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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KEPLI LAJOS (Jobbik), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, illetve a bizottság munkája iránt 
érdeklődőket és a sajtó képviselőit. Az Országgyűlés Kolontár melletti vörösiszap-tározó 
átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és 
a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága 
vélhetően utolsó ülését megnyitom. Azért mondtam el most így egészen a bizottság nevét. 

Határozatképesek vagyunk, mégpedig öt személyes jelenléttel és két helyettesítéssel.  
Mindenekelőtt, mielőtt mai napirendünket elkezdenénk, előtte kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ki az, aki egyetért az előzetesen kiküldött napirenddel. (Szavazás.) Egyhangú.  

A vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása  

Meg is kezdhetjük. A legutóbbi bizottsági ülésen elfogadott módosító javaslatokat már 
beépítettük a jelentésbe. Ezt most mindenki kézhez kapta. Bekerültek az anyag végére a MAL 
Zrt. észrevételei, ez a 60 valahány pontos észrevétel, amit ők a tegnapelőtti ülésünk közben 
küldtek meg. Ezt kellene most átbeszélnünk, hogy ezzel kapcsolatban mi az, amit az anyagon 
még szeretnénk módosítani, vagy csak egy az egyben emeljük be a mellékletbe. Illetve a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól jött egy rövidke levél, hogy ők mit állapítottak meg. 
Egyszerűbb ezen végigfutnunk, mert tényleg kevés dolog van benne.  

Azt mi már a múlt ülésünkön kivettük a jelentésből, hogy tudniillik a talajtörésre 
hivatkozik a jelentés, amire nincs semmiféle bizonyíték, ami ezt alátámasztaná. Ennek helyt 
adtunk, és már előre kivettük a jelentésből. Egyebekben egyetért a jelentés megállapításaival. 
Illetve, amit még javítottunk a Tósokberénd település helyes leírása. Ezzel kapcsolatban a 
bizottságnak nincs tennivalója. Ha valakinek más a véleménye, azt ossza meg velünk. Ha 
nincs észrevétel, akkor térjünk át a MAL Zrt. által küldöttekre.  

Ezzel kapcsolatban az az észrevételem, hogy főként, nyilván a saját védelmük 
érdekében összeállított anyagból származó információkkal igyekeztek ők kiegészíteni a 
jelentésünket, aminek beépítése a jelentésbe nem tenné lehetővé egy objektív jelentés 
elkészítését, hanem gyakorlatilag a MAL Zrt. álláspontját tükrözné. Ennek ellenére lehetnek 
olyan esetleges vagy véletlen tárgyi tévedések, amik valamilyen módon bekerültek a 
jelentésbe. Annak természetesen nincs akadálya, hogy ezzel módosítsuk. Menjünk végig rajta. 

A második oldalon van a kiömlött anyag mennyiségével kapcsolatos észrevételük. Ez, 
nem gondolnám, hogy vita tárgyát képezheti. A különböző álláspontokat, amik a bizottsági 
üléseken elhangzottak, azokat beleírtuk a jelentésbe. Ez az ő saját álláspontjuk. Igazából nem 
tudunk vele mit kezdeni. Szintén, hogy ők kinek a megállapításával értenek egyet, a 2-es 
pontban, az megint csak nem a bizottság kompetenciája, hogy ezzel foglalkozzon. 

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Bocsánat, csak azért bátorkodom szólni, mert a 

kémiai adatok alapján kiszámolva az ő általuk megmondott nátrium-oxidos MAL-os 
számításból 13,28 pH-jön ki, úgyhogy a 13,7 az semmiben nem jelenik meg. Amit a MAL 
mond, az nem állja meg a helyét. Nem érdemes figyelembe venni. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor ezzel nincs 

igazából teendőnk.  
Szintén méltatlannak érzem, hogy a katasztrófában elhunytak számáról vitát nyissunk. 

A mai napig a hivatalos adat, hogy a katasztrófa következtében tízen hunytak el, ezzel 
szemben a MAL Zrt. nyolc elhalálozást vél, vagy hát ennyit ismernek ők be, hogy a 
katasztrófa következtében nyolcan haltak meg. Azt gondolom, hogy maradjunk a tíz főnél, és 
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ne változtassunk ezen. Már csak az áldozatok miatt is ezt méltatlannak érezném. Másrészt, 
ami még szembetűnő és furcsa, hogy a MAL Zrt. ezt a nyolc főt a nyomozati anyagra mint 
forrásra hivatkozva állapítja meg. Tudtommal a nyomozás lezárásáig a nyomozati anyagot 
még ők sem ismerhetik meg. Tehát innentől kezdve nem tudom, hogy a nyomozati anyagból 
ők honnan szednek információkat.  

Kifogásolják a 3. oldalon azt, hogy egy szakembert, a Belügyminisztériumból 
kiküldött szakembert, aki a büntetőeljárásban nem volt érintve, miért nem hallgattuk meg, 
hiszen ő a talajtörés szakértője. Ezzel kapcsolatban sem gondolom, hogy bármi teendőnk 
lenne. Nyilván nem tudtunk mindenkit meghallgatni, az meghaladta volna a bizottság 
kapacitását, másrészt meg a talajtörési elméletet alátámasztó szakértőt nem is tudom, hogy 
miért kellett volna meghallgatnunk.  

Az 5. oldal utolsó bekezdése. Megint csak egy szubjektív észrevétel. Szerintük 10 
százaléka prejudikál az anyagnak, és ők ehhez fűztek helyesbítő észrevételeket. Ez az ő 
álláspontjuk. A miénk nyilván más. 

Aztán a privatizációs részhez fűznek egy módosító javaslatot. Én azt gondolom, hogy 
megint csak a saját védelmükben. Ezzel kapcsolatban, nem tudom, a bizottság tagjainak van-e 
észrevétele vagy javaslata. A lényeg az, hogy amennyiben ők ezekkel a feltételekkel nem 
vették volna meg a céget, akkor tönkre ment volna. Az erőmű leállt volna, Ajka város 
hőellátása, s a többi, tehát, hogy tulajdonképpen próbálják ezt az általunk megállapított 
tízmillió forintos vételárat ily módon is szépíteni. Aradszki képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Egy érdemi észrevétele van itt a MAL Zrt.-nek: 

valóban a Köfém összességében, a vertikumát tekintve jelentősebb alumíniumipari 
létesítmény volt akkor, mint önmagában az Ajkai Timföldgyár. Ezt tegyük helyre 
mindenképpen. 

 
ELNÖK: Hát akkor a „zászlóshajó” kifejezés helyett kellene valami.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Azt kéne valahogy, hogy a timföldgyártás 

zászlóshajója.  
A másik, ami fontos, és ebben egyetértek Kepli elnök úrral, hogy egyébként a tízmillió 

forint vételárat megemlítettük, de nem értékeltük az anyagban. Tehát ezért nem is tartom 
érdemlegesnek a MAL Zrt. észrevételét. 

 
ELNÖK: Így van. Köszönöm. Egy pontosítás a 7. pont: tulajdonába került, és a 

későbbiekben részben beolvadt. Nincs érdemi különbség, ha gondolja a tisztelt bizottság, 
akkor ezt javíthatjuk. Ez az 5. oldalon van, b) fejezet, 1. pont 3. bekezdés. Igazából nem 
lényegi észrevétel, úgyhogy továbbhaladhatunk.  

Viszont, ami lényegi észrevétel, amit korábbi bizottsági ülésen is ők már elmondtak, 
ám ők erre semmiféle dokumentációt, bizonyítékot bemutatni azóta sem tudtak, ott is kértük 
őket, és azóta is kértük, amelyben ők azt állítják, hogy a vételár azért nem tízmillió forint, 
mert 433 millió forint külső tartozást is átvállaltak, és ezt bontja itt ki részleteiben. Erre 
egyelőre mi dokumentációt nem kaptunk. Aradszki képviselő úr! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Erre annyi észrevételt hadd tegyek, hogy 

valóban volt körülbelül ilyen összegű kintlevősége az Ajkai Timföldgyárnak, de ők ezt nem 
vállalták át, ezt vitte tovább magával a cég. Többször rákérdeztem én személyesen, hogy 
mennyi új pénz ment be a rendszerbe. Végül engem személyesen felhívott az idősebb 
Bakonyi, és azt mondta, a vevők részéről egy fillér sem. Tehát ők ezt nem úgy vállalták át, 
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hogy megfizették az Ajkai Timföldgyár helyett, hanem úgy gazdálkodtak, hogy ezt vitte 
magával. Tehát a megállapítás között ez nem kell hogy szerepeljen.  

 
ELNÖK: Tehát ez is csak egy ilyen szépítő jellegű megállapítás. A 9. pont, az általuk 

felsorolt 9. pont, amiben azt jelzik, hogy az ÁPV Zrt. igazgatósága hozta meg a döntéseket. 
Minden privatizációs döntés háromszor került az ÁPV Rt. fórumai elé. Ezt sem tartom a mi 
szempontunkból lényeges észrevételnek.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A privatizációs gyakorlat az volt, hogy a 

privatizálásra kijelölt társaság ügyvezetése készítette elő, és vitte be az ÁPV Rt.-hez, tehát a 
Hungalu Rt. igazgatóságának döntő szerepe volt, hogy milyen privatizációs javaslat készül el. 
Tehát lényegét tekintve helyes a jelentés megállapítása.  

 
ELNÖK: A 10. pont, a 6. oldal 3. bekezdésében, hogy mikor lett Bakonyi Árpád a 

MAL Zrt. egyik tulajdonosa. Ezt egy évinformációval kiegészítik, tehát 2000-ben történt ez a 
tulajdonszerzés. Megint csak nem tudom, hogy lényeges-e. Beemeljük-e? Mert azt írtuk, hogy 
a privatizációs szerződés aláírásakor Bakonyi Árpád volt a Hungalu igazgatósági elnöke, tehát 
ő privatizálta ki a céget, és később annak a tulajdonosa is lett 30 százalékban. És ehhez fűzték 
ezt a pontosítást, hogy 2000-ben.  

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: A később helyett érdemes beírni a 2000-et.  
 
ELNÖK: Módosítsuk így? Jó, rendben.  
A 11. pont, itt szintén az értékesítési ár van, erről úgy egyeztünk meg, hogy nem 

nyitunk vitát.  
A 12. pont. Szerintük a KPMG a kft. értékét a hitelelengedés mellett is mínusz 700 

millió forintra értékelte. Erre megint csak semmi bizonyíték nincs, ezt ők állítják.  
A 13-as pont. Ez pedig a ráfordítások, hogy ők a vállalt hárommilliárd forint helyett, 

eszerint már több mint 5 milliárd forintnál tartunk, amit ők szerintük ráfordítottak. Ez megint 
csak egy olyan szám, amivel mi nem tudunk mit kezdeni, mivel nem támasztja alá semmilyen 
dokumentáció.  

A 14. észrevétel, ami már a technológiai részhez tartozik, valószínűleg helytálló, egy 
elírás. 15. oldal. Kiülepedik a helyes kifejezés, ez javítható. Egyetért a bizottság.  

A 15. pontban megint csak egy technológiai, szakmai észrevétel. Szakértő urat 
kérdezem, hogy megállja-e a helyét. (Dr. Juhász István: Igen, megállja a helyét.) Jó, akkor ezt 
is javítjuk. 

A 16. pont, szintén Juhász Istvánhoz fordulok. Megfelel-e a valóságnak? Igen. Ezt is 
módosítjuk.  

A 17-es megint csak a saját álláspontjuk. Talajtörés. Nem gondolnám, hogy nekünk 
ezzel foglalkozni kéne.  

A 18. pontban. A bizottság által meghallgatott szakértők véleménye még ma is, hogy 
az anyag besorolása nem veszélyes. Nem tudom, melyik szakértőre gondol. Ki volt az, a 
bizottság által meghallgatott szakértő, aki azt mondta, hogy nem veszélyes az anyag.  

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Csak egy esetleges javaslat, ha van még mód beépíteni az 

anyagba, az Európai Bizottság Tabajdi képviselő úr írásbeli kérdése alapján egyértelműen úgy 
foglalt állást, hogy veszélyes hulladék volt a tározóban tárolt anyag. Tehát itt egy európai 
bizottsági állásfoglalás van ezzel kapcsolatban. Ezt esetleg be lehet idézni, hogyha úgy 
érezzük, hogy a saját véleményünk mellett valamilyen hivatalos megerősítés is kell.  
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ELNÖK: Veszélyes anyag vagy veszélyes hulladék? Mi volt az állásfoglalása az 
Európai Bizottságnak?  

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Veszélyes hulladék. De mindjárt megnézem az 

állásfoglalást. (Interneten megkeresi a vonatkozó állásfoglalást.)  
 
ELNÖK: Jó.  
A 19. pont, ez megint csak a veszélyes hulladékra vonatkozik. 
A 20. pont. Ez is szubjektív megállapítás, kérdéses, hogy ennek így kell-e szerepelnie 

az anyagban, mert ez az ő szubjektív véleményük, de ez a valóság.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Átküldöm az idézett szöveget. Angolul van csak meg a 

bizottság állásfoglalása, de a lényegi mondat úgy hangzik, hogy „the Commission considers 
that this waste should have been classified as hazardous given the highly corrosive properties 
of the waste.” Tehát, hogy veszélyesként kellett volna besorolni ezt a hulladékot tekintettel a 
jelentős korrozív hatására. Átküldöm a bizottság titkárságára.  

 
ELNÖK: Ez egyezik a bizottság állásfoglalásával gyakorlatilag. Beletesszük a 

jelentésbe, hogy pontos legyen az idézés.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Javaslom, hogy amit a Jávor képviselő úr most 

elénk tárt, azt abba a részbe illesszük be, ahol a hulladékminősítést tárgyaljuk.  
 
ELNÖK: Egyetértek.  
A 21. pont: a 17. oldal 4. bekezdésében, amely szerint az erőmű hulladékait használták 

a retúrlúg lepárlásához, ezt a szinergiát megbontotta a privatizáció. Ehhez fűzték hozzá, hogy 
továbbra is részét képezi a bepárlás a MAL Zrt. technológiájának. Ez a megjegyzés arra 
vonatkozik, hogy mivel külön privatizálták, azért bontotta meg ezt a szinergiát. Tehát a kettő 
nem zárja ki egymást, azt gondolom. Nincs más meglátás, akkor továbbmegyünk. 

A 22-es pont. Itt pedig már konkrétan azt mondják, hogy a szinergia ma is fennáll a 
privatizációtól teljesen függetlenül. Én azt gondolom, hogy ez a 20. pontban általuk írttal 
némileg ellentmond. Ott azt írják, hogy az optimális energiaellátást lehetetlenné teszi, hogy 
külön privatizálták, a 22-esben meg azt, hogy ma is fennáll a szinergia. Ez így üti egymást, 
úgyhogy szerintem figyelmen kívül hagyhatjuk, ha még saját magukban sem tudják eldönteni.  

A 23. pont. Még szintén a technológiai meglátással kapcsolatos. A szűrőprés 
beruházásával kapcsolatos. Azt állítják, hogy ezzel a 2009-es beruházással mintha 
megkezdték volna a száraz technológiára való átállást.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Azt megkezdték, ez tény és való. Ők ezt 2010-ben szerették 

volna. Ez nem jelenti azt, hogy áttértek volna a száraz technológiára, de a szűrőprést 
megvették.  

 
ELNÖK: Az szintén egy ellentmondás az anyagban, azt írja a szakértő úr, ez Kozéky 

úr fejezete volt, hogy elvetették a száraziszap teherautós továbbítását a tározókba, a MAL Zrt. 
erre azt állítja, hogy az elmúlt 50 évben csak hidraulikus módon vitték ki az anyagot. Tehát ez 
megint egy ellentmondás. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Ezen én is csodálkoztam, mert amióta én ismerem ezt a 

dolgot, azóta mindig is ezzel a technológiával továbbították magát a vörösiszapot, tehát 
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zagyolták, és úgy került ki a rendszerbe, tehát előtte soha nem volt száraz technológia, tehát 
azért is kell ezt mindenképpen módosítani.  

 
ELNÖK: Az anyag azt sugallja, nem írja azt egyértelműen, hogy teherautóval 

továbbították volna, hanem azt sugallja, mintha egy döntéshelyzet lett volna, és ők elvetették 
a teherautós továbbítást, és inkább ezt a zagyszivattyús csővezetékes eljárást preferálták. 
Akkor ezt a részt – szerintem – ki kellene venni az anyagból. A 17. oldal utolsó bekezdésének 
az első mondatát. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Szerintem ők rossz helyre tették az észrevételt, 

nem az első mondat. Az első sem korrekt, mert nem volt változtatás. A második mondat sem 
korrekt, hogy valószínűleg az energiahordozók árának növekedése miatt elvetették a száraz 
technológiát. 

 
ELNÖK: Erre gondoltam mint az utolsó bekezdés első mondatára.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen, de az első bekezdés első mondata sem 

korrekt. 
 
ELNÖK: Akkor ezt a két mondatot ki kell venni. Sőt, ha tovább megyünk, még 

mindig ezt fejti ki itt részleteiben. Elhagyták a szűrőpréseket, akkor ez megint csak nem felel 
meg a valóságnak.  

Az első egymondatos bekezdést és az utána következő két bekezdést is, tehát az első 
három bekezdést is teljesen ki kell venni, hogyha következetesek akarunk lenni, és onnantól 
kezdve ez már más.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ha jól értem a változtatásokat a vörösiszap-

továbbítási technológiában, akkor ezt a 1. pontot erősen lerövidített változatban kell nekünk 
alkalmazni, aminek az a lényege, hogy kezdetektől fogva ezt a hidraulikus továbbítást 
alkalmazták, amelynek a változtatására 2010-ben részben megtették a szükséges lépéseket 
ennek a berendezésnek a megvásárlásával, amelynek a beüzemelése után száraz technológia 
válhatott lehetővé. Ez a lényege.  

 
ELNÖK: a változtatás abban áll, ahogy ezt elmondták a MAL Zrt. képviselői is, illetve 

amire vonatkozóan más forrásokból is kaptunk információt, hogy miután ezt a szűrőprést 
beszerelték, az így kapott sűrű zagyot vagy vörösiszapot a meglévő csővezetékek és szivattyú 
segítségével nem tudták volna kivinni a kazettára. Mivel a további lépéseit a száraz 
technológiának nem vezették be, ezért vissza kellett ezt hígítani, és ez lehet az egyik oka 
annak, hogy ekkora folyadékmennyiség halmozódott fel a kazettában. Valahogy ezt bele 
kellene venni.  

Az, amit itt említ meg, hogy valamikor itt volt száraz technológia, akkor az 
nyilvánvalóan nem igaz. Azt a részt ki kell venni belőle, viszont a technológiaváltoztatás a 
2009-es szűrőprés beszerelésével hozható kapcsolatba. Akkor viszont ami alapján egy sűrűbb 
vörösiszapot kapunk, amit azzal a technológiával nem lehetett kijuttatni a tározótérre, ezért 
azt hígítani kellett.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem vagyok műszaki ember, de úgy tudom 

lefordítani, hogy felemásan nyúltak a száraz technológiához, illetve nem is akartam tisztán 
száraz technológiát, hanem ezzel a szűrőpréssel valami költségkímélést akartak, a vízlúg 
visszanyerés miatt, de tulajdonképpen amióta ez a gyár működött, ezt a nedves technológiát a 
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szűrőprés beépítése nem változtatta meg. Akkor nem következett volna be a baleset vagy a 
katasztrófa. Azért mondom, hogy itt nem kell ezzel sokat foglalkozni. Valóban annyi történt, 
hogy kezdetektől a nedves technológia van, tehát hidraulikusan továbbították ki a területre a 
vörösiszapot, beépítettek 2010-ben egy szűrőprést, de ez lényegét tekintve nem változtatott a 
technológián.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Tehát a katasztrófáig nem változtatott.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ugyanúgy nedves technológia volt, csak a 

nátriumlúg visszanyerését szolgálta ez a berendezés, de a tárolótérben ugyanazok a feltételek 
maradtak a szűrőprés bevezetése után. Ezt kellene valahogy tisztára írni.  

 
ELNÖK: Igen, hogyha logikusan végiggondoljuk, ezek után nyilván a kazettára 

visszajáratott retúrlúggal tudták felhígítani, és mivel ez egy körfolyamatban vett részt, egyre 
töményebb lett, és ez a pH-t indokolja, hogy miért volt magas.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Amit az előbb mondott, az a tökéletes megfogalmazás, tehát, 

hogy a technológiát önmagában nem változtatta meg. Abban az időszakban szerették volna 
beüzemeltetni. Nem is volt rá idő neki tulajdonképpen. Jó? 

 
ELNÖK: Jó. Bocsánat, félbeszakítva a MAL Zrt. észrevételeinek a tárgyalását, 

kaptunk a Belügyminisztériumtól, Pintér Sándor belügyminiszter úrtól egy egymondatos 
reagálást az anyagunkra, amely úgy hangzik: „Tisztelt Elnök Úr! A bizottságuk részemre 
megküldött jelentésének tervezetét nem véleményezem, mert a vörösiszap-katasztrófa 
felelőseinek megállapítására büntetőeljárás van folyamatban”. Ezt az anyaghoz 
hozzácsatolhatjuk, és egyéb érdemi teendőnk nincs vele.  

Úgyhogy térjünk vissza a MAL Zrt. észrevételeihez.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ha jól látom a I. Változások a vörösiszap 

további feldolgozási technológiájában. Az 1. bekezdés nyilvánvalóan törlendő.  
 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A 2. bekezdés egy az egyben törlendő. 
 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ebből következik a 3. is és a 4. is.  
 
ELNÖK: Egész odáig, hogy … önmagában az a bekezdés, hogy a megnövekedett 

nedvességtartalom, illetve az iszap tetején elhelyezkedő lúgoldat megváltoztatta a 
viszonyokat, ez igaz. Ez igaz. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Innentől lehet arról beszélni, hogy ez rendben 

van. Csak azt kell valahogy szakszerűen megfogalmazni, hogy nem történt lényeges 
változtatás, 2010 elején beállították ezt a szűrőprés, amely azért lényegét tekintve a nedves 
technológiát és a területre történő kijuttatást nem változtatta meg, azonban, és akkor jött ez, 
hogy a megnövekedett nedvességtartalom. Nem tudom, hogy ez összefügg-e a szűrőprés 
beállításával. (Közbeszólás: Gyakorlatilag nem függ össze.)  
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DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Azért nem függ össze, mert a szűrőprésre kiszedett 
vagy szűrőpréssel csökkentett vagy növelt szárazanyag-tartalomnál a retúrvizet újra 
felhasználták, tehát nem vizet vettek fel, hogy hígítsák, hanem ugyanazt a retúrvizet nyomták 
vissza. Tehát az új anyagot ugyanazzal szállították tovább.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Abban kéne maradni, hogy a szűrőprés kísérleti beépítése 

nem változtatta meg a technológiai folyamatot. Ennyit kellene beleraknunk, és nem menni 
tovább ezzel, mert a lúgos víz nemcsak a kazetta tetejéről került vissza a technológiába, 
hanem a csurgalékvizek is oda lettek feljuttatva, és azok is felhozták a régi, felhagyott 
kazettákból kijövő lúgos-vizes oldatot vagy tartalmat.  

 
ELNÖK: Igen, csak pont ez függ össze a pH-értékkel. Mivel ezt visszajáratták a 

technológiába, ez egyre csak töményedett.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Így van. Mert hozzárakták azt is, ami a csurgalékvizeken 

keresztül a felhagyott kazettáknál is, tehát a IX-es, VIII-as, VII-esnél is mint csurgalékvíz 
megjelent, és pH-értékkel együtt jelent meg.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Gyakorlatilag nem változott semmi, de a 

szöveg, mai most előttünk jár, abból a filozófiából, álláspontból indul ki, hogy változott 
valami, ezért változott a nedvességtartalom, ezért kellett valamit a csurgalékvizekkel 
manipulálni, ezért volt… a többit már nem tudom, azt nem ismerem annyira. Azt a 
változtatást, amiben megegyeztünk, hogy nem változott a nedves eljárás, nem változott a 
kijuttatás módja, ennek ellenére miért következett be a nedvességtartalom megváltozása, és 
miért igazak a további megállapítások. Ezt kellene valahogy összekötni. Mert a jelenlegi 
anyag abból indul ki, hogy azért változott, mert egyébként változtattak.  

 
ELNÖK: Bocsánat, akkor az alfejezet címe sem helyes: Változtatások a vörösiszap-

továbbítási technológiában. Nem történtek. Illetve a továbbítási technológiában biztos, hogy 
nem történtek. Az csővezeték volt, és az is maradt, tehát akkor valami más címet is kellene az 
alfejezetnek adni. Ami arra utal, erre a problémára, amit itt most átbeszéltünk. (Közbeszólás: 
A vörösiszap szárazanyagának változása?)  

Vagy „Változások…” Jó. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy megfelelő-e így? Jó, 
akkor legyen így, ha nincs ellenvetés. És akkor megpróbáljuk ezt úgy, az előtte lévő leíráshoz, 
ami egyértelműen az eredeti technológiának a leírása, ahhoz illeszkedjem az egész 1-es 
alfejezet is. Illetve a szűrőprés beszerelése folyamán létrejött változásokat is ehhez 
hozzávegyük. Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Menjünk tovább.  

Még mindig a technológiánál maradunk. Ez az, amit az előbb megvitattunk hogy az 
elmúlt ötven évben ugyancsak ez a technológia volt, ezt már átbeszéltük.  

Menjük tovább a 25. pontra. Ami a 18. oldal 3. bekezdését kifogásolja, amit már 
kitöröltünk, tehát nem érdemes foglalkozni vele. A 4. bekezdéssel ugyanez a helyzet. Azt is 
töröltük már.  

A 27. pont.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az előző törlési és módosított szöveg 

összefűzésének a kérdése. Az anyag arról szól, hogy vissza kellett volna állni az eredeti száraz 
technológiára. Ezt joggal kifogásolják, mert nem volt eredeti száraz technológia.  
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ELNÖK: Helyesen úgy hangzik, hogy át kellett volna állni, de vissza semmiképp. Ezt 
a bekezdést már töröltük.  

A 27. pont, még mindig a 18. oldalon járunk. Azt hiszem, ez az az oldal, amiben a 
legtöbb észrevétele volt a MAL Zrt.-nek. A visszaállítás fogalom helytelen, ezt töröltük. 

28. Észrevétel? Azt is szintén töröltük.  
A 29-es? Ja, hogy a résfalazás a MAL döntése volt, azt meg már szerdán töröltük.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Abban nincs kitörölve, mert hogyha elolvassuk az 5. 

bekezdést, itt is úgy van, hogy nyilvánvaló, hogy az utólagos geofóliás szigetelést már nem 
lehetett, vissza kellett volna állni a száraz technológiára. 

 
ELNÖK: Úgy értem, hogy töröltük, hogy az előbb itt megbeszéltük, hogy ezt teljesen 

átdolgozzuk. Tehát innentől kezdve ezzel nem érdemes most tovább foglalkozni. Az, hogy a 
MAL Zrt. menedzsmentjének a döntése volt a résfalazás, azt már szerdán megbeszéltük, hogy 
nem helytálló.  

Még mindig a 18. oldalnál tartunk és annak az 5. bekezdésénél. Valamilyen 
mértékegységgel kapcsolatos probléma van itt. Melyik adatra vonatkozik ez?  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Húsz mikromilliméter.  
 
ELNÖK: Jó, ezt helytálló. A 32-es: a szétázás nem tudományos fogalom. Azt 

gondolom, hogy ez az alfejezet teljes átdolgozásra került, tehát ami a 18. oldallal kapcsolatos 
megállapítás, azt gyakorlatilag egyelőre figyelmen kívül hagyhatjuk. Amit megbeszéltünk, az 
alapján lesz ez az alfejezet átdolgozva, csak azokat az információkat fogja tartalmazni, hogy a 
technológiát nem változtatták, a szűrőprés beszerelésre került, és ezáltal milyen változások 
következtek be a szárazanyag-tartalomban. Ezt a módosítást majd Juhász István szakértő úr 
segítségével megtesszük.  

A 19. oldalra térünk át. Első bekezdés. Ez nem egy érdemi észrevétel a 33. pontban. A 
34. pont szonáros mélységmérés. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Itt az első bekezdésben KÖFE-t említünk, aztán később a 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, én nem mondom, hogy le kell 
követni nekünk a hatóság folyamatos átalakulását, mert ez követhetetlen, de legyünk 
egységesek. Szerintem Kötevife az, ami a 2006-os egységes környezethasználati engedélyt 
kiadta, mert Kötevifeként működött, és akkor hivatkozzuk végig így az anyagban. Ez nem 
tartalmi, csak formai észrevétel.  

 
ELNÖK: Jó, legyen Kötevife. Valóban ez a jelenleg hatályos elnevezés. Célszerű 

egyféle rövidítést alkalmazni.  
A 34. pont a szonáros mélységmérésre vonatkozik.  
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Tegyük oda zárójelben, hogy halradar. Vegyük át, 

hogy szonáros mélységmérés, de azért tegyük oda zárójelben, hogy halradar.  
 
ELNÖK: Igen, jó. 35. pont: tervezést lényegesen meghaladó későbbi hatósági előírás 

volt az évente egyszeri mérés. Ez a csónakos történettel kapcsolatos. Jó.  
A 36. pont: egységes környezethasználati engedély. Ezt már javítottuk, hogy nem 

környezethasználati engedély szerepelt, hanem környezetkockázati.  
A 37. pont: a csúsztatás szó használatát utasítják vissza.  
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Amit módosítottunk, abban nincsen már benn.  
 
ELNÖK: Nálam benne van, a 2. pont 5. bekezdésében. Javítsuk át, hogy 

sugalmazottakról. Jó.  
A 38. pont: a jóváhagyott üzemeltetési terv és a hígzagyos vörösiszap-kihelyezésre és 

a retúrvíz visszaforgatására vonatkozik. Ezt a megállapítást teszik. Ez az anyag egészéből 
szerintem kiderül, tehát nem szükséges ezt itt külön beemelni, több fejezetben is foglalkozunk 
ezzel, hogy erre vonatkozik az engedély. Többek között az engedélyezési fejezetben, meg a 
katasztrófavédelemmel foglalkozóban is benne van.  

A 39. pont: a bizottság által meghallgatott szakértők most is kitartanak az akkori 
minősítés mellett. Jó, hát a hulladékminősítési kérdésekbe nem megyünk bele. Jogilag akkor 
válik kizárólagosan hulladéklerakóvá, amikor a végleges rekultivációs elvégzésre került. 
Ezzel nem tudok egyetérteni, mert a hulladéklerakó csak akkor lenne hulladéklerakó, ha 
rekultiválták. Csodálkoznék, ha ezt jogász írta volna.  

A 41. pont: az idézett rész pontosan így szól. Jó, ezt megkeressük, hogy mi lett itt 
idézve. Itt a most megkapott javított anyagnak a végére be vannak csatolva a MAL 
észrevételei, és nálam 41-esként szerepel ez az idézet. Hát igen, valóban, ha idézünk az 
engedélyből, akkor idézzünk pontosan. Szerintem ez beemelhető a jelentés szövegébe. 

A 42. pont: ellentmondott más bizottság által helyesen vélelmezett anyagokkal. 
Hatalmas félreértésű kategória. 14-es pH-jú lúg, ezt javítsuk át akkor a máshol is alkalmazott 
értékre. Juhász Istvánt kérdezem, hogy mi az a pH-érték, amit alkalmazni lehet. (Dr. Juhász 
István: 13,28.)  

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Az igaz, hogy a 14-est megközelíti, 13 és fél volna a 

pontos kifejezés. És az igaz, hogy ha pH-mérő logaritmikus, de ez nem jelent semmit, ezt kár 
megjelölni. Tehát a 40 gr/liter gyakorlatilag 13,8-nak felel meg, de írjuk, hogy 13,5.  

 
ELNÖK: Mivel bizottsági meghallgatásokra hivatkozik, ott elhangzott, hogy a 

kazettákban csaknem 14-es pH-jú lúg volt, itt arra gondol, ami az anyag elején szerepel, hogy 
Moldován János, a Fehérvári Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatóhelyettese szerint 13,7-
s pH. Ha viszont arra hivatkozik, akkor azt kell beírni.  

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: A 13,7 korrekt. 
 
ELNÖK: Jó. A 43. pont: Ez jó, ezen nincs mit javítani, mert ő maga elismeri. 
A 20. oldal 4. bekezdése a következő, a 44. pont: ez az előírás a felszíni vizekben 

történő kezelt vizekre vonatkozik. Semmi köze a vörösiszaptérséghez. Ez az üzemnapló 
vezetésére vonatkozik, azt gondolom.  

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Ez a nem tartotta be a MAL Zrt. a környezethasználati 

engedély 5/65. oldal 5.02 direktíváját. Az vonatkozik a felszíni vizekben történő kezelt vizek 
kibocsátására. Az engedély ezen pontja a kibocsátásra vonatkozik, és irreleváns szerintem. Mi 
nem mondjuk, hogy ennek a vörösiszaptérséghez van köze. Azt mondjuk, hogy ezt nem 
tartották be.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Továbbléphetünk.  
A 45. pont: nem retúrlúgként, hanem retúrvízként. Jó.  
A 46. pont: ez a folyamat az idézett jogszabály bevezetése után kezdett csak 

erőteljesebbé válni. A 21. oldal első bekezdése.  
Tósokberéndet javítottuk. 
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A 48. pont: megint csak a nátrium-oxid koncentrációkkal kapcsolatos megállapítás. A 
vízmérleggel kapcsolatos, azt gondolom. Egyelőre nem tudom, hogy melyik bekezdésre 
vonatkozik.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A harmadik bekezdés utolsó előtti mondata.  
 
ELNÖK: Igen. Szerintem ez teljesen korrekt megállapítás, ami a jelentésben van. Nem 

gondolom, hogy javítani kéne.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ő azt kifogásolja, hogy a vízmennyiség nem 

volt hatóságilag előírt mennyiség az ő gyakorlatában, és a második fordulata meg a 
lúgtartalom. A lúgtartalmat valóban tisztáztuk már. A mennyiséggel kapcsolatban hogy volt-e 
hatósági eljárás, azt én nem tudom. 

 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Ezt sajnos én sem tudom, hogy a víz mennyisége elő 

volt-e írva, de valószínűnek tartom, hogy elő kellett hogy írják, hogy mennyi mehetett fel, de 
ezt nem tudom. Ebben nem tudok nyilatkozni.  

 
SZAKÉRTŐ: Szabadjon egy véleményt hozzáfűzni. Az engedélyben egyértelműen le 

van írva, hogy a szárazanyag fölött maximum másfél méter magas lehet a folyadék 
mennyisége. Ez az ő saját mérésük alapján átlagosan 4,5 méter volt, esetenként 8 méter.  

 
ELNÖK: Hagyjuk, jó. Legközelebb, ha kérhetem, a mikrofonba beszéljenek, ha lesz 

még hozzászólás. 
Az viszont helyes, hogy a X. kazetta építése ’89-ben kezdődött, és egy téves dátum 

szerepel. Azt már én is észrevettem korábban.  
Nem volt a gyárnak, sem a trösztnek még az állami időkben sem ilyen tervezőrészlege. 

Ez teljesen lényegtelen. Az 51-es úgy szintén. Ezek szubjektív vélemények. Az 52. szintén.  
Az 53. téves megállapítás, a kárelhárítási tervet szakértő cég készítette el, és a MAL az 

illetékes hatósághoz benyújtotta, és a hatóság jóváhagyta. Mit állapít meg a jelentés a 
kárelhárítási tervvel kapcsolatban?  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ez visszakacsint az előző vízmennyiség 

megállapítására. Vitatja, hogy nem volt megállapítva, mi azt mondjuk, igen, és azt mondja itt, 
hogy a kárelhárítási tervben szereplő vízmennyiség háromszorosa volt a kazetta felszínén. 
Igen, de az ég kék, válaszol erre a MAL Zrt. Tehát nem kell figyelembe venni. 

 
ELNÖK: Nincs összefüggés. Jó. Az 54. pont: Ehhez megint csak Juhász István 

segítségét kérném, a vízmérleggel kapcsolatos észrevétel. 
 
DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Én ezt egyszerűen nem is értem. Mert először is az, 

hogy 300 évet meghaladó visszatérésnek felel meg, ez egy dolog, de előtte is volt csapadékos 
időszak, ha látták, hogy mennyire jön a csapadék a tározóra, akkor azt le kellett volna szívni, 
vagy legalábbis csökkenteni kellett volna. Én ezt nem tudom akceptálni.  

 
ELNÖK: Rendben, akkor ezt nem vesszük figyelembe. És az 55. pont szintén ezzel 

kapcsolatos. Jó.  
Az 56. pont: kifogás.  
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DR. JUHÁSZ ISTVÁN szakértő: Nem fogadom el, mert igenis az ilyen fogalom, hogy 
irritáló lúg, nincs.  

 
ELNÖK: Egyetértek, a lúg, az maró. Ez csak egy ilyen kis finomítás akar lenni, hogy 

mégsem maró, csak irritáló.  
Az 57. pont: a lerakó és a technológia részét is szolgáló ülepítő egység. Ez megint 

csak nem annyira érdemi észrevétel.  
A tározóban nem veszélyes hulladék, hanem a technológiai folyamathoz 

elengedhetetlenül szükséges visszajáratandó alapanyag van. Itt megint jogászkodás van. Az 
örök probléma.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ugye ez a szokásos. Nem akarom még egyszer 

elmondani, ők azt mondják, hogy amiről nem vezették vissza ezt a nátronlúgot tartalmazó 
elegyet, az a lerakó. Most akkor milyen lerakó? Az már vitatható. Ott lehet vitatkozni, hogy 
veszélyes vagy nemveszélyeshulladék-lerakó. Ahol visszavezetik, azt mondják, ez a 
technológia része, se nem lerakó, és ami ott van, nem veszélyes hulladék. Erre azt is 
mondhatjuk, és ez teljesen jogos, hogy miután magát a vörösiszapot, amely tele volt lúggal, 
azt ők nem viszik vissza, csak magát a lúgot. Az a vörösiszap ott marad lúggal a tetején ezer 
évig, vagy nem tudom, meddig, amíg fel nem találják, hogy hogy lehet ezt hasznosítani. Tehát 
ez a megállapítás sem igaz, hogy ez nem tekinthető… az véglegesen otthagyott, lerakott 
valami, az az én szempontomból ugyancsak hulladék, mert az nem kerül már vissza a 
technológiába. Tehát itt ezen lehet vitatkozni. Azért mondom, hogy szerintem helyes az az 
eddigi elvi álláspont, hogy függetlenül attól, hogy ezt a technológia részeként használták a 
visszanyerés szempontjából, azt a X. kazettát a MAL Zrt., az oda lerakott vörösiszap, amelyen 
van visszaveendő nátronlúg, az továbbra is hulladék ott, mert azt nem fogják tovább 
használni.  

 
ELNÖK: Arról nem is beszélve, hogy az egész tározókazetta egy létesítmény, nem 

lehet egyszerre hulladéklerakónak és technológiai berendezésnek is minősíteni. Vagy-vagy. 
Ennyi. Hogyha az Európai Bizottság megállapítását nézzük, akkor ez hulladéklerakó 
egyértelműen, mégpedig veszélyeshulladék-lerakó kellett volna hogy legyen.  

Az 59. pont. Hogy a MAL Zrt. milyen szakvéleményeket ismer, az az ő dolguk. Nem 
hiszem, hogy foglalkoznunk kell vele.  

A 60. pont: talajtörés. Igen, szintén nem.  
A 61. pont.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Egy dolgot javítsunk már át, az 5. fejezetnél. (Mikrofon 

nélkül, nem hallható.) Hidrológiai viszonyok… Nem 12.30-kor, hanem 12.10-kor. 
 
ELNÖK: Itt az szerepel, hogy akkor tetőzött a lúgos vörösiszapfolyam. 12.15-kor. A 

12.10 nem feltétlen esik egybe a tetőzéssel, mert ugye ez fokozatosan öntötte el a települést. 
A Torna-patak vízmércéjénél tetőzött a lúgmennyiség. Tehát a kettő nem zárja ki egymást.  

A 61. pont. Jó, ez is egy szubjektív vélemény. A kivitelezés döntő részére jóval a 
privatizáció előtt került sor, száz százalékos állami tulajdonlás mellett. Ezt nem vitatta senki. 
Hogy a MAL Zrt. nem jogutódja a kazetta létesítését elhatározó Alutrösztnek. Ennek ilyen 
szempontból nincs jelentősége. 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Ez a fejezet a hatóságok együttműködéséről szól, nem 

arról, hogy ki nyújtotta be az engedélyt, vagy ki kinek a jogutódja, hanem, hogy a hatóságok 
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nem végezték el megfelelőképpen az állékonysági vizsgálatokat. Tehát ez abszolút figyelmen 
kívül hagyandó. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A 62. pont: 2011. évben hatályba lépett jogszabályra hivatkozik. 

Módosításra került.  
A nátronlúg a mai napig nem tartozik a kormányrendelet hatálya alá. Ez, nem hiszem, 

hogy megfelel a valóságnak. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Így kifejezetten valóban nincs a 

kormányrendeletben nátronlúg, de olyan folyadék, amelyik káros, veszélyes a felszín alatti 
vizekre vagy az emberi életre, ebbe szerintem az a 14 pH-s nátronlúg, nem tudom, nem 
vagyok vegyész, de úgy érzem, belefér. És a rendelet meg így fogalmazzon. Ezzel nem értek 
egyet.  

 
ELNÖK: Jó, akkor ezt is benne hagyjuk. És végül a 64. pont. A kormánybiztossággal 

kapcsolatos észrevétel, illetve a száraz technológiás átállás. Egy kis önfényezés a MAL 
részéről. Szerintem figyelmen kívül hagyható.  

Az utolsó, a 64. pont.  
Amit most jóváhagytunk az átbeszéltek alapján, az a jelentés részében is javításra 

kerül. Az összes többi észrevétele a MAL-nak függelékként, illetve mellékletként… (Ékes 
József: Erről beszélgessünk.)  

Akkor most legyen szíves.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Szeretném javasolni a bizottságnak, hogy ha a jelentés 

változata, tehát amit most megtettünk a jelentésben átvezetéseket és a határozatnak a végleges 
elfogadása után azt szeretném javasolni, hogy ne csatoljunk semmit sem magához az 
anyaghoz, hanem utaljunk arra, hogy ez hol és mikor tekinthető meg. Mert fölösleges egy 300 
oldalas anyagot a parlament elé a határozati javaslattal együtt beterjeszteni, hanem magát az 
országgyűlési határozatot, indoklást és a jelentést kellene csak, semmi mást az égvilágon. Én 
ezt szeretném javasolni.  

 
ELNÖK: Amit annak idején az ügyrendben a jelentés részeként elfogadtunk, többek 

között az érintett szervek véleményezését, azt muszáj lenne beletenni a jelentésbe. Az 
ügyrenden már nem tudunk módosítani szerintem.  

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm. Hát elvben tudunk módosítani az ügyrenden 

egy többségi szavazással, gyakorlatban én nem látok olyan okot, amiért ezt mindenképpen ki 
kéne hagyni. Ez egy 8-9 oldalnyi észrevétel a MAL Zrt. részéről, ezt bele lehet csatolni, a BM 
egy-egy oldal.  

 
ELNÖK: Az összes melléklet és plusz, ami be van csatolva, 30 oldal körülbelül. (Ékes 

József: Jó.)  
Akkor viszont elérkeztünk oda… Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az ülés előtt kaptunk egy anyagot, amelyik 

összegzi a katasztrófát kiváltó okokat, a katasztrófa bekövetkeztének felelősségi viszonyait és 
az ajánlásokat is megteszi. Én híve vagyok, hogy ezt nem ebben a formában, de bizonyos 
változtatásokkal mint egy rezümét tegyük a jelentés részévé, és annak egy még kivonatosabb 
része jelenik meg a határozati javaslatban, de az egész anyagnak egy esszenciáját meg kellene 
adnunk, hogy mi a felelősségi viszony, mi válthatta ki a katasztrófát. Az ajánlásokat venném 
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ki belőle, mert egyébként az ajánlások a határozati javaslatban szerepelnek, és az a lényeges 
dokumentum az ajánlások számon kérhetősége szempontjából.  

Csak arra kérek tanácsot és közös gondolkodást, hogy ezt az anyag mely fejezetébe 
tegyük. A végére vagy az elejére lenne itt helyes?  

 
ELNÖK: Ahogy már a múltkor is javasoltam, ugyan azt nem fogadta el a bizottság, és 

nem is erre akarok most visszatérni, ugye volt egy összegzési javaslatom, mindenképpen azt 
javaslom, hogy az elejére, annak, aki nem olvassa végig a jelentést, egy átfogó összegzést 
kéne írni. Ezt támogatom. Jávor képviselő úr! 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Azt akartam mondani, hogy ilyen vezetői 

összefoglalószerűen az elejére lehet rakni, ugyanakkor jelzem, hogy a végén az e) fejezet a 
vizsgálóbizottság javaslatai, összefoglaló megállapításai, az valami ilyesmi, tehát azért ezeket 
hozzuk majd összhangba, hogy az elején a vezetői összefoglaló körülbelül ugyanazt 
tartalmazza, mint a végén szereplő összefoglaló. A 43. oldal e) fejezet. 43-tól 46-ig. Ott van 
egy négyoldalas összefoglalónk. Egy kicsit több mindent tartalmaz ez az anyag, amit most 
kaptunk meg, fontos megállapítások kerültek bele.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Akkor, ha ez így megvan.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Mehet az elejére összefoglaló, csak ezek kerüljenek 

összhangba.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hogy ne borítsuk fel pont a tartalmi-szerkezeti 

dolgát a jelentésnek, akkor nem kéne egy új fejezetcímet adni, hanem egy preambulum vagy 
valami alapvetések, a jelentés alapvetései címszóval tennénk be az elejére. Azzal a címmel, 
hogy A pont, a vizsgálóbizottságokról általában, így kezdődik a jelentés, ez elé, hogy a 
jelentés alapvetései címszó alatt kéne ezt betenni az ajánlások kivételével. Nekem ez a 
javaslatom. Kérem, hogy mindenki olvassa el figyelmesen.  

 
ELNÖK: Szerintem a A fejezet elé mint egy tényleges tartalom előtti összegzésként 

tehetjük. A címmel kapcsolatban van-e valamilyen javaslat még? Hogy mi legyen a címe az 
összegzésnek? Az okokat és a felelősöket nevezi meg egyértelműen. Csakhogy az összegzés 
akkor a végére kívánkozna. Én az alapvetéssel is alapvetően egyet tudok érteni. Akkor ennél 
maradunk. Alapvetések címszóval. De azt beszéljük meg, hogy mi az, amit ebből átveszünk, 
és mi az, amit változtatni szeretnének a bizottság tagjai ezen, mert akkor a jelentést csak úgy 
tudjuk elfogadni, hogyha ezt is megbeszéljük. Jávor képviselő úr! 

 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm. Nekem ez a szöveg egyébként így, ahogy 

van, elfogadható. Egyetlen kérdésem volna: a katasztrófa bekövetkezésének felelősségi 
viszonyai című résznek az utolsó bekezdése, „nem lehet ugyanakkor elmenni azok mellett a 
szabályozási hiányosságok mellett”, ez a mondat nem értelmes így. Ez nagyon fontos, hogy 
benne legyen a szabályozási hiányosságokra való utalás. Hiszen mint országgyűlési 
vizsgálóbizottság elsősorban erre van nekünk ráhatásunk, hogy a szabályozási hiányosságokat 
orvosoljuk. Tehát ez mindenképpen legyen benne, csak a mondat második fele eléggé furán 
illeszkedik az első feléhez. Tehát, hogy nem lehet elmenni a szabályozási hiányosságok 
mellett, amelyek az engedélyezés, a tervezés folyamatában olyan helyzetet hoztak létre, hogy 
a hatóságok többször – gyakorlatilag – képtelenek voltak megfelelő döntéseket hozni, és ezek 
a hiányosságok megoldást igényelnek.  
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ELNÖK: Stilisztikai kérdés. A tartamával egyetért a képviselő úr, csak a 
megfogalmazással nem. Jó.  

A katasztrófát kiváltó okokkal egyetértek, a felelősségi viszonyokkal kapcsolatban 
nekem ez egy kissé enyhe, de ez az én egyéni meglátásom. Nyilván valahol a kettő között van 
az optimális megoldás. Olyan megállapításra jutott a vizsgálóbizottság, hogy a felelősség igen 
összetett, és azt egyértelműen meghatározni a bíróság dolga. Ez kicsit olyan maszatolós 
nekem.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, elnök úr. A közepén elég 

határozottan ott van, hogy a MAL Zrt. alapvető felelőssége nem kérdőjelezhető meg.  
 
ELNÖK: Azt beleírhatjuk, hogy … 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, az első bekezdés arról szól, hogy nem 

tudjuk, hogy csak a MAL Zrt. vagy egyéb még más dolog, más valakit vagy más 
szervezeteket terhelhet-e büntetőjogi felelősség. Amit mi meg tudtunk állapítani, hogy 
kétségtelen, hogy a MAL Zrt. alapvető felelősséggel bír. Ez viszont benne van az anyagban. 

 
ELNÖK: Jó, a bíróság dolga a büntetőjogi felelősséget meghatározni, és a polgári 

jogit. Nyilván a bizottság nem is elsősorban ezért alakult, hiszen ezek olyan egyértelmű 
dolgok.  

Az, hogy megállapítható, hogy a bekövetkezett katasztrófa alapvetően nem természeti 
jellegű, ipari katasztrófának minősíthető, az már rendben van. Nekem az első mondattal van 
problémám.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): A második bekezdésben, hogy „ennek megfelelően 

megállapítható, hogy a tervezés és kivitelezés során” legyen.  
 
ELNÖK: A tervezés és kivitelezés során elkövetett hibák miatt a tervezők és 

kivitelezők marasztalhatók el.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én azt mondom, hogy az első mondatot valóban 

egy kicsit módosítsuk, mégpedig addig, hogy a vizsgálóbizottság a munkája során a fenti 
okok elemzése után olyan megállapításra jutott, hogy a felelősség igen összetett. Pont.  

 
ELNÖK: Így már egyetértek vele. Jó, ha viszont a mondat első részében megemlítjük 

a kivitelezőket, akkor a második részében is meg kell említeni. Tehát helyesen akkor: ennek 
megfelelően megállapítható, hogy a tervezés és kivitelezés során elkövetett hiányosságok 
miatt a tervezők és a kivitelezők marasztalhatók el. Mondjuk ez megint egy olyan evidencia, 
ami akkor is így van, ha nem írjuk le, de legyen benne. Jó.  

Még egyszer az egyértelműség végett: alapvetések címmel a jelentés legelejére tesszük 
be ezt a másfél oldalt, az ajánlások kivételével és a most elfogadott módosításokkal. Így tehát 
összeállt a jelentés. Mindjárt áttérünk a határozati javaslatra, de előtte tegyünk egy végső 
szavazást a jelentésről. De, bocsánat, a végszavazás előtt szeretnék kérni két perc technikai 
szünetet.  

(Rövid technikai szünet.)  

Szavazás a jelentésről  

ELNÖK: Tehát megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki az előttünk 
fekvő, Jelentés a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett 
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környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről nevű 
dokumentumot az imént megtárgyalt módosításokkal támogathatónak tartja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8. Megállapítom, hogy a bizottság valamennyi jelen lévő 
tagja támogatta a jelentés elfogadását. Tehát 8 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Országgyűlési határozati javaslat elfogadása  

Áttérünk a második napirendi pontunkra, a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. Szerdai nap óta a határozati javaslat Jávor képviselő úr módosításai alapján ki 
lett egészítve, illetve nem tudom, hogy egyéb módosítás van-e ezzel kapcsolatban. Aradszki 
képviselő úr! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én küldtem módosító javaslatokat, azt hiszem, 

minden bizottsági tagnak, és az előttünk lévő egyik példány, amit a titkárság összeállított, az 
már ezeket tartalmazza. Én el is mondtam a legutóbbi ülésen, hogy mely részeket javaslom 
kihúzni. Annyiban változott az én álláspontom, hogy akkor itt a MAL Zrt. felelősségével 
kapcsolatos kérdéseket a jogi okok miatt egy kicsit másképp fogalmaztam volna meg, de ettől 
elállok. Tehát az az eredeti megfogalmazás, hogy a bizottság álláspontja szerint a MAL Zrt.-t 
terheli a felelősség az ipari tevékenységével összefüggésben, az benne maradt az általam 
módosított határozati javaslatban.  

 
ELNÖK: Igen, tehát az, hogy a MAL Zrt. a felelős vagy az ő tevékenységével 

összefüggésben következett be, ez azért nem ugyanaz. Ez már egy finomítás. Ez sem 
maradhat így benne, hogy a vizsgálóbizottság végkövetkeztetése szerint az ipari katasztrófa 
elsődlegesen vagy döntően. Itt két szó szerepel, ki kéne választani, hogy melyiket használjuk. 
Mind a kettő ne maradjon benne. Legye egy és szó? Maradjon mindkettő és egy „és” szó 
kerüljön közé. Jó.  

Ezek a módosító javaslatok már beépültek a határozati javaslatba. Ha nincs további 
észrevétel… Ékes képviselő úr! 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Én az indoklásnál szeretnék…(Mikrofon nélkül, nem 

hallható.)  
 
ELNÖK: Tehát az utolsó oldalon a jelentésben, visszafelé a 3. bekezdés, hogy a 

vizsgálóbizottság véleménye szerint felelősség terheli a tervezőt és a kivitelezőt is.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, a kettesben ez a felelősségi körben, 

tehát a pontos megfogalmazás a második mondatban: a vizsgálóbizottság végkövetkeztetése 
szerint az ipari katasztrófa elsődlegesen és döntően a MAL ipari tevékenységével 
összefüggésben az ő felelősségi körében következett be. Ez lenne a kiegészítésem. Elnézést, 
ez lett volna az eredeti szándékom is.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor azt gondolom, hogy 

mivel mégis csak a bizottság teljes tíz hónapos munkájának az esszenciájáról, 
megkoronázásáról, összefoglalásáról van szó, mielőtt szavaznánk róla, legalább a rendelkező 
részt, ha az indoklást ne is, felolvasnám, és így tiszta, hogy akkor mégis miről szavazunk. 
Többek között a média és a jegyzőkönyv kedvéért is.  

„Az Országgyűlés határozata: A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt 
bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló 
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katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának 
eredményéről szóló jelentés elfogadásáról.  

1. pont. Az Országgyűlés elfogadja a Kolontár melletti vörösiszap-tározó 
átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos 
felelősség feltárására és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozására 
létrehozott vizsgálóbizottság tevékenységéről szóló jelentést.  

2. pont. Az Országgyűlés felkéri a MAL Zrt. tulajdonosait és menedzsmentjét, 
hogy a jövőben folytassanak, etikus, elővigyázatos, hozzáértő és 
felelősségteljes magatartást. A vizsgálóbizottság végkövetkeztetése szerint 
az ipari katasztrófa elsődlegesen és döntően a MAL Zrt. ipari 
tevékenységével összefüggésben, az ő felelősségi körében következett be. A 
felelősségben, ha nem is közvetlenül osztoznak a MAL Zrt. létesítését 
engedélyező hatóságok, továbbá az ellentmondásos szabályozást elfogadó 
jogalkotók és a hatóságok működtetéséért felelős kormányok.  

3. pont. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a jelentésben 
megfogalmazott javaslatokat vizsgálja meg, és tegyen intézkedéseket a 
szükséges jogszabályok módosítására, megalkotására, a hatósági 
engedélyezés színvonalának emelése és a működés fokozott ellenőrzése 
érdekében. Kezdeményezze a hulladékok és technológiai eljárást képező 
anyagok egyértelmű megkülönböztetését, a veszélyes hulladékká minősítés 
folyamatának felülvizsgálatát és pontosítását, továbbá a károkért való 
pénzügyi felelősség szabályozását, beleértve a kötelező felelősségbiztosítást 
és a pénzügyi biztosítékadásra vonatkozó előírásokat.  

Aradszki képviselő úr!  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Amit elküldtem, most vetem össze. A károkért 

való pénzügyi helytállás rendszere, ide van egy beemelt részem, hogy a magyar gazdaság 
versenyképességét is figyelembe vevő kötelező felelősségbiztosítást.  

 
ELNÖK: A károkért való pénzügyi felelősség szabályozását. Ide? Beleértve a magyar 

gazdaság versenyképességét is figyelembe vevő felelősségbiztosítást.  
4. pont. Az Országgyűlés kéri a társadalom széles körű együttműködését, hogy 

az elszenvedett ipari katasztrófához hasonló esemény a jövőben 
megelőzhető és elkerülhető legyen. Ennek megvalósítása érdekében számít 
a gazdasági társaságok, civil szervezetek és a lakosság aktív és öntevékeny 
együttműködésére.  

5. pont. E határozat kihirdetése napján lép hatályba. 
Ez tehát a rendelkező rész. Az indoklás felolvasásától most eltekintenék.  

Szavazás a határozati javaslatról 

Szavazás következik. A bizottság működésének az utolsó szavazásra kerül sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki az imént felolvasott határozati javaslatot támogatni tudja. 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ismét egyhangú. Tehát megállapítom, hogy az 
Országgyűlés Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság a mai napon mind jelentését, mind 
pedig határozati javaslatát elfogadta. A bizottság intézkedik a jelentésnek és a határozati 
javaslatnak az Országgyűlés részére történő beterjesztéséről, és ezzel a bizottság a munkáját 
befejezte.  
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A mai ülést és a bizottság munkáját lezárom. Megköszönöm mindenkinek a tevékeny 
munkáját, és további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc)  

  

Kepli Lajos 
a vizsgálóbizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


