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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: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit szállítanak Kolontárra a szlovén veszélyes 
hulladékot rejtő kamionok?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Az  elmúlt  hónapokban  több  alkalommal  is  felhívtam a  figyelmet,  írásbeli  kérdést  intéztem az
illetékes  miniszter  felé  valamint  közadatigényléseket  nyújtottam  be  különböző  államigazgatási
szervezetk  felé.  Ezen  információkból  egyértelműen  kitűnik,  hogy  több  százezer  tonna
szennyvíziszap landol Magyarországon.
Egyértelmű, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal adta ki azokat az engedélyeket, amelyek alapján
Horvátországból hatalmas mennyiségű szennyvíziszapot szállítanak Magyarországra, és teszik azt
le  Székesfehérvár  mellett,  illetve  Pápa mellett,  Tapolcafőn.  Minkét  helyen személyesen jártam.
Magam is meggyőződtem a lerakás tényéről. Sőt a tapolcafői áldatlan állapotokról is. Régebben
fényképeket is posztoltam az elhullott állatról a szétfolyó szennyvíziszapról, az inert és fémhulladék
egy helyen történő lerakásáról.

A sajtó nyilvánossága előtt mutattam be az eddig beszerzett dokumentumokat. Többek között: két
év alatt különböző kvóták szerint és eltérő kódszámok alapján, a Pest Megyei Kormányhivataltól
származó információk szerint, a horvát állami tulajdonban lévő Girk Kalun előbb 34 ezer, a Kemis
Termoclean pedig 7 ezer tonna szennyvíziszapot hozott be Magyarországra. Az exporttal a két cég
lényegében  megszabadította  Horvátországot  Zágráb  teljes  évi  szennyvíziszaptermésének
elhelyezési gondjától. Csak megjegyzem, a horvát főváros napi 100 tonnányi iszapot termel, ez a
mennyiség teszi ki az országban keletkező iszap felét.

A fentieken túl,  szintén a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  adatai  alapján,  2018-ban 41 ezer  tonna
szennyvíziszap behozatalára adott ki engedélyt, ennek alapján a horvát állami tulajdonban lévő Girk



Kalun 34 ezer, a Kemis Termoclean pedig 7 ezer tonna szennyvíziszapot hozott be Magyarországra.
Az idei évre nemcsak meghosszabbították Girk Kalun szállítási engedélyét, hanem megemelték a
kvótáját, ennek alapján 48 ezer tonna szennyvíziszapot szállíthat be Zágrábból az év végéig.

Különbőző  forrásokból  tudom,  hogy  2018-ban  Szlovénia  egy  éves  termelésének  megfelelő
mennyiségű  szennyvíziszap  érkezett  két  magyar  feldolgozótelepre!  Ezen  túl,  személyesen  is
meggyőződtem arról, hogy szlovén rendszámú kamionok is hoznak és ürítenek szennyvíziszapot
hazánkban. A múlt hónapban fél éjszakát a horvát és fél éjszakát a szlovén határon töltöttem (erről
is  tettem ki  posztot  és fotót).  Közérdekű adatokat  kértem, amit  eddig nem kaptam meg a Pest
megyei  Kormányhivataltól.  Nagyképűen  küldtek  egy  linket,  ahol  tájékozódhatom.  Nos,  azon
semmilyen  érdemi  információhoz  nem lehet  hozzájutni.  Pedig  a  hivatal  számára  havi  és  éves
összegző jelentéseket kell adni. Ebből egy-két kattintással minden további nélkül elküldhették volna
a kért adatokat. Azt hiszem, valamit nagyon el akarnak titkolni!!!

Egyébiránt ezeket az egyszerű kérdéseket tettem fel:

1. 2015. január 1.  és 2019. július 19.  között  milyen engedélyeket  adtak ki,  hányat  és kiknek a
részére külföldről származó szennyvíziszap Magyarországra történő beszállítására?

2. 2015. január 1.  és 2019. július 19.  között  milyen engedélyeket  adtak ki,  hányat  és kiknek a
részére külföldről származó szennyvíziszap Magyarországon történő elhelyezésére, lerakására?

3. Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  beszállítására  kaptak
engedélyt 2017-ben, 2018-ban, és 2019-ben?

4. A Szlovéniából érkező szennyvíziszapot szállító cégek milyen mennyiség Magyarország területén
történő szállítására kaptak engedélyt 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben?

5. A  Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  elhelyezésére,
lerakására kaptak engedélyt 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben?

6. Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  beszállítására  kaptak
engedélyt 2017-ben?

7. A  Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  elhelyezésére,
lerakására kaptak engedélyt 2017-ben?

8. Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  beszállítására  kaptak
engedélyt 2016-ban?

9. A  Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  elhelyezésére,
lerakására kaptak engedélyt 2016-ban?

10. Szlovéniából érkező szennyvíziszapot szállító cégek milyen mennyiség beszállítására kaptak
engedélyt 2015-ben?

11. A  Szlovéniából  érkező  szennyvíziszapot  szállító  cégek  milyen  mennyiség  elhelyezésére,
lerakására kaptak engedélyt 2015-ben?

Ön Miniszter Úr közel két hónappal ezelőtt az alábbiakat mondta:
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"A  szennyvíziszap  külföldről  történő  behozatalát  a  magyar  hatóságok  a  jövőben  nem  fogják
engedélyezni.  A magyar kormány a környezetvédelem oldalán áll  és más szennyeséből sem kér,
ezért nincs szükség külföldről szennyvíziszap behozatalára."

Ezzel szemben én azt látom, hogy Székesfehérvárra estleg Tapolcafőre lehet,  hogy nem hoznak
szennyvíziszapot, de gyanús, szlovén rendszámú kamionok a nemzetközi „A” jelzéssel (fertőzőnek
minősülő  anyagokat  szállító  jármű  pl.  fekália,  szippantó,  élelmiszerhulladék…)  jelennek  meg
reggelente Kolontáron a vörösiszap katasztrófa helyén! A múlt héten magam is a helyszínen jártam
és  tényként  rögzítettem,  hogy  szlovén  rendszámú  kamionok  szállítanak  fertőzőnek  minősülő
anyagokat a MAL ZRT telephelyére. A 10 ember halálát követelő és közel 150 ember sérülését
okozó katasztrófa nem volt elég? Akkor a nyilvánosságra hozott adatok szerint ez volt a vörösiszap
összetétele:

40–45% Fe2O3 vasoxid, ez adja az iszap vörös színét

10–15% Al2O3 aluminiumoxid

10–15% SiO2 (szilíciomdioxid) nátrium- vagy kalcium-alumínium-szilikátként van jelen

6–10% CaO kalciumoxid)

4–5% TiO2 titándioxid

5–6% Na2O nátriumoxid

Éppen ezért kérdezem Miniszter Urat:

- Mit szállítanak Kolontárra a szlovén veszélyes hulladékot rejtő kamionok?

- Ki adott engedélyt erre?

- Mikortól és meddig szállítanak veszélyes hulladékot Kolontárra?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. október 1.

Korózs Lajos

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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