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Tárgy:  

Az almásfüzitői VII-es tározóban zajló tevékenység engedélyeinek azonnali felfüggesztése 

 

Tisztelt Németh Zoltán Igazgató Úr! 
 
Az Önök illetékességi területén az almásfüzitői VII-es vörösiszap-tározóban zajló 
tevékenységet 2010. április 22-én engedélyezte az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Az évtizedekkel ezelőtt épült és szigeteletlen 
tározó területén a Tatai Környezetvédelmi Zrt. hulladékok komposztálására kapott 
engedélyt: évente több mint 400.000 tonna, 400-nál több fajta hulladékot szállíthatnak oda. 
Ezek között 161-féle veszélyes hulladék szerepel, maximum évi 132.000 tonna 
mennyiségben, melyek között számos szervetlen vagy köztudomásúan nem komposztálható 
veszélyes hulladék is megtalálható.  
 
A Greenpeace nemzetközi hulladékgazdálkodási szakértőt és környezetvédelmi jogászt kért 
fel, hogy értékelje a tározóban zajló tevékenységet és annak engedélyét. Ezúton küldöm a 
Karl E. Lorber professzor (az osztrák leoben-i egyetemen működő Fenntartható 
Hulladékkezelési és Technológiai Intézet igazgatója, hitelesített bírósági igazságügyi 
szakértő) és Dr. Kiss Csaba (az EMLA, Környezeti Management és Jog Egyesület igazgatója) 
eredeti szakvéleményét. 
 
Karl E. Lorber professzor többek között megállapította, hogy “Az almásfüzitői tározó 
kockázata jelentős. Szennyezőanyagok nagy mennyiségű környezetbe kerülésére lehet 
számítani és ezzel nagy veszélynek teszik ki a magyarok az emberi egészséget, a talajvíz 
készleteket, és a Natura 2000 területeket. Különösen így van ez kivételes természeti 
jelenségek esetén (jelentős csapadékmennyiség, árvíz, földrengés). Véleményem szerint 
azonnali cselekvésre van szükség. A “komposztált” veszélyes hulladék folyamatos lerakását 
le kell állítani, annál is inkább, mivel ez a technológia korszerűtlen. Almásfüzitőn csak 
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összekeverik a veszélyes hulladékokat, és nem játszódnak le a komposztálásra jellemző 
folyamatok. A szennyezőanyagok nagy része nem bomlik le, és nem is köti meg őket semmi. 
Így lehetséges ugyan csökkenteni a szennyezőanyagok koncentrációját, a szennyezőanyagok 
mennyisége azonban évente 132 ezer tonnával nő. A módszer elavult és a fenntarthatóság 
elveivel ellentétes. ” 
Dr. Kiss Csaba álláspontja szerint „a Tatai Környezetvédelmi Zrt.-nek a győri székhelyű 
környezetvédelmi felügyelőség által kiadott engedélye számos kifogásolható elemet 
tartalmaz. A határozatban nincs szó arról, hogy hogyan teljesülnek a veszélyes hulladékok 
összekeverésének jogszabályi feltételei, hogy milyen hatása lehet a tevékenységnek a 
Natura 2000-es védettségű Dunára. A felvetett jogszerűségi kérdések megoldására az 
engedély visszavonását javasoljuk.” 
 
Igazgató úr! 
Kérjük, hogy a Tatai Környezetvédelmi Zrt. számára 2010. április 22-én kiadott 392-6/2010 
számú engedélyt a hulladékok veszélyessége és nagy mennyisége, valamint a szigeteletlen 
tározó miatt fennálló állandó jelentős környezeti és egészségügyi kockázat miatt 24 órán 
belül függessze fel, rendelje el annak felülvizsgálatát és állíttassa le a tározóba zajló 
hulladékok beszállítását! 
 
Kérjük, hogy sürgősen értesítsen az ügyben megtett lépésekről! 
 
Budapest, 2011. október 17. 
 

A további együttműködés reményében, tisztelettel 
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