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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok mindenkinek! A kötelező pár perces késést megtettük, és ha senkinek 
ezzel érdeksérelmet nem okozok, akkor az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 
bizottsága április 27–ei ülését megkezdeném.  

Napirendi javaslatként, a kiküldötteknek megfelelően első napirendi pontban 
egy tájékoztatás lenne a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén kialakult helyzetről, 
amihez megérkeztek vendégeink, a Miniszterelnökség és a Földművelésügyi 
Minisztérium képviselője. Egyaránt tisztelettel köszöntöm Palich Etelka helyettes 
államtitkár asszonyt a Miniszterelnökségtől és V. Németh Zsolt államtitkár urat és 
munkatársait a Földművelésügyi Minisztériumból. 

Második napirendi pontban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájához történő csatlakozást tennénk meg a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. 
Ez csak egy egyszerű döntés lesz.  

Szintén egy ugyanilyen döntés lesz a harmadik napirendi pontban az alapvető 
jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitájához való csatlakozás.  

A negyedik napirendi pont lesz az „Egyebek”. (Dr. Hiller István megérkezik az 
ülésre.) 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van–e 
bárkinek véleménye vagy kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs 
kérdés.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, Simonka György képviselő úr 
jelezte távollétét, Varga Gábor helyettesíti a szavazáson. Jelen pillanatban majdnem 
teljes létszámmal jelen van a bizottság.  

Még egyszer megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van–e észrevétel. 
(Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs. Így kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy elfogadják–e a napirendi javaslatot. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 

Tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén kialakult 
helyzetről 

Ennek megfelelően ismételten köszöntöm helyettes államtitkár asszonyt és 
államtitkár urat. Ha mindenkinek megfelel, akkor gyakorlatilag nagyon röviden 
elmondanám azt, hogy miért kértük azt, hogy tiszteljék meg részvételükkel a 
bizottsági ülésünket, ezt követően egy rövid összefoglalót adnának, majd az 
összefoglalóval kapcsolatban a bizottság tagjai fel tudják tenni a kérdéseket, amire 
válasz érkezik, és bízunk benne, hogy a teljes körű válasz után már olyan 
mennyiségben megnyugtató információkat kapunk, hogy további kérdésekre nem is 
lesz szükség.  

Ennek megfelelően szeretném elmondani a bizottság tagjainak, elnézést kérve, 
hogy két héttel ezelőtt, csütörtökön, amikor a 444! elsőként írt a Vegyiművek Illatos 
úti telepén található állapotról, másnap, pénteken kértem a két illetékes 
minisztériumot, hogy tiszteljen meg bennünket a hétfői bizottsági ülésen. Akkor azt a 
választ kaptuk, hogy ilyen ütemben nem tudnak felkészülni, és a bizottsági ülésen 
nem tudnak részt venni. A minisztériumokkal történő egyezetés alapján most 
kerülhetett arra sor, hogy a minisztériumok képviselői eljöjjenek, és beszámoljanak 
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nekünk arról, hogy jelen pillanatban hogyan értékelik a helyzetet, milyen környezeti 
kockázatokat látnak, milyen intézkedési, ütemezési terveik vannak, és konkrétan mi 
az, amire számítani lehet ebben az ügyben.  

Az önök által meghatározott udvariassági sorrendben kérem a két 
minisztérium képviselőjét, hogy egy rövid beszámolót adjon a részünkre.  

V. Németh Zsolt tájékoztatója 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban közérdeklődésre számot tartó az az ügy, 
amelyről most beszámolunk. Elöljáróban hadd említsem azt meg, hogy természetesen 
nem azzal az esettel állunk szemben, hogy természetvédők vagy környezetvédők 
átugorják a kerítést és felfedeznek valami olyat, amiről egyrészt nem tudunk, 
másrészt, ami kapcsán a hatóságok részvétlenségével találkoznak. Hiszen, mint majd 
kiderül a beszámolóból is, természetesen készültünk állami beavatkozásra ezen a 
területen is. Még akkor is, ha mindenféle európai uniós és hazai idevonatkozó 
jogszabály rögzíti a felelősséget, a felelősség pedig magáé a károkozóé, tehát a 
„szennyező fizet” elv alapján elsődleges felelőssége nyilvánvalóan a vállalkozásoknak 
van.  

Nézzük a Budapesti Vegyiművek esetét! 139 évvel ezelőtt alapították hazánk 
első vegyipari vállalatát, amely több szervezeti, gyártási átszervezésen ment keresztül, 
majd 1962–ben a Budapesti Kénsavgyár és az Illatos úti Hungária Vegyiművek 
egyesült Budapesti Vegyiművek néven. 1992–ben részvénytársasággá alakult, és 
1993–ban megtörtént a privatizációja. 2000–től folyamatosan változik a tulajdonosi 
szerkezet, és a Budapesti Vegyiművek Zrt. 2007 óta felszámolás alatt áll. A vállalathoz 
egyébként több telephely is tartozik az Illatos útin kívül, a Kén utcai, Hidas és Garé 
településeken lévő telephely is. Valamennyi környezeti kárral terhelt.  

A gyár főbb termékei közé tartozott az elmúlt évtizedekben vagy akkor most 
már azt mondjuk, hogy évszázad alatt klór, kénsav, hypo, különféle enyvek, 
műtrágyák, ásványi sók, különböző típusú növényvédő szerek.  

A felszámoló az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt., amelyet a felügyelőség 
felszólított, hogy a vagyontárgyak értékesítésénél köteles gondoskodni arról, hogy a 
vevő vállalja át a vagyontárgyakhoz kapcsolódó környezeti terheket is, és ezeket 
rögzíteni kell az adásvételi szerződésben. Ezt egyébként a felszámoló nehezményezte, 
és tájékoztatta a felügyelőséget, hogy álláspontja szerint ilyen jogköre a 
felügyelőségnek nincsen. Jelen pillanatban is rendezetlenek a birtokviszonyok. 
Számos peres eljárás, elővásárlási jogi vita folyik a telephellyel kapcsolatban.  

Mi jelenleg a helyzet? Ahogy elnök úr írta a meghívóban, a telepén 
életveszélyes környezetkárosító helyzet áll fenn évek óta – ez az egyik megállapítás –, 
a másik pedig az, hogy a kormányzati szervek évek óta tétlenül nézik az életre, 
egészségre és környezetre veszélyes folyamatokat. Ez nem így van. Egyrészt közvetlen 
katasztrófahelyzet nincs, tehát ezt rögzítsük. Az illetékes katasztrófavédelmi szervezet 
vezetője ezt az elmúlt héten a ferencvárosi polgármesteri hivatalban összehívott 
tanácskozáson kijelentette. Én ezt a nyilatkozatot fontosnak tartom, legalább olyan 
fontos a veszélyre való felhívás, mint annak megakadályozása, hogy pánikhelyzetet 
teremtsünk.  

Felelősség ez is. Én örülök annak, ha állami vezetők nem bakter módjára 
járnak el, abból még soha nem volt baj, ha a sorompó le van engedve. Azért is, mert 
nyilvánvalóan az előző, az azt megelőző – meg bármely időre vissza tudunk menni – 
kormány idejében sem volt arra elégséges forrás, hogy Magyarország összes 
környezeti kárát felszámoljuk, és még kormányok hosszú sora fog azon munkálkodni, 
hogy ezeket a környezeti károkat felszámoljuk. Ezért is fontos az, hogy megfelelő 
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prioritási sorrendet állítsunk fel. Egyrészt az állam törekszik arra, hogy a saját 
felelősségi körében lévő károkra összpontosítsa a forrásokat; minden olyan helyen, 
ahol kötelezhető, még tetten érhető a felelős, állami felelősségen kívüli felelős, a 
gyártó vagy annak jogutódja, ráhárítsa ezeket a terheket. Szerintem ez egy helyes 
sorrendet jelent, és ennek jegyében jártak el a hatóságok is, amelyek határozatokat 
hoztak a károkozás, környezeti károk felszámolását előírva, majd bírságoltak, 
összesen 49 millió bírságot róttak ki – 49 millió 257 ezer forint bírságot –, sőt 2011–
ben az illetékes felügyelőség büntető feljelentést is tett hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértése miatt. Ez a nyomozati tevékenység jelenleg is folyik.  

Úgy ítéljük meg, hogy nem lehet ennek az ügynek olyan kimenetele, aminek 
végén a tulajdonosokra hárítható az összes környezeti teher. Tehát nagy 
valószínűséggel a felszámolási eljárás, amely indokolatlanul húzódik, végén sem lesz 
arra forrás, hogy ezt a terhet felszámolják. Tehát szükséges az államnak más módon 
való közbelépése.  

Mi ezért készültünk arra, hogy a most induló európai uniós programozási 
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból fordítunk 
forrásokat a kármentesítésre. Tehát ez szerepelt a terveink között. Ahhoz azonban el 
kell végezni egy feladatot, mégpedig hogy állami felelősségi körbe kerüljön ez a 
terület, hiszen nyilvánvalóan az állam magántulajdonban lévő területen, és jogilag 
még meglévő tulajdonosi, illetve azok jogutódjánál lévő felelősségi körben lévő 
területen nem végezhet ilyen beavatkozásokat.  

Ezért olyan javaslattal élünk a kormány felé, egyrészt egy jogszabály–
módosításon dolgozik a Fejlesztési Minisztérium, ami lehetővé teszi, hogy a 
felszámolás nyolcadik évében is, környezeti károkozásra hivatkozva még állami 
felszámolót jelölhessünk ki. Végig kell vinni gyorsan a felszámolási eljárást, hogy ezt 
követően sor kerülhessen a hordók elszállítására, az ártalmatlanítására, majd a 
terület kármentesítésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyelőre ennyit kívánok 
elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyettes államtitkár asszony kívánja 

kiegészíteni?  
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban megerősíteném államtitkár úr azon 
állítását, hogy sajnos a hatóságok jogi lehetőség hiányában nem tudnak már a 
továbbiakban mit tenni. Szeretném megerősíteni azt, hogy a jelen pillanatban is a 
hatóságokkal, illetve a társhatóságokkal együtt a telephely folyamatos 
monitoringozása folyik, amelyben az aktuális helyzetet figyelemmel kísérjük, és az 
aktuális beavatkozáshoz képest különböző intézkedési tervek, javaslatok készülnek. 
Köszönöm.  

Kérdések, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó néhány konkrétum tisztázása 
elmaradt, ezért jócskán maradhat kérdés a bizottsági tagokban. 

Először megnyitom a lehetőséget az általános kérdésekre, hogy mik merülnek 
fel. (Jelzésre:) Kepli Lajos képviselő úr! 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm vendégeinket. 

Inkább egy kicsit általánosságban. Az elmúlt években többször is előfordult, hogy 
különböző ügyekben ilyen jellegű meghallgatást kellett tartani, illetve, ha nem is volt 
meghallgatás, sajtóban időről időre megjelennek olyan ügyek, ahol egy felszámolás 
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alatt lévő vagy már felszámolt telephelyen valamiféle környezeti káresemény 
következik be, vagy veszélyes hulladékra bukkannak lelkes környezetvédők vagy helyi 
civilek.  

A problémám ezzel kapcsolatban az, hogy először itt volt a hortobágyi 
veszélyeshulladék–tároló ügye, vagy említhetnénk azt, hogy 2013 novemberében, ha 
jól emlékszem, hónapokig nem lehetett fogyasztani az ivóvizet Abasáron, Gyöngyös 
mellett, ott is egy szerves oldószeres szennyezés miatt, egy régebbi ipari tevékenység 
miatt szennyeződött el az ivóvízbázis. De egészen visszamehetnénk 2010–ig, amikor 
is a vörösiszap–katasztrófa után a belügyminiszter úr azt ígérte, hogy minden 
magyarországi veszélyes létesítményt, nemcsak a vörösiszap–tározó kazettákat, 
hanem más veszélyes létesítményeket is felül fognak vizsgálni, és megnézik, hogy 
van–e olyan, ahol környezetszennyezés vagy közvetlen katasztrófa veszélye fenyeget.  

Ez azóta sem történt meg. Egyébként még a vörösiszap–tározó kazetták 
esetében sem, hiszen, ha jól tudom, most nem ide tartozik, de elmondom, hogy a 
neszmélyi vörösiszap–tározó például azóta is rekultiválatlan állapotban van, és 
továbbra sem történt előrehaladás az ügyben.  

De ha más veszélyeshulladék–tároló létesítményeket nézünk, nyilván több 
tucat vagy akár száz olyan objektum is lehet Magyarországon, ahol azóta csődbe ment 
cég végzett veszélyes anyagok nagy mennyiségű felhasználásával járó tevékenységet, 
és vannak olyan cégek is, amik még a mai napig is üzemelnek, de ugyanilyen módon a 
környezetükre oda nem figyelve tárolnak vagy kezelnek veszélyes anyagokat. És ott 
vannak még a rendszerváltás óta ránk maradt környezeti károk, amik az országos 
kármentesítési program befulladásával szintén félbemaradtak, vagy azóta is ott 
vannak volt szovjet laktanyaterületek, vagy bármi más olyan, ahol akár 
szénhidrogének, akár szerves oldószerek nagy mennyiségében kerültek 
felhasználásra.  

Szóval jó lenne most már tudni, a környezetvédelmi hatóság, a 
katasztrófavédelmi hatóság nyilván rendelkezik ehhez megfelelő adatbázissal, hogy 
pontosan hány olyan létesítmény van Magyarországon, amelynél ez a helyzet fennáll, 
és amely környezetszennyezéssel vagy áttételesen katasztrófahelyzettel fenyegethet.  

Ezt azért is lenne jó pontosan tudni, hogy ne lehessen időről időre  
médiaeseményként és a sajtóból előtálalva egy–egy ilyen újabb ügyet előhúzni. 
Nyilvánvaló, hogy minden párt itt próbál ebből saját magának egy kis politikai tőkét 
kovácsolni, de ezek az ügyek ennél jóval tovább mutatnak, tehát itt Magyarország 
jövőjéről meg a környezetünk állapotáról van szó. Szóval nem kellene ezt különböző 
politikai játszmákra felhasználni, úgy gondolom. Az államnak pedig sokkal 
határozottabban kellene fellépnie. Tehát a jogszabályoknak szerintem lehetővé 
kellene azt tenni, hogy igenis az állam saját költségére azonnal elvégezze ezeknek a 
területeknek – ahol egyértelműen a tulajdonos már nem fogja elvégezni, mert vagy 
felszámolás alatt van, vagy már nem is létezik – a kármentesítését, és utána a 
felszámolási eljárásban, akár a felszámolási hierarchia élén ezeket a költségeket 
valahogy megpróbálni bevasalni, hiszen itt nemcsak a felszámolt cég érdeke, hanem 
az egész magyar társadalom érdeke, hogy ezek a környezetszennyezések 
megszűnjenek. És főleg a környéken élők érdeke, közérdek, tehát közérdekből igenis 
el kellene ezeket a feladatokat végezni.  

Én, az ellenőrző albizottság elnökeként tervezem, hogy a közeljövőben ebben a 
témában az albizottságot össze kívánom hívni, ezt jelzem államtitkár úrnak, illetve a 
bizottság tagjainak is. Nem konkrétan az Illatos úti Budapesti Vegyiművek–telephely 
kapcsán vagy nem csak ennek kapcsán, hanem az elmúlt években napvilágra került 
hasonló ügyek és várhatóan majd a közeljövőben napvilágra kerülő hasonló ügyek 
kapcsán a katasztrófavédelmet és a környezetvédelmi hatóságokat kívánom 
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meghallgatni, illetve az ő meghallgatásukat napirendre tűzni. Ehhez kérem majd 
képviselőtársaim, illetve a kormány segítségét is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi–Kovács Béla alelnök úr! 
 
DR. TURI–KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Másfél évtizede, annál egy kicsit hosszabb ideje folyik annak a folyamatos 
földerítése, hogy hol vannak azok a pontok, amelyek veszélyesek lehetnek, és 
amelyekkel foglalkozni kell.  

Az ügy természetéből következik azonban, hogy ezek a pontok általában akkor 
derülnek ki és akkor kerülnek elő, amikor egy gazdálkodó szervezet vagy megszünteti 
a tevékenységét, vagy kényszerűen megszűnik. Ilyekor kerülnek elő olyan, egyébként 
korábban fedve lévő helyzetek, amelyeket utóbb kezelni kell. Rendkívül nehéz mind a 
földerítése, mind pedig az ezt követő kezelése.  

Az adott helyzetben, ami miatt most itt vagyunk, azt gondolom, az az 
alapkérdés, hogy van–e közvetlen veszély vagy nincs. Erre államtitkár úr adott egy 
választ, és azt gondolom, ez ilyen értelemben megnyugtató, hogy közvetlen 
katasztrófaveszély nincs. Ezt az államnak mindenképpen figyelembe kell venni, mert 
az nem vitatható az én álláspontom szerint, hogy az államnak sorrendiséget kell 
felállítania. Következésképpen minden olyan helyzetben, ahol a „szennyező fizet” elve 
érvényesülhet, és ahogy érvényesülnie is kell, ennek meg kell előznie az állami 
beavatkozást, kivéve – még egyszer mondanám –, ha katasztrófahelyzet fenyeget. 
Ellenkező esetben a rendelkezésre álló forrásokat nem lehetne célszerűen 
felhasználni. Ennek tehát azt gondolom, a célszerű felhasználása ezeknek a 
forrásoknak nemcsak lehetőség, hanem a kormány számára kötelező.  

Ami miatt szót kértem, az ennél egy kicsit több. Az én véleményem az, hogy 
mind a kormánynak, mind pedig a bizottságnak, de egyáltalán a törvényhozóknak el 
kellene gondolkodnia azon, hogy azoknál a vállalatoknál, vállalkozásoknál, 
szervezeteknél, amelyek veszélyes hulladékot előállítanak, kezelnek – vagy egyáltalán 
ilyen természetű hulladékokat ilyen vagy olyan módon tárolnak vagy tárolni 
kötelesek –, megvannak-e a kellő garanciák egy olyan helyzetre, mint ami itt 
kialakult. Azaz van–e olyan fizetési garancia, amely abban az esetben is érvényesül, 
ha netán a csőd bekövetkezik. Gondolok itt arra, hogy egy kötelező jellegű olyan 
biztosítás, ami egyébként létezik és kell hogy létezzen, kellő fedezetet ad–e az adott 
esetben.  

Ha ez nem így van, akkor a törvényhozónak van dolga, és ebben az esetben azt 
gondolom, hogy meg kell teremteni azokat a törvényes feltételeket, amelyek 
garantálják, hogy az adott esetben se a polgárok fizessék meg a vállalkozás helyett – 
mert ha az állam fizet, akkor a polgár fizet –, hogy a polgárok fizessék meg azokat a 
károkat, amelyeket egyébként a tevékenységükkel okoznak, és az esetek jelentős 
részében olyan cégekkel fordul ez elő, ahol hosszú időn keresztül mindenki úgy tudja, 
hogy működik, jól működik, milliárdos bevételeket akár kezelnek és ezekről 
döntenek, majd a végén kiderül, hogy nincs fedezet arra, amire egyébként kötelesek 
lennének. 

Azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, és ebben valamilyen érdemi 
javaslatot majd előterjeszteni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Heringes Anita képviselő asszony! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a szót. Most már 

nagyon sokszor végighallgathattuk azt, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy 
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milyen helyzet alakult ki az Illatos úton, és hogy önök is tudják, hogy mik a feladatok, 
csak azt nem látjuk, hogy egyébként érdemben lépések történtek. Lassan már 
megszoktuk, hogy egyébként bebizonyosodik, hogy az Orbán–kormány számára 
tényleg nem igazán fontos a környezetvédelem, de hogy az emberek egészsége sem 
fontos, az már egy sokkal keményebb probléma.  

Lehet itt mutogatni mindenkire, lehet itt, mint ahogy meg is írta Szabados 
Ákosnak még Illés Zoltán államtitkár úr szó szerint, hogy a telephelyen tárolt 
veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére, ártalmatlanítására a felügyelőség 
többször adott ki kötelezést és szabott ki bírságot a Vegyiművek Zrt. részére, és a 
megállapított feladatokra a határidők eredménytelenül teltek el, a kiszabott bírságot 
nem fizették meg.  

Attól, hogy bírságokat szabnak ki, nem oldódik meg a probléma. Önök is 
látták, hogy nem fogják befizetni, nem tudja befizetni a vállalat ezeket a bírságokat. 
Tehát kéz kezet mos alapon azt mondani, hogy én kiszabtam a bírságot, végül is ez 
most már nem az én feladatom, oldja meg, aki akarja, tehát nem az a megoldás, hogy 
bírságokat szabunk ki, hanem megoldást kéne normálisan találni erre a problémára. 
(Dankó Béla megérkezik az ülésre.) 

Azt mondta államtitkár úr, hogy közvetlen katasztrófahelyzet nincsen, a 
katasztrófavédelem ezt megállapította. Az a baj, hogy értjük, hogy azt állítják, hogy 
nincs közvetlen katasztrófahelyzet, mégsem tudjuk, hogy pontosan milyen anyagok 
találhatók, mi kerülhet a levegőbe, mi kerül a talajvízbe, pontosan mik azok a dolgok, 
amik ott találhatók, és mit fognak önök kezdeni vele. Számomra az már 
katasztrófahelyzet, ami a következő nemzedéket károsíthatja, és a most itt élő 
budapestieket is. Azt gondolom, hogy felelőtlenség, amit ma a kormány csinál ezzel az 
Illatos úti teleppel, mint ahogy egyébként Balmazújváros mellett is megtették ezt a 
felelőtlenséget.  

Nem bakter módjára kell eljárni, ezt is meghallgattuk. Csakhogy a bakternak 
nemcsak az a feladata persze, hogy minden esetben lezárja a vasutat, akkor is, ha jön 
a vonat, meg akkor is, ha nem, hanem, hogy normális gazdaként az ő területét védje, 
tisztán tartsa és rendet tartson ott. Önök nemhogy nem bakterok, hanem tényleg 
felelőtlen kormányzást csinálnak ebben a kérdésben is.  

És hogy nincs jogi lehetősége a hatóságoknak, hogy tenni tudjanak valamit, ez 
is nagyon érdekes, mert majdnem kétharmados többséggel arra hivatkozni, hogy 
nincs jogi lehetőség. Amikor önöknek valami fontos, akkor van jogi lehetőség, majd 
megteremtik rá a jogi lehetőséget, majd törvényt módosítanak, majd megoldják, hogy 
lehessen. Ebből látszik, hogy nem fontos. Mert ha fontos lenne a budapesti lakosság 
élete, egészsége, akkor léptek volna ebben az ügyben. 

És akkor most feltennék pár kérdést, amire nagyon várjuk most már a választ, 
mert jó párszor feltettük képviselőtársaim is, Hiller István is, polgármesterek is, és 
érdemi választ valahogy soha nem kaptunk ezekre a kérdésekre. Most sorban 
feltenném és várom a pontos és érdemi választ.  

Nem lett volna–e a környezetvédelmi hatóságnak kötelessége eljárni a magyar 
állam felé, ha látja, hogy a kiszabott bírságokkal nem oldódik meg a 
környezetszennyezés? Nem lett volna–e feladata és kötelessége a magyar államnak 
beavatkozni a magyar állampolgárok egészsége érdekében, amikor látják, hogy az 
adott felszámolás alatt álló vállalkozás vagyona kevesebb, mint a kármentesítés 
forrásigénye? Jelenleg hány ezer embert veszélyeztet közvetlenül a talajvízszennyezés, 
történtek–e mérések a talajvízzel terjedő diklórbenzol légkörbe jutásának mértékére, 
és az ebből származó egészségkárosodás lehetőségének mértékére, és igaz–e, hogy a 
kármentesítés során több olyan eredetileg nem várt szennyezőanyagra derült fény, 
amelyek nem szerepeltek a korábbi tényfeltárásban?  
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Szerintem egyetlenegy lehetőségük van önöknek, értjük, hogy lesz majd pénz 
2014–2020 között az operatív programban, csak szerintünk most kell cselekedni. Már 
így is több évet elkéstek ezzel a problémával, nem tettek semmit. Mutogathatnak 
most már bárkire visszafelé, önök kormányoznak több mint öt éve. A feladat önöknél 
ketyeg. Az a kérdés, hogy fontos–e önöknek a budapestiek élete vagy nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Bartos Mónika képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak, helyettes államtitkár asszonynak a beszámolót. 
Szerintem, akik itt vagyunk a teremben, mindannyian egyetértünk abban, hogy 
mindannyian egyen–egyenként felelősek vagyunk azért, hogy az utódaink, a 
gyermekeink, unokáink milyen környezetben élnek, milyen természeti környezet veszi 
őket körül. Azt gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy egyen–egyenként. Tehát 
nemcsak az intézményeknek, hanem azoknak is, akik élve azzal a jogukkal, hogy 
vállalkozást alapítanak, gazdálkodnak, bizonyos tevékenységeket folytatnak, abból 
pedig hasznot húznak és anyagi előnyre tesznek szert, tehát nekik is ezzel a 
szabadságukkal élve számolni kell azzal a felelősséggel, ami rájuk hárul. Tehát meg 
kell hogy ismerjék és tudják a felelősségüknek és a jogaiknak az egyensúlyát.  

Azt gondolom, hogy a környezet– és természetvédelem fejlődéstörténetének az 
egyik legnagyobb vívmánya az, hogy kimondtuk a „szennyező fizet” elvet. Tehát 
szerintem az nagyon is fontos, hogy mindazok, akik ilyen vállalkozásba kezdenek, azt 
folytatják, tudják azt, hogy ennek következménye van és lehet. Ahogy Turi–Kovács 
alelnök úr is mondta, hogy nem lehet azt várni, hogy állampolgárok, akiknek igazából 
ehhez a tevékenységhez semmi köze, befizetnek adót, és ebből az adóból, az ő 
pénzükből az állam minden felelőtlen tevékenységért önmaga vállalja a felelősséget. 
Azt gondolom, hogy ez nem is lenne jó pedagógia, hiszen akkor azt mondanánk a 
gazdálkodóknak, hogy csináljatok bármit, és utána majd mi eltakarítjuk utánatok a 
szennyest és a környezetszennyező anyagokat.  

Azt gondolom, hogy nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt, ahogy alelnök úr 
is mondta, azokban az esetekben, amikor veszélyezteti a szennyezőanyag a környezet 
állapotát, az emberek egészségét, akkor nagyon fontos a sürgős beavatkozás, de nem 
szabad elvenni azt a felelősséget a gazdasági tevékenységet végzőktől, akik 
környezetkárosító tevékenységet végeznek, aztán ilyen hulladékokat helyeznek el 
különböző tárolókban, hogy a saját tevékenységükért a felelősséget viseljék.  

Ahogy elmondta államtitkár úr és helyettes államtitkár asszony, nincs meg 
most a jogi környezet ahhoz, hogy az állam azt a tevékenységet, amit szeretne 
elvégezni, elvégezze. Azt gondolom, hogy ez teljesen nyilvánvaló üzenet volt, és az, 
hogy igenis szükség van ennek a jogi környezetnek a kialakítására, és az is jó, hogy 
van lehetőség, és élünk azzal a lehetőséggel, hogy európai forrásokból erre 
megteremtsük a lehetőséget és megoldást találjunk erre az esetre.  

Üdvözlöm Kepli Lajos képviselőtársam azon indítványát, hogy ez ügyben még 
majd a bizottság albizottsága lépéseket tesz, hogy ez minél eredményesebb legyen. 

Köszönöm azt az üzenetet, hogy igen, az állam el akarja végezni a rá vonatkozó 
feladatokat, és megteszi azokat a lépéseket, amelyek megteremtik azt a környezetet, 
hogy ezt el is tudja végezni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Szabó Timea felé:) Ha megengedi, képviselő 

asszony, először a bizottsági tagok körét lezárjuk, utána próbálom majd 
megszavaztatni, hogy mindenki más is…  
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Azért, hogy egy kormánypárti, egy ellenzéki legyen, ha megengedik, átadnám 
egy pillanatra az elnöklést Bencsik János alelnök úrnak, hogy szót tudjak kérni.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sallai 

elnök úrnak adom meg a szót. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Elsőként is köszönöm 

helyettes államtitkár asszonynak és államtitkár úrnak, hogy elfogadták a 
meghívásomat erre az ülésre.  

Alapvetően a bizottság munkája konstruktív és szakmai szokott lenni, és 
próbálom ezt megtartani, ugyanakkor hadd hívjam fel államtitkár úr figyelmét, hogy 
az Illatos úti, Budapesti Vegyiművekkel kapcsolatos háttéranyagokat kábé két 
gombnyomással a google–ből mi is el tudjuk olvasni, tehát, ami jó lett volna, az az, 
hogy ha konkrét intézkedésekről kapunk most valami beszámolót, hogy mikor hol mi 
fog történni. Ez az, ami teljes mértékben hiányzik szerintem.  

Ez azért fontos, mert azt mondja államtitkár úr, hogy a katasztrófavédelmi 
szervezet vezetője kijelentette, hogy nincs veszély. Hadd kérdezzem meg, hogy 
mennyivel rendelkezik magasabb kompetenciákkal ez az úr vagy hölgy 
bármelyikünknél, amikor, ha kimegyünk, bejelentjük, hogy van veszély.  

Legyen szíves, államtitkár úr, nagyon picit értékelje, hogy szerintem az 
ellenzék tök jó fej volt. Két hete nem támadták a minisztériumot, nem követelték 
Fazekas Sándor lemondását, nem követelték az ön távozását, semmi ilyesmi nem 
történt, mert mindenki azt gondolta, hogy egy katasztrófahelyzetben elsődlegesen a 
teret meg kell adni ahhoz, hogy a kormányzat meg tudja tenni a szükséges lépéseket. 
A kormányzatnak legyen meg a lehetősége anélkül, hogy politikai támadások érnék a 
tevékenysége miatt. Szerintem ezt az időt és teret biztosítottuk. De most, amikor azt 
mondja, hogy a katasztrófavédelmi szervezet vezetője azt mondja, hogy nincs veszély. 
Nyilvánvalóan az ellenzéki pártok is csak csinálnak ezt–azt. A múlt hét folyamán több 
tudományos fokozattal rendelkező vegyésszel konzultáltunk a veszprémi egyetemről, 
hogy hogy lehetne megtudnunk azt, hogy objektíven tájékozódjunk. Megkaptuk azt, 
hogy néhány hónap, esetleg év kutatómunkája alapján ott fel tudják tárni konkrétan 
azt, hogy mi is van, és mekkora veszélyhelyzetet is jelent.  

Tehát én nagyon csodálom az ilyen magas kompetenciájú katasztrófavédelmi 
vezetőket, akik kimennek, szétnéznek és azt mondják, hogy nincs veszély, mert több 
tudományos fokozattal rendelkező ember ezt nem tudja megtenni. Tehát kíváncsiak 
vagyunk erre, hogy ki az a magabiztos ember, aki ezek szerint személyi felelősséget 
vállal azért, hogy ott semmi nem fog történni. 

Én tényleg barátilag érdeklődöm államtitkár úrtól, mondta, hogy megfelelő 
prioritásokat kell felállítani ilyen helyzetben. Megköszönném, ha elmondaná, hogy mi 
a kormányzatnak most akkor a magasabb prioritás. Tehát mik vannak ezen ügy előtt? 
Hol vannak ennél lényegesen nagyobb környezetszennyezések, amivel most a 
kormányzatnak foglalkoznia kell, hogy ezt esetleg hátrébb tudja sorolni? Tehát mik 
azok, amivel foglalkozik? Mi az, amiről mi nem tudunk, hogy azt mondja, hogy itt 
még jelen pillanatban lehet cselekedni? 

Ugyanúgy, ugye, hallottam ezt a 49 millió forintos bírságösszeget. Elnézését 
kérem, hogy a médiából tájékozódtam, de a médiában megszólaltatott szakértők 
gyakorlatilag egy iszlám bevonulás költségeivel számoltak, 5 és 20 milliárd között, 
hogy a következő tíz évben milyen nagyságrendbe fog kerülni a felszámolás. Nekem 
az a benyomásom, hogy ez a kiszabott 49 millió bírság nem nagyon fogja ezt fedezni, 
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ha azok a szakértők jól mondták – én ezt nem tudom megítélni, mert ehhez szakmai 
kompetenciával nem rendelkezem –, de kíváncsi lennék, hogy ha ez a 49 milliós 
bírság rendelkezésre állna, ehhez hogy lehet forrásokat tenni annak érdekében, hogy 
ez ügyben a lépéseket megtegyük.  

Reagálni szeretnék dr. Turi–Kovács Béla alelnök úrnak és Bartos Mónika 
képviselő asszonynak is, mert magam részéről mindig is egyetértettem az Európai 
Unió környezetvédelmi programjában megfogalmazott „szennyező fizet” elvvel, 
viszont hadd mondjam el, hogy a „szennyező fizet” elve az üzemelés és a működés 
során feltárt és ismert veszélyekre vonatkozik. Amikor nincs felelős, és nincs meg az, 
hogy ki az, aki ez ügyben helytállni kényszerülne, akkor igenis van a kormányzatnak 
feladata. Önöknek teljesen igaza van abban, hogy nem várható el az, hogy mindenért 
a kormányzat álljon helyt, persze nyilván nekem furcsa így, hogy ilyen quaestoros 
meg minden ügyek után beszélnek erről, hogy az államnak ez nem feladata, miután 
környezetveszélyeztetésről van szó, ugyanakkor felmerül bennem az, hogy az 
adófizetők pénzén üzemeltetünk és fenntartunk egy környezetvédelmi 
intézményrendszert. Ennek az intézményrendszernek lenne a feladata és felelőssége 
az, hogy betartassa azokat a jogszabályokat, amelyeket a környezetbiztonság 
érdekében az állampolgárok elvárhatnak. Ha ez az intézményrendszer nem működik 
vagy nem megfelelő szakmai kompetenciával működik, úgy alakulnak ki ezen 
veszélyek, ha nincs egy folyamatos ellenőrzés és számonkérés, hogy mi is történik.  

Ugyanígy helyettes államtitkár asszony mondta azt, hogy jogi lehetőségek 
hiányában. Én nem tudom, hogy ugyanazokat a jogszabályokat olvassuk–e, de a 
környezetvédelmi törvény konkrétan előírja a környezetvédelmi 
intézményrendszernek, hogy meg kell előzni a környezeti veszélyeztetéssel 
kapcsolatos feladatokat. A környezetvédelmi felülvizsgálat intézménye erre van a 
környezetvédelmi törvényben, hogy ezeket megtegye. Én nem a hiányát látom az 
intézkedéseknek, hanem azt látom, hogy a környezetvédelmi intézményrendszernek 
kötelezettsége lenne arra, hogy ezeket a szennyező forrásokat felszámoljuk.  

Nyilvánvalóan megnyugtat az, hogy államtitkár úr azt mondja, hogy nem nézik 
tétlenül az ilyeneket, hanem tudnak róla és nyomon követik ezt. Közben még a múlt 
hét folyamán írásbeli kérdésben kérdeztem ezt a minisztériumtól, hogy akkor 
mondják már meg, hogy hol tudnak még ilyeneket, ha ez az álláspontjuk, hogy mi is 
tudjunk ezekről. Viszont, ha nem tétlenül állnak, akkor kíváncsi lennék, hogy a 
tettrekészségük miben nyilvánul meg. Mert az, hogy kiszabtak sok év alatt 49 millió 
forint bírságot, számomra nem jelent tettrekészséget.  

Azért mondom ezt el, hogy nehogy azt higgye, hogy az ön pártját akarom 
konkrétan támadni. Ugyanis mondtam, hogy a google a barátunk, és sok mindent 
meg lehet tudni: megnéztem a garéi hulladéklerakónál, ahova innen szállítottak 
nagyon sok vegyi anyagot, hogy hogy történt. Az első Orbán-kabinet nagyon sokat tett 
azért, hogy azt a veszélygócot felszámolják. Volt szándék. Amikor kiírták a tendereket, 
akkor jöttek különböző tenderek, amikkel nem lehetett mit kezdeni. Ezt követően új 
tendereket írtak ki, kiválasztottak cégeket, megvizsgálták azt, hogy égetéssel hogyan 
lehet. Tehát abban az ügyben látom azt, hogy valami tett történt. Itt a tettkészséget, 
amiről ön beszél, hogy nem nézik tétlenül, nem nagyon látom.  

Tehát, amire kíváncsi lennék, az az, hogy tessék nekem megmondani azt, 
mikor. Tehát vannak olyan szakértői vélemények, amelyek azt mondják, hogy azonnal 
fel kell számolni. Tehát vegyi ruhás emberek, kamion, hordó fel, elvinni olyan helyre, 
ahol ki van bélelve, nem tudom, hány centi vastag vassal a micsoda, és nincs további 
forrás. Vannak olyan szakértői vélemények, amelyek azt mondják, hogy stabil 
állapotú szennyezést nem szabad mozdítani, mert ártalmatlanítást kell kezdeni. Nem 
értek hozzá, hogy melyik a megoldás, de kíváncsi vagyok, hogy a kormányzat ért–e 
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hozzá, és meg tudja–e mondani, hogy mi fog történni. Amire kíváncsiak lennénk, 
mert higgye el, hogy nem politikai támadás a kérdés, hanem az aggodalom. Mi fog 
történni? Mikor megy oda ki egy olyan ember, aki nem katasztrófavédelmi 
szakember, hanem mondjuk, környezetvédelmi, vegyészeti szakember, és konkrétan 
felméri azt, hogy mikor és mit kell csinálni? Mikor történnek az első lépések? Miből 
lesz rá meg a forrás? Van–e arra eszköze a kormányzatnak, hogy azonnali forrásokat 
csoportosítson át ennek az elhárítására? Van–e folyamatos kommunikáció az érintett 
önkormányzatokkal, hogy ők tudják azt, hogy mikor számíthatnak arra, hogy az ott 
élő lakosok garantáltan nagyobb környezetbiztonsággal tudják folytatni az életüket?  

Tehát összességében én azt kérném államtitkár úrtól, hogy ha lehet, akkor 
teljesen konkrétumokat mondjon már nekünk, hogy mikor megy ki az első ember, 
mikor kezdődik a felszámolás, milyen technológiával fogják felszámolni a veszélyt, 
mennyibe fog kerülni, honnan lesz rá forrás. Tehát ezekre lennék kíváncsi, mert ezek 
segítenék azt elő, hogy lássuk azt, hogy a kormányzat tettkészsége valóban úgy van, 
hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az a szennyező góc ne veszélyeztessen 
semmilyen humán egészségügyi szempontból káros vagy kockázati jelentőséget 
teremtő okkal olyan hátteret, mint mondjuk a vörösiszap–katasztrófa volt, amikor 
senki nem foglalkozott azzal, hogy az magántulajdon, nem magántulajdon, ki a 
felelős, hanem egy veszélyhelyzetben elhárítjuk a veszélyt, és utána keressük a 
felelősöket, hogy na, akkor kit kell leültetni, ki a felelős ezért.  

Arra kérném államtitkár urat, ha megtehetem ezt, hogy konkrétumokat 
mondjon már, hogy mi fog történni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az elnökléssel járó feladatokat visszaadom Sallai elnök úr számára.  
 

(Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke, átveszi az ülés vezetését.) 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Manninger Jenő képviselő úr! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzést 

szeretnék csak tenni. Egyetértek azzal, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, habár a 
kérdések feltevésénél is látszott, hogy az ellenzéki képviselők is több megoldást 
mondtak egy kérdésre, amelyre azt mondták, most azt se lehet eldönteni, tehát én 
ezért higgadtságot javaslok, és semmiképpen sem azt a hangnemet, amit itt az MSZP 
képviselője megütött, ami szerintem egy politikai demagógia. Így is meg lehet 
közelíteni, úgy látszik, nekik nem fontos ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy 
támadást intézzenek és minősítgessenek. Én azt javaslom, inkább várjuk meg a 
válaszokat a kérdésekre, és utána higgadtan menjünk tovább. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Rendben van, köszönöm szépen. Kepli Lajos képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Turi–Kovács alelnök úr mondatai 

inspiráltak arra, hogy újra megszólaljak.  
Az a probléma pontosan, amit alelnök úr is mondott, hogy általában ezek a 

problémák akkor kerülnek felszínre, amikor felszámolás alá kerül egy ilyen cég, holott 
a veszélyes tevékenységet vagy nagy mennyiségű veszélyes anyaggal foglalkozó 
cégeket a katasztrófavédelem, a környezetvédelmi hatóság és egyéb társhatóságok 
együttesen évente elvileg ellenőrzik. A probléma az, hogy ezek az ellenőrzések, mivel a 
hatóságok annyira ki lettek véreztetve, arra terjednek ki, hogy sétálnak egy kört a 
telephelyen, konkrétan megnézik, hogy a papírok rendben vannak–e, és utána 
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elmennek, megírják a jegyzőkönyvet. De a környezeti katasztrófákat nem a papírok 
okozzák általában, hanem a veszélyes anyagok, amik a telephelyen vannak.  

Most megint visszatérek egy mondat erejéig, bocsássanak meg, a vörösiszap–
katasztrófára. Ha két héttel a katasztrófa előtt a környezetvédelmi hatóság, aki a 
vörösiszap–tározónál ellenőrzést tartott, ne adj’ isten, egy szondát beledugott volna 
abba a folyadékba, és rájött volna, hogy milyen extrém magas pH–értéke van, és 
intézkedéseket kezdeményez, nem azt mondom, odáig nem megyek el, hogy a 
katasztrófát meg lehetett volna előzni, és tíz ember életét megmenteni, de hogy 
másképp alakultak volna a történetek, az elképzelhető.  

És ezzel nem a környezetvédelmi hatóságot hibáztatom, mert nekik egyszerűen 
nincsenek meg erre az eszközeik, a forrásaik. Holott egyértelműen azt kellene 
csinálni, hogy amikor ilyen ellenőrzéseket végeznek, és látják, hogy ott vannak 
szabadon a hordók, és olyan állapotban, hogy félig el vannak már korhadva, 
rozsdásodva, folyik ki belőlük valami, akkor igenis talajmintát és talajvízmintát venni 
és azokat bevizsgálni. Persze ez költségbe kerül, de ezt utána nyilván ki lehet 
számlázni, ha még működő vállalkozásról van szó, ha meg nem, akkor van az a 
környezeti érdek, ami előbbre való annál, semhogy az állam ne tudná benyelni ezeket 
a költségeket.  

Lehet, hogy ez mentalitásbeli különbség, de azt gondolom, hogy addig nem 
szabadna semmilyen presztízsberuházásokra – most nem akarok demagóg vagy 
populista lenni, de stadionokra meg egyebekre, luxusberuházásokra – milliárdokat 
költeni, amíg ilyen környezeti veszélyforrások vannak az ország területén. Ezt tényleg 
az aggódás mondatja – és nem valami olcsó politikai fogásként mondom –, hogy 
bizony ezeket fel kell számolnunk, mert ha az ivóvíz elszennyeződik, ami az egyik 
legdrágább kincsünk, és az emberek nem tudják ezt akár csak egy településen vagy 
régióban fogyasztani, az utána már visszafordíthatatlan. Tehát utána már hiába 
próbálunk tízmilliárdokat is rákölteni, ha egy ivóvízbázis elszennyeződik, akkor 
annak vége van, és annak örökre vége van.  

Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és tényleg a jó szándék 
és a következő ilyen helyzetek megelőzése vagy a katasztrófahelyzetek megelőzése 
mondatja velem azt, amit mondok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

hogy a bizottság tagjai részéről van–e még első körben kérdés. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs.  

Arra tennék javaslatot a bizottság tagjainak, hogy megszavaztathatom–e úgy, 
hogy a jelen lévő országgyűlési képviselők, akik kérdezni kívánnak, egyszerre legyen, 
ne pedig személyenként külön–külön kelljen szavaztatnom. Az eljárásrend erre 
lehetőséget teremt, illetve három érintett önkormányzattól, illetve a Fővárosi 
Önkormányzattól is vannak jelen, hogy megtehetem–e azt, hogy egyszerre kérdezem 
meg a bizottság tagjait, hogy kérdések feltételére, illetve hozzászólásra megadjuk a 
szót ezen jelen lévő képviselőtársainknak. (Jelzésre:) Manninger Jenő képviselő úr! 

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Elnézést, én azt gondolom, hogy annak a 

pártnak, akinek van képviselője a bizottságban, azt másképp lehet mérlegelni, mint 
akinek nincsen képviselője. Úgyhogy én azt kérem, hogy külön tegyük fel.  

 
ELNÖK: Rendben van. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 
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HERINGES ANITA (MSZP): Azt gondolom, hogy egy egyéni országgyűlési 
képviselőtől a saját választókerületével kapcsolatban elvenni a szót nem igazán 
elegáns és nem igazán korrekt. 

 
ELNÖK: Erre nem is biztos, hogy sor kerülne, mert lehet, hogy minden további 

nélkül támogatná a bizottság, csak a külön–külön szavazásról volt most szó.  
Ha megengedik a bizottsági tagok, akkor első körben megszavaztatom a 

javaslatomat, és amennyiben ez nem nyer támogatást, akkor pedig megyünk 
felszólalási sorrendben egyenkénti szavazással. 

Tehát kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják–e azt, hogy a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kérdéseket intézhessenek az előadóinkhoz vagy véleményt 
mondhassanak, illetve az érintett önkormányzatok képviselői, ha van ugyanilyen 
igény, akkor megtehessék. Kérem, hogy aki támogatja ezt az indítványomat, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúnak tűnik. Köszönöm szépen a bizottság 
tagjainak a konstruktív hozzáállását.  

Elsőként Szabó Timea képviselő asszony jelezte a hozzászólási szándékát.  
 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, 

köszönöm, hogy idefáradt és meghallgathattuk. Csatlakoznék azonban az előttem 
szólókhoz, főleg elnök úrhoz, hogy sajnos nagyon sok konkrétumot nem tudtunk meg 
ebből a beszámolóból. Először én is szeretnék rákérdezni arra, amit az elején 
mondott, hogy a katasztrófavédelmi hatóság vizsgálódott, és nem találta közvetlenül 
veszélyesnek, illetve közvetlen katasztrófahelyzetet nem állapított meg.  

Szeretném kérdezni azt, hogy milyen módszertannal végezték el ezt a 
vizsgálatot, illetve hogy maga ez a vizsgálat mikor kerülhet nyilvánosságra. Hiszen mi 
is úgy tudunk tájékozódni, ha mi is megismerjük magát a vizsgálatot. Már csak azért 
is, mert bizonyára olvasta államtitkár úr is a Greenpeace jelentéseit, nyilatkozatait 
ebben az ügyben, akik viszont azt mondják, hogy van tűz– és robbanásveszély, amit 
ráadásul viszonylag alacsony költségen, maximum 5 millió forintból lehetne egy–két 
héten belül minimalizálni. Azért itt még tudjuk azt, hogy az elrepedt hordók 
kicserélése nem történt meg, ezek védelme nem történt meg, tehát azt gondolom, 
szintén egy szakszerű véleményből kiindulva, ami számomra egy szakszerű 
véleménynek tűnik, hogy igenis van katasztrófahelyzet.  

Tájékoztatták–e erről most a lakosságot az elmúlt pár napban, milyen 
konzultáció folyt ott a lakossággal, ezzel kapcsolatban is várom a választ.  

Szeretnék reagálni a „szennyező fizet” elvére, ami elhangzott kormánypárti 
képviselők részéről is. Csatlakoznék elnök úrhoz, valóban ez elvi megállapításként 
helyes, viszont amikor az emberek életéről és egészségéről van szó, akkor nem lehet 
kizárólag a felelősségek hárításával és a megállapításával foglalkozni, elsőként az 
emberekkel, az emberek védelmével kell foglalkozni, az ő egészségüket kell 
megvédeni. 

Van a rendkívüli kormányzati kiadások keret. Ebből szán–e a kormány 
bármennyit, és ha igen, akkor pontosan mennyit most az azonnali kármentesítésre? 
Olvasta–e államtitkár úr egyébként a Greenpeace hárompontos javaslatát, amiben 
nagyon konkrétan felsorolták azt, hogy milyen három tevékenység lenne szükséges 
azonnal, és ez körülbelül milyen költséggel járna. Itt azért láttuk, hogy közel akár 
tízmilliárd forintos hosszú távú költséggel is járna. Tervezik–e ezt a kormány részéről 
bármilyen módon megfontolni vagy együttműködni az erre szakosodott civil 
szervezetekkel? 

Hadd mondjam el azt is – és itt csatlakoznék képviselőtársamhoz –, hogy nem 
demagógia, amikor az állampolgárok pénzéről berszélünk, az adófizetők pénzéről 
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beszélünk. Akkor ugyanúgy az adófizetők pénzéről beszélünk, amikor mondjuk, egy 
egymilliárd forintos teljesen felesleges és haszontalan nemzeti konzultációra dob ki a 
kormányzat pénzt, vagy amikor több százmilliárd forintot költ el az adófizetők 
pénzéből stadionokra olyan városokban pénzt, ahol egyébként az embereket nem is 
érinti. Engem például hol érint az, hogy Dunaújvárosban stadiont építenek, vagy 
Pécsen, vagy Diósgyőrben az én pénzemből?  

Azt gondolom, hogy ilyenre hivatkozni, hogy az adófizetők pénze, egészen 
elképesztő és nagyon helytelen, és pontosan azért, mert ez egy szakbizottság, önök 
vitték el ezt politikai irányba, és szerintem ezt ne tegyük, hanem maradjunk 
konkrétan ennél a szakterületénél.  

Tervezi–e a kormány azt, hogy egy kármentesítési alapot felállít, hogy a 
jövőben ne fordulhassanak elő, illetve, ha a jövőben előfordulnak ilyen helyzetek, 
akkor gyorsabban lehessen reagálni? Illetve mi a helyzet a Vegyiművek XVII. kerületi 
gyárával, arról tudnak–e valami tájékoztatást adni? Tavaly ért véget a termelés, és 
szintén nem tudjuk, hogy mi a helyzet ilyen szempontból. 

Kérdezném azt, mert itt azért elég sok szó esett arról, hogy kinek a felelőssége a 
vizsgálat és milyen módon, illetve a károk megtérítése. A Közép–Duna–völgyi 
Környezetvédelmi Felügyelőség miért nem vizsgálta az Illatos úti Vegyiműveket az 
elmúlt hét évben, a légszennyezést, a talajszennyezést? Semmilyen érdemi 
tájékoztatást a lakosok nem kaptak. Illetve, ahogy itt elhangzott korábban, azonkívül, 
hogy mechanikusan küldözgették a különböző bírságokat, amiket vagy megfizettek, 
vagy nem, ezek a hatóságok miért nem léptek fel erélyesebben, és lesz-e ott 
valamilyen felelősségre vonás, és változtat-e a kormányzat ezen az ellenőrzési 
módszerén, hogy a jövőben ne fordulhasson ilyen elő? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Burány képviselő úr?  
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Nekem két kérdésem lenne. Az egyiket részben 
már érintettük. Jómagam több egyeztetésen, illetve bejáráson is részt vettem, ami 
ezzel a problémával foglalkozik, és a másodikon, amely a ferencvárosi polgármester 
kezdeményezésére jött össze, hangzott el a katasztrófavédelem képviselőjétől, hogy 
nincs közvetlen katasztrófahelyzet.  

A kérdésem erre vonatkozik, hogy a katasztrófavédelem mikor folytatta le azt a 
vizsgálatot és milyen mélységű volt az a vizsgálat, ami alapján ez a kijelentés 
elhangozhatott, és azóta is egyébként hivatkozási alap. Engem érdekelne, hogy milyen 
konkrét vizsgálatok alapján jelentette ki ezt a katasztrófavédelem illetékese. 

A második kérdésem. Ketté kell választani a problémát, hogy mikor kerül sor 
az elszállításra, ezen kétezer tonna, részint veszélyes hulladék, részint vegyi anyag 
elszállítására, hogy megakadályozzuk a további környezetszennyezést, illetve az 
elszállítás után a meglévő környezeti károk ügyében a kármentesítést hogyan, milyen 
ütemezésben hajtsuk végre.  

Én most szeretnék az első lépésre koncentrálni, mert itt a két lépés gyakran 
összekeveredett az eddigi kommunikációkban, illetékesek megfogalmazásában is. Az 
a kérdésem, hogy a veszélyes hulladék, illetve a vegyi anyag elszállításához, ami 
körülbelül egymilliárdos költségre lett taksálva, milyen lépések szükségesek, és ez 
ügyben a kormány mit tervez. Tehát én most szeretnék csak az elszállításra 
koncentrálni, hogy ez a kétezer tonnányi vegyi anyag, illetve veszélyes hulladék minél 
előbb eltűnjön három budapesti kerület közvetlen környezetéből. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy bármilyen más kérdés, 
hozzászólás merül–e fel így első körben. (Senki sem jelentkezik.) akkor gyorsan 
megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Az államtitkár úrnak és a helyettes államtitkár asszonynak adnám meg újból a 
szót, egymással egyeztetve, hogy milyen sorrendben reagálnak a kérdésekre. Arra 
szeretném kérni helyettes államtitkár urat, előre is bocsánatukat kérem, hogy nézzék 
el a bizottságban esetlegesen azon véleményeket, amik esetleg politikainak tűnnek, és 
próbáljunk meg valamennyien koncentrálni a szakmai megoldásokra és válaszokra. 
Jó lenne, ha a válaszokban erre próbálnánk meg törekedni. Megadom a szót, és 
kérem, amennyire lehet, próbáljanak meg mindenre válaszolni.  

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselő hölgyeknek és uraknak a feltett kérdéseket. 
Elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy az természetesnek tűnik, hogy egy 
Fenntartható fejlődés bizottságában a zöld aktivisták szókészletével, testtartásával 
teszik fel a kérdéseket.  

De hát egyben a hölgyek és urak országgyűlési képviselők is. Félrerakva azt, 
hogy ki ellenzéki és ki kormánypárti, valamennyiüknek ismernie kell, hogy az itteni 
várható eljárások azért valamiféle jogi keretek közé kell hogy szoruljanak. Tehát szó 
nincs arról, hogy bármely kormányzati szereplő egy magántulajdonban lévő telepre 
kimegy, és azért, mert látta, hogy a Greenpeace mit írt fel a 444!–re, gyorsan 
valamiféle intézkedéseket foganatosít. Ezért fontos a katasztrófavédelem nyilatkozata, 
mondata, ugyanis, ha ilyen lenne, akkor megtehetné. Ha jön az árvíz, akkor nem 
nézik, hogy kinek a területére mennek be, miféle kárt okoznak időlegesen, 
felrobbantanak–e esetleg egy vasúti töltést, vagy éppen kárt okoznak a gépek 
mozgásában, akkor ezt meg lehet tenni. Ilyen veszély a katasztrófavédelem szerint 
nincsen. Szerintem a katasztrófavédelemnek nem azt kell kommunikálni, hogy 
nincsen veszély, nincsen veszély, nincsen veszély. Neki az a feladata, hogy akkor hívja 
fel a figyelmet, ha van.  

A tűz– és robbanásveszély – most néhányat előreveszek majd. Tűz– és 
robbanásveszély van ezen a területen? Itt volt két egymásnak ellentmondó vélekedés. 
Az egyik szerint gyorsan el kell vinni – elnök úr mondta talán, hogy vannak olyan 
vélemények –, a másik szerint nem szabad megmozdítani. Ez a körülmény is igazolja 
azt, hogy itt nagyon alaposan kell mérlegelni, hogy milyen beavatkozást lehet csinálni, 
amire szintén van egy másik szervezetnek egy nyilatkozata, véleménye, határozata, 
majd ennek a jogi formáját megnézzük, nevezetesen a fővárosi kormányhivatal 
környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának, annak is a vezetőjének a 
nyilatkozata, hogy viszont kell azonnali beavatkozás. Ez különbözik a 
katasztrófahelyzettől, hiszen maga a környezetben lévő károkozás folyamatos, és ezt 
el kell hárítani. De még egyszer mondom, ezt külön kell választani a 
katasztrófahelyzettől. 

Katasztrófahelyzet lehet ilyen észjárás alapján, hogy eldobnak egy csikket, egy 
gyufát. Hát, képzeljék el, ha a benzinkúton eldobják. Ott sem lehet eldobni, meg ilyen 
gyárban sem lehet eldobni. Ha négy autó tankol nyitott tanksapkákkal, és ott 
eldobják, igen, ott is lehet katasztrófa. Ezért nem lehet eldobni. És akkor még nincs az 
kizárva, hogy valaki ezt megteszi, de az a dolga a tulajdonosnak, hogy ezt 
megakadályozza most nyomatékosan is. 

És akkor most mennék végig talán a kérdéseken. Sorban megjelenik az, hogy 
konkrétan mi történik. Konkrétan az történik – ezt ígértük eddig is –, hogy a 
következő kormányülésre ezt beterjesztjük. A kormánynak kell dönteni, hogy igen, 
erre fordítok forrást. Addig senki nem fog megrendelést tenni – ezt tudják önök, ez 
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így szokott lenni –, amíg nincsen fedezete erre. Jelenleg nincsen fedezet arra, és senki 
nem veheti a bátorságot, hogy egy, még egyszer is azt mondom, jelenleg 
magántulajdonban, ugyan felszámolás alatt lévő területre megrendel valamit. Ki 
venné ehhez a bátorságot egy államigazgatási rendben? Ezt nem tehetik meg. Ezeket 
az apró munkákat el kell végezni, akár tetszik, akár nem, és bármelyikük ülne az én 
helyemben, ugyanezt az intézkedéssort tudná csak felvázolni.  

Kepli képviselő úr mondja, hogy közvetlen katasztrófaveszély esetén is be 
kellene avatkozni. Akkor lehet, de lássuk be, hogy egy ilyen intézkedés esetén, ha 
most például odamenne valaki, akkor tulajdonosok sora kérdőjelezné meg, évekig 
lehetne perlekedni, hogy milyen joga van az én területemen működő vállalkozásokat 
akadályozva beavatkozni. 

Azon valamennyien elgondolkodhatunk, hogy vajon normális dolog–e, hogy 
hét éve folyik egy felszámolás. Nem véletlenül van az Országgyűlés előtt eléggé 
gyakran a felszámolással kapcsolatos jogszabályok köre. Abnormális helyzet nyilván, 
és itt feltételezzük azt is, hogy a könnyebb ellenállás felé menve, kiadva még a 
meglévő, használható telephelyrészeket, még eddig a felszámoló egy darabig ebből 
eléldegélhet, és ezt akarjuk, ezt a folyamatot akarjuk nyilvánvalóan megakasztani, 
ami csak úgy történhet, hogy ha jogszabály–módosítást kezdeményezünk, merthogy a 
nyolcadik évben ezt már nem lehetne megtenni, az állami felszámoló kijelölését.  

Turi–Kovács Béla képviselő úr kérdezte azt, hogy megvannak–e a kellő 
garanciák a veszélyes anyagokkal bíró üzemek esetén. A hulladékról szóló törvény 
múlt év január 1–jén lépett hatályba emlékeim szerint, tartalmazza a biztosíték 
kérését, de nyilván sajnos a régi cégekre nem használható ez a szabály már, de most 
már gondoltunk erre, és ennek a gyakorlatának megfelelően az engedélyek kiadásakor 
a biztosítékot meg is kérik. Tehát nem kap ma már engedélyt olyan veszélyes anyaggal 
bíró, azzal foglalkozó cég, hogy biztosítékot ne kelljen letenni. Legalábbis a 
vészhelyzet elhárítása nagyságában. Az persze nyilván egy gazdaságfejlesztési kérdés, 
hogy vajon ezt a biztosítékot hol húzzuk meg, hogy mennyire lehetetlenít el adott 
esetben egy vállalkozást. De van ilyen biztosíték.  

Heringes Anita képviselő asszony performance–a. Kedves képviselő asszony! 
Fontos–e nekünk a budapestiek… – igen. Ha ön általánosságokat mond, én is. Fontos 
nekünk. De érdemi lépések történtek–e – történtek. Érdemi lépés az, hogy 
szerkesztjük a jogszabályokat és bevisszük a kormány elé. Ez a rendje. Az érdemi 
lépés nem csak azt jelenti, hogy elindul egy autó a hordókért, az ezután következhet. 
És még egyszer is azt mondom, hogy jelenleg a felszámoló felelőssége. Van egy felelős 
erre. Nem az állam. És az állam szeretne felelős lenni. Hogy mennyire érzéketlen a 
kormány ezekre a környezetszennyezésekre? Háromból három, ami milliárdos 
nagyságrendű terhet ró a költségvetésre az utóbbi időben, akár a selypi azbesztgyár, 
akár a balmazújvárosi szennyezés, akár reményeink szerint a mostani is ebbe a körbe 
kerül be, az mind nem az állam van első helyen felelősségi körben, és nem odasorolta 
a forrásokat a kormányzat, ahol neki kell helyt állni, hanem nyilvánvalóan mérlegelve 
az ügyek fontosságát. Egyébként, ha személyesen megkérdezne, a három ügy közül is 
én ezt tartom a legfontosabbnak, ezt a budapestit. Tehát nem bírva olyan mélyreható 
ismeretekkel, mondjuk, a vegyészet területén is, azt mondom, hogy ez a 
legfontosabbak közé tartozik.  

Itt van ez a kérdés, hogy a hatóságok látják, hogy a vagyon nem lesz elég – nem 
látják így. Azt ki kell számolni. Tehát itt a pénzről van szó, tulajdonosokról, akkor 
nincs olyan, hogy körülbelül látjuk, hogy ez nem lesz elég, akkor beleavatkozik. Ilyen 
jogi cselekményt ember nem tud megcsinálni. Ezért kell, hogy bekerüljünk oda, az 
állam bekerüljön állam által kijelölt felszámolóval, állami felszámolóval, és akkor 
látjuk pontosabban. Most érezhetjük, hogy nagy valószínűséggel nem lesz elég. De azt 
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pontosan ki kell mutatni. A végén akármilyen súlyos helyzet van, el kell számolni az 
utolsó fillérig a tulajdonosokkal, akik ott vannak, vagy azokkal a beszállítókkal, akik 
nem fognak a pénzükhöz jutni, hogy miért nem. Ez egy jogi folyamat, tehát ezt nem 
lehet gordiuszi csomóként karddal átvágni.  

Bartos Mónika képviselő asszony felhívta a figyelmünket, hogy valamennyiünk 
felelőssége. Még egyszer is azt mondom, hogy az országban lévő kármentesítendő 
területek, ügyek száma azért valamennyiünket mértékletességre int. Mert a 
rendszerváltozás idején mintegy ezermilliárdra becsülték a környezeti károkat. Ebben 
részben benne volt a szovjet csapatok által okozott kár és más egyéb ipari károkozás. 
250 milliárdnál tartunk, ha az akkori árak ma használhatók. Ehhez jött a 
harmincegynéhány milliárdos nagyságrenddel a vörösiszap–katasztrófa. Ennyire volt 
képes ez az ország az elmúlt években. Lehet azt mondani persze, hogy egy év alatt 
oldjuk meg vagy egy ciklus alatt. Ez lehetetlen, bárki kormányoz. Ezért fontos, hogy 
megfelelő prioritási sorrend alapján járjunk el.  

Elnök úr konkrét intézkedéseket hiányolt. Még egyszer is azt tudnám 
megismételni, amit eddig. A konkrétum az, hogy a kormányhoz fordulunk 
forrásokért, és konkrétan dolgozunk azon, hogy a kármentesítés megtörténhessen. 
Mivel Burány képviselő úr is említette, hogy két részre kell osztani, valóban. Az egyik 
részre a kormánytól most kell forrást kérni és jogalapot szerezni, hogy ott 
beavatkozhassunk, a másikon meg már azt kell mondjam, hogy hónapok óta, ha nem 
évek óta dolgozunk, hogy ezt be tudjuk emelni a kármentesítendő területek közé.  

Az ellenzék tök jó fej volt. Tudja, hol volt, elnök úr, tök jó fej? A zárt ajtók 
mögött a ferencvárosi polgármesteri hivatalban. Ott tényleg tök jó fej volt az ellenzék, 
hogy ezekkel a szavakkal éljek.  

Mindenki átérezte a felelősségét, és mindenki azt mondta, hogy elsősorban az a 
fontos, hogy ez megszűnjön. Abban a pillanatban, ahogy kamera meg nyilvánosság 
van, úgy tűnik, hogy ez alábbhagy.  

Nyilvánvalóan visszatérhetünk majd arra is, hogy hogy gondolja a 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság a kármentesítésben a többi programot. Ha 
oda fogunk jutni, akár a bizottságot is szívesen tájékoztatjuk arról, hogy az 
elkövetkező időszakban milyen forrásokat mely kármentesítésre szeretnénk fordítani. 
Ebben szívesen állunk rendelkezésükre, ha elfogadott tervek lesznek ezzel 
kapcsolatban.  

Csak egyet tudok érteni Manninger képviselő úrral, aki több higgadtságot kért. 
Legalább olyan higgadtságot, mint amilyet Bácskai János tanúsít, Ferencváros 
polgármestere, aki kétségtelenül azért dolgozik, hogy őt ott abban a kerületben, ahol 
ez a veszélyforrás van, újra megválasszák. Bácskai polgármester úr egyébként 
vegyész, és 800 méterre lakik a teleptől, és ott dolgozott. Számomra ez a 3 elem 
eléggé hitelesnek tűnik arra, hogy ezt a fajta higgadtságot kérjük másoktól is.  

Szabó Timea képviselő asszony mondta, hogy konkrétumot nem tudtunk meg, 
a katasztrófavédelem milyen módszerrel vizsgálódott? – Nem tudni, milyen 
módszerrel vizsgálódott, egészen biztosan a katasztrófavédelem, ha odafordul egy 
országgyűlési képviselő, erre választ ad, mivel más szervezetrendszerbe tartozik. Azt 
azonban, hogy a katasztrófavédelem vizsgálatakor ne vontak volna be vegyészt az 
ahhoz a szakterülethez értők, kizártnak dolognak tartom. Tehát szó nincs arról, hogy 
ne katasztrófavédő lenne. A katasztrófavédelemben vannak ilyen végzettségű 
emberek, hiszen a katasztrófák jelentős része vegyi katasztrófa, tehát gondolom, hogy 
nem a vízkárelhárítással kapcsolatos szakember alakította ki ezt a véleményt.  

A lakosságot tájékoztatták–e? Azt látom, hogy valami elképesztő igyekezet van 
azért – különösen a parlamentbe be nem jutott formációknál is –, hogy valahogy 
fölhívják a figyelmét a lakosságnak is, hogy van, aki már gázálarcot kíván vetetni a 



 21 

lakosokkal, kérem, ne tegyék, ilyen költségbe ne verjék be magukat! Tehát szerintem 
akkor kell a lakosságot tájékoztatni, ha veszély van, nem akkor szokták, hogy nincs 
veszély, nincs veszély, nincs veszély. Tehát eléggé egyoldalú küzdelem ez, ha valakik 
pánikot keltenek. Nekünk meg az a feladat maradt, hogy ne legyen pánik. Én azért 
óvnék ettől mindenkit. 

Kérdés az, hogy tervez–e a kormány kármentesítési alapot. Igen, tervezzük. A 
következő évi költségvetésben kérésünk az, hogy legyen ilyen hazai forrású alap is. A 
XVII. kerületi gyárral mi a helyzet? Nem tudom megmondani. Ha a jelen lévő 
kollégáim erre, illetve más egyéb, az eljárásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolnak, 
azt megköszönöm, mert hogy ezt a vastag feljegyzést nem olvastam fel végig, nem 
jelenti azt, hogy itt ennyi felügyelőségi közreműködés lenne. Talán volt egy kérdés is, 
hogy bementek-e oda, megnézték–e a papírokat, de megvizsgáltak–e valamit. 
Folyamatosan vizsgáltak, folyamatosan köteleztek. 

Tehát a kötelezés nem egy előzőnek volt, hanem mindegyikhez tartozott egy 
konkrét tényfeltárás is, illetve az ezekre való kötelezések a jogszabályok alapján. A 49 
millió nincs meg, ezt sem fizette be, ezt a bírságot sem fizette be a felszámoló cég, 
tehát ilyen lehetőségünk nincsen.  

A katasztrófavédelem mikor folytatta le a vizsgálatot? Nem tudom, én ahhoz 
tartom magam, ha egy állami szervezet vezetője valamit kijelent, annak súlya van, 
bizonyára volt egy vizsgálat, amelyen megállapították, hogy ez a fajta közvetlen 
veszélyhelyzet nem áll fenn, ami azzal járna, hogy katasztrófahelyzet van, embereket 
költöztessenek ki, osszanak gázálarcot és hasonlót.  

Az elszállításra mikor kerül sor? Szerintem ha a kormány döntése megszületik, 
akkor is hónapokat vesz ez igénybe. Ezt valljuk be, így történik mindegyiknél, és ha 
önök járnának el, akkor is így történne, mert közbeszerzés–köteles tevékenységek 
ezek. Annak határideje van, és azt mindenkinek be kell tartani. 

Végezetül hadd köszönjem meg a kérdéseket is, a téma iránti érzékenységnek 
tudom be némely esetben a túlzott reakciókat, de látjuk az aggódást is, és kérem, 
higgyék el, hogy mind mi, a Környezetügyért Felelős Államtitkárság, mind a 
kormányzat ennek az ügynek a megoldását szívén viseli.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Palich helyettes államtitkár 

asszonyt kérdezem, hogy kívánja–e kiegészíteni.  
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Egy mondattal.  
Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a hatóság többször is előírta a 

szükséges intézkedések megtételét, de természetesen a hatóságok nem tudják 
átvállalni a feladatok ellátását. Tehát a hatóságok minden esetben jogszerűen, a jog 
lehetőségét maximálisan kihasználva megtették a szükséges intézkedéseket.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Arra kérem tisztelt 

képviselőtársaimat és kedves vendégeinket, hogy ha lehet, kezdjük el szűkíteni a 
felszólalások és kérdések időtartamát. Megkérdezném, hogy az elhangzottakkal 
kapcsolatban van–e még kérdés. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 

További kérdések, válaszok 

HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy a 
vehemenciánk sajnos természetes, mert nekünk tényleg fontos, hogy mi lesz a 
budapesti lakossággal, és nem szeretnénk, hogy akkor beszéljünk majd komolyabban 
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is ilyen vehemenciával, amikor már komolyabb probléma lesz. A „szennyező fizet” elv 
nagyon jó, csak az is egy megoldás lenne mondjuk, hogy az állam megoldja ezt a 
problémát, és majd megpróbálja behajtani a cégen. Nemcsak bírságokat kell kivetni 
rájuk és azt elfogadni, hogy nem fizetik be, hanem az állam oldja meg ezt a problémát 
és majd hajtsa be később a cégen. Ez már, azt gondolom, az állam akkor a felelősségét 
vállalná és megtenné a felelősségteljes lépéseket ezzel. 

Viszont egy kérdésem még lenne. A talajvíz–kármentesítés újrakezdését mikor 
kívánják megtenni? Mert azt gondolom, hogy ha volt és csinálták is ezt a munkát, 
akkor biztos, hogy volt ott olyan anyag, ami miatt ezt meg kellett tenni. Az már nekem 
egyébként veszélyhelyzet, ha van a talajvízben olyan anyag, ami be tud szivárogni az 
ivóvízbe vagy bárhova máshova. Az a kérdésünk, hogy mikor kívánják folytatni a 
talajvíz kármentesítését.  

A felszámolás 8 éve zajlik. Az első perctől kezdve mindenki tudja, hogy ez így 
van, hiszen előtte évente elszállították ezeket az anyagokat, ameddig működött ez az 
üzem. Azt gondolom, hogy innentől kezdve minden egyes nap, minden egyes hét, 
amíg a jogszabályokkal bajlódnak, és nem megoldják a problémát, az felelőtlenség.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem, hogy kormányoldalról 

van–e jelentkező. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. (Jelzésre:) Kepli 
Lajos képviselő úr! 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Reagálnék arra, amit államtitkár úr 

a felvetéseimre válaszolt. A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos 
kormányrendelet szerint magának a teljes kármentesítési folyamatnak több fázisa 
vagy több szakasza van. Először a tényfeltárás, a szennyezés lehatárolása, utána 
következhet majd a fizikai kármentesítés. Ez elég hosszú ideig elhúzódó folyamat, 
tudom, mert mielőtt képviselő lettem, vállalkozóként magam is több szennyezett 
terület kármentesítésében működtem közre, illetve végeztem ilyen tevékenységet. 

A probléma az, hogy ha maga a tényfeltárási rész, amelynek során megtudjuk, 
hogy mégis mekkora területet érint ez a szennyezés vagy elszennyeződött–e az ivóvíz 
vagy csak a talajt érinti, ezt a részét legalább ha többszöri kötelezésre sem végzi el a 
kötelezett, akkor igenis a hatóságnak el kellene végeznie, úgy kellene módosítania a 
jogszabályokat, hogy elvégzi a hatóság, természetesen a kötelezett költségére, amit 
később ugyanúgy remélhetőleg be tud rajta hajtani.  

Az más kérdés, hogy hogy működik a magyar igazságszolgáltatási rendszer, 
hogy hogyan tudjuk azt is hatékonyabbá tenni, hogy ne kelljen ehhez sok–sok évig 
pereskedni, hogy ne legyen az Magyarországon gyakorlat, hogy egy 10 ember 
halálával járó ipari katasztrófa után 5 évvel még első fokú ítélet sincs bármilyen 
bonyolult ügyről is van szó; hogy egy felszámolási eljárás 7–8 évig vagy még tovább is 
elhúzódhat, hanem igenis a konkrét veszélyhelyzet vagy legalább annak a feltárása 
hogy van–e konkrét veszélyhelyzet, legyen akkor a hatóság feladata! Végezze el a 
hatóság az ehhez szükséges mintavételeket és elemzéseket, a szennyezés 
lehatárolását, és hogy utána a „szennyező fizet” elv alapján ki végzi majd el a konkrét 
kármentesítési feladatokat vagy kinek a költségére lesz elvégezve, azt már meg lehet 
ítélni. 

Ha nagyon–nagyon sürgős és katasztrófahelyzettel fenyeget a helyzet, ez jön ki 
a tényfeltárás eredményeként, akkor nyilván meg kell fontolni, hogy igenis az állam 
kezdje meg és végezze el legalább olyan mértékben, ami a közvetlen veszélyhelyzetet 
megszünteti, és utána lehet pereskedni. Ha pedig nincs közvetlen katasztrófahelyzet, 
akkor megint el lehet húzni hónapokig – remélhetőleg évekig nem –, hogy 
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kikényszerítsék a felszámolás alatt lévő cégből vagy az esetleg működő vállalkozásból, 
hogy fizesse ki ezeket a költségeket.  

Tehát mindenképpen konstruktív javaslatnak szánom, hogy ilyen irányba 
esetleg, hogy a kormányülésen ezt fel lehetne vetni, mivel kormányrendeletről van 
szó, hogy ilyen irányban módosuljon vagy valami történjen ebben az irányban, hogy 
legalább a veszély mértékének a megismerése ne attól függjön, hogy a kötelezett 
rászánja–e magát valamikor a tényfeltárás és a szennyezés lehatárolásának 
elvégzésére.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Manninger Jenő képviselő úr! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért azt gondolom, mielőtt 

riogatnánk, néhány szakmai dolgot tisztába kéne tenni. Budapesten az ivóvizet nem a 
talajvízből nyerik, ezt tisztázzuk! Természetesen nem tudom fejből, de azt gyanítom, 
hogy nincs ivóvízbázis a környéken, hiszen Budapest vízellátását más körülmények 
között, megfelelő feltételekkel nyerik. Nagyon fontos, hogy a talajvizet ne szennyezze 
semmi, de ez nem jelenti azt, hogy az ivóvíz azonnal bármilyen veszélybe kerülne, 
mert… (Zaj.) 

 
ELNÖK: Még kérnék egy kis csendet, Manninger képviselő úrnál van a szó.  
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): A budapestiek ivóvízellátása máshonnan és 

megfelelően, szakmailag ellenőrzött körülmények között történik, tehát ilyen nincsen, 
ettől függetlenül nyilván fontos, hogy adott esetben behatárolják a szennyeződést.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi, képviselő asszony, akkor a 

bizottsági tagokat megkérdezem, hogy van–e hozzászólásm és akkor megadom a szót 
egy újabb körbe. Egy pillanatra átadnám Bencsik János alelnök úrnak az elnöklést, 
hogy szót kérhessek. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sallai 

úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, higgye el, 

hogy én a legkisebb mértékben nem vonom kétségbe azt, hogy önöknek is fontosak a 
budapestiek, és nyilvánvalóan nem ebből közelítem meg. Önök, a Fidesz van olyan 
elvetemült, hogy még képes lenne 2018–ban is akarni nyerni választásokat.  

Ebből adódóan azt feltételezem, hogy itt csak a hozzáállásról beszélünk, arról, 
hogy mit és hogyan teszünk sorrendbe. Ön azt mondja, hogy nincs meg a fedezet, meg 
kell teremteni. Közbeszerzésről beszél, arról, hogy először meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket.  

Amikor jött a cián 15 évvel ezelőtt, megtettük az intézkedéseket, és a mai napig 
zajlanak a perek azért, mert be kellett avatkozni. Ugyanez volt a vörösiszap–
katasztrófánál. Ha van egy konkrét szennyező forrás, nem értem meg, hogy nincs. Azt 
tetszett volt mondani, államtitkár úr, hogy kormánydöntés szükséges. Hadd 
kérdezzem meg, hogy mióta ez az egész ügy felszínre került, nem volt kormányülés? 
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Mert úgy tudtam, hogy múlt hét szerdán volt. Beszéltek erről? Vagy úgy voltak vele, 
hogy ez ráér?  

Mert ha jól látom az eddigi tapasztalatom alapján – eléggé kezdő vagyok itt –, 
hogy ha a kormány akar, egy kormányülésen minden további nélkül tud 
átcsoportosítani forrásokat, és meg tudja tenni azt, hogy azonnal teszi. Nem önt 
hibáztatom, és nem az ön motivációját vonom kétségbe, csak nem lehet–e, hogy 
ugyanazok a személyek, akik azt mondják, hogy fontos egy stadion megépítése, azok 
mondják ezt, hogy ez még ráér, és nem igényel forrásokat? Ön mint a kormányzat 
zöld lelkiismerete, nem tud hatást gyakorolni és erős érdekérvényesítéssel meggyőzni 
esetleg a kormányunk vezetőit arról, hogy ez egy fontos beavatkozást igényel? 

Elsőként is tetszett volt mondani, hogy jó fejek vagyunk vagy nem. Arról 
biztosítottam, hogy most kimentek a kamerák, hogy én teljesen ugyanazt mondom 
kamerák jelenlétében is, amit kamerák nélkül mondanék, tehát ilyen szempontból 
nincs különbség. Van egy komoly vitám azzal kapcsolatban, hogy ön azt sugallja, hogy 
ha magánterületeken Magyarország jogszabályi környezete például a 
környezetvédelmi törvény közvetlenül nem alkalmazható, vagy azt sugallja, hogy 
nincs beavatkozási lehetősége magánterületen. Gondolom, hogy a magánterület ilyen 
jellegű megközelítését nem így érti. 

Szintén hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy picit azzal, hogy 
kocsitankoláskor a benzinkúton eldobunk egy csikket, ha ilyen hasonlatokat hoz, az 
nem nagyon erősíti azt, hogy úgy kezeljük ezt, hogy ez valamivel fontosabb ügy lenne, 
mint ha ilyen történne, tehát ugyanúgy kell eljárni.  

Itt nyilvánvalóan amit én szeretnék, az az, hogy azt tetszett mondani, hogy 
alaposan kell mérlegelni. Igen, mondtam, hogy nem vagyok kompetens szakember, 
hogy hogy kell a kármentesítést azonnal megkezdeni, de azt szeretném látni, hogy ki 
kezdte el ezt. Megtörtént–e az az első lépés, hogy elkezdték mérlegelni a 
kármentesítést? Hol, milyen szakmai műhelyben zajlik ezt a munka? Hogy lehet 
megtudni erről információkat, hogy ez zajlik? 

Nyilvánvalóan öntől és a kedves vendégeinktől is tisztelettel kérek elnézést, 
elkövettem egy komoly hibát, amikor nem gondoltam arra, hogy a 
Belügyminisztérium képviselőit is meg kellene hívni, de megígérem, hogy ezt pótolni 
fogom a soron következő ülések egyikén, mert nyilvánvalóan a katasztrófavédelem 
szakmai álláspontja nagyban meghatározza az egész ügy megítélését, hiszen ha jól 
látom, környezetvédelemért felelős államtitkárként még ön is a katasztrófavédelem 
szakmai véleményére hagyatkozik, mint ha magasabb környezetvédelmi 
kompetenciákkal rendelkezne ez a hatóság, tehát megígérem, hogy pótolni fogom ezt 
a hibámat.  

Higgye el, hogy amennyire tudok, higgadt vagyok ebben az ügyben, és ezért 
van az, hogy nem látott az elmúlt két hétben erről sok sajtótájékoztatót tartani. Én 
tehát nagyra becsülöm Bácskai polgármester úr higgadtságát. Az a kérdés, hogy ez a 
higgadtság hány évig tart. Ha tehát a kormányzat 5 évig nagyon higgadt volt, akkor 
még hány év higgadtság következik, hogy ebben érdemi lépések történjenek, mert 
nyilvánvalóan mindenkinek, aki ott él, kellene, hogy ez a higgadtság elmenjen odáig, 
hogy tettekre sarkallja a kormányzatot.  

Akkor leszek igazán nyugodt, ha a konkrét intézkedési tervet fogom látni, azt, 
hogy mikor, milyen forrásból és hogyan fog megtörténni, akkor leszek nyugodt, ha a 
kormányzat az első kármentesítési feladatokra forrást fog biztosítani, és ennek a 
döntései meglesznek. Arra szeretném tisztelettel kérni önt, hogy ha csak módja és 
lehetősége van, erre sarkallja a kormányüléseken a kormányt, és ezt tegye meg, hogy 
ezek bekövetkezhessenek.  
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Még egyetlen mondatot, ha megenged Palich helyettes államtitkár asszony. Ez 
a hatóság több alkalommal előírta – tisztában vagyok azzal, hogy nem az önök 
minisztériuma felügyelte korábban ezeket a hatóságokat, tehát tényleg ne tűnjön úgy, 
hogy önön kérem számon, de azért a hatóságnak több lehetősége is van. Tehát 
azonkívül, hogy előírja, utána egy kicsit később olvassák el a jogszabály szakaszait, 
akkor van olyan, hogy kötelezés.  

Ha nincs meg a kötelezés, és az sem történt meg, akkor a kormányzatnak van 
lehetősége, hogy saját költségén megtegye a kármentesítést, majd ezt behajtassa a 
kötelezettel. Tehát azért lenne a kormányzatnak lehetősége a jogszabályi 
felhatalmazásnál arra, hogy megtegyen ennél lényegesen többet, mint ami történt. 
Még egyszer mondom: tudom, hogy a kezdő környezetvédelmi hatóságvezetők vagy a 
kormányhivatalok nemrég vették ezt át, de azért ennél a környezetvédelmi törvény és 
a kapcsolódó jogszabályai lényegesen több felhatalmazást adnak a magyar környezet– 
és természetvédelem intézményrendszerének.  

Nekem a saját kritikám – és ezt tekinthetik innentől kezdve teljesen 
politikainak is – az, hogy ez a környezetvédelmi intézményrendszer nem működik jól. 
És úgy tűnik, hogy ha valamelyik intézményrendszer nem működik jól, akkor azt a 
kormányzat forrásokkal szokta fedezni, mint a Quaestor–ügyben is tette. Itt is azt 
várnám, és támogatnám a kormányt abban, hogy ezen hiányosságát, hogy a 
környezetvédelmi intézményrendszer nem tökéletes, legalább most, amikor 
konkrétan felmerülhet többekben a veszély kockázata, akkor próbáljuk meg 
kormányzati forrásokból rendezni ezt, és utána majd megkeresi ezt, hogy ki ezért a 
felelős, és a szennyező hogy fizeti meg ezt az egészet.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Az elnökléssel járó feladatokat visszaadom Sallai úr számára.  
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

SALLAI R. BENEDEK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy első körben a 
bizottság tagjai részéről van–e hozzászóló. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. (Jelzésre:) Szabó Timea képviselő asszony! 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, csak 

szeretnék még egyszer rákérdezni, mert nem emlékszem, hogy erre a kérdésemre 
válaszolt volna, hogy a rendkívüli kormányzati kiadások keretből van–e elkülönítve a 
kármentesítésre, kárrendezésre, a szennyező anyag elszállítására, bármire ezzel 
kapcsolatban összeg? Felmérték–e azt, hogy mennyibe kerülne ennek az egész ügynek 
a rendezése? Erre nem kaptam választ. 

Az ivóvízzel kapcsolatban sajnos az a helyzet, hogy már szennyezett a rétegvíz, 
és vannak olyan kutak – ez már nyilvánosságra került – a Határ útnál, amelyek már 
szennyezettek. Tehát sajnos nem igaz az, hogy a talajba beszivárgott szennyezés nem 
veszélyezteti az ivóvizet, mert de! 

Államtitkár úr, még egy kérdésemre: csak segítsen megérteni, hogy mi az, hogy 
a kormányzatnak vagy a felelős hatóságnak nincs semmilyen felhatalmazása? Ahogy 
ön fogalmazott: ki venné a bátorságot ahhoz, hogy magánterületre behatoljon?  

Ezt segítsen értelmezni, mert amikor egy ilyen veszélyhelyzet fennáll, teljesen 
mindegy, hogy milyen skálán – 1–es vagy 10–es – nem pánikkeltően kérdezem, mit 
jelent ez a magánterületre való behatolás? Tehát a kormányzat, mondjuk a 
katasztrófavédelem azt sejti, hogy egy magánterületen terroristacselekmény zajlik, 
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akkor nem mennek be? Bocsánat, erős a hasonlat, azért kérem, hogy segítsen 
megérteni – akkor nem mennek be, mert nem veszik a bátorságot, hiszen az 
magánterület?  

Segítsen ezeket megérteni, államtitkár úr! Mi is a helyzet megoldásában 
vagyunk érdekeltek, de amikor nem kapunk konkrét válaszokat a hatóság részéről, 
akkor ezt nem tudjuk értelmezni. 

A harmadik, befejező kérdésem pedig: szintén segítsen abban, hogy ön mint a 
felelős államtitkár, hogy lehet az, hogy nem tudja, hogy mikor volt a 
katasztrófavédelem vizsgálata, és nem tudja, hogy mi van ebben a vizsgálatban, mert 
ön hisz a hatóságnak. Ha hinnénk mindig a hatóságnak, akkor minden rendben lenne 
ebben az országban, mindegyik hatóság fölött áll egy ellenőrző hatóság. 

Az önök feladata az, hogy megvizsgálják, milyen alapon hozták ezeket, vagy 
legalábbis elolvassák az erről szóló jelentést. Én csak merem remélni, hogy ez nem 
egy szóbeli tájékoztatás volt, hanem erre készült valamiféle jelentés, de nyilván 
közérdekű adatigényléssel fogok élni, és ki fogjuk kérni ezt a vizsgálatot, csak egészen 
elképesztőnek tartom azt és államtitkár urat – a sok fideszessel ellentétben – 
tisztességes politikusnak tartom, és értem azt, hogy nem azért támadjuk, mert 
személyesen van államtitkár úrral bajunk, hanem azért, mert ez tényleg egy 
rendkívüli helyzet. És nekem nincs meg az az érzésem, hogy államtitkár úr vagy 
egyáltalán a kormányzat felméri ennek az ügynek a súlyát, hanem próbálja 
folyamatosan a felelősséget elhárítani, meg ahogy ön mondta, a kormány érdemi 
lépése az, hogy jogszabályokat alkot. Szerintem a kormány érdemi lépése az, hogy 
megszünteti azonnal a szennyezést. 

És ha tudtak egyébként a vörösiszapügyben kettő nap alatt 5 milliárd forintot 
elkülöníteni, és nem tartott hetekig az, hogy jogszabályokat alkossanak, akkor 
szerintem ugyanezt meg lehet itt is tenni.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Összességében az előbb úgy szavaztattam meg, 

hogy az érintett országgyűlési képviselők és érintett önkormányzati képviselők. 
Csaszny Márton önkormányzati képviselő úr jelentkezett szólásra. Hadd kérdezzem 
meg, hogy lesz–e még hozzászóló, mert lassan szeretném lezárni.  

Ferenczi István önkormányzati képviselő úr szintén, ha jól tudom, az egyik 
érintett önkormányzatból jelentkezett. Akkor ez a kettő hozzászólás és kérdés hangzik 
még el, ezt követően lezárnánk, és államtitkár úrék és helyettes államtitkár asszony 
megkapja a válaszadási lehetőséget, és lezárnánk ezt a napirendi pontot, mert kissé 
elhúzódott.  

Elsőként Csaszny önkormányzati képviselő úr! 
 
CSASZNY MÁRTON (XX. kerületi önkormányzati képviselő): A 

kármentesítéssel kapcsolatban kicsit kiegészíteném először, aztán maradok ennél a 
témánál, és csak ezzel kapcsolatban kérdeznék. 

Ténylegesen ezen a területen folyt egy kármentesítés. 2006–ban európai uniós 
támogatással indította el még a működő Budapesti Vegyiművek a terület 
kármentesítését: egy 1,6 milliárdos projekt volt, amiből 1,4 milliárdot fogadtak el 
kármentesítésként elszámolhatónak. És az, hogy 1,1 milliárd forintnak megfelelő 
támogatást nyert is.  

2008–ban amikor megindult a felszámolás, egy projektcserével ki lett váltva ez 
a projekt, tehát hogy az uniós támogatás mégsem itt lett elszámolva, de a 
kármentesítés beruházásai 2008. július 31–éig megvalósultak, sőt, azon a szinten 
még el is érte a tervezett hatásfokot. A berendezések durván 2011–ig változó 
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mértékben – mert már nem volt pénz az üzemeltetésre – üzemeltek. 2011–től viszont 
nincs áram a területen, gyakorlatilag megállt ez a folyamat. 

A környező területeket azért érinti, mert valójában lakott terület alatt volt már 
szennyezett talajvíz. Menetközben kiderült, hogy a diklórbenzol, az egyik fő szennyező 
komponens oldódik a vízzáró rétegekben és átszivárog a rétegvízbe, sőt, már a 
második rétegvízben is kimutatták, durván 60 méter mélyen található ma már meg. 
És nemcsak oldódik a rétegvízben, hanem a könnyebb komponenseket is magába 
oldja és leviszi a talajvízréteg aljára, tehát egy egészen sajátos kármentesítési eljárást 
igényel. 

Épp ezért tartom nagyon fontosnak, hogy minél előbb vissza kéne indítani 
legalább azokat a kútsorokat, amelyek a lakott területre való jutást vagy visszajutást 
akadályoznák meg. és ez lenne az én kérdésem, hogy mikor biztosítjuk azokat a 
feltételeket. Ez a kútsor nem a Budapesti Vegyiművek területén van, ez a IX. kerületi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon van. Hogy újból működik a 
kármentesítés, azt is tudni kell, hogy újabb komponenseket találtak ténylegesen a 
kármentesítés során, és bizony, újabb tényfeltárásra valószínűleg szükség van.  

De az nem zárja ki, hogy addig ne azt a minimális kármentesítést biztosítsuk, 
ami a közvetlen lakossági igény. Egyébként a projekt elejére visszatérve, a 
számításokkor akkor 16 000 veszélyeztetett embert mutattak ki közvetve 
veszélyeztetettnek, tehát nem közvetlenül.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bocsásson meg, csak a 

jegyzőkönyvben hadd kérdezzek meg valamit. Melyik önkormányzat képviselője? 
(Csaszny Márton: XX. kerület.) XX. kerületi önkormányzat. Ferenczi képviselő urat 
is kérem, hogy mondja meg, melyik önkormányzati képviselő–testületben érintett. 

Köszönöm szépen a hozzászólását. Semmiképpen nem volt megnyugtató. 
Akkor Ferenczi képviselő úr következik, ezzel lezárnánk ezt a kört.  

 
FERENCZI ISTVÁN, a XIX. kerületi önkormányzat képviselője: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ferenczi István vagyok, Kispest, a XIX. kerület önkormányzati 
képviselője. Komolyan örülök annak, hogy a kormányzat képviselői ilyen sokszor 
vették a szájukra a szennyező fizet elvét. Arra szeretném őszintén kérni őket – és 
nincs semmi pikírtség a megjegyzésemben –, hogy az elővigyázatosság elvét is 
használják ugyanilyen sokszor. Ezzel összefüggésben én is csak a katasztrófavédelem 
tevékenységével kapcsolatban szeretnék megjegyzést vagy kérdést feltenni.  

Összemosódott két dolog: van–e közvetlen katasztrófahelyzet, illetve hogy a 
katasztrófahelyzet veszélye fenyeget–e. Ezt a két dolgot szerintem élesen külön kéne 
választani. Az egyik valóban pánikkeltés volna, ha azt mondanák, hogy 
katasztrófahelyzet van, erre nincs semmi szükség. Ezt ott lakóként én is pontosan 
tudom. 

Arra viszont van szükség, hogy arról legyen érdemi információnk, hogy 
fenyeget–e a katasztrófa veszélye. Van–e tűz– és robbanásveszélyes helyzet a 
területen? Ezt én ott laikusként bejárva úgy láttam, hogy van. Szeretném államtitkár 
urat idézni. Azt mondta, hogy ha egy kormányzati szereplő kijelent valamit, annak 
súlya van. Szeretném államtitkár urat idézni. Azt mondta, „nem tudom”, arra a 
kérdésre, hogy mikor és milyen módszerrel vizsgálódott ott a katasztrófavédelem.  

Arra szeretném kérni, hogy tájékozódjon erről, és mihamarabb tájékoztassa a 
bizottságot, az illetékeseket, a sajtót, mert ez nem pánikkeltést fog eredményezni, 
hanem meg fogja nyugtatni a lakosságot. És ha ebben a tájékozódásban az lesz benne, 
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hogy szükség van intézkedésre – és itt utalnék én is arra a 3 pontra, ami a Greenpeace 
javaslatában benne van –, az elsővel tényleg mihamarabb kéne foglalkozni.  

Hogy a nagyobb veszélyt elhárítsuk, ahhoz minimális intézkedések lennének 
szükségesek. Ha lehet hinni a Greenpeace–nek, de nem tudjuk, majd megkérdezzük a 
katasztrófavédelmet, akkor néhány poroltó, vízvezeték és hasonló elegendő lenne 
ahhoz, hogy a közvetlen veszélyt elhárítsuk.  

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a kérdéseket, hozzászólásokat ezzel 

lezárnám. Megköszönném, ha államtitkár úr reakcióiban nem dobna fel újabb 
labdákat, mert akkor itt ülünk ebédidőben is. Tehát megadnám a szót államtitkár 
úrnak és a helyettes államtitkár asszonynak, és abban bízom, hogy ezt követően le 
tudjuk zárni ezt a napirendet.  

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Heringes 

Anita képviselő asszony kérdezi, hogy a talaj– és rétegvizek tisztítása mikor indul 
újra. Ha lesz egy olyan kompetens szereplő azon a területen, aki ezt el tudja rendelni. 
Ezt szeretnénk, és annak a költségeit vállalni. Ez az állam egyébként, tehát ezen 
dolgozunk. 

Kepli Lajos képviselő úr javaslatait figyelemre méltónak ítélem, ami mind a 
jogszabály–módosítási, mind az igazságszolgáltatási gyakorlatra tett kritikáit jelenti. 
Nyilván a jogszabályokban pontosan rögzíteni kell azt, itt is azon vitatkozunk, hogy 
melyik az a helyzet, amikor nem kell tekintettel lennünk semmiféle jelenlegi tulajdoni 
viszonyokra. Valamennyien tudjuk, hogy hogy néz ki egy katasztrófahelyzet. Most ez 
nincsen.  

Itt hadd hangsúlyozzam, hogy legkevésbé sem lényegi az, hogy mikor mit 
csinált a katasztrófavédelem. Ő amikor kijelenti, a véleménye mögött vélhetően egy 
vizsgálat van. Mikor csinálta? Ha fölmutatja nekem a jogosítványát valaki, akkor nem 
megyek el, hogy mikor vizsgázott le, és biztosan jól tette–e ezt. Itt van egy vezető, aki 
azt mondja, hogy ezt a vizsgálatot elvégeztem, és vállalom érte a felelősséget.  

Nekünk ennyi ebből a szempontból elég. Ezért aztán a Ferenczi képviselő 
úrnak is azt mondom, hogy fenyeget–e katasztrófa… – igen. Úgy fenyeget 
katasztrófahelyzet, ha nem tartják be a szabályokat, mint ahogy a benzinkúton, ha 
nem tartják be a szabályokat. Nem szabad eldobni gyufát, mert akkor felrobban a 
benzinkút meg itt is. Úgy fenyegethet. Tehát előállhat olyan, ha valaki nem tartja be a 
szabályokat. De önmagától kialakult helyzet nincsen, ami azonnali katasztrófaveszélyt 
jelentene.  

Lehet–e bízni a Greenpeace–ben vagy kérdezzük – igen, mi szeretnénk a saját 
hatóságainkban bízni. Ez nem jelenti azt, hogy nem tekintünk partnerként akár a 
Greenpeace–re. Egy mondattal hadd térjek vissza például a balmazújvárosi helyzetre. 
A Greenpeace méréseit nem akkreditált módon végezte. Nem álltunk ki a 
nyilvánosság elé, mert még akár igaza is lehet. Nem feltétlen azokon a helyeken vette 
a mintát, ahol a szakmai protokoll szerint kellene, hanem éppen a kimosódásban, 
ahol sűrűbb az anyag. Olyan értékeket mutatott ki, ami akár szántóföldön is lehetne. 
De mivel nem zártuk ki a lehetőségét, partnerként kezeltük a szervezetet. De azért 
engedtessék meg az nekünk, hogy nem egy civil szervezet méréseire támaszkodunk, 
hanem a magyar hatóságok konkrét protokollokban rögzített eljárásrendjeire.  

Szabó Timea képviselő asszony, vörösiszap. Nem lehet idehozni a vörösiszapot. 
Az egy katasztrófahelyzet volt. Tehát minden olyan összemosás káros jelenleg, és 
igen, ezek a hozzászólások is pánikot kelthetnek. Tehát nincs az a helyzet, mint a 
vörösiszapnál, hogy ömlik, hömpölyög az utcákon. Az egy teljesen más helyzet volt. 
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Tehát ott lehetett két nap alatt dönteni ötmilliárdról. De itt soha ne adódjon olyan 
helyzet, és nincs is annak a veszélye. Ezért kell végigmennünk azon az eljárásrenden, 
ami kormányzati működésnél szokásos.  

Volt közben kormányülés, ismereteim szerint az egyebek között tervezték, hogy 
ezt napirendre vegyék. Nem tudom, hogy ez megtörtént–e, de egészen biztosan 
napirendre nem lehetett már venni, mert ha a kormány elé bemegyünk több 
milliárdos igénnyel, hogy kérnénk szépen egymilliárdot, akkor az nem egyik napról a 
másikra előkészített előterjesztés, az egészen biztos.  

Minél előbb újra kellene indítani a talaj– és rétegvizek tisztítását. Egyetértek, 
ezen kellene dolgozni. Annyit még hadd mondjak ehhez a beruházáshoz, hogy 
nemcsak úgy átkerült ez az állami körbe, hanem azért, merthogy a fővállalkozó nem 
fizette ki az alvállalkozóit, teljesen rendezetlen volt, és ezt is a magyar állam vállalta, 
ez is a magyar, nem EU–s pénzből lett kifizetve, hanem ezt is a magyar állam nyelte le 
ezt az akkori beruházást. 

Bízom abban, hogy a többi válasz olyan, amelyre már egyszer kitértem. A 
helyettes államtitkár asszonynak átadom a szót.  

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, én 

nem szeretném kiegészíteni államtitkár urat, minden olyat elmondott, ami a 
lehetséges válaszok megadásában segítette a bizottság munkáját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár asszonynak és államtitkár 

úrnak, hogy rendelkezésünkre álltak és ránk szánták az időt. Mindkettőjüknek 
tisztelettel köszönöm meg azt, hogy eljöttek hozzánk.  

Ugyanígy nagy tisztelettel köszönöm meg a bizottság tagjainak és a jelen lévő 
országgyűlési képviselőknek és önkormányzati képviselőknek és más vendégeinknek 
az érdeklődést, ami a napirenddel kapcsolatban felmerült.  

Annyit előzetesen hadd jelezzek, hogy amennyiben nem lesz ezzel kapcsolatban 
komoly ellenvélemény, akkor a katasztrófavédelmet még szerintem praktikus lenne 
meghívni, hogy tájékozódjunk arról, hogy akkor mi is történt.  

Annyit hadd mondjak, államtitkár úr, ha megengedi, csak egyetlenegy 
gondolatban, hogy Csaszny Márton önkormányzati képviselő mondta el a rétegvizeket 
érintő szennyeződések jelenlegi tendenciáit. Tehát az mindenképpen fontos lenne, 
hogy ne csak azt vegyük észre, ami az utcán megy méreg, hanem azt is, ami lefele 
megy esetleg a vízbázisba. Tehát, hogy ez szerencsés lenne.  

Illetve még annyit hadd mondjak el, hogy el tetszett volt mondani itt a csikkes, 
benzinkutas analógiákat, hogy akkor van veszély, ha nem tartják be a szabályokat. 
Jelen pillanatban újságírók és újságírók által megszólaltatott szakértők azt mondják, 
hogy itt ebben a helyzetben nem tartják be a szabályokat, ami azt jelenti, hogy ez már 
az eldobott csikk esete, de én azt kívánom, és abban reménykedem, hogy nem fog 
bekövetkezni semmiféle katasztrófa, és a katasztrófavédelemnek és önnek igaza van 
abban, hogy semmiféle környezeti elem és humán egészség nincs veszélyben. Itt a baj 
akkor lesz, ha ezen reményünk nem teljesül, mert akkor lesz az, hogy jó lesz, ha valaki 
felkészül annak a helytállására, hogy felelősséget vállaljon ezért. Én nagyon 
bizakodom abban, hogy önöknek szakmailag igazuk van, és nincs meg ez a veszély. 
Abban is bízom, hogy meg tudja győzni a kormány tagjait arról, hogy ez egy fontos 
feladat, és évtizedes mulasztás teljesülne azzal, ha erre forrásokat biztosítana a 
kormányzat, amihez a magam részéről azt mondom, hogy ellenzéki képviselőként 
biztos, hogy fogjuk támogatásunkat biztosítani. A többiek pedig meglátjuk, hogyan. 

Még egyszer köszönöm szépen a napirendi pontban bizonyított aktivitást, és 
ezt a napirendi pontot lezárom.  
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4453. szám) 

A második napirendi pont a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, ami a 
parlamenti informatikai hálózaton a T/4453. szám alatt van. Most a döntést kell 
meghoznunk, hogy a részletes vita lefolytatásához a házszabály 32. § (2) bekezdése 
alapján csatlakozunk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a csatlakozással kapcsolatban kérdés vagy 
hozzászólás merül–e fel. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

A bizottság elnökeként arról kívánom önöket tájékoztatni, hogy azért kértem és 
javasoltam ezt a napirendi pontot, mert jelentős mértékben tartalmaz olyan elemeket, 
amelyek a környezetvédelmi intézményrendszer hatósági követelményével 
kapcsolatos szabályozást alakítják és változtatják meg, és ezek a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúrák sok esetben fognak 
érinteni a jelenlegi tervek szerint országosan védett élőhelyeket, és ezért kértem a 
csatlakozást. Kérem, hogy nyilvánítsunk erről véleményt.  

Kérem, hogy aki támogatja a részletes vitához való kapcsolódást, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 
Ezzel a második napirendi pontot lezárom.  

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/4505. szám) 

A harmadik napirendi pontban az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
szerepel, amely a parlament informatikai hálózatán H/4505. számon van, és az 
Igazságügyi bizottság önálló indítványaként került a Ház elé. Erről kellene szintén a 
házszabály 32. § (2) bekezdése alapján a részletes vita lefolytatásához történő 
csatlakozásunkat megszavazni.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kérdés vagy hozzászólás van–e. (Senki sem 
jelentkezik.) megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy aki támogatja a 
csatlakozást, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Csak az egyebek marad hátra. Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy 
a következő ülésünk várhatóan 2015. május 5–én, kedden délelőtt lesz. A napirendi 
pontokból az előbb csatlakozott 4453. tervezet részletes vitájának a lefolytatása az, 
amit napirendre tűzünk, és ennek a jogszabályi javaslatnak a részleteit, illetve, ha 
közben felmerül valami, akkor nyilvánvalóan az lesz még. 

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy teljesen őszinte 
meglepetésemre és megdöbbenésemre dr. Kiss Róbert, volt országgyűlési képviselő 
tragikus hirtelenséggel elhalálozott. 1990–1998 között volt a jogelőd 
környezetvédelmi bizottság tagja, 1990–1994 között a dunai vízlépcsőrendszer 
kérdéseivel foglalkozó ideiglenes bizottság alelnöke volt. Engedjék meg, hogy annyit 
elmondjak, hogy a környezetvédelmi minisztériumban különböző tisztségekben 
nagyon sokat foglalkozott társadalmi, civil szervezetek problémáival, aktuális 
környezetvédelmi feladatokkal. A magam részéről nagyon jó emléket őrzök róla, és 
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minden bizonnyal a házelnök a plenáris ülésen fog megemlékezni az elhunyt 
képviselőtársunkról, így én most csak a tájékoztatást kívántam megtenni.  

Kérdezem, hogy egyebek kapcsán bárkiben merül–e fel még kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, megköszönöm 
mindenkinek a türelmét és a konstruktív hozzáállását a bizottsághoz, és a mai ülést 
bezárom. Mindenkinek további jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc.) 
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a bizottság alelnöke 
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a bizottság elnöke 
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