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Aradszki András: A Mal nem zárhatja ki saját felelõsségét

Jó irányban az ország 
PEST  MEGYE  –  Aradszki  András,  a  térség  ország
gyûlési képviselõje a Veszprém megyei szomorú ese
mények kapcsán is kénytelen volt elõvenni szaktudá
sát.  Arra  kértük,  számoljon  be  az  Országgyûlésben 
megválasztása óta végzett munkájáról. 

Esztergomi séfek 
fõznek Joliera

Angelina Jolie jövõ szerdán érke-
zik Esztergomba, ahol több jele-
netet forgat készülõ filmjéhez, 
amely egy szerb férfi és egy bos-
nyák nõ között kibontakozó sze-
relmet mutat be. A városban már 
épülnek a díszletek a Bottyán 
János híd környékén, illetve a 
Szent Tamás-hegyen. A járókelõk 
a forgatás idején Esztergom bel-
városában egyebek közt katonai 
jármûvekkel, homokzsákokkal, 
törmelékkel és lövésnyomokkal 
találkozhatnak majd, sõt akár 
személyesen Angelina Jolie-val 
is. Jolie-t a forgatás alatt két esz-
tergomi séf, Bencze László és 
Faluközi Attila szolgálja ki. – Az, 
hogy most Angelina Jolie-nak 
fõzünk, egyáltalán nem befo-
lyásolja a munkánkat, maxi-
mum egyfajta különleges lelki 
pluszt ad – véli Bencze László. 
– Azt vallom, hogy minden 
egyes vendégnek ugyanolyan 
finom ételt kell készíteni – tette 
hozzá Faluközi Attila. A két séf 
elmondta: a világsztárnak egyál-
talán nincsenek különleges 

kérései, egyszerû és egészséges 
ételeket fogyaszt, amellett, hogy 
megkóstol egy-két „nehezebb” 
magyar ételt is. lvp

Bencze László és Faluközi Attila 
egy-két magyaros ételt is fel-
szolgál Angelina Jolie-nak és 
családjának  

Jövõ szerdától Esztergomban forgatja háborús film
jének  több  jelenetét  Angelina  Jolie.  A  világhírû 
színésznõre,  Brad  Pittre  és  egész  családjukra, 
illetve  a  stábra  a  forgatás  alatt  két  esztergomi 
szakács,  Bencze  László  és  Faluközi  Attila  fõz.

– Hogyan értékeli az Országgyûlés 
eddigi munkáját? 

– Nehéz idõszakon vagyunk túl. 
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a 
2010-es évre vonatkozó költségve-
tés alultervezett volt. Emiatt igen 
jelentõs hiánytúllépéssel kell szá-
molni a parlamentnek. Ennek a 
kiküszöbölésére, az eredeti célok 
elérése érdekében kellett külön-
adókat bevezetni. Ezek elsõsorban 
azt a célt szolgálják, hogy az 
Európai Unió felé tett vállalásait 
Magyarország teljesíteni legyen 
képes. A választók arra adtak 
nekünk felhatalmazást, hogy a 
gazdasági válságot úgy próbáljuk 
kezelni, hogy az ne az egyszerû 
embert nyomorítsa, hanem más 
megoldásokat találjunk. Azt 
hiszem, hogy a kormány két akció-
tervében megfogalmazott hangsú-
lyok, célok és eszközök jó irányba 
indítják el az ország sorsát. 

– A Fenntartható Fejlõdés 
Bizottság tagjaként az Ország
gyûlésben sok munkája volt a 
vörösiszapkatasztrófa kapcsán. 
Jogászként hogy látja, mennyire 
van szükség a vonatkozó jogsza
bályok módosítására? 

– A vizsgálati eredmények azt 
mutatják, hogy ha a hatályos jog-
szabályokat szakértelemmel és jó 
szándékkal hajtják végre, akkor 
azok is alkalmasak lehettek volna 
arra, hogy a katasztrófát megaka-
dályozzák vagy a hatását kisebbít-
sék. Ettõl függetlenül nem árt a 
jogszabályok átnézése, és a végre-
hajtásuk ismételt kontrollálására 
is szükség van. 

– Többször is felszólalt a parla
mentben a katasztrófa kapcsán. 

– Kétszer is kérdést intéztem 
a szakminiszterhez. Mindegyik a 
felelõsség és a joggyakorlat pár-
huzamba állításából indult ki. Az 
egyik kérdés arra vonatkozott, 
hogy a katasztrófavédelmi tör-
vényben meghatározott biztonsá-
gi elemzés kérdésében követke-
zetes volt-e a hatóság álláspontja. 
Másik interpellációmban arról 
kértem tájékoztatást, hogy mit 
akar tenni a kormány a jövõben. 
Kívánja-e ismételten felülvizsgálni 
azokat az ipari létesítményeket, 
ahol elegendõ biztonsági elemzést 
végezni. A biztonsági elemzésre 
kötelezett cégeknek ugyanis nem 
kell olyan adatokat szolgáltatniuk 
a katasztrófavédelemnek, amely 
alapján a hatóság elkészítheti a 
külsõ katasztrófavédelmi terve-
ket. Mint a kolontári, devecseri 
katasztrófa is mutatja, ilyen nem 
volt a Mal Zrt.-nek. Ez egy hely-
telen jogszabály-értelmezésbõl, 
egy helytelen katasztrófavédelmi 
besorolásból származott.  

– Vannak, akik azt is vitatják, 
hogy a vörösiszap veszélyes hulla
déknak minõsül. 

– Kétségtelen, hogy 2004 végén 
a vonatkozó környezetvédelmi 
miniszteri rendeletet módosítot-
ták, és azt írták, hogy a vörös-
iszap önmagában véve nem 
veszélyes hulladék. Határozott 
jogi, szakmai véleményem azon-
ban az, hogy abban a formában, 
ahogy Ajkán tárolták, a hatályos 
jogszabályok szerint is veszélyes 
hulladéknak minõsül. Éppen 
ezért a jogszabály-értelmezé-
sek alapján a Mal nem teheti 
meg, hogy kizárja a felelõsségét 

az ügyben. Mindenféleképpen 
neki kell megfizetni a kataszt-
rófavédelmi elhárítás, a talaj- és 
vízszennyezés költségeit, vala-
mint a természetes személyek 
és az önkormányzatok vagyon-
tárgyaiban okozott károkat, ami 
összességében horribilis összeg. 

– Választókörzetében is van
nak veszélyes üzemû ipari léte
sítmények. Ott nem kezdeménye
zett kivizsgálásokat a biztonság 
kedvéért? 

– Könnyebb helyzetben vagyok, 
mert a jogász alapvégzettségem és 
korábbi munkahelyem – a Mol –  
kapcsán ennek ismeretében va-

gyok. A battai létesítmények, a 
Dunamenti Erõmû és az olajfi-
nomító is veszélyes üzemnek 
minõsül. Ezért mindkettõ biz-
tonsági jelentésre is kötelezett. 
Ezt mindkét cég a kellõ idõben 
benyújtotta. A hatóság a két cég-
gel együttmûködve elkészítette a 
lakosságot érintõ katasztrófavé-
delmi tervet. Mindemellett mind-
két üzemben igen magas szintû 
a biztonságtechnikai intézményi 
rendszer. Megjegyzem, hogy tudo-
másom szerint a Mol dunai fino-
mítójában rendszeresen vannak 
szimulált katasztrófavédelmi gya-
korlatok is. � GB

A képviselõ szerint a hatályos jogszabályok alkalmasak lettek volna, 
hogy a katasztrófát megakadályozzák, vagy a hatását kisebbítsék

Aradszki András két katasztrófavédelmi kérdést intézett a szakminiszterhez
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