogy itt fogunk ülni. Jónéhány észrevételt tettek 
szinte minden egyes oldalához a jelentésnek. Erről döntenünk kellene, mivel ez most már a 
kezünkben van, nem tehetünk úgy nyilván, mintha nem tudnánk róla. Arról kell döntenünk, 
hogy most a jelentés tárgyalása során az ő észrevételeiket is egyenként végigtárgyaljuk, vagy 
pedig a véleményeket, ahogy azt megbeszéltük az ülés elején, a mellékletben feltüntetjük 
anélkül, hogy arról érdemben vitáznánk. (Jelzésre:) Győrffy képviselő úr. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nyilván amit most ők leadtak, nem hiszem, hogy 

etikus lenne bármiben is módosítani. Javaslom, hogy legyen a melléklete a jelentésnek, 
esetleg írjuk le, hogy a bizottság álláspontját nem tükrözi ez a kiegészítés, hanem egyszerűen 
hozzácsatoljuk. 

 
ELNÖK: Nem az ő véleményükön akarunk változtatni, hanem az ő véleményük 

tükrében a jelentésen akarunk-e változtatni, ez a kérdés inkább, így helyes a kérdésfeltevés. 
Erről kellene szavaznunk, hogy végigmenjünk-e rajta, illetve fel is teszem szavazásra a 
kérdést, ki az, aki támogatja. (Közbeszólások: El kell halasztanunk az ülést.) Mégiscsak 
döntenünk kell arról, mert ha érdemben végig akarunk menni rajta, ha elhalasztjuk, akkor is 
végig kell mennünk rajta. Ők minden egyes részhez lábjegyzetben odaírták a saját 
véleményüket, ezt nyilván én tudnám ismertetni, vagy azt tudjuk tenni, hogy változatlan 
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formában kiszedjük a lábjegyzetből, és egységes szöveggel beemeljük a jelentés mellékletébe, 
és nem foglalkozunk vele érdemben, vagy pedig ha érdemben foglalkozunk vele, és a 
bizottság tagjai szeretnék ezt részletesebben megismerni, akkor pedig el kell halasztanunk az 
ülést és a döntéshozatalt. (Jelzésre:) Lasztovicza képviselő úr. 

 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Én azt gondolom, hogy az, hogy a 

MAL milyen anyagot küldött most már el, számunkra indifferensnek kell, hogy legyen. Ezért 
dolgoztunk 10 hónapon keresztül, hallgattunk meg embereket, szakértőket, a MAL-nak a 
tulajdonosi körét, cégvezetőit, stb. Nekünk azok alapján kellene dönteni, mert hogy mi van 
oda leírva, az az ő dolguk. Mi elég információ birtokában vagyunk ahhoz, hogy ezt a jelentést, 
ha már megírtuk, el tudjuk fogadni kisebb javításokkal vagy beszúrásokkal, amit néhány 
képviselőtársam javasol. Nem tartanám indokoltnak, hogy azt a közel 100 oldalt vagy 80 
oldalt átvegyük, mert ha most fogja befolyásolni a véleményünket, akkor elég nagy baj, mert 
akkor 10 hónapig nem csináltunk semmit. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én ezt azért látom másként, mert ők egy kész anyagról 

írtak véleményt, amit kötelezően kértünk. Teljesen más egy meghallgatás, vagy teljesen más, 
amikor dokumentumokat kérünk be. Mikor nyilvánvalóan megvádolunk egy céget azzal, hogy 
alapvetően felelős egy katasztrófáért, és nem adjuk meg azt a jogot magunknak, hogy nézzük 
már meg, hogy a miáltalunk összeállított anyag kapcsán milyen észrevételeket tesznek. Ez 
most pont olyan, minthogy gyanúsítás van, és a részleteket mindig megismertetik a vádlottal, 
vagy ő mondhat valamit, de amikor elkészül a vádirat, akkor arra meg az ügyvédje nem 
mondhat semmi. Én csak a magunk érdekében mondom ezt, mert számomra azért az csak 
fontos, hogy azokat a megállapításokat, amit ők egy elkészített anyag alapján írtak le, nem az 
alapján, ami kérdés volt, meg ők mondtak, hanem egy komplett anyag alapján, mert akkor 
nem kellett volna beírni ezt a jelentésbe. Akkor írtuk volna le, hogy meghallgatunk mindenkit, 
és függetlenül attól, hogy ők mit mondanak, akik egyébként ennek a történetnek a főszereplői, 
és én most nem védem őket, mert itt még nem dőlt el semmi, hogy majd mit állapít meg a 
hatóság, meg mit állapítunk meg mi, az egy dolog. Nyilvánvaló, hogy magától egy esemény 
nem következik be, ennek vannak felelősei. Igaz, hogy lehet, hogy nem egy, lehet, hogy száz, 
lehet, hogy ötszáz, lehet, hogy már régen nem él, de azért csak kellene, hogy érdekeljen 
bennünket. Elhiszem, hogy mindenkinek drága az ideje, de akkor viszont nem kellett volna 
ebbe az egészbe belevágni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, ritkán szoktam ilyet tenni, hogy egy 

szocialista párti képviselővel egyetértek, de nem lehet megkerülni, hogy ne nézzük meg. Az, 
hogy hogy nézzük meg, érdemes elgondolkoznunk. Azt mondom, hogy kellenek, hogy 
legyenek szempontok, ami alapján meg kell néznünk, ezeket a szempontokat kell kiszálazni. 
Nevezetesen én arra gondoltam, hogy a szakértőink nézzék meg s.o.s. ezt az anyagot abból a 
szempontból, hogy a szakmai részekben van-e olyan, ami nyilvánvalóan ütközik a mostani 
javaslatunkkal, és csak ezt hozzák nekünk ide a következő ülésre. Dönteni fogunk majd arról, 
hogy kell-e változtatnunk az előterjesztésünkön vagy nem kell. Azt mondom, ez lehet a 
leghatékonyabb eljárás az idő szűkösségére tekintettel.  

 
ELNÖK: Gyakorlatilag azt kell, mondjam, hogy így átfutva ezt a véleményt, a teljes 

bizottsági anyagot gyökeresen kellene megváltoztatnunk, hogy ha ezt figyelembe vennénk. 
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Olyan szintre lemegy, csak egy példaként említeném, hogy megkérdőjelezi a halottak számát, 
tehát szerintük nem 10, hanem 8 lakos vesztette életét a katasztrófában, és a nyomozati 
anyagra hivatkoznak mint forrásra. Azért nem szeretnék már ilyen szintre lemenni, hogy a 
halottak számáról vitatkozunk, mindenki tudja, hogy 10-en haltak meg, ha nem is közvetlenül 
az áradásban, de mindenképpen a lúg által okozott sérülések miatt vesztette életét a másik két 
fő is, ez bizonyított. És a továbbiakban is minden egyes mondatot szinte tételesen cáfolnak 
meg. Azt gondolom, hogy meghallgattuk Bakonyi Zoltánt, Bakonyi Árpádot, mindegyiküket 
duplán, Tolnay Lajost is meghallgattuk, a műszaki vezetését és az egyéb középvezetőit is 
meghallgattuk a cégnek, az alapján állítottuk össze a jelentést. Természetesen ők védekeznek 
és mindent cáfolni fognak, de én nem gondolom, hogy nekünk a jelentésben bármit emiatt 
módosítanunk kellene. Javaslom a melléklet részeként tenni, és akkor tudjuk magunkat az 
eredeti ütemtervhez tartani. Természetesen ezt is, ha van még vélemény, akkor meghallgatjuk, 
és utána feltesszük szavazásra. Két perc technikai szünet. (Rövid szünet.) 

Győrffy képviselő úr még nincs, akkor addig helyettesítéssel valamelyik bizottsági 
tagtársa vagy párttársa kérem, hogy helyettesítse. És akkor kérem, hogy közöljék, hogy mi lett 
a disputa eredménye. Nem tudom, ki szeretné ismertetni? (Jelzésre:) Ékes képviselő úr.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, mi ebben a rövid technikai szünetben átbeszéltük a 

dolgot és arra az álláspontra jutottunk, hogy maga a bizottság a bizottsági ülés kezdetén és a 
napirend elfogadásával megkezdte a jelentésnek bizonyos fokú módosítását. Én azt kérem, 
hogy azok, amiket felvezettünk mint módosítások, és amelyekben döntöttünk, azok kerüljenek 
a jelentésbe átvezetésre mindenképpen. Tekintettel arra, hogy elnök úr a MAL Zrt.-nek adott 
egy határidőt csütörtökig, ha jól tudom, és a mai napon bizottsági ülés közben bejött a MAL-
nak az álláspontja, állásfoglalása, ezért mi azt javasoljuk, hogy csütörtökig kérjük elnök urat, 
hogy ugyanezt a haladékot adja meg a minisztériumoknak is, tehát csütörtök reggel 9 óráig. 
Azt javasoljuk, hogy csütörtökön reggel 9 órakor a bizottság üljön le és véglegesítse a 
jelentést, és adott esetben, ha a minisztériumok is beküldik az anyagot, akkor annak 
megállapításaival együtt. 9 órakor, hogy ha le tudunk ülni és jó a Jobbiknak, jó az LMP-nek is 
és jó az MSZP részéről (Gőgös Zoltán: A délelőtt biztos nem jó, nem tudom, Tibinek jó lesz-e. 
Délelőtt nekem nem jó, az biztos.). Mi most teszünk egy javaslatot, aztán lehet még ezen 
változtatni, de én a javaslat tartalmát próbáltam összefoglalni. Egyet szeretnék 
kihangsúlyozni. Egészen biztos, hogy a bizottság csak azokat az észrevételeket tudja a maga 
részéről akár a jelentésbe, akár az országgyűlési határozatba beépíteni, amelyek konkrétak. 
Amiben még az ügyészséggel, bírósággal meg a nyomozóhatósággal is a különböző feleknek 
vitatkozni kell, abban semmiféle kompetenciája nincs magának a bizottságnak. Ha mi a 
jelentésben konkrét tévedést követünk el adott esetben, ami az eddig nyilvánosságra került 
adatok szerint is téves, akkor azokat teljesen logikus, hogy a jelentésbe át tudjuk vezetni vagy 
módosítani tudjuk. De az, hogy most bizonyos felek az ő álláspontjuk szerint, amit majd a 
bíróságon kell bizonyítaniuk, abban maga a bizottság úgy érzem, hogy nemigen tud állást 
foglalni, ezért is kérem, hogy a szakértőink – vannak szakértőink - nézzék meg a jelentést. 
Nézzék meg a MAL Zrt. által összeállított kifogásokat, vagy adott esetben ellenérveket, és 
annak alapján készüljön egy rövid jelentés annak érdekében, hogy tárgyi tévedés, vagy hol 
tévedett adott esetben a bizottság a jelentés eddigi tartalmában, átvezetésével tudjuk 
véglegesíteni a jelentésünket. Azt hiszem, ez a legésszerűbb, mert nem bíróság vagyunk, nem 
nyomozóhatóság vagyunk, hanem egy 10 hónapos kemény munka után a saját érzéseink és 
felelősségünk szerint megpróbáltuk összeállítani a tapasztalatok alapján a különböző 
fejezeteket, és én úgy érzem, az összes többi kérdésben, ami bíróságra, ügyészségre, 
nyomozóhatóságra tartozik, abban mi nem tudunk állást foglalni és nem is szabad, hogy állást 
foglaljunk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, ha jól értem a javaslatot, márpedig miért ne érteném jól, 
akkor azt kezdeményezi képviselő úr, illetve a bizottság kormánypárti frakciója, hogy 
csütörtökre napoljuk el az ülés folytatását, és addigra mindenki megismeri a MAL Zrt.-nek a 
véleményét, és ezt tárgyaljuk újra. Magyarul változtassuk meg az ülés elején hozott azon 
döntésünket, hogy a véleményektől ettől függetlenül ma mindenképpen elfogadjuk vagy 
elutasítjuk a jelentést. Ennek tükrében akkor erre érkezett egy javaslat, mégpedig konkrét 
időpont javaslat is volt benne, csütörtök 9 óra, ehhez képest eltérő javaslat akár időpontra, 
akár az egész javaslatra vonatkozóan kérdezem, hogy van-e valakinek. (Jelzésre:) Alelnök úr.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én ezzel teljesen egyetértek egyébként, azzal kiegészítve, 

hogy az nem lenne baj a szakértők miatt, hogy a kormány, ha akar, szerdáig küldje meg az 
anyagot, hogy a szakértők még arra is rá tudjanak nézni, mert az így lenne teljes. Vagy ha 
csütörtök reggelig adunk a kormánynak haladékot, ugyanaddig, ameddig a MAL-nak, aki 
beküldte, akkor viszont ne reggel, hanem valamikor ebéd után legyen. Ez önző is a részemről, 
én reggel biztos nem tudok jönni, ezt tudom, és társam nevében nem tudok nyilatkozni, meg 
kellene kérdezni, de most nem fogom tudni elérni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Akkor szeretném, hogy félreértés ne legyen belőle, még 

egyszer megismételni. Azt szeretném kérni elnök úrtól, vagy szeretnénk kérni, és teljesen 
logikus, hogy mindenki a saját véleményét elmondja, ahogy Gőgös Zoltán képviselőtársunk is 
elmondta. Jelenlegi állapotában a mai ülést függesszük fel, ne zárjuk le, hanem függesszük fel 
az ülést. A MAL Zrt. által megküldött anyagot a szakértőink nézzék meg. Abból az 
aspektusból nézzék meg, hogy ha adott esetben olyanra derül fény, hogy az általunk 
összeállított jelentés valamilyen módozatában tárgyi tévedés van, itt csak egy jó példát 
mondok, ahogy elnök úr is mondta, hogy a MAL Zrt. azt állítja, hogy csak 8 halott volt. 
Ennek teljesen logikus, hogy nekünk is utána kell nézni, hogy mind a 10 halott köthető-e az 
iszapkatasztrófához, vagy aki később, hónapokkal utána hunyt el, annak volt-e más betegsége, 
amiből adódott esetleg.  

Azt hiszem, ha van tárgyi tévedés, a szakértők ezt nézzék meg. Arra a szakértők 
tegyenek javaslatot a bizottsági ülésnek, addig az időpontig elnök úr adjon lehetőséget a 
különböző érdekelt feleknek, akiket nevesítettünk a jelentés dokumentációjában, anyagában, 
hogy ők is tanulmányozzák át a jelentésünket és tegyék meg észrevételeiket. Itt Gőgös Zoltán 
részéről volt egy olyan kérés, hogy ne csütörtök reggel 9-ig, hanem szerda estig tegyék meg a 
különböző minisztériumok, meg különböző hatóságok. Tegyék meg az észrevételeiket, és 
akkor csütörtökön mi azt javasoljuk, 9 órakor legyen egy ülés és vezessük át a tévedéseinket. 
A vitába nem tudunk beszállni, ha adott esetben a nyomozóhatóságra, ügyészségre tartozik, 
mert abba a bizottság nem fog tudni beszállni, és annak alapján csütörtökön hozzuk meg a 
végleges döntést, ez a javaslatunk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jávor képviselő úr.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Azt gondolom, annak a helyzetnek, 

amiben most benne vagyunk, ez a javaslat az egyetlen logikus feloldása. Jelezni szeretném, 
hogy csütörtökön 10 órától a Fenntartható fejlődés bizottság elnökeként van egy eltolhatatlan, 
kihagyhatatlan kötelezettségem. Három megoldást tudok javasolni, az egyik, hogy reggel 8 
órára előrehozzuk, másik, hogy Gőgös alelnök úr javaslata alapján csütörtök délutánra toljuk, 
én 3 órától állok rendelkezésre, illetve ha egyik se működik, akkor a bizottság munkájának 
lezárása érdekében helyettesítési megbízással is el lehet végezni a munkát.  
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ELNÖK: Köszönöm. Abban az esetben, hogy ha a minisztériumok részére is csütörtök 

reggel 9 órát jelölünk meg, illetve a MAL Zrt. részére is, hogy a végleges véleményét 
megküldje, akkor nem tudom, van-e értelme pontosan arra az időpontra bizottsági ülést 
összehívni, mert akkor megint csak ott leszünk, hogy ott lesz a kezünkben egy vélemény, amit 
még mindig nem ismerünk. Vagy egy rövidebb határidőt kell megadni, vagy a bizottsági ülést 
későbbre összehívni. A minisztérium nem kért határidőt, nem is küldtek anyagot és 
valószínűleg nem is fognak küldeni észrevételt, gyanítom. (Győrffy Balázs: Aki nem kért 
határidő-módosítást, arra az eredeti vonatkozik, szerintem. Nem? ) Maximum, ha az egyik fél 
megkapta, akkor illik megadni a többieknek is, de ezen most már nem nyitunk vitát, és a 
MAL Zrt. is jelezte, hogy ez egy előzetes álláspont, mivel ők kaptak csütörtökig, ezen még 
módosíthatnak addig. Akkor megint csak ugyanott vagyunk, vagy azt mondjuk, hogy ezt 
tekintjük a MAL Zrt. végleges álláspontjának, a minisztériumoktól pedig innentől kezdve 
nem fogadjuk be a véleményt, ha csütörtökön a bizottsági ülés előtt egy perccel megérkezik, 
akkor sem, mert már nem tudjuk érdemben tárgyalni, vagy pedig tényleg délutánra hívjuk 
össze a bizottsági ülést. (Közbeszólásokra.) Előzetes, azt jelezte. Azt írja, hogy ilyen és ilyen 
számú levelére válaszolva Bakonyi Zoltán vezérigazgató kérésének megfelelően az általunk 
kért határidő-módosítást figyelembe véve küldöm az előzetes észrevételeinkkel kiegészített 
vizsgálóbizottsági jelentéstervezetet. (Jelzésre:) Győrffy képviselő úr. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Javaslom, hogy elnök urat tehermentesítsük azzal, 

hogy a szavát vissza kelljen vonni, és a bizottság hozzon egy olyan döntést, hogy nem 
csütörtökön, hanem szerda este legyen, szerda délután 4 óra, és ezt esetleg beszkennelve még 
ki lehet küldeni a képviselőknek, és akkor, hosszú az éjszaka alapon, kedden reggel tudjuk 
már tárgyalni ezt is. Másnap reggel tudjuk már tárgyalni, és nyilván akkor ezt a tájékoztatást 
küldjük meg minden szervnek, akitől várunk anyagot. Ha érkezik hozzánk módosítás… 
(Gőgös Zoltán: Azt még emailben megkapjuk.) Akkor szerda délután legyen a határidő, ebben 
kérném a bizottságot. 

 
ELNÖK: Abban maradhatunk, hogy teszem azt szerda 18 óra után érkező véleményt 

nem tudunk figyelembe venni.  (Győrffy Balázs: Ebben maradjunk és akkor csütörtökön 
tényleg tudjuk tárgyalni.) (Dr. Aradszki András: Szerda 12 óra.) Rendben, és akkor ezt még 
mai napon tudatjuk a MAL-lal is, hogy a holnap délután érkező véleményét nem tudjuk 
figyelembe venni, maradjunk ebben. Ezen ne változtassunk, szerda 12 óra, a bizottsági ülés 
időpontja pedig akkor csütörtök reggel 8 óra. (Ékes József: És akkor most a bizottsági ülést 
nem zárjuk le.) Szavazzuk meg egyébként, ki az, aki támogatja, még ebben nem történt 
szavazás. Az eddig elmondottak szerint ki az, aki támogatja, hogy felfüggesszük az ülést és 
csütörtökön reggel 8 órakor folytassuk? (Szavazás.) Jó, akkor egyhangú. 

A kérdés még az maradt, hogy most be is fejezzük az ülést, vagy még amit tudunk, 
még átbeszéljük. Mert voltak még itt a bizottság tagjai részéről javaslatok. Jó, akkor azt 
folytassuk, és akkor csütörtökre csak a MAL Zrt. véleménye alapján… (Közbeszólásokra.) 

Folytatjuk tovább. A privatizációs résznél tartottunk. (Ékes József: Elfogadtunk egy 
javaslatot a privatizációnál egy mondatban.) Igen, arról szavaztunk, azt elfogadtuk. 
(Egyeztetések.) Kérdezem a bizottság tagjait, hogy szükségesnek tartják-e a jelentésben a 
megkötött privatizációs szerződés mellékleteit felsorolni. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nekem azért lenne észrevételem. Ha jól látom, 

itt kezdődik, a címet keresem mindjárt. Menjünk vissza az egyéb környezetvédelmi 
intézkedések részhez, és az szerepel, hogy a kárelhárítás időbeli ütemezése. (Elnök: Bocsánat, 
hányadik oldalnál tartunk?) 9, majd átmegyünk a 11. oldalra. Itt az szerepel, hogy a hosszú 
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távon végrehajtásra javasolt intézkedések 2005-2010. Kérdezem szakértő urakat, hogy ez a I, 
a harmadik pont vagy harmadik golyó, I(x) számú vörösiszap-tározó felületek lezárása. Ez 
melyik tározó lenne? (Dr. Juhász István: Ez a X-es tározó.) Ez egy X. Ebből következik, hogy 
az a bizonyos X-es tározó, arról van szó, ahol a katasztrófa bekövetkezett. Egy mondattal 
javasolnám kiegészíteni nemcsak ezt, hanem ennek a pontnak a végét a 11. pontban a 3., a 
szerződésben foglaltak teljesülése. Jól tudom, márpedig sajnos jól tudom, hogy 2010-ig a 
MAL Zrt. nem foglalkozott ezzel a javaslattal, hogy a X-es tározót 2010-ig neki le kellene 
zárnia. Ezt azért meg tudjuk állapítani. Az összegzés a 14. oldalon azt tartalmazza, hogy 
milyen környezetvédelmi intézkedéseket kellett a privatizációs szerződés alapján elvégezni. 
Az a címe ennek a fejezetnek, ha visszamegyünk, szerződések tartalma, környezetvédelmi 
szerződések, előírások, vállalások, ezzel kezdjük az II-vel a 7. oldalon. Megy végig, ajkai 
alumínium kft., vörösiszap-tárolás és akkor felsorolja, hogy mi az, amiket el kell végezni. 
Költségét is felsorolja, mind a privatizációs szerződés mellékletét képezi. Ennek egyik része 
az, hogy hosszú távon milyen munkákat javasolt. Ezek javasolt intézkedések, hangsúlyozom, 
ezek között a hosszú távú, végrehajtásra javasolt intézkedések között szerepelt 2005-2010-es 
intervallumban ezek szerint a X-es vöröiszap-tároló felületének lezárása. (Gőgös Zoltán: Én 
ezt értem, de hadd kérdezzek valamit.) 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): 2008-ban volt egy elég komoly válság, ami azért 

keményen visszavetette az igényt a timföldre is. Én azt elfogadom, hogy le van írva, hogy 
2010-ben le kell zárni, de ha nem telt meg, akkor éntőlem beleírhatunk mi abba bármit, de 
komolytalannak tűnik. Az, hogy most az előzetes tervek szerint meg kellett volna telnie 2010 
közepére és azt utána le kell zárni, az jogos, na de ha nem telt meg, akkor miért kellett volna 
lezárni. Nem az a logikus, hogy valamit akkor zárunk le, amikor tele van? (Dr. Aradszki 
András: Elnök úr, reagálhatok erre?)  

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Képviselő úr, én értem a logikáját, de ön azt 

feltételezi, hogy ’96-ban a privatizáció időpontjában már előre látta a privatizálást végző meg 
a MAL Zrt., hogy ez 2010-re meg fog telni. Szerintem nem erről volt szó, hanem abban az 
állapotban, amikorra privatizálták a MAL Zrt. telephelyét, illetve magát a társaságot, akkor 
már eldöntötték, hogy ezt 2010-ig le kell zárni, javasolt lezárni. (Gőgös Zoltán: Most már 
végképp nem értem, ha nincs tele, akkor miért zárnánk le. Akkor kell valamit lezárni, ha tele 
van.) Másikat építenek, biztonságosabbat. (Gőgös Zoltán: Nem gondolom, hogy így volt, a 
számítások szerint éppen megtelt volna, legalább is én úgy gondolom.) (Dr. Juhász István: 
Bocsánat, elnök úr, egy észrevételt tennék.) 

 
ELNÖK: Szakértő úr, parancsoljon. 
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Itt térek vissza, a szerződések tartalma, vállalások, egy 

pillanatra a 7-esre. A szöveg, ami itt van, egy idézet a privatizációs szerződés egyik 
anyagából, tételes szöveg, akkor azt idézőjelbe kéne tenni (Elnök: És odaírni, hogy honnan 
idéztünk. Egyébként úgy tűnik, mintha a bizottság javasolná.)  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ezt én értem, de ezt nem értem továbbra se, hogy miért 

kell egy tározót lezárni, ha nincsen tele. 
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DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Ezek átvétele az RM Hungária szerződésügylete dolgában. 
 
ELNÖK: Itt a privatizációs szerződésből idézünk, és azt javasolja Aradszki képviselő 

úr, hogy tegyük hozzá azt, hogy a privatizációs szerződésben tett ezen javaslat nem teljesült 
2010-ig. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A 3-as pontban van a szerződésben foglaltak 

teljesülése. Ehhez az egészhez csak annyi a javaslatom, hogy a bizottság észrevételezi, hogy a 
X-es kazetta 2010-ig történő lezárására vonatkozó javaslattal a MAL Zrt. nem foglalkozott, 
mert az látszik, hogy nem foglalkozott. Hogy mi az oka, mi a magyarázata, ezt eddig nem 
vizsgáltuk, ezt a kérdést nem tettük föl, tegyük hozzá, de a bizottság ezt tényként tudja 
rögzíteni, hogy ez nem történt meg, nem foglalkozott ezzel a lezárással, ezzel senkinek nem 
okozunk fájdalmat gondolom, de tényszerű. 

 
ELNÖK: Akkor szavazunk erről, hogy Aradszki képviselő úr javaslatára a 3-as 

ponthoz ezt a kiegészítést megtegyük-e. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás nyilván nincs, 8 igen és 2 nem szavazat ellenében ezt 
megszavaztuk. 

Javaslom annál is inkább, mert a 2-es alfejezet címe alatt ott van zárójelben Ajka, 
Almásfüzitő, Mosonmagyaróvár. Mivel Mosonmagyaróvárról egy szó nincs ebben a 
fejezetben, ezért ezt ki kellene innen venni. Ennek az az oka, hogy erről nem kaptunk adatot 
egész egyszerűen, de akkor ne szerepeljen a címben se, szerintem erről szavazni se szükséges, 
mert ami nincs benne, arról ne beszéljünk. (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr. 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Azt lehet tudni, hogy miért nem kaptunk 

adatot? Mert akkor esetleg lehetne rögzíteni, hogy nem kaptunk adatot. (Gőgös Zoltán: Az egy 
erdő, csak mondom.) 

 
ELNÖK: Annak a szerződését szerintem ki se kértük, őszintén szólva. (Ferenczi 

Gábor: Igen, értem.) Jó, akkor haladjunk. A privatizációs fejezettel kapcsolatban van-e még 
valakinek bármilyen módosítási javaslata, észrevétele? Nem döntöttünk arról, de magától 
értetődik, hogy ahol a privatizációs szerződésből idézünk, ott azt fel kell tüntetni, hogy ez 
honnan van idézve, és ez nem a bizottság javaslata. Jó. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Csak egy megjegyzés, nekem itt még korábban volt egy 

javaslatom a privatizációval kapcsolatban, amiről aztán végül nem határoztunk, tehát 
elsodródtunk más témákra, aminek a lényege az lett volna, hogy a privatizációs szerződésben 
foglalt környezetvédelmi kötelezettségek a bizottság meglátása szerint nem voltak elég 
körültekintőek ahhoz, hogy meg tudják előzni a baleset bekövetkeztét. Példaként lehet 
hivatkozni a száraztechnológiára való átállás előírás hiányosságára. Ezzel kapcsolatban volt 
egy javaslatom, amire szóban úgy emlékszem, kapott támogatást, és semmiféle döntés ezzel 
kapcsolatban nem született. A BAT-ra majd később térünk vissza a II-es alfejezetben, én most 
itt a privatizációs szerződés környezetvédelmi előírásaira gondoltam.  

 
ELNÖK: Arról szavaztunk Aradszki képviselő úr javaslata alapján. Pontosan egy 

mondat került bele. Tehát erről szavaztunk. Kozéky szakértő úr által írt és részben már 
stilisztikailag javított technológiai rész, amivel kapcsolatban egyébként megjegyzem 
zárójelben, hogy a MAL Zrt.-nek a legtöbb észrevétele érkezett, ahogy láttam. Ezzel 
kapcsolatban, nyilván azzal majd csütörtökön foglalkozunk, milyen további észrevételek 
vannak? (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 
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JÁVOR BENEDEK (LMP): Itt hoznám én be a már említett BAT-ot, a 

környezethasználati engedélyt a címben is javaslom, de hogy a 2006-os engedélyezés során a 
BAT alapján a száraztechnológia előírásának a megvizsgálására nem került sor. Egy ilyen 
kiegészítést szeretnék a jelentés részévé tenni. Köszönöm. (Közbeszólásokra.) II-es, 14. 
oldalon kezdődik, és még a Bayer-eljárás sémája előtt a 15. oldal 3. sorában említi, hogy 
maga a Bayer-eljárás a BAT-ként elfogadható. Maga a jelentés azért foglalkozik azzal, hogy 
jóllehet a Bayer-eljárás a BAT része, de Bayer-eljárásnak a szűrés során van a száraz meg a 
nedves technológiai változata is, tehát itt nem a Bayer-eljárás alkalmazását vonjuk kétségbe, 
hanem hogy a Bayer-eljárás során a száraztechnológia előírására nem került sor. Sőt az 
általam megismert dokumentumok alapján fel se merült ez a lehetőség az engedélyező 
hatóság, tehát a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
által a 2006-os IPPC engedélyezés során. 

 
ELNÖK: Igazán nem akarok kekeckedni, de egyébként tudomásom szerint a 

nemzetközi terminológia elérhető legjobb technikát említ. Most itt nem megyek bele, hogy 
technika meg technológia között mi a különbség, de Best Available Technics, ha jól tudom, a 
meghatározás. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én csak annyit akarok mondani, hogy ez 2006-

tól vetődött fel, és ezzel a kérdéssel, hogy az I-est azzal kezdjük a 17. oldalon, hogy 
változtatások a vörösiszap-továbbítás technológiájában. Ez nem érdekes ilyen szempontból, 
de a II-es fejezet szól arról, hogy egységes környezethasználati engedély, és itt kerül említésre 
a 2006-os határozat, és szerintem ebbe az alfejezetbe illeszkedne bele logikailag számomra, 
hogy itt lehetett volna a BAT-ot először vizsgálni érdemben, hogy a nedves vagy vizes eljárás 
a legmegfelelőbb rendelkezésre álló technológia-e vagy sem. Jávor képviselő úr javaslatát ide 
javaslom berakni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jó, Jávor képviselő úr.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Nekem teljesen mindegy, hogy hova kerül, kerüljön akkor 

bele a 2-es fejezetbe, és elnök úrra reagálva pedig a Best Available Technology a hivatalos 
neve.  

 
ELNÖK: Rosszul emlékeztem, akkor én kérek elnézést. Ebből a szempontból teljesen 

lényegtelen. Bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja az előbb elhangzottak szerint, hogy az 
elérhető legjobb technológia ebbe az alfejezetbe kerüljön be? (Szavazás.) Nem támogatja? 
Tartózkodik? (Szavazás.) 8 igen és 2 tartózkodással ezt megszavaztuk.  

Továbblépünk a hulladékminősítésre, a III-as fejezetre. III. fejezettel kapcsolatban van-
e valakinek észrevétele? Nekem lenne annyi a 21. oldal közepén, itt az EVC 01 03 09, timföld 
gyártásából származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 09-től, ez elírás, 01 03 07-től 
különbözik, ezt javítani kell. Egyébként nekem más észrevételem nincs, ha senkinek nincs, 
akkor…(Jelzésre:) Alelnök úr. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnézést, csak az, hogy valami a Kádár-rendszerre esett, 

annak milyen jelentősége van. Itt van egy ilyen, a csővezetékes kiszállítási eljárást preferálták. 
A Kádár-rendszer elég hosszú, 17. oldal alján. (Közbeszólások.) Volt, aki nem szerette a 
Kádár-rendszert, de ettől függetlenül azért ebben nincs helye szerintem. Elég hosszú volt az.  
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ELNÖK: Javasolja alelnök úr, hogy vegyük ki belőle ezt a zárójeles részt? (Gőgös 
Zoltán: Igen.) Ki az, aki ezt támogatja, hogy vegyük ki belőle? (Jávor Benedek: Nagyon sok 
helyesírási hiba is van benne.) Valóban vagy pontosítani kellene, vagy tényleg kivenni, mert 
egy 30 éves időszak elég pontatlan meghatározás. Nekem nem ideológiailag van problémám a 
zárójeles résszel. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnézést, de én azt javasolnám, de stilisztikailag valaki, 

aki hozzáértő, nézze már meg ezt a részt is, de olyan szép kimagyar fejezések vannak ebben 
is. Azt mondja, ez le nem írva, és részletekben nem elemezve, ilyeneket azért ne rakjunk már 
bele. 

 
ELNÖK: Maradjunk annyiban, hogy helyesírásilag és stilisztikailag még az egész 

anyagot átfésüljük újra a munkatársak segítségével (Gőgös Zoltán: Ez egy kicsit 
magyartalan.), de erre vonatkozóan bárki tehet javaslatot, ahogy azt már Aradszki képviselő 
úr meg is tette néhány esetben. Jó, tehát akkor a minősítéssel kapcsolatos fejezeten is túl 
vagyunk, ezzel kapcsolatban nekem volt egy javaslatom. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr.  

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Bocsánat, egy felvetésem lenne, de lehet, hogy ennél a 

résznél kellene hivatkozni arra a problémára, hogy nemcsak az volt a kérdés, hogy veszélyes 
vagy nemveszélyes hulladékról van szó, hanem hulladék-e vagy a technológiai folyamat 
része. Ez a későbbiekben szerepel, benne volt, csak ez nekem megtárgyalandó. Későbbiekben 
benne van, jó, akkor tekintsük tárgytalannak a hozzászólásomat. 

 
ELNÖK: A IV-es fejezet következik a kialakítás és a megvalósulás. Ezzel 

kapcsolatban lenne egy elég fontos észrevételem, ugyanis itt ebben a fejezetben, mégpedig a 
25. oldalnak a harmadik bekezdésében, ennek a fejezetnek az utolsó bekezdésében leírja a 
fejezet írója a talajtörést mint tényt, ami egyáltalán nincs még bizonyítva. Mintha mi most a 
MAL Zrt. álláspontjára helyezkedtünk volna, elfogadjuk a talajtöréses elméletet mint a 
gátszakadás okát. Én ettől óvakodnék, akkor az összes többi verziót ide lehetne rakni, hogy mi 
lehetett volna még a katasztrófa oka. Erre ugyanúgy nincs semmiféle bizonyítékunk, mint az 
összes többi verzióra, ezért írjuk hozzá, hogy ez a MAL Zrt. álláspontja szerint, vagy hagyjuk. 
(Gőgös Zoltán: Ezt nem a MAL írta.) Nem a MAL írta, de a talajtöréses verzió egy az egyben 
a MAL Zrt. által előadott védekezéssel egyező magyarázat, amit legeslegelején kizártunk, és 
folyamatosan következetesek voltunk abban, hogy nem természeti katasztrófa történt, ők erre 
alapozzák azt, hogy természeti katasztrófa volt. (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nézzük együtt. „A panama agyagrétegnek a helyi 

körülmények (lúgos szivárgó víz) hatására kialakult átalakulása hozzájárult a talajtörés 
kialakulásához.” Két helyen is van benn talajtörés. Hozzájárult a folyamat kialakulásához. Jó? 
És akkor vegyük akkor ott is úgy ki a következőnél, „a növekvő terhelés hatására a gát 
megmozdult”. Jó? (Elnök: Jó.) És akkor így teljesen értelmessé válik maga az egész, és nincs 
benne a talajtörés szó. (Elnök: Talajtörés helyett akkor ott gátszakadást írunk.) Igen, mert úgy 
akkor egyértelmű.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak azt akarom megkérdezni, hogy kizárható a 

talajtörés. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Zoli, önmagában nem zárható ki.  
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És akkor az elemzésben miért nem lehet benne? Az 
összes többi benne van, nem? Nincs semmi más benne?  

 
ELNÖK: Ebben a fejezetben ez az egy indok szerepel. Ez a fejezet foglalkozik a 

vörösiszap-tározó térrel, és konkrétan a gátszakadások okával egyelőre itt foglalkozik a 
jelentés. Nyilván sem a robbantásos teóriát, sem az egyéb verziókat mi nem írtuk bele, mivel 
nem tudjuk bizonyítani, de akkor ezt se írjuk így ilyen konkrétan bele. Így, ahogy Ékes 
képviselő úr javasolta, ez már így elfogadható. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Zoli, utána le lehet vezetni, ha az ügyészség mégis azt 

állapítja meg, hogy mégis ez is hozzájárult, akkor az már más dolog, jó? De hatására a gát 
megmozdult, tény és való, ebből adódott. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy képviselő úr. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Csak akkor pontosak legyünk, a végéről a harmadik 

sorban pedig akkor a talajtörést a gátszakadás kialakulására javítsuk, hogy következetesek 
legyünk. (Elnök: Még egyszer.) Alulról a harmadik sorban, ott is van egy talajtörés, ott is 
legyen az, a gátszakadás kialakulása. (Elnök: Ezt javasoltam én is.) Bocsánat. 

 
ELNÖK: Erről az Ékes képviselő úr által mondott módosításról szavazzunk, ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Jó, egyhangú. Akkor haladjunk tovább. (Ékes József: Most jön az V-ös 
fejezet?) Igen, hidrológiai és meteorológiai viszonyok, nem tudom van-e más észrevétel, én 
elég tárgyilagosnak tartom, nem látok benne semmit, amit módosítani kellene. (Jelzésre:) 
Ferenczi képviselő úr. 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Mindössze helyesírási hibák, de akkor ezt úgyis 

átnézik. 29. oldal utolsó bekezdés, a dátum helyesírása, ami megragadott. 2010. október 4-én, 
a 4 után nincsen pont. (Elnök: Ilyen szinten ne menjünk bele.) Szóköz hiányzik. Kérdezem, 
hogy ezt is jelezzük vagy átnézik? 

 
ELNÖK: Olyan szinten, amit egy Word helyesírás-ellenőrző is kidob, olyan szinten 

most ne tárgyaljuk végig, mert ezt majd akkor megtesszük.  
Jó, VI-os fejezet.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, én szeretnék javasolni, nekünk a VI-os, VII-es, 

VIII-as, IX-es, X-es, XI-essel kapcsolatosan semmilyen kifogásunk nincs, ha esetleg valaki 
másnak lenne, akkor... (Elnök: Tehát a teljes B fejezet?) (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: A tevékenység állami engedélyezésével kapcsolatos, ez az elfogadott 

tartalomjegyzék szerintem. Persze tényleg ez már jogászkodás, ezt szerintem még szavazásra 
sem szükséges bocsátani, csak figyelni kell, hogy mindenhol javítva legyen. Illetve Szalóki 
főtanácsadó úrnak volt egy olyan észrevétele, ő most éppen egészségügyi okokból kezelésen 
van, és ezért nem tudott az utóbbi meg a mostani ülésen se itt lenni, de azt mondja, és neki 
ebben nyilván van tapasztalata, hiszen akkor is már államigazgatásban dolgozott a 
rendszerváltás előtt, hogy 1986-ban nem volt az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztériumnak építésügyi és városfejlesztési főosztálya, ezért javasolja, hogy ezt javítsuk át 
illetékes főosztályra. Tényleg ez egy apróság szerintem, nem szükséges szavazásra bocsátani. 
(Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Egyetértek ezzel. A 33. oldalon a 6-os, 
hatóságok együttműködése előtti bekezdés utolsó mondatát javasolnám törölni. Nem azért, 
mert nem értek vele egyet, csak egy későbbi fejezetbe le lesz beírva tartalmát tekintve. 
„Megállapítható, hogy amennyiben az üzem a rendelet hatálya alá lett volna besorolva”, ez 
később be lesz írva, ez ismétlés. 

 
ELNÖK: Itt engedélyezési szempontból lett, ott meg katasztrófavédelmi szempontból 

lett. Jó, van egy ilyen javaslat, akkor szavazásra bocsátom, ki az, aki támogatja, hogy innen 
kerüljön ki? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás nincs, akkor 7 igen és 3 
nem ellenében kikerül az utolsó mondat. 

(Jelzésre:) Jávor képviselő kért szót. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Ez a SEVESO hatálya alá tartozás azért egy érdekes 

dolog, amelyre a későbbiekben szeretnék visszatérni, merthogy a SEVESO irányelv 
módosítása folyamatban van, és nagyon jó lenne, ha a magyar kormányt, és erre azt 
gondolom, a bizottságnak erre van felhatalmazása, hogy, felkérje valamilyen álláspont 
képviseletére. Például, hogy a vörösiszap-tározók lehetőség szerint a SEVESO hatálya alá 
kerüljenek be. „Megállapítható, hogy amennyiben az üzem a rendelet hatálya alá lett 
besorolva” - most ezt kivettük a szövegből azzal, hogy ez máshol szerepel, hogy a tározó jó 
lett volna, ha a SEVESO hatálya alá tartozik. Erre most a magyar kormánynak van lehetősége, 
hogy erre a folyamatra hatást gyakoroljon annak révén, hogy a SEVESO III irányelv 
megalkotásában ezt az álláspontot képviselheti. Javaslom, hogy erre majd esetleg az ajánlások 
körében tegyünk javaslatot. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Azt azért ne tegyük be, hogy a kormány a 

SEVESO III-mal mit tegyen, és milyen álláspontra kerüljön. Egy figyelemfelhívás legyen, de 
itt van egy nagyon fontos szakmai kérdés a tárolókról, hogy mi a technológia része, mi nem. 
Később a VIII. fejezetben le is írjuk, hogy a száraztechnológia bevezetésével bizonyos 
értelemben okafogyottá vált. Magyarországon, zárójelbe mondom, lehet, hogy taktikai 
okokból, igaza van Jávor Benedek képviselő úrnak, mert nálunk már ezek szerint csak 
száraztechnológia működik, és ha a SEVESO III-ban ezt sikerül átvinnünk, akkor ezt a kvázi 
versenyhátrányát a magyar alumíniumiparnak azért, hogy felhozzuk a többieket is erre a 
követelményszintre, beszüntetjük, de foglalkozzunk az összegzésnél ezzel a kérdéssel, és 
akkor pontosítsuk, hogy milyen indítványt teszünk a kormány felé. 

 
ELNÖK: VII-es fejezetre lépünk tovább. Ékes képviselő úr jelezte, hogy nekik nincs 

ezzel kapcsolatban már ellenvetésük. A többieket kérdezem. (Ékes József: Miért 
kérdőjeleznénk meg az általunk leírtakat?) Ha semmi, akkor VIII-as, katasztrófavédelmi 
szempontú. (Jelzésre:) Aradszki úr. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak jelzem, hogy az előző kérdésnek más 

szövege ugyanazt mondja, „figyelemmel, hogy a MAL Zrt. technológiájában jelentős 
mennyiségű, a katasztrófavédelemre vonatkozó jogszabályok szempontjából is veszélyes 
anyagot, nátronlúgot alkalmazott, nyílt, emberi ellenőrzés által nem folyamatosan kontrollált 
területen, okkal vált vitatottá az üzem katasztrófavédelmi besorolásának megfelelősége, azaz 
a biztonsági jelentés és a külső védelmi terv elkészítése szükséges.” Nem azért, mert én írtam, 
de ez a lényeges része a mondatnak, arra nincs adat, hogy erre a hatóság a múltban 
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koncentrált volna-e, és leírjuk, „a fenti kétséget az időközben bekövetkezett technológiai 
váltás megszüntette.  

 
ELNÖK: Benne van a megfelelőség, az 1-es, de egyébként egyetértek. IX-es fejezet? 

(Nincs jelzés.) Ha nincs észrevétel, máris megyünk tovább. X-es? Jövőbeni működéssel 
kapcsolatos stratégiai összefüggések. Itt a kárenyhítés, az újjáépítés van kirészletezve, illetve 
a bírság. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, itt nem lehet nem említést tenni, amit 

majd később a javaslatok körbe is szeretnék visszahozni, a kötelező felelősségbiztosításról, 
illetve a biztosítékadási kötelezettség hiányáról. Az, hogy milyen kár keletkezett és hogyan, ki 
téríti meg ezeket a károkat, itt legalább említés szinten szerintem utalni kellene rá, hogy a ’95-
ös környezetvédelmi törvény rendelkezett arról, hogy külön jogszabályban rendezni kell a 
kötelező felelősségbiztosítással kapcsolatos szabályozást, amire mind a mai napig nem került 
sor sem 2010 októberéig, sem pedig azóta. Ez egy másik pont, amit szeretnék majd a 
javaslatok körben megemlíteni, hogy Illés államtitkár úr ígérete ellenére mostanáig nem 
nyújtott be a kormány erre jogszabályi javaslatot. Természetesen nem Illés államtitkár úr 
nevét szeretném az anyagban viszontlátni, csak az anyagban szeretném nevesíteni ezt a 
feladatot.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ezzel kapcsolatban én értem a szándékot, de ha 

megnézzük a kockázatokat, a mögötte álló szükséges fedezetet egy biztosító részére, meg kell 
mondani, hogy Magyarországon nincs olyan biztosító, amelyik ezt egyszemélyben 
megcsinálná. A viszontbiztosítási rendszer sem biztos, hogy ezeket felvállalja, és az is lehet, 
hogy ezt nem is vállalta volna kockázatként vagy akkora összegben. Nem elsősorban 
biztosításra helyeznénk a hangsúlyt, hanem a katasztrófavédelemre, technológiák betartása, 
tehát nem véletlen, hogy a kormány nem tud ebben átfogó jogi szabályozást adni, mert 
normatív jelleggel ezt nem igazán lehet szerintem megoldani. Azért mondom, hogy ezzel 
óvatosan kellene bánni a bizottságnak. 

 
ELNÖK: Igazából nem gondolom, hogy milyen módon kivitelezhető, gyakorlatilag 

hogyan kellene a jogszabályt megalkotni, az a mi dolgunk lenne. Az, hogy javaslatot teszünk 
rá, az egy dolog. Működik igazából jogszabályi megalapozással vagy anélkül, de a 
környezetvédelmi hatóságok, különösen a felügyelőség jó ideig legalábbis minden 
veszélyeshulladék-kezelési tevékenységhez előírta a biztosítás megkötését főleg 
veszélyeshulladék-szállítóknak, amikre volt is gyakorlat, hogy biztosításokat kötöttek rá 
különböző biztosítótársaságok. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Én elnök úrral tökéletesen egyetértek, nekünk nem arra 

kell javaslatot tenni, hogy mit tartalmazzon ez a jogszabály, bár erre is remek ötleteim vannak 
egyébként, de nyilván a bizottságnak nem ez a dolga. Erre a problémára szerintem érdemes 
felhívni a figyelmet, hogy a kormánynak meg kellene vizsgálni, hogy mit kezd ezzel a 
feladattal, arról nem beszélve, hogy egy hatályos jogszabályi törvény kötelezettségként írja 
ezt elő, tehát gyakorlatilag mulasztásos jogsértésben van a kormányzat, tehát akkor az a 
minimum, nem akarok ötleteket adni, hogy akkor törölni kell a környezetvédelmi törvényből 
a vonatkozó paragrafust. Ezt nem szeretném, ha bekövetkezne, de erre valahogy reflektálni 
kell, hogy itt van egy jogalkotási kötelezettség. 
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ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Előre megyünk, de majd itt is reflektálni kell 

képviselő úr javaslatának beillesztésénél, és egyetértek elnök úrnak azzal az észrevételével, 
hogy a biztosítási kérdésekben alapvetően nemcsak a hatóságok, hanem a gazdálkodó 
szervezetek józan érdekük alapján teljesítik ezeket a kötelességeket. Más kérdés, hogy a MAL 
Zrt. a piaci gyakorlattól jelentősen eltérő fedezettel rendelkező biztosítást alkalmazott. Ez egy 
fontos megállapítás, bár zárójelbe ezt is hozzá kell tennem, hogy erre a katasztrófára maga a 
biztosítás sem nyújtott volna teljes fedezetet, de legalább könnyebb helyzetben lett volna 
maga a cég. 

 
ELNÖK: Tény, hogy olyan biztosítás nincs, ami erre a katasztrófára fedezetet nyújtott 

volna. Ebben egyetértünk. Az is igaz, hogy ez sem a mi dolgunk, akár a határozati javaslatban 
mi tehetünk erre egy javaslatot a kormány részére, hogy ennek a feltételeit dolgozza ki, és 
hogy hogyan lehet ezt gyakorlatban megvalósítani, az már aztán a jogalkotó dolga. (Jelzésre:) 
Alelnök úr. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, én nem a biztosítással akarok foglalkozni, szerintem 

az itt elég részletesen ki lett tárgyalva. Ha már egyszer beírtuk, hogy milyen kárenyhítések 
történtek, akkor azt nem írjuk bele, ami még nem történt meg? Mert a vállalkozók, 
vállalkozások kárai nincsenek rendben, agrárosoké különösen. X-es fejezet, károk 
megtérítése, és fel van sorolva, hogy kinek milyen fajta kártérítés történt, rendben van, ez 
tény, de akkor írjuk már bele, ha ezt beleírtuk, mert ennek megint nem sok köze van az 
ügyrendünkhöz, akkor azt is írjuk már bele, mai még nem történt meg, mert akkor úgy teljes a 
kép, és van ilyen még. (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr. 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Annyit hadd fűzzek hozzá, hogy a kép akkor a 

legteljesebb, ha azt is beleírjuk, hogy a MAL Zrt. nem volt hajlandó adatokat szolgáltatni 
arról, hogy mennyivel járultak hozzá a kártérítéshez meg az újjáépítéshez. Emlékszünk az 
előző meghallgatásra. Titkos adatnak minősítette Bakonyi Zoltán ezeket az információkat, 
ami azt gondolom, hogy márpedig igenis a közvéleményre tartozna, hiszen közpénzből 
finanszírozzuk a kártérítést meg az újjáépítést. (Gőgös Zoltán: Nem ezt mondtam, nem ezzel 
van bajom, ez rendben van. Csak azt mondtam, ha mindent beleírunk, írjuk bele azt is, ami 
még nem történt meg.) Akkor viszont azt is bele kell írni, amit még ők nem fizettek még ki. 
(Gőgös Zoltán: Bíróság elé azért ne menjünk.)  

 
ELNÖK: Jó, hát persze természetesen meg lehet említeni, de… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Bocsánat, ide be van idézve egy kormányhatározat. 

Ennek a kormányhatározatnak sok egyéb eleme van, akkor idézzük be teljesen. Akkor 
idézzük be azt is, hogy a mezőgazdasági termelők teljes körű kártérítést kapnak a 
takarmánypótlásra, idézzük be azt, hogy mikor milyen ütemezésben kell megcsinálni a 
dolgokat, ezek nincsenek meg. Ha egyszer beidézünk valamit, hogy „kiterjed a vállalkozások 
raktárkészleteire”, de ebben több van. Én ezt VM minisztertől kérdeztem a meghallgatáson, 
mert engem nyilván a saját területem érdekel elsősorban, és nem tudott rá határozott választ 
adni, hogy mi lesz azzal a céggel, akinek 84 milliós valós kára van, elismert valós kár és 
kapott belőle 4-et. De kisebb céget is tudok, akinek volt mondjuk 15 milliós, és kapott 2-t. 
Elindult valami, csak akkor, ha egyszer ide fel van sorolva, hogy mire terjed ki, akkor azt is 
be kellene írni, hogy mire nem. (Dr. Aradszki András: Benne van.) Hol van benne? 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Úgy van benne, hogy akkor idézi az 1222/2010-
es rendeletet, bizonyos korlátokkal kiterjed a vállalkozások raktárkészleteiben, 
konyhakertekben keletkezett károkra, az elhullott háziállatokra, természetes személyek 
ingóságaira és a természetes személyek gépjárművében esett károkra is. Pont.  

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy most ebbe ne menjünk bele, és tény, hogy a X-es számú 

fejezetnek az a címe, hogy a MAL Zrt. jövőbeni működésével kapcsolatos stratégiai 
összefüggések. Szerintem a károk megtérítéséhez ennek semmi köze igazából.  

Azt azért elmondanám már csak a jegyzőkönyv kedvéért is, hogy ezt a kárenyhítési, 
kártalanítási és újjáépítési kérdést a bizottságnak a kormánypárti része rendkívül nem 
konzekvensen kezelte végig a bizottság működése folyamán, hiszen amikor érdekük fűződött 
hozzá, akkor hozzátartozott a bizottság ügyrendjéhez, amikor nem fűződött hozzá érdekük, 
akkor nem tartozott hozzá. A mai napig sincs ebben semmi egységes álláspont, hiszen a 
károsultak meghallgatását a kihelyezett ülésen leszavazták, ugyanakkor az újjáépítési 
koordinációs központ vezetőjét meghallgattuk, tehát teljesen zavaros. Azt gondolom, hogy ne 
is menjünk ebbe már bele, nem is tartozik a bizottság ügyrendjébe. Ha ők többségükből 
adódóan, bár nincsen többségük, megszavazzák, vagy valaki felveti, hogy vegyük ki belőle 
vagy valaki felveti, hogy tartsuk benne, akkor szavazunk róla és meglátjuk, hogy mi lesz az 
eredménye. Részleteibe, hogy ki mennyi kártérítést kapott vagy nem kapott, most ne menjünk 
bele, mert így is elég hosszúra nyúlik szerintem az ülés. Ha nincs ezzel kapcsolatos konkrét 
javaslat, akkor szerintem menjünk tovább. 

XI-es fejezet, a B fejezet utolsó, XI-es alfejezete a felszámolás érdekében végzett 
tevékenység rövid ismertetése. (Jelzésre:) Alelnök úr.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak annyi, hogy miután ez felmerült, valahol egy 

megjegyzést azért nem kellene tennünk, hogy folytatni kell még a száraztechnológiával 
kapcsolatos további vizsgálatokat, mert most meg egy másik körnek okoznak komoly fejtörést 
a szállítás okán. Én azt gondolom, hogy ezt pont Jóska vetette fel. Az biztos, hogy ilyen 
típusú katasztrófa most már nem lesz, de azt folyamatosan kontroll alatt kell tartani, vagy 
pedig más utakat. Én azért erre egy utalást tennék, mert a kérdések között felmerült, és ha 
nem is akkora tömeget érint vagy akkora problémát, de azért… Igazából nem tudom, hol 
jelenítsük meg, a száraztechnológiára való átállásnál tegyük együtt, vagy pedig itt valahol, 
ami az intézkedéseket sorolja. De ezt inkább találjuk ki közösen, mert nem tudom 
szövegszerűen, csak ez a téma, amit Jóska vetett fel annak idején, teljesen jogosan, úgy 
gondolom. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Ha tehetnék egy javaslatot, mert a katasztrófával 

kapcsolatosan a száraztechnológiai eljárás és annak az új fejleménye, hogy a szállítási 
útvonalat tulajdonképpen nem a MAL döntötte el, hanem úgy határozták meg számára. 
(Gőgös Zoltán: Csak mondom, hogy lábjegyzetben más van.) Zoli, hadd mondjam végig. Azt 
javasolnám, hogy ha a jelentésünket, a határozati javaslatunkat elfogadtuk, a bizottság 
fogalmazzon meg egy álláspontot vagy észrevételt. Nem törvényszerű, hogy a határozati 
javaslat tárgya legyen, de fogalmazzon meg mellette egy olyan javaslatot és észrevételt, hogy 
kérjük újra felülvizsgálni a száraztechnológiából adódó útvonaltervezést, és arra a megfelelő 
megoldást a kormány és a MAL Zrt, vagy a környezetvédelmi hatóság és a MAL Zrt. találja 
meg. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr. 
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FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Ehhez egy gondolat. Én is ajkai képviselő vagyok, mint 

Ékes József képviselőtársunk, én úgy tudnám ezt elfogadni, ha az is belekerülne a javaslataink 
közé, hogy a MAL Zrt.-t kötelezzük arra, hogy bárminemű környezetvédelmi, illetve 
egészségügyi károsodás esetén a további felelősség őket terheli, hiszen az ott szálló por 
mennyisége Ajka-Tósokberény lakossága számára hihetetlen egészségi hátrányt jelent. 
Útvonaltól függetlenül úgy gondolom, a technológiából adódó egészségkárosodásért, illetve 
környezetkárosításért nekik kell a felelősséget vállalni.  

 
ELNÖK: Igen, tehát tolmácsolom, a Házszabály 96/A. §-a alapján van lehetőség 

állásfoglalás kiadására, ezt eldöntheti a bizottság, hogy kíván-e ez ügyben egy állásfoglalást 
kiadni. Szorosan a jelentéshez nem kapcsolódik, mégis nagyon fontos és a helybeliek életét 
nagyon is érintő téma. Egyébként ez, amit Ferenczi Gábor képviselőtársam elmondott, az 
nyilván így kellene, hogy legyen, és a szennyező fizet elv alapján egyértelműen így kellene, 
hogy legyen, de a szennyező fizet elv még egyelőre, folyamatban van az eljárás, a MAL Zrt.-
nél a katasztrófa kapcsán sem érvényesült. Kíváncsian várjuk, hogy mikor és milyen 
formában fog, zárójel bezárva. Ezzel a B fejezetnek a végére is értünk.  

A C fejezetben a korábban bemutatott tények, megállapítások bizonyítékai, indoklása 
és a hivatkozások. Ezt kétféleképpen lehet megoldani, vagy ahol megállapítást teszünk, ott 
lábjegyzetezni kell és itt behivatkozni a megfelelő bizottsági ülés jegyzőkönyveket, bekért 
dokumentációt, stb., mondjuk ez egy elég részletes munka, és ez eddig nem került senki 
részéről elvégzésre, vagy pedig más megoldást kell találnunk. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nyilván mint akadémiai szférából 

érkező valaki, én nagyon örülök mindennek, ami rendesen belábjegyzetelve és 
hivatkozásokkal ellátva indokolja az állításait. Ezzel együtt én egyszerűen nem látok erre 
lehetőséget, hogy ez a munka csütörtöki ülésünkig ilyen formában elvégezhető. Elég sok 
tudományos publikációt írtam ahhoz, hogy tudjam, milyen munka egy rendes hivatkozási 
rendszer megírása. A javaslatom az, hogy egyszerűen a vizsgálóbizottság honlapjára fel kell 
tölteni valamennyi dokumentumot, ami a bizottság rendelkezésére áll, a bekért 
dokumentumok jegyzékét. Plusz a meghallgatások jegyzőkönyvét, és ilyen 
tartalomjegyzékszerűen ezt a C fejezetben fel kell sorolni, hogy mely ülések jegyzőkönyvei 
milyen linken érhetők el, és milyen dokumentumok vannak fent online a honlapon, amik 
letölthetők, és mi az, ami adott esetben nem került elektronikus formában bekérésre, de a 
bizottság titkárságán megtekinthető. Ez tud lenni egy teljes hivatkozási rendszer, hogy miből 
dolgozott a bizottság.  

 
ELNÖK: Számomra elfogadható. Egyéb észrevétel? A bekért dokumentumok listáját 

itt is meg tudjuk adni ebben a fejezetben, nyilván magát a dokumentumokat nem, illetve 
indoklás pedig elég részletesen megvan mindenhol, ahol állítottunk valamit, ott indokoltunk 
is, tehát inkább a bizonyítékok tekintetében kellene. Részben a bizottsági jegyzőkönyvekben 
van benne, hiszen a legtöbb információt a meghallgatásokon szereztük, és a kihelyezett 
üléseken és a kisebb részét a bekért dokumentációkból. (Farkasné dr. Molnár Valéria: 
Elnézést kérek, ez a C fejezet nem lehetne egy függelék, ami tartalmazza ezeket a 
jegyzőkönyveket és esetleg ezeknek a dokumentumoknak a felsorolásait? És akkor az egész C 
fejezet egy függelék, amire azt mondjuk, hogy ezek a tények ebben a függelékben felsorolt 
iratokban találhatóak. Kész, és akkor ez egy felsorolás.) Jó rendben, szerintem ezt el tudjuk 
fogadni. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Ez teljes egészében nem lesz nyilvános, hiszen minden 
dokumentumot nem fogunk tudni belerakni.) Ami fenn van a parlament.hu-n jegyzőkönyv, az 
hozzáférhető, a többi egyéb dokumentum pedig a bizottság titkárságán akkor függelékként.  
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Megint előrébb ugrunk. A D fejezetről szavaztunk? Született erről döntés? A D fejezet 
az érintett szervek észrevételei, azt mellékletként tegyük be, vagy pedig beépítve a jelentésbe, 
erről akkor kellene dönteni, vagy ezt halasszuk a csütörtöki ülésre. (Közbeszólásokra.) Akkor 
szó szerint berakjuk mellékletbe, és amit csütörtökön módosítunk nyilván, azt pedig az 
anyagba be fogjuk építeni. Jó? Akkor viszont ezzel a kettővel előrébb ugrik az egész, hiszen 
akkor mindegyik melléklet bekerülhet a függelékbe. Az E fejezetet megbeszéltük, azzal 
kezdtük, a többi pedig a melléklet, ami… (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Szerintem nem zártuk le az E fejezet megbeszélését, ott 

abban maradtunk, hogy bekerülnek az országgyűlési határozati javaslatból elemek, de én 
szeretnék javasolni, és itt a munka során folyamatosan hivatkoztam is bizonyos dolgokra, 
amiket szerintem itt a javaslati körben meg kéne jeleníteni. Végső soron, legyünk őszinték, az 
átlag fogyasztó, bárki is legyen az, nem fogja elolvasni a teljes jelentést, azt fogja megnézni, 
hogy mi az összegző megállapítása és javaslatai a bizottságnak. Szerintem a legfontosabb 
dolgokat, amik a fejezetekben szerepelnek, azokat ide szép sorjában be kéne írni. Ezek 
részben benne vannak az országgyűlési határozati javaslatban, tehát részben bejönnek, de több 
dolog, amiket itt menet közben említettem, úgy gondolom, meg kéne említeni a javaslatok, 
megállapítások között.  

Egyrészt mindenképpen örülnék, ha itt szerepelne az az észrevétel, amiről nagyjából 
konszenzus volt, hogy mi a hulladék, mi a technológiai folyadék, hogy ennek a szabályozása 
úgy tűnik, hogy nem kielégítő, hogy nem tudott a hatóság egyértelműen állást foglalni abban 
az egész engedélyezési eljárás során, hogy mi az, amit hulladéknak tekintünk, mi az, amit 
technológiai folyadéknak tekintünk, és tulajdonképpen mire vonatkozik az engedély. Itt egy 
olyan ellentmondásos helyzetet tapasztaltunk a vizsgálat során, amit valamilyen módon 
rendezni kéne. Nem tudom, hogy pontosan mit hogyan kéne rendezni. Szerintem itt van adott 
esetben jogalkotási folyamat is, de a kormányzatnak mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy 
tudja rendezni ezt a kérdést.  

Ugyancsak veszélyes, nem veszélyes besorolással kapcsolatban, szerintem itt van 
feladat, amit megint nem nekünk kell elvégezni, de javaslatot tehetünk rá, hogy a 
hulladékbesorolás rendjét vizsgálja meg a kormányzat, hogy ez így, ahogy most zajlik, így 
rendben van-e akár az önbesorolás, akár a szakértői vélemények bekérésének rendje, akár a 
veszélyessé nyilvánítás mikéntje. A megállapítások között én azért említést tennék arról, hogy 
a bányászati hulladék irányelvet Magyarország rosszul vette át, és ugyanezt rendeztük tavaly 
decemberben a Kósa-Schmidt javaslat elfogadásakor, de tanulságos, hogy amikor az 
irányelvek átvétele körül zajlik a beszélgetés, akkor ennek ilyen következményei lehetnek, ha 
egy irányelvet rosszul veszünk át.  

Megint csak erről van itt némi vita köztünk, de valamilyen szinten én a 
felelősségbiztosítás, biztosítékadás, a károkért való helytállás kérdését szerepeltetni szeretném 
a javaslatok között. Ez szerintem egy rendezetlen dolog, ami nemcsak Kolontár esetében, 
hanem a jövőben is felmerülhet ipari balesetek esetében. Erre valamilyen választ szeretnénk 
látni a kormányzat részéről.  

Végezetül én elfogadom, hogy egy óvatos módon, de a SEVESO direktíva hatályával 
kapcsolatban, illetve az új SEVESO direktívával kapcsolatban valamilyen megállapítást én 
szeretnék látni az anyagban, hogy megállapítjuk a szövegben, hogy itt volt probléma ezzel, és 
hogy ezzel kapcsolatban valamilyen javaslatunk legyen.  

Ezekkel a dolgokkal szeretném kiegészíteni a javaslatok, illetve a megállapítások körét. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Arról szavaztunk, ha jól emlékszem, hogy ezt a fejezetet az országgyűlési 

határozati javaslatban foglalt intézkedési javaslatokkal kiegészítjük, illetve több minden van, 
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ami már az anyagban szerepel, például a bányászati hulladékokkal kapcsolatos irányelv hibás 
átvétele is az általam írt VI-os fejezetben szerepel, hogy nem megfelelően lett átültetve a 
nemzeti jogba. Erről szavaztunk, hogy ezeket ott kiemeljük. A jelentéshez van még egyéb 
észrevétel, hozzáfűznivaló? (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Jávor képviselő úr szándékait nagyon tisztelem 

és becsülöm, de valahogy a megoldás irányába menjünk el. Kétféle lehetőséget látok, hogy a 
javaslatok között egyik, hogy vagy Jávor képviselő úr összeszedi ezeket a dolgokat és 
behozza csütörtökre, és akkor azt megcsócsáljuk és minimálisan elfogadjuk, vagy a másik 
lehetőség, hogy legyen a javaslatunkban egy olyan kérés a Fenntarható fejlődés bizottsága 
felé, hogy értékelje a jelentésünket, és tegye meg azokat a szakmai javaslatokat, amelyeket 
gondol a parlament és a kormány számára. 

 
ELNÖK: Jávor képviselő úr vállalta, hogy csütörtöki ülésre ezeket írásbeli formába 

önti, illetve még azelőtt a bizottság tagjaival ezt közli. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Igen, nyilván ha én ilyen javaslatokat teszek, akkor azzal 

együtt jár, hogy ezt írásos formában is be kell, hogy terjesszük. Én vállalom, hogy holnap 
délutánig ezeket elküldöm írásban, és a csütörtöki ülésen lehet arról dönteni, hogy ezek 
bekerülnek-e vagy sem olyan formában a jelentésbe, ahogy én előterjesztettem. Ha erre nem 
kerül sor ilyen vagy olyan okból kifolyólag, akkor megfontolandó a második javaslat, hogy a 
szakbizottság foglalkozzon még ezzel a kérdéssel a továbbiakban. 

 
ELNÖK: Jó, akkor ennyi, a jelentés tárgyalását befejeztük, és akkor következik a 

határozati javaslat. Ezen szintén pontonként menjünk végig, először a javaslaton, majd az 
indokláson. Várom igazából bármelyik ponttal kapcsolatos észrevételeket, módosítási 
javaslatokat. (Jelzésre:) Alelnök úr. 

Az országgyűlési határozati javaslat elfogadása 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azt szeretném jelezni, hogy miután az időpont, amire a 
bizottsági ülés áttételre került, jeleztem, hogy biztosan nem tudok itt lenni, közben 
megkérdeztem a kollégámat is. A jelentés okán ugyan nem leszünk itt, ennek semmi 
jelentősége, el is mondom, hogy mi lesz, de mi tartózkodni fogunk, nem tudunk, mert nem 
leszünk itt, de a véleményünk erről ez. Nem azért nem vagyunk itt, mert tiltakozunk, hanem 
egyszerűen fizikailag nem tudjuk megoldani. Olyan program, amit nem tudunk áttenni.  

Ennek alapvetően az az oka, és ezt hadd mondjam el a határozati javaslatnál, és majd 
ahhoz is mondok két dolgot, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően jól összerakott 
és precíz anyag. Van egy hiányérzetünk, és az elejétől kezdve mondtuk többen, hogy igazából 
kormányzati szervek ebben a munkában sok segítséget nem adtak, kivétel a közelről érintett 
katasztrófavédelem szakértői, akik itt voltak. Például a mai napig nem kaptuk meg azokat 
 a – nem tudom, elnök úr látta-e, mert állítólag titkosítva vannak, amit nem értünk, de annak is 
megvan a módja – hatósági vizsgálati jegyzőkönyveket, amik a katasztrófa után 
nyilvánvalóan elkészültek, ha nem, akkor nagy baj van, ami lehet, hogy érdemben 
befolyásolta volna ezt a munkát. Nem is értjük, ezt itt államtitkár úr megígérte, többször 
kértük, többször jeleztük, és ezt nem kaptuk meg, nem tudjuk igazából, hogy mi az oka. Ez az 
oka annak, hogy szerintünk ettől egy kicsit féloldalas ez a történet, amúgy maga a  
jelentéssel – én közben átlapozgattam itt a MAL véleményét is – és azzal a résszel komoly 
kifogásaim vannak, nyilván ezt majd valamilyen módon a bizottság kezeli. Konkrét 
tévedésekre, egyébre utal bizonyos fejezeteknél, de alapjában véve azt hiszem, hogy ez egy 
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tisztességes munka volt. Azért mondtam el, mert nem tudom elmondani csütörtökön, hogy 
legyen a jegyzőkönyv része, és ezt tartjuk továbbra is.  

A másik, hogy az országgyűlési határozati javaslat kapcsán pedig azt szeretném 
mondani, hogy ha így marad, biztos, hogy nem. Ebben szerintem az a pont, ahol ezt jeleztem 
a kollégáknak, hogy az országgyűlésnek nem kell elismerni a kormány munkáját, kormánynak 
az a dolga. Ez a 6-os pont szerintem teljesen felesleges. Utalunk valahol a támogatásra, amit a 
lakosságnak adott, ez egy dolog, de ez megint nem az ügyrendünk része, úgyhogy ezt 
semmiképp nem gondolnám.  

A másik, hogy ebben az országgyűlési határozatban mi gyakorlatilag kimondtuk, hogy 
ezt az ipari katasztrófát a MAL okozta. Nem vagyunk bíróság, még hogy ha valóban az van, 
hogy a felelőssége nem megkérdőjelezhető, de ezzel akkor leszünk bajban - és én nem akarom 
védeni, távol álljon tőlem, hogy védeni akarjam a céget, mert nyilván megvan ebben a 
dologban a felelőssége, de gondoljuk végig -, hogy ha mondjuk ez a 2-es pont így marad, 
hogy a vizsgálóbizottság álláspontja szerint a katasztrófa okozója döntően a MAL Zrt., és 
mondjuk a bíróság meg 3 vagy 4 év után azt mondja, hogy márpedig nem. Tehát mi 
előremegyünk, előre mondunk ki egy ítéletet gyakorlatilag, amire igazából teljes 100 
százalékos bizonyítékunk nincs. Mert akkor lenne, ha tényleg az lenne, hogy valaki 
szándékosan átvágta a gátat, akkor persze nincs vita, de itt nem erről van szó. Az, hogy most 
ide beírtuk, én úgy gondolom, hogy szerintem túlmegyünk azon a határon, ameddig egy ilyen 
jelentésben egy ilyen megállapítást, ráadásul egy büntetőeljárás közepén, tenni lehet. De ezt 
mondom, rábízom a többiekre.  

Az, hogy felszólítjuk a MAL Zrt.-t, ebben jelzem, én egyetértek. Hogy vizsgálja felül a 
saját álláspontját, azért ezt, ne haragudjatok, én úgy gondolom, hogy lehet persze kérni, de én 
nem tudom, hogy ennek van-e bármi relevanciája, mert van egy vállalkozás, van egy cég, az 
lehet bárki, még egyszer mondom, lehet állam vagy bárki, aki azt mondja, hogy ő nem fogja, 
mert úgy érzi, hogy nem. És egészen addig úgy is fogja, amíg jogerős bírósági ítélet nem lesz, 
hogy az, hogy ő okozta és nem talajtörés, ha már egyszer konkrét dolog is van.  

A többi részéhez igazából nincsen, az, hogy példás felelősség legyen az okozóinak, ha 
ez kiderül, akkor ez teljesen rendben van, hogy az igazságérzet kielégítő legyen, ha egyáltalán 
meg lehet találni ennek a konkrét felelősét. Ezzel a ponttal például semmi bajunk nincsen és a 
többi részével sincsen. Én ezt a 6. pontban ezt a fényezést nem gondolnám, hogy itt meg kéne 
hagyni, de ha így marad, mondom, miután nem tudok fizikailag szavazni, teljesen mindegy, 
hogy én erről mit mondok, de az a véleményünk, hogy tisztességes munka folyt ebben a 
bizottságban, korrekt munka folyt, de vannak olyan megállapítások, ami szerintem túlmegy 
ennek a dolognak a határain.  

A másik pedig az, hogy továbbra is hiányolom azokat az anyagokat, amit folyamatos 
ígéret ellenére nem kaptunk meg, és azért olyan nagyon nem reklamáltunk. Kétszer szóltunk, 
utána ráhagytuk, pedig lehet, hogy olyan döntő dolgok vannak benne, nem tudom, látta-e 
valaki egyáltalán vagy készült-e ilyen, ha nem, akkor nagy gond van, de ezen miután lejárt a 
mandátumunk, nagyon segíteni nem lehet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nem szívesen helyezkedem egy 

platformra az MSZP-vel, de bizony a 6-os pontban egyet kell értsek Gőgös Zoltán alelnök 
úrral. Én is úgy érzem, hogy nem tartom szükségesnek, hogy a magyar kormánynak az eddigi 
munkáját külön megköszönjem. Különös tekintettel arra, hogy ráadásul a szövegben a 
helyreállítási munkák befejezéséről van szó, hiszen azért itt még bőven van teendő. Itt még az 
anyagban több helyen is olvasható, hogy viszonylag nagy mennyiségű iszapot még el is kell 
különböző helyekről szállítani. Egyáltalán nem érzem úgy, hogy le kellene zárnunk ezzel a 
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jelentéssel magát a vörösiszap-katasztrófát. Egyrészt ezzel módosítanám, hogy a munkák 
befejezése még korántsem történt meg, másrészt kicsit általánosabban fogalmaznék, nem a 
magyar kormánynak mondanék én köszönetet, nem a magyar kormánynak kellene a 
bizottságnak szerintem köszönetet mondani, hanem általánosságban mindazoknak, akik a 
katasztrófaelhárításban, a helyreállításban részt vettek. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő úr. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm. Én a 2. ponttal kapcsolatban szeretnék egy 

módosítást kérni. Picit csatlakoznék Gőgös alelnök úr mondandójához, tehát azt mondani, 
hogy egyértelműen a MAL a katasztrófa okozója, ez valóban egy picit megelőlegezi a 
bírósági döntést. Arról nem is beszélve, hogy szerintem nem kizárólag a MAL Zrt. felelős 
azért, ami bekövetkezett. Én ezt olyan formában módosítanám, hogy a vizsgálóbizottság 
álláspontja szerint az ipari katasztrófáért elsődlegesen a MAL Zrt. felelős. Azt gondolom, ezt 
kimondhatjuk, és kiegészíteném azzal, hogy ez a felelősség ugyanakkor másokra, az 
engedélyező hatóságokra, a nem kielégítő szabályozást megalkotó kormányokra és 
parlamentekre is kiterjed. Azt gondolom, nem lehet egyszerűen és félmondatban a MAL Zrt.-t 
egyedül felelőssé tenni ezért a katasztrófáért. Megkerülhetetlen a felelősség, és ezt ki kell 
mondani, de be kell hivatkozni, hogy itt a hatóságok súlyos hibákat követtek el, az 
engedélyezés során olyan lépések történtek, amik komolyan hozzájárultak ahhoz, hogy 
bekövetkezhetett ez a katasztrófa. Szerintem ezt a határozati javaslatban vagy a határozatban 
szerepeltetni kell. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ékes képviselő úr, parancsoljon. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Szeretném jelezni, hogy az országgyűlési határozati javaslatot 

nem a jobboldali képviselők állították össze, hanem van egy ügyrend, hogy az elnök úrnak 
kell összerakni, egy országgyűlési határozati javaslatot, és annak alapján van esélyünk, 
lehetőségünk azt jobbítani, vagy adott esetben kivenni belőle a dolgokat. Én szeretném, ha 
végigmennénk, és nem szeretnék külön kitérni politikai és egyéb más kérdésekre. Én kaptam 
egy határozati javaslatot, amely határozati javaslatot mi hellyel-közzel átbeszéltünk ahhoz, 
hogy tompítani lehessen azt, amit Gőgös Zoltán képviselőtársam is mondott. A 2-es pontot, 
az, ami zölddel van áthúzva, van, akinél sárgával van áthúzva, vegye mindenki a kezébe, mi 
ezeket a javaslatokat szeretnénk berakni mindenképpen. A 2-es pontnál úgy van, hogy 
folytasson etikus, elővigyázatos, hozzáértő, ezt szeretnénk hozzárakni. Itt van fenn, amit 
Gőgös Zoli is mondott, hogy „okozója döntően”, úgy kerülne be, hogy „döntően”, tehát nem 
biztos, hogy egyedül csak ő. Van a 3-as pontnál, hogy „színvonalának emelésére és a 
működés hatékony”, a „hatékony” kerülne be. 

Magába az indoklásba szeretném, és itt jön be az, amit Jávor Benedek képviselőtársam 
mondott, hogy benn van az anyagban, „a vizsgálóbizottság véleménye szerint felelősség 
terheli a MAL Zrt.-t, tevékenységével kapcsolatban a környezetvédelmi hatóságokat és 
elsősorban a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség vezetőit és munkatársait, akik a társaság részére kijelölt egységes 
környezetvédelmi engedély, további részengedélyek és mindezek végrehajtása vagy hatósági 
ellenőrzése során nem jártak el kellő körültekintéssel 2003 és 2009 között”. Akkor nyújtotta 
be a MAL Zrt. az engedélykérelmeket, akkor volt a Tudományos Akadémia, hisz ha 
felmegyünk annak az oldalnak a felső részére, ott van benne a Tudományos Akadémia 
tevékenysége is, igaz? Én így szeretném még mindenképpen még beemelni: „a 
vizsgálóbizottság véleménye szerint felelősség terheli a tervezőt is.” Mert még őt is felelősség 
terhelte. (Gőgös Zoltán: És akkor miért nem 2010 között, Jóska? Meddig tartott ez? Miért 
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nem 2010-ig, azért, mert akkor már ti vagytok kormányon. Volt ellenőrzés két héttel előtte, 
gyerekek.) Most ne, Zoli, szeretném elmondani, most ne azon akadjál fenn, ne idegeskedjél. A 
MAL Zrt. kért valamire engedélyt az európai uniós előírások szerint és a jogfolytonosság 
szerint. Történtek vizsgálatok, amelyhez társult a Magyar Tudományos Akadémia által 
kiadott anyag, majd ezzel kapcsolatosan nem kaptam meg az engedélyt, és mégis 
átminősítésre került, és 2009-ben ott zárta le, hogy maga Ajka Város Jegyzője nem adta meg 
arra az engedélyt, vagyis nem járult hozzá ahhoz az építési engedélyhez, ami a magasítás 
dolga lett volna, ha jól emlékszem rá, mert ott állt meg a pont tulajdonképpen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr volt az első. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Azért itt ha már évszámokról beszélünk, egy apró pikírt 

megjegyzésem hadd legyen, hogy ’98 és 2002 között önök már voltak egyszer kormányon, 
most egyáltalán nem az MSZP védelmében, sőt. Viszont akkor hogy nem merült fel például a 
privatizáció ügye, meg hogy egyáltalán ezeket környezetvédelmi előírásokat betartja-e a MAL 
Zrt., amire kötelezte a privatizációs szerződés? Nekem kicsit furcsa, hogy eltelt 4 év és a 
MAL Zrt-vel senki nem foglalkozott a Fidesz-kormány idején, és most 2003-2009-es 
időintervallumról kell beszélnünk a módosítás szerint. Akkor leszünk korrektek, ha kitágítjuk 
ezt az időintervallumot. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Én még egyszer szeretném elolvasni, hogy érthető legyen. Itt 

nem az MSZP-ről van szó, nem a Fideszről van szó. A vizsgálóbizottság véleménye szerint 
felelősség terheli a MAL Zrt. tevékenységével kapcsolatban a környezetvédelmi hatóságokat 
is, elsősorban a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség vezetőjét és munkatársait, akik a társaság részére kiadott egységes 
környezetvédelmi engedély, továbbá részengedélyek és mindezek végrehajtása, hatósági 
ellenőrzése során nem jártak el kellő körültekintéssel. Nem kormányról beszélek, nem MSZP-
ről, nem Fideszről, hanem egy hatósági tevékenységről beszélek. 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Egy gondolat erejéig akkor reagálnék, én sem azt 

szeretném hangsúlyozni, hogy ki volt éppen kormányon, csak hogyha itt a különböző hatósági 
engedélyeket nézzük, engedélyekre koncentrálunk, akkor ki kellene tágítani ezt az 
időintervallumot, mert ’98 és 2002 között is szükség volt ilyenekre. Szerintem csak a 
privatizációig szükséges ide visszamenni. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ezzel kapcsolatosan csak annyit, hogy ami itt 

kulcskérdés az engedélyek között, az az egységes környezethasználati engedély, 2002 előtt 
nem állt módjában az akkori hatóságoknak, az akkori kormánynak ellenőrizni, mert nem volt 
ilyen követelmény, ez az európai uniós csatlakozást megelőzően kezdődött, és 2006-ra kellett 
egységesen IPPC engedélyeket szerezni. 

A másik. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy milyen követelmények voltak a 
privatizációs szerződésben, de arra a vizsgálat nem terjedt ki, mert nem volt rá adat, hogy e 
tekintetben mennyit teljesítettek, és egyébként hozzá kell tenni, hogy ezt a KEHI vizsgálja is. 
Azért fontos, hogy lehatároljuk ezeket a dolgokat. Itt valóban ami kulcskérdés ebből a 
szempontból a tervezési időszak, hogy ezt a gátat ki és hogy tervezte, ki engedélyezte, miért 
volt ez az engedélyezés a jegyzőkhöz telepítve. Erre a jelentés abszolút kitér, de ami a 
legfontosabb kérdés, annak az eldöntése, hogy valójában ki a felelőse ennek a katasztrófának. 
Ebben szerintem világos üzenetet, jogilag is védhető üzenetet nem nagyon tudunk 
megfogalmazni, (Gőgös Zoltán: És nem is kell.) és nem is kell, nem is ez a feladatunk. Ezek 
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előrebocsátása mellett nekem is lennének módosító javaslataim a határozati javaslattal 
kapcsolatban, és ezen menjünk végig. 

Az 1-es ponttal kapcsolatban, teljes mértékben elfogadható változatlan formában. 
A 2-es pontnál figyelemmel kell lenni a jogalkotási törvény rendelkezéseire. Ott 

magánszemélyek részére utasítást nem adhat az országgyűlés, ezért „felszólítja” helyett 
„felkéri a MAL Zrt. tulajdonosait, hogy a jövőben…” tovább maradhat addig, hogy 
„magatartást”. A középső mondatot én kitörölném, mert erre rengeteg utalás van magában az 
anyagban, ez túl szakmai ahhoz, hogy egy országgyűlési határozatban szerepeljen, viszont „a 
vizsgálóbizottság álláspontja szerint az ipari katasztrófa okozója a MAL Zrt.” helyett egy 
jogilag is védhetőbb álláspontot vagy megoldást javasolnék. Ez azért is praktikusabb, mert ha 
netán nem állapítja meg valamelyik bíróság, valamelyik hatóság a MAL Zrt. kizárólagos 
felelősségét, abban az esetben újra össze kell hívni a bizottságot, mert ez a megállapítás, amit 
az országgyűlés elfogadott, nem fog teljesülni. E tekintetben azt azért javaslom rögzíteni, 
hogy a bizottság által összeállított jelentés végkövetkeztetése az, hogy a katasztrófa 
bekövetkezése döntően a MAL Zrt. tevékenységével összefüggésben történt, valami hasonló 
dolgot. Nem a felelősségre, hanem a tevékenységre menjünk, és ebben van igazság, ha nincs 
ott ilyen tevékenység, akkor ez nem következett volna be. Lehet, hogy jogásziasan hangzik, 
de jogi szempontból ezt tartom pontosnak, és ez tény, ebbe nincs vita a bizottság tagjai között, 
hogy az a tevékenység, ahogy azt és ott a jelentésben rögzített módon végezte a MAL Zrt., 
arra visszavezethető ok miatt következett be a katasztrófa. Gondolom, ebben sincs vita. 

A 3. pontnál adok egy kis munkát Jávor Benedek képviselőtársamnak, ugyanis abban 
az szerepel, hogy az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a jelentésben feltárt, tényekre 
alapozott javaslatot vizsgálja meg, és az alábbi kérdésekben, itt fel kell sorolni, képviselő úr, 
azokat az intézkedéseket, amelyekről beszélgettünk már, amire gondoltál, hogy benne legyen 
a jelentéstervezetben. Természetesen úgy is vállaltad ezt, hogy megírod nekünk szerdáig, és 
akkor majd csütörtökön megfelelő formába öntenénk. De úgy gondolom, tételesen lehetne a 
kormánnyal kapcsolatban felsorolni azokat a kötelezettségeket, amiket gondolunk, hogy ezt 
teljesíteni kéne. 

A 4-es ebből a szempontból szintén prejudikáció, tehát én ennek a törlését 
indítványozom.  

Az 5-ös egy nagyon szépen megfogalmazott és teljes mértékben elfogadható 
számomra, és a 6-osnál megint nehéz dolgom van, mert egyet kell értenem Gőgös Zoltán 
képviselő úrral. Tehát a 6-os valóban, ahogy mondja képviselő úr, hogy elismerést a 
társadalom majd kifejti 2014-ben, de most nem az a dolgunk, hogy a kormány feladatát 
népiesen szólva szidolozzuk. Nem is hiszem, hogy ez benne lehetne, ez a 6-os pont állítása 
kijönne magából a jelentés tartalmából, mert csak elenyésző része foglalkozik a kormány 
tevékenységével. 

Egyetértve továbbiakban Ékes József képviselőtársamnak a mondandójával, az 
indokolásban egy kis technikai javítás, a MAL Zrt.-nek nem igazgatótanácsa, hanem 
igazgatósága van, és nem is kéne, hogy a társaság igazgatótanácsát, mert ki tudja, mi a 
társaságban a legfőbb döntéshozó szerv, hova van delegálás a döntések tekintetében a MAL 
Zrt.-nél. Ezért kérje fel a társaság vagy a MAL Zrt., ez nyugodtan lehet ennyi, nem kell az 
igazgatóságra hivatkozni, és más felelős szervezet, itt kimaradt a „szervezetet”, pont. 

Az utolsó előtti bekezdésnek az eleje, csak közben nézem, hogy „a vizsgálóbizottság 
véleménye szerint felelősség terheli”, helyette azt kellene mondanunk és akkor ez egy 
finomabb, hogy „a vizsgálóbizottság által elfogadott jelentés tartalma szerint”. Mert a 
jelentésben összegezzük a dolgokat, és nem ex katedra jelentünk ki itt véleményeket. Én 
ezeket indítványozom, és javaslom az elfogadását, a többiben természetesen egyetértek az 
előttem szóló Ékes József képviselő úr indítványával, ami ebből megmarad. 
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ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Jávor képviselő úr. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Én alapvetően egyetértek mind Ékes József által színnel 

kiemelt módosításokkal, mind Aradszki képviselő úr által elmondottakkal, tehát ezek 
számomra támogathatók. Két ponton szeretnék én változtatást eszközölni ezekhez képest. Az 
egyik az indoklásban ez a vita, hogy most 2003 és 2009 között vagy miért nem 2010, vagy 
miért nem megyünk vissza 1852-ig, szerintem egész egyszerűen töröljük ezt a dátumot. A 
hatósági ellenőrzés során nem jártak el kellő körültekintéssel, pont. Nemcsak az egységes 
környezethasználati engedéllyel kapcsolatban nem jártak el, hanem álláspontom szerint 
egyébként a bányászati hulladék irányelv alkalmazása során is. Vannak itt más eljárások is, 
tehát vegyük ki a dátumot, és akkor szerintem ezt a vitát feloldottuk. 

A 3. pontban én holnapig írásbeli javaslattal élek, hogy a megbeszéltek alapján mit 
javaslok beemelni ide, illetve én a 2. pontban továbbra is amellett érvelnék, hogy a MAL Zrt. 
felelősségének megállapítása mellett kerüljön ide be az indoklásban szereplő hatósági 
felelősség is. Ha az indoklásban ott van, hogy felelősek a hatóságok, különösen a 
KÖTEVIFE, akkor az a határozat normaszövegében nemcsak az indoklásban, hanem az 
alapszövegben is megjelenítendő, mert így képezi le kellőképpen az indoklást. Valami 
olyasmi... Ja igen, hogy a felelősség ennyire megállapítható-e. Énszerintem ennyire nem 
biztos, hogy óvatosnak kell lennünk, hiszen a mondat úgy szól, hogy a vizsgálóbizottság 
álláspontja szerint. Ez nem azt mondja, hogy ez egy alkotmányos rendelkezés, amivel ha a 
bíróság másképp dönt, akkor itt valami súlyos konfliktus alakul ki a két dolog között. A 
vizsgálóbizottság úgy látja, hogy elsődlegesen a MAL Zrt. felelős, ez a mi álláspontunk, 
mások is, ezt viszont szeretném akkor ide beemelni, hogy megoszlik ez a felelősség vagy 
kiterjed másokra is. A bíróság majd megállapítja a maga álláspontját, és nyilván jogi kötelező 
érvénnyel a bíróság döntése bír. 

 
ELNÖK: Én hadd mondjam el a mi álláspontunkat is. Úgy érzem, hogy valami egészen 

rossz útra tévedtünk, és olyan szinten lementünk jogászkodásba, mintha bizony igazságügyi 
szakértői testület lennénk és nem egy politikai, országgyűlési vizsgálóbizottság. Ezekkel a 
javaslatokkal, elnézést a kifejezésért, de teljesen kiheréljük az országgyűlési határozati 
javaslatot, semmi konkrét megállapítás nincs. Elfogadtam, hogy képviselőtársaim nem 
szavazták meg az elnöki összegzést, ami valóban határozottan és szókimondóan foglal 
politikailag állást, de ha ezeket a módosításokat mind végrehajtjuk, akkor valóban egy 
rendkívül korrekt, ámde határozottan semmitmondó országgyűlési határozati javaslatot 
kapunk, és mi ezt nem fogjuk tudni támogatni.  

További vélemény, állásfoglalás, kérdés, javaslat? Ha nincs, akkor a mai ülést… 
(Közbeszólásokra.) Erről a határozati javaslatról ma szavazzunk? (Közbeszólás: A 
módosításokról.) A módosításokról szavazzunk. Azt mondjuk, hogy bárhogy is fog változni a 
jelentés, a határozati javaslaton már nem akarunk változtatni a későbbiekben? Igazából ha 
csütörtökön döntünk erről is, nincs semmi, szerintem ezt a döntést is halasszuk el csütörtökre, 
azt javaslom, és a mai ülést… (Jelzésre:) Ékes képviselő úr. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Annyit még, hogy egyetértünk mi is, hogy a határozati 

javaslat elfogadása kerüljön át csütörtöki napra, de én végignéztem egyébként a MAL által 
jegyzett 64 darab észrevételt, döntően magát a jelentést meg a határozati javaslatot olyan 
rettentő erősen nem fogja befolyásolni, és akkor csütörtökön folytatjuk. 
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ELNÖK: Akkor csütörtökön folytatjuk 8 órakor, a helyszínt pedig emailben kiküldjük, 
még nem tudjuk. Köszönöm, viszontlátásra! 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)  
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