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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Visonta a magyar Csernobil? Mit titkolnak a Mátrai Erőmű 
üzemzavara kapcsán?" 

Tisztelt miniszter úr!

Már  több  mint  két  hete,  hogy kiderült,  a  Mátrai  Erőműből  szúrós  szagú,  kénes,  foszforos  gáz
szivárgott ki. A kormány a mai napig nem adott részletes tájékoztatást arról, hogy milyen mérések
történtek  és  azok  milyen  eredménnyel  szolgáltak.  Eközben  sorra  kerülnek  nyilvánosságra
aggasztóbbnál aggasztóbb információk.

November  12-én  amikor  a  szivárgás  megtörtént,  többen  rosszul  lettek  az  erőműben.  Ők
hányingerre,  fejfájásra,  szem és  torokirritációkra panaszkodtak.  Egy nyilvánosságra került  belső
tájékoztató szerint kénhidrogént, nitrogén-monoxidot és foszfor-hidrogént mértek a műszerek, az
egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációban. A katasztrófavédelem lezárta a szivattyúház
50 méteres körzetét, és megtiltotta az átjárást az Őzse-völgyi víztározóhoz.

A katasztrófavédelem méréseiből nem derült ki mi áll a háttérben.

Később kiderült az is, hogy november 15-én nem engedték ki az iskola épületéből a gyerekeket, de
nem világos ki és miért adott erre utasítást, mekkora volt a veszély.

Amit tudunk az az, hogy az élővilágot is kezdi felemészteni az erőmű. Többen jelezték, hogy a
Visonta melletti Bene-patakból kipusztultak a halak, most pedig a patak színe szürke és habzik. Ez
azonban nem minden. A 24.hu talált az erőmű mögött egy közel tíz centiméter átmérőjű műanyag
vezetéket, ami a beszámolójuk szerint szúrós szagú folyadékot szállít egy útmenti kútba, ahonnan a
víz egy Detk felé csordogáló kis érbe ömlik, ahol a folyadék kékesszürkére festi a vizet. Egy biztos,
valami bűzlik, felelősséggel tartozik a kormány a helyi lakosság felé. Az nem megnyugtató, hogy az
emberek félnek, tapasztalnak valamit, és a kormány nem képes megnyugtató választ adni.



Tisztelt miniszter úr!

Mit titkolnak Visontán? Ugye nem ez lesz a magyar Csernobil? Kérem, adjon tájékoztatást arról,
hogy milyen  mértékű  szennyezést  mért  a  Katasztrófavédelem és  mi  okozta  ezt?  Kérem,  adjon
választ  arra  a  kérdésre  is,  hogy  mit  tesz  a  kormány  a  folyamatos  szennyezés  megszüntetése
érdekében?

Tisztelettel várom válaszát!
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