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Tárgy: Válaszlevél az almásfüzitői vörösiszap-tározók ügyében 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Köszönjük szépen válaszlevelét! Szeretnénk pár Ön által felvetett szakmai kérdésre válaszolni. 
 
A Tatai Környezetvédelmi Zrt. - a vörösiszap több mint 20 éve nem befejezett befedésére hivatkozva - 
évek óta veszélyes hulladékok tömegét rakja le a területre. Az Almásfüzitő felé eső kazettákra magas 
nehézfémtartalmú veszélyes anyagokat, például galvániszapot rakott le, míg a 2010-es új engedély 
szerint a VII-es kazettára hordhat több mint 160 féle veszélyes hulladékból és számos egyéb nem 
veszélyes hulladékból kevert több százezer tonnányi elegyet. A veszélyes hulladékot a világ fejlett 
országaiban, így az Európai Unióban is, meghatározott technikai feltételeknek megfelelő veszélyes 
hulladéklerakóba kell hordani vagy a hulladékot elismert módszerekkel hasznosítani, ártalmatlanítani 
kell, és kifejezetten tiltott a szennyezők keverése. 
 
A porzásmentesítés a cég feladata, ezt vállalta. A tározó megfelelő lefedésének szükségessége 
számunkra sem kérdéses, ezt már rég be kellett volna fejezni. Az országban hasonló vörösiszap-
tározót sokkal gyorsabban lefedtek már, biztosítva, hogy ne történjen kiporzás. Veszélytelen 
anyagokkal a porzásmentesítést jóval gyorsabban be lehetett volna és be is lehetne fejezni. A győri 
környezetvédelmi felügyelőség feladata lett volna elrendelni az évek óta porzó tározók 
szennyezésének a csökkentését. Ezt mégsem érte el, így Neszmélyben, illetve Almásfüzitőn két 
évtizede folyik a „rekultiváció”. A gazdasági ügyekhez kevéssé értők számára is világos, hogy a Tatai 
Környezetvédelmi Zrt.-nek nyilván anyagilag sokkal előnyösebb, ha elhúzhatja a letakarást, és a 
normális elfogadott, agyagrétegből és földből álló lefedés helyett többszázféle veszélyes és nem 
veszélyes hulladék több millió tonnányi elegyét viheti a tározókra. 
 
A Greenpeace szerint a Tatai Környezetvédelmi Zrt. által az almásfüzitői vörösiszap-tározó felszínén 
végzett tevékenység veszélyezteti a környezetet. Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség is 
elismeri, hogy a tározók környékén a talajvíz erősen szennyezett, és hogy ezt a szennyezést a 
vörösiszap-tározók okozzák. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon a tározóra lerakott toxikus anyagok is a 
talajvízbe, a környezetbe, esetleg a Dunába jutnak.  
 
Köszönettel megvizsgáltuk az Ön által a figyelmünkbe ajánlott MTA tanulmányt. Szeretnénk felhívni a 
figyelmét arra, hogy a tanulmány általában a komposztálási technika hatékonyságát mutatja be, ám 
egyáltalán nem ad megnyugtató válaszokat az általunk felvetett kérdésekre.  A VII. kazettára 
hordható szervetlen szennyezőkből és nem lebomló vagy toxikus anyaggá bomló hulladékokból 
ugyanis egyáltalán nem bizonyított, hogy megfelelő talaj, komposzt képződne. A Tatai 
Környezetvédelmi Zrt-nek, sem korábban, sem most nem írják elő számtalan, a veszélyes hulladékra 
jellemző szennyezők vizsgálatát, ráadásul a sokszáz veszélyes vegyület egy része elbomlás esetén 
még veszélyesebb bomlásterméket eredményez.Például rákkeltő dioxinok mérésére sincs előírás, 
pedig lehet ide hulladékégetésből származó, szinte biztosan dioxinokat tartalmazó pernyét is 
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szállítani. A cég vezetése is azt nyilatkozata korábban, miszerint távol kell tartani az embereket a 
tározóktól, nehogy lekaszálják a területen lévő füvet, mert az sok toxikus elemet tartalmazhat.  
 
A levelében jelzi, hogy azért nincs talajvíz szennyezettséget mérő kút a tározó Duna felöli oldalán, 
mert a Reflex Egyesület fellebbezett ez ellen. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a Felügyelőség az 
aktívan használt VII-es tározótól igen távol, folyásiránynak felfelé jelölt ki egy új mérőkutat és a győri 
Reflex környezetvédő szervezet azért fellebbezett, hogy a tározó mellett és ne tőle távol, valamint 
folyásiránynak lefelé legyen mérés és ne csak a vörösiszap és timföldgyártás szennyezőit mérjék, 
hanem a tározóba lerakott szennyezést is. A fellebbezést a Felügyelőség természetesen elutasította. 
Többek között ezért és a környezetet veszélyeztető engedély ellen demonstrált október 19-én a 
Greenpeace az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség győri 
épületénél.  
 
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogyha a Felügyelőség vagy az Ügyészség, esetleg az uniós szervek 
nem lépnek, akkor a cég még négy évig hordhat közvetlenül a Duna partján álló tározóba a 
többszázezer tonna veszélyes hulladékot, mindenfajta érdemi ellenőrzés nélkül. Ha bebizonyosodik, 
hogy félelmeink mégsem voltak alaptalanok, akkor a kármentesítés folyamatosan növekvő, akár 
százmilliárdos költségeit félő, hogy már közpénzből kell fizetnünk és senki sem tudja, hogy milyen 
veszélyes szennyezésnek lesznek kitéve Almásfüzitő és környékének lakosai. 
 
Budapest, 2011.december 12. 
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