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Dr. Szabó Máté, alapvető jogok biztosa
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Budapest, Nádor utca 22. 1051
Tárgy: Almásfüzitői vörösiszap‐tározók

Tisztelt Dr. Szabó Máté Országgyűlési Biztos Úr!
Az Országgyűlési Biztosi Hivatal átszervezését követően Önhöz kerültek, többek között, a
környezetvédelmi kérdések is. Örömmel olvastuk írását, miszerint Önnek is prioritást
jelentenek a környezeti ügyek.
A Greenpeace Magyarország Egyesület 2011. szeptember 30‐án beadvánnyal fordult dr.
Fülöp Sándorhoz, az akkor Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához az Almásfüzitői
vörösiszap‐tározókkal kapcsolatosan.
A Greenpeace arra kéri Önt, hogy minél hamarabb folytatódjon a korábban megkezdett
ombudsmani vizsgálat Almásfüzitő ügyében, különösen mivel egy esetleges baleset esetén a
szennyezés milliók ivóvízellátását és a Dunát veszélyezteti.
Az ügy háttere a következő. A Duna partján lévő VII‐es almásfüzítői vörösiszap‐
tározóba évi 132.000 tonna veszélyes és 280.000 tonna nem veszélyes hulladék
beszállítására és komposztálással történő átalakítási tevékenységre van engedélye a
Tatai Környezetvédelmi Zrt.‐nek. Az 50‐es években épült, ezért nem megfelelően
szigetelt tározóban a hulladékokat keverik egymással és „mesterséges talajt”
állítanak elő. Ezzel takarják be a vörösiszap‐tározót, hogy megakadályozzák porzását.
Azonban álláspontunk szerint a számos különböző veszélyes anyag összekeverésével
a környezeti és egészségügyi kockázat nő. A gyakorlatban nem hulladékfeldolgozás,
hanem a tiltott hulladék keverés történik, hisz például nehézfémekkel szennyezett
veszélyes hulladékokat „komposztálnak”.
Az Észak‐Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség talajvíz monitoring kutak
létesítését írta elő. Azonban a VII‐es tározó dunai oldalán nincsen talajvíz szennyezést
vizsgáló monitoring kút. A meglévő kutakban mért adatok jelentős szennyezést
mutatnak. A Felügyelőség 2011. július 27‐i H‐7423‐13/2011 számú határozatában
egyedi szennyezettségi határértékek megállapítását engedélyezte az almásfüzitői
I+VII zagykazetták felszín alatti vizeinek terhelhetőségének vonatkozásában a cég
számára, melyek a normál („B”) szennyezettségi határértékeknél lényegesen
magasabbak lennének. Arzén esetén például a hatályos 10 mikrogramm/liter1 helyett
indoklás nélkül 1110 mikrogramm/liter „E” eseti határértékeket állapít meg a Tatai
Környezetvédelmi Zrt. kezdeményezésére. A Felügyelőség határozatai szerint a
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szennyezés a vörösiszap depóniákból származik. Az esetenként több mint százszoros
koncentráció veszélyeztetné a környezetet, az ivóvízbázisokat és a Dunát. A
Greenpeace mérései szerint2 is kijutnak a tározóból a káros anyagok és szennyezik a
környezetet, a Dunát.
A fenti tények alapján valószínűsíthető, hogy a jelenlegi engedéllyel a területre kerülő
nem lebomló veszélyes hulladékok is idővel a környezetbe jutnak.
Kérjük, hogy a további lépéseiről értesítsen bennünket!
Budapest, 2012. január 9.
Tisztelettel,

Szegfalvi Zsolt
Ügyvezető Igazgató
Greenpeace Magyarország Egyesület
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