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Határozati javaslat címe: A külföldről érkező szennyvíziszap hazánkban történő lerakásának 
körülményeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
külföldről  érkező  szennyvíziszap  hazánkban  történő  lerakásának  körülményeit  feltáró
vizsgálóbizottság létrehozásáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A külföldről érkező szennyvíziszap hazánkban történő lerakásának körülményeit feltáró
vizsgálóbizottság létrehozásáról

A 2019.  június  26-án  a  sajtóban  megjelent  hírek  szerint  múlt  évben  több  mint  41  ezer  tonna
szennyvíziszapot  szállítottak  közúton  Horvátországból  Magyarországra.  A  több  mint  kétezer
kamionnyi  –  szennyvíztisztítás  melléktermékeként  keletkező  –  bűzös  masszát  Székesfehérvár
szélén,  egy lerakóhelyként  használt  régi  agyagbányában helyezték  el.  Ennek részleteit  tisztázni
szükséges, továbbá ki kell vizsgálni, hogy történt-e hasonló eset a közelmúltban. Ennek érdekében
az Országgyűlés vizsgálóbizottságot kíván létrehozni.

1.  Az Országgyűlés  az Országgyűlésről  szóló 2012. évi  XXXVI.  törvény 24-27. §-ai  alapján a
külföldről  érkező  szennyvíziszap  hazánkban  történő  lerakásának  körülményeit  feltáró
vizsgálóbizottság létrehozásáról határoz, az alábbiak szerint:

2. Az 1. pont szerinti vizsgálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) tárgya az ártalmatlanítási céllal
más  országból  származó  szennyvíziszap  hazánkban  történő  lerakásának  jelenlegi  körülményei,
különös  tekintettel  a  Horvátországból  Magyarországra  szállított  szennyvíziszap-lerakás
szabályosságának vizsgálatára.

3. A vizsgálat arra terjed ki, hogy

a) A szerződő felek rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel?

b) A semlegesítési eljárások szabályosan zajlottak-e?

c) Pontosan mennyi szennyvíziszap érkezett hazánkba a közelmúltban, és ez hol került elhelyezésre,
továbbá ezzel összefüggésben milyen jelenlegi szerződések vannak hatályban?

d) A szennyvíziszap használata során károsodott-e, és ha igen, milyen mértékben a környezet, az
állatvilág, illetve az emberi egészség?

e) Az elhelyezést megelőzően készültek-e hatástanulmányok, és ha igen, azokat figyelembe vették-e
a szerződéskötést megelőzően?

4. A Bizottság tevékenységéről 2019. december 31-ig jelentést készít, amely tartalmazza

a) a vizsgálóbizottság feladatát,

b) a vizsgálóbizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket,

c) a vizsgálat során feltárt tényeket, bizonyítékokat,

d)  az  együttműködésre  kötelezettnek  a  vizsgálóbizottság  ülésén  tett  észrevételeit  a  vizsgálat
módszereire és megállapításaira vonatkozóan,
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e) a vizsgálóbizottság tagjának a vizsgálóbizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgálat módszereire
és megállapításaira vonatkozóan,

f)  a  vizsgálóbizottság  által  vizsgált  üggyel  kapcsolatos  megállapításokat,  a  szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

5. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit,
az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

6. A Bizottság 12 tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak
szerint:

a) FIDESZ - 4 fő,

b) KDNP - 2 fő,

c) JOBBIK - 2 fő,

d) MSZP - 1 fő,

e) DK - 1 fő,

f) LMP - 1 fő,

g) PÁRBESZÉD - 1 fő

7.  A  Bizottság  elnökének,  alelnökeinek  és  tagjainak  megválasztására  a  képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az
vita  nélkül  határoz.  A Bizottság  elnökére  az  ellenzéki  képviselőcsoportok  közül  a  Jobbik,  két
alelnökére a Fidesz és az MSZP terjeszt elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.

8.  A Bizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait  érintő vizsgálatra,  és az ennek
alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája
során  –  figyelemmel  Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  25.  §-ára  és  az
Alkotmánybíróság  50/2003.  (XI.  5.)  AB  határozatára  –  a  feladatával  összefüggésben
meghallgatásokat  tarthat,  iratokat  kérhet  be.  A  kért  adatokat  mindenki  köteles  a  Bizottság
rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

9.  A Bizottság  tagja  a  Bizottság  döntése  alapján külön felhasználói  engedély nélkül  jogosult  a
Bizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adat felhasználására.

10. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A szakértői kutatások költségeit
az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

11.  A  Bizottság  megbízatása  a  tagjainak  megválasztásáról  szóló  országgyűlési  határozat
közzétételekor kezdődik.
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12. A Bizottság megbízatása a 4. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozat
meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig tart. A
jelentés  benyújtását  követően  a  Bizottság  tevékenysége  a  Határozati  Házszabály  szerinti
előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2019.  június  26-án  a  sajtóban  megjelent  hírek  szerint  múlt  évben  több  mint  41  ezer  tonna
szennyvíziszapot  szállítottak  közúton  Horvátországból  Magyarországra.  A több  mint  kétezer
kamionnyi  – szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező – bűzös masszát  Székesfehérvár
szélén, egy lerakóhelyként használt régi agyagbányában helyezték el.

A Pest Megyei Kormányhivataltól származó adatok szerint a horvát állami tulajdonban lévő Girk
Kalun 34 ezer, a Kemis Termoclean pedig 7 ezer tonna szennyvíziszapot hozott be hazánkba. A
sajtó  információja  szerint  a  külföldről  származó  fekete  masszát  beöntik  a  magyar  hulladék
anyagok mellé, a tárolást a Fehérvári Téglaipari Kft. végzi.

A  kormányhivatal  áprilisban  meghosszabbította  a  Girk  Kalun  szállítási  engedélyét,  ennek
eredményeként 2019. december végéig további 48 ezer tonna, vagyis mintegy 2400 kamionnyi
iszapot hozhat be Zágrábból.

A helyzetet  súlyosbítja,  hogy  a  fenti  vállalatról  kiderült,  hogy  két  éve  a  zágrábi  iszapot
egyszerűen a horvát mezőkre öntötte ki a vállalat egyik alvállalkozója. A környezetszennyezési
botrány miatt a Girk Kaluntól megvonták az egyik engedélyét, és egy ideig arról is szó volt,
hogy  elveszítheti  a  zágrábi  városvezetéssel  kötött  szerződését.  Sajtóértesülések  szerint  már
akkor, 2017-ben felötlött a Magyarországra való szállítás lehetősége.
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