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Illés Zoltán: A szocialista kormány bizonyára nem véletlenül változtatta meg a korábbi rendeletet

Gyurcsány Ferenc és a gyilkos vörösiszap

A tragédia a timföldgyártással fog
lalkozó Magyar Alumíniumtermelõ 
és Kereskedelmi Zrt. (Mal Zrt.) 
ajkai timföldgyárához tartozó vörös
iszaptározó gátjának átszakadása
kor történt. Múlt hétfõn mintegy 
egymillió köbméter vörösiszap 
lepte el a környezõ településeket. 
Az ár a Marcal folyót, késõbb a 
Rábát és a Dunát is elérte. A Marcal 
élõvilága lényegében kipusztult. 
A katasztrófahelyzetre tekin
tettel a kormányfõ ellátogatott a 
helyszínre. Orbán Viktor minisz
terelnök a helyszínen kijelentette, 
hogy a település vörösiszapárral 
sújtott részén „nem lehet élni”. 
Véleménye szerint minden segít
séget meg kell adni a település 
lakóinak, hogy akár a falu más 
részén, vagy akár más vidéken új 
életet kezdjenek. 

Ipari katasztrófa 
– Nem természeti katasztrófa, 
hanem emberi és ipari mulasztá
sok vezettek idáig. Ha ez a tragé
dia éjszaka történik, az itt élõ 20
30 családnak esélye sem lett volna 
a menekülésre, és most jóval több 
halottról beszélhetnénk – jelentet
te ki a kormányfõ. 

A tragédia helyszínérõl készített, 
a médiában bemutatott fotó és 
filmfelvételek mellett tovább sok
kolta a közvéleményt Bakonyi 
Zoltán, a Mal Zrt. cégvezetõje nyi
latkozata, aki szerint a lúgos isza
pot „egy erõs slaugos lemosással 

el lehet távolítani”. Lapzártánkig 
se a cégvezetõ, se a vállalkozás 
magyar tulajdonosai nem kértek 
bocsánatot, és nem ismerik el 
felelõsségüket sem. „Bekövetkezett 
egy környezeti katasztrófa, amely
nek jelen pillanatban nem tudjuk 
még megállapítani a pontos okát…” 
– áll a cég honlapján elérhetõ köz
leményben. A Nemzeti Nyomozó 
Iroda halálos tömegszerencsétlen
séget okozó, foglalkozás körében 
elkövetett veszélyeztetés ügyében 
folytat nyomozást a felelõsség 
megállapítása érdekében.

Az EU az oka?
A vörös iszap évekkel korábban 
még veszélyes anyagnak számított 
Magyarországon. A politika azon
ban közbeszólt: ezt a besorolást a 
Gyurcsánykormány – EUs irány
elvekre hivatkozva – megszüntette. 
– Az unió csak azt tiltja, hogy a 
közösséginél gyengébb elõírásokat 
alkalmazzon egyegy tagország, 
szigorúbbat viszont be lehet vezet
ni – nyilatkozta Illés Zoltán környe
zetvédelemért felelõs államtitkár. 
– 2004 elõtt azt írták, hogy veszé
lyes hulladék, 2004 után pedig azt, 
hogy nem veszélyes anyag.

Illés Zoltán úgy vélte, a timföld
gyártásban is érdekelt Gyurcsány 
Ferenc kormánya „bizonyára 
nem véletlenül” változtatta meg a 
korábbi rendeletet. 

Az Országos Környezetvédel
mi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Fõfelügyelõség az összes hazai 
vörösiszapzagytározó soron kívüli 
felülvizsgálatát rendelte el. 

Veszélyes zagytározók
– Négy nagy vörösiszaptározó van 
az országban. Évek óta azon dol
gozunk, hogy felhívjuk a figyel
met ezen anyagok veszélyeire, 
reméljük, a mostani eset kapcsán 
komolyabban foglalkoznak majd 
a kérdéssel – mondta el a Helyi 
Témának Simon Gergely, a Levegõ 
Munkacsoport munkatársa. 

A legnagyobb a Duna közelében 
található almásfüzitõi hétkazet
tás zagytározórendszer, amelynél 
külön gondot okozhat, hogy a táro
zók egy részébe egyéb veszélyes 
ipari hulladékot is elhelyeztek, és 
a legnagyobb kazetta nem fedett. 
A zöldszervezetek ökobombáról 
beszélnek, a megyei védelmi bizott
ság szakemberei viszont biztonsá
gosnak ítélték a létesítményeket.

A Gyurcsány Ferenc érdekelt
ségébe tartozó mosonmagyar
óvári zagytározóval kapcsolat
ban a Levegõ Munkacsoportnak 
már voltak korábban kifogásai. 
– Magyarországon 30–50 millió 
tonnányi mennyiségben négy 
nagy tározóban tartanak vörös
iszapot. Ezek veszélyes anya
gok, ezért célunk, hogy felszá
molják a vörösiszaptárolókat. 
A vörösiszap semlegesítése szá
mításaink szerint tonnánként 
50–100 ezer forintba kerülne.

A Levegõ Munkacsoport szakér
tõje lapunknak elmondta, õk már 
2006ban feljelentést tettek a Motim 
mosonmagyaróvári vörösiszap
tározója kapcsán, mivel a veszé
lyes anyagot tartalmazó kazettákat 
a helyi vízbázis fölé telepítették. 
Simon Gergely úgy véli, hogy sem 
a kármentesítésnek, sem a meglévõ 
tározókban – egyelõre biztos helyen 
– lévõ vörösiszap hatástalanításá
nak nem állami pénzbõl kellene 
megvalósulni, hanem a tulajdono
sokat kellene terhelje.

A Kormányzati Kommuniká
cióért Felelős Államtitkárságon 
lapunkat úgy tájékoztatták, hogy 
a kormány kezdeményezni fog 
minden olyan törvénymódosítást, 
amely arra irányul, hogy a kataszt
rófa nyomán napvilágra került sza
bályozatlanságokat megszüntesse. 
Egyebek mellett törvényben kíván

ja kötelezni a veszélyes hulladé
kot termelõ üzemeket a megfelelõ 
mértékû biztosítás megkötésére.

Természetesen a Helyi Téma 
igyekezett megszólaltatni az érin
tett cég képviselõit is. Megkerestük 
Bakonyi Zoltán titkárságát, azon
ban – egyebek között a felelõsséget 
firtató – kérdéseinkre lapzártánkig 
nem kaptunk választ. Honlapjukon 
elérhetõ közleményük szerint 
a cég jelenleg „nem tud és nem 
hajlandó foglalkozni az alaptalan 
rémhírek, megalapozatlan állítá
sok, rosszindulatú feltételezések 
kommunikációs elhárításával”.

Gyurcsány emberei?
A cég tulajdonosai Bakonyi Árpád, 
Tolnay Lajos és Petrusz Béla. 
Mindhárman szerepelnek a Napi 
Gazdaság A 100 leggazdagabb 2010 

címû kiadványában. Bakonyi Árpád 
és Petrusz Béla egyenként 16,5 mil
liárd forint vagyonával egyaránt a 
28. helyen áll, Tolnay Lajos pedig 
23 milliárd forintjával a 21. helyen. 
A kiadványból az is kiderül, hogy 
Bakonyi Árpád hobbija a környe
zetvédelem. Fodor Gábor a zöld
tárca korábbi vezetõjeként még 
Környezetünkért díjat is adomá
nyozott neki. A bauxitbizniszben 
korábban Gyurcsány Ferenc is 
érdekelt volt vállalkozásai kapcsán: 
õ a már említett Motim Rt.ben 
szerzett befolyást az Altus nevû 
cége révén. A korábbi miniszter
elnök üzleti kapcsolatban állt a 
Mal Zrt.vel, illetve annak tulajdo
nosaival is. A bakonyi bauxitbá
nyában például a Motim Rt.nek 
is volt részesedése, de korábban 
közös érdekeltségük volt a Bauxit 
Bányavagyonkezelõ Kft. is. 

Vörösiszap-ár öntötte el a múlt héten a Veszprém megyei Kolontárt, Devecsert, 
Somlóvásárhelyt és a környezõ települések egy részét mintegy negyven négyzet-
kilométeren. A súlyos katasztrófában – a lapzártánkkor rendelkezésre álló adatok 
szerint – heten vesztették életüket, és körülbelül százötven ember sebesült meg.  
Két eltûnt embert még lapzártánk után is kerestek a hatóságok.

Devecser utcái felismerhetetlenek, a vörös iszap elképzelhetetlen pusztítást végzett
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A Helyi Téma is gyûjtött adományokat

A Helyi Téma kiadója és szerkesztõsége személyes adományokkal segítette a vörösiszappal elárasztott tele-
pülések lakóit. Lapunk tulajdonosa, Vitézy Tamás a Nemzeti Összefogás Alapítvány nevében hatmillió forintot 
ajánlott fel a katasztrófa sújtotta falvakban élõk részére.


