1143 Budapest
Zászlós utca 54.
Tel: +36 1 392 7663
Fax: +36 1 200 8484
info@greenpeace.hu
www.greenpeace.hu

Orbán Viktor miniszterelnök úr részére
Miniszterelnöki Hivatal Irodaháza
1055 Budapest V. Kossuth Lajos tér 4.
Tárgy: Almásfüzitői vörösiszap-tározók

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ön a kolontári katasztrófánál személyesen is szembesült egy vörösiszap-tározóban bekövetkezett baleset
környezetre káros, halálos hatásaival. Megerősítette a Katasztrófavédelmet és komoly anyagi forrást
biztosítva rendbe hozatta a szennyezett területet és településeket. Az azonban nem világos a Greenpeace
számára, hogy milyen érdemi lépések történtek a lehetséges újabb ipari katasztrófák megelőzése
érdekében!
Tudomásunkra jutott, hogy az almásfüzitői vörösiszap-tározókba évek óta és a jövőben is legalább még
négy évig veszélyes hulladékokat szállítanak – jelenleg több mint évi százezer tonnát -, ami veszélyezteti
a környezetet és a Dunát. Annál is inkább, mert a tározónak és falainak állapota nem megnyugtató, sőt a
cég nyilatkozatai alapján nincs szigetelése sem. Az ártéri vörösiszap-tározó önmagában is kockázatot
jelent a környezetre, amit a cég a tevékenységével évről évre tovább növel.
Miniszterelnök úr! Azért fordulok Önhöz, mert meggyőződésem, hogy ebben az ügyben csak Ön tud
gyors és hatékony intézkedést megvalósíttatni. A Greenpeace véleménye szerint a Környezetvédelmi
Felügyelőség olyan tevékenységet engedélyezett, ami több szempontból is kívánnivalót hagy maga után.
Nem veszélyes anyagokra szabott tározóban komposztálás fedőnév alatt vörösiszapot és a
legkülönbözőbb veszélyes anyagokat összekeverve nem csökkentik a környezeti és egészségügyi
kockázatot, hanem jelentősen növelik.
Ha a közvetlen Duna mentén lévő, vörösiszappal és számos erősen toxikus anyaggal telerakott tározóval
valami komoly baleset történik, azonnal nemzetközi katasztrófa is bekövetkezik, hiszen a folyó túlpartja
már Szlovákia. Bármely katasztrófa esetén sokmilliárdos költséget jelenthet az adófizetőknek a
kármentesítés.
Kérem, ne várja meg, amíg bekövetkezik az újabb baj! A katasztrófák, a szennyezés megelőzése mindig a
legolcsóbb és a legelőnyösebb a környezet és a társadalom számára.
Kérem, hogy haladéktalanul állítsa le az ott folyó tevékenységet, vizsgáltassa felül az engedélyeket és
tevékenységet, valamint szüntesse meg ezt a veszélyforrást!
Tisztelettel kérem, hogy tájékoztasson, hogy milyen lépéseket tervez és tesz a veszély mérséklésére, és
hogy ezek miként csökkenthetik a tározó jelentette kockázatot!
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