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Tárgy: A magyarországi vörösiszap-katasztrófa

1. Az uniós jogszabályok végrehajtása Magyarországon
2010. október 4-én egy zagytározó beomlása miatt mintegy 700 000 m3 erősen lúgos 
vörösiszap jutott ki a környezetbe Magyarországon. A vörösiszap több települést elöntött, 
legalább 9 személy halálát és mintegy 130 ember sérülését okozta (akik közül néhányan 
kritikus állapotban vannak), továbbá több mint 1000 hektár mezőgazdasági területet 
szennyezett be, köztük négy NATURA 2000 területet.

A zagytározó egyszerű földszerkezete és patakhoz közeli elhelyezkedése egyértelműen 
helytelennek tűnik a stabilitása szempontjából.  A hatóságok láthatóan olyan vészhelyzeti 
terveket hagytak jóvá, amelyek csak a vörösiszap töredékének – a ténylegesen kiömlött 
mennyiség kevesebb mint felének – a tározóból való kijutásával számoltak. Az évek során 
állítólag többször is jelentettek szivárgást, de intézkedésre nem került sor. Úgy tűnik, hogy a 
töltésre a helyi hatóságok adtak engedélyt, amelyek azonban nem rendelkeznek a szükséges 
szakismerettel ahhoz, hogy értékelni tudják az IPPC-irányelvnek és a bányászati 
hulladékokról szóló irányelvnek való megfelelést. A röviddel a katasztrófa előtt végzett 
helyszíni ellenőrzések láthatóan nem foglalták magukban a gátak stabilitásának ellenőrzését.
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- A Bizottság megítélése szerint megsértették-e az alkalmazandó uniós jogszabályokat? Ha 
igen, milyen intézkedést hozott vagy fog hozni az alkalmazandó jogszabályok magyar 
hatóságok általi teljes körű alkalmazásának biztosítása érdekében?

- A Bizottság megítélése szerint az illetékes hatóságok követtek-e el mulasztást, különösen a 
helyszíni ellenőrzéseket illetően? 

- Kész a Bizottság uniós munkacsoportot létrehozni a magyarországi katasztrófa megfelelő 
értékelése és a tanulságok levonása céljából arra nézve, hogy a jövőben milyen 
intézkedésre van szükség ahhoz, hogy EU-szerte elkerülhetők legyenek a hasonló 
katasztrófák?

2. A helyzet más országokban
Sok tagállamban találhatók vörösiszap-tározók vagy egyéb, nyersanyag-kitermelő iparágakból 
származó hulladékok tárolására szolgáló medencék. Tekintettel a bányászati hulladékokkal 
kapcsolatos korábbi katasztrófákra, nem valószínű, hogy a magyarországi helyzet kivétel 
lenne. 

- Rendelkezik a Bizottság jegyzékkel a hasonló európai területekről? Ha igen, ez 
nyilvánosan hozzáférhető? Ha nem, javaslatot tesz-e majd ilyen jegyzék létrehozására?

3. A katasztrófa tanulságai
A korábbi bányászati balesetek (a romániai Baia Mare 2000-ben, a spanyolországi 
Aznalcóllar 1998-ban) eredményeképpen elfogadták a bányászati hulladékokról szóló 
irányelvet, a környezeti felelősségről szóló irányelvet, módosították a Seveso II. irányelvet, és 
a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv (IPPC) 
alapján a legjobb rendelkezésre álló technológiára vonatkozó referenciadokumentumok 
készültek. Miközben kritikus jelentőségű mindezeknek az idevágó jogszabályoknak a teljes 
körű végrehajtása és érvényesítése, a magyar katasztrófa a jelenlegi uniós jogszabályokban 
továbbra is fennálló lényeges hiányosságokra is rávilágít.

Még mindig nincs jogalapja az európai környezetvédelmi ellenőrzéseknek. Az európai 
jogszabályok csak annyit érnek, amennyit a végrehajtásuk. Nagyon is előfordulhat, hogy a 
nemzeti felügyeletek nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal, hozzáértéssel és 
függetlenséggel a megfelelő és átfogó ellenőrzések szavatolásához, nem is beszélve az ezekre 
vonatkozó harmonizált szabvány biztosításáról.

A környezeti felelősségről szóló irányelv nem teszi kötelezővé a pénzügyi biztosítékokat, és 
ezzel aláássa a „szennyező fizet” elv tényleges alkalmazását.

Egyértelműen nem tűnik megfelelőnek, hogy a vörösiszapot a módosított 2000/532/EK 
bizottsági határozat szerint („hulladékok jegyzéke”) kizárólag veszélyesanyag-tartalma 
alapján sorolják be veszélyes anyagként, figyelmen kívül hagyva a magas pH-értékét mint 
kritikus jelentőségű paramétert. Ez arra utal, hogy hiba van vagy a hulladékok jegyzékében, 
vagy az anyagoknak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozásában, amelyre a hulladékok 
jegyzéke hivatkozik.
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- A Bizottság fog-e jogi keretet javasolni a környezetvédelmi jogszabályok uniós ellenőrzése 
számára annak szavatolása érdekében, hogy az ellenőrzések függetlenek legyenek, és 
azokat egységes feltételek mellett folytassák le?

- Mikor tesz a Bizottság javaslatot a környezeti felelősségről szóló irányelv szigorítására, 
kötelezővé téve a pénzügyi garanciát?

- Módosítani fogja-e a Bizottság a veszélyes hulladékok uniós jegyzékét, hogy kijavítsa a 
vörösiszap besorolását?


