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Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért
felelős miniszter
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért kell Magyarországra hozni a horvát
szennyvíziszapot?"

Tisztelt Miniszter Úr!
A horvát Környezetvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 2014. január 16-án a GIRK Kalun
cég a horvát hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően kérelmet nyújtott be a Minisztériumnak
a veszélyes hulladékok kezelésére (hőhulladék-hasznosítási folyamat) vonatkozó engedély
kiadására / harmonizálására, mivel már korábban rendelkezett hulladékgazdálkodási engedéllyel a
korábbi hulladékról szóló törvény szerint.
Az adminisztratív eljárást lefolytatták, és 2015. október 5-én adták ki a Drnis-i mésztermelő
telephelyen a hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt.
2017-ben változás történt a cég életében, hiszen a horvát Környezetvédelmi Felügyelet
megállapította, hogy 566 tonna szennyvíziszapot raktak le jogellenesen a mezőkön, minden
engedély nélkül. Ezek után a horvát közigazgatási bíróság megsemmisítette a veszélyes hulladék
kezelésére vonatkozó engedélyét a cégnek.
A Girk Kalun olyan fuvarozót bízott meg a szennyvíziszap szállításával és illegális lerakásával,
akinek még a szállításra sem volt olyan engedélye, mint a Girk Kalun-nak.
A Girk Kalun 50 millió kuna, (ami több mint kettő milliárd forint) értékű munkát nyert el, de a
tisztítókból származó iszapnak a horvátországi Drnišre kellett volna megérkeznie égetésre.
Annak a bejelentésnek ellenére, hogy Zágráb városa megszünteti a szerződést velük, ez végül nem
történt meg.

Zágrábban továbbra is végzik tevékenységüket, és a zágrábi hatóságok még azt is támogatják, hogy
új pályázat kiírása nélkül is lehetővé teszik számukra, az iszap elszállítását.
Mivel a cég lebukott és engedélyét is elveszítette, a zágrábi szennyvíziszap nagy problémát okoz,
naponta 100 tonnát termelnek a szennyvíztisztító üzemben, amit lehetetlen hosszú távon tárolni.
A drniši Girk Kalun cég 2017 októberében Zágráb városával aláírta a szerződést az iszap
szállítására a zágrábi szennyvíztisztítóval, de ezek után, az iszap a Međimurje megyei mezőkbe
került az égető helyett.
A drniši Girk Kalun cég 2018 évben Magyarország területére 34394 tonna szennyvíziszapot
szállított, és ez még nem a teljes feldolgozottság alapján közölt adat.
Amennyiben hozzáadjuk a KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. által Magyarországra hozott
szennyvíziszap mennyiséget, ami 17715 tonna az eddig feldolgozott adatok szerint, nyilvánvaló,
hogy a Horvátországból behozott 52109 tonna szennyvíziszap, nem csak a zágrábi
szennyvíztisztítóból érkezett. Ez 60%-al több, mint ami Zágrábban keletkezik.
Ha figyelembe vesszük azt, hogy csak a zágrábi szennyvíztisztítóból naponta 100 tonna iszap kerül
ki, valamint a horvát hatóságok által közölt adatokat, miszerint a zágrábi szennyvíztisztítóban
keletkezik a horvát iszap több mint fele, lassan eléri a Magyarországra szállított iszap mennyisége, a
Horvátországban keletkezett összes mennyiséget.
A drniši Girk Kalun cégről itt olvashatnak:
https://www.24sata.hr/news/nevjerojatan-kraj-nisu-izgubili-posao-a-nezakonito-vozili-mulj-556400
http://tris.com.hr/2017/11/kako-je-milan-bandic-transferirao-zagrebacki-otpad-u-drnis-legalnomuljanje-s-muljem-i-gradanima/
https://www.24sata.hr/news/dosta-zaga-enja-bacali-opasni-mulj-pa-su-im-oduzeli-dozvolu-551760
https://www.24sata.hr/news/inspekcija-potvrdila-lagali-su-mulj-su-odlagali-protuzakonito-552050
Elfogadhatatlan, hogy egy olyan horvát cég szállíthat Magyarországra szennyvíziszapot, akinek az
engedélyét 2017 évben a horvát hatóságok is visszavonták.
Szükséges és indokolt lenne a Girk Kalun cég Magyarországon kiadott engedélyeinek
felülvizsgálata, de a történtek ismeretében annak visszavonása, és a horvát szennyvíziszap
Magyarországra történő szállításának azonnali leállítása volna szükséges, és elfogadható.
Mindezek miatt kérdezem Miniszter Urat:
- A fentiekre hivatkozva kérem tájékoztatását arról, hogy a Girk Kalun cég rendelkezik-e
Magyarországon engedéllyel, és azt ki adta ki?
- Hova szállítja a Girk Kalun cég a horvát szennyvíziszapot?
- Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a határon túlról, elsősorban Horvátországból, ilyen
mennyiségű szennyvíziszap ne érkezhessen Magyarországra, hiszen az is problémát okoz, hogy a
Magyarországon keletkezett szennyvíziszapot elhelyezzék, és a jogszabályoknak megfelelően
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ártalmatlanítsák?
- Kérem tájékoztatását arról is, miért lehetséges az Magyarországon, hogy egy ilyen cég végezhet
ilyen tevékenységet? Ez akkor is elfogadhatatlan, ha alvállalkozókkal végeztetik a munkát, főleg
annak tudatában, hogy a cég alvállalkozói mekkora környezetszennyezést okoztak az iszap illegális
lerakásával.
- Mikor fogják leállítani a határon túlról érkező szennyvíziszap szállítását?
Budapest, 2019. május 8.
Korózs Lajos
országgyűlési képviselő
(MSZP)
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