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Bevezetés 
 
A Robin des Bois két szakértője utazott a katasztrófa sújtotta övezetbe, Ajka körzetébe, 
Magyarországra, 2010. november 17. és 24. között. A misszióra a szervezetnek az ipari 
kockázatokról és a katasztrófa után visszamaradó hulladékok kezeléséről szóló kampánya 
keretében került sor. A látogatást szándékosan időzítették 1 hónappal és két héttel a 
katasztrófa utáni időpontra, a sürgősségi és mentési fázis utánra. Eltérő jelzés hiányában a 
jelentést illusztráló valamennyi fotót a Robin des Bois munkatársai készítették másfél 
hónappal a katasztrófa után. A látogatás célja az volt, hogy információkat cseréljünk az 
érintett lakossággal és a helyi hatóságokkal, megfigyeljük az emberekre és a környezetre tett 
hatásokat, és értékeljük a meghozott kárenyhítési intézkedéseket és a keletkező hulladék 
kezelésének módozatait. A látogatók kiemelt figyelmet fordítottak az egészségügyi felügyeletre, 
valamint a vízi erőforrásokra és a biodiverzitásra kifejtett hatásokra is. A szervezet ajánlásai a 
helyszíni tanulmányra, valamint a gátszakadás és áradás típusú természeti és ipari katasztrófák 
korábbi tapasztalataira alapulnak. Figyelembe veszik a helyi ipar történetét, a helyi intézmény-
rendszert, és a Duna-medence figyelemreméltó vízrajzi és földrajzi adottságait. Mintegy 150 
gátakkal elzárt és mérgező folyékony hulladékkal feltöltött tározó épült a Duna közvetlen 
szomszédságában. A Magyarországon kiömlött vörösiszap által elért terület közvetlenül 
mintegy 8 500 fős lakosság életét érinti. Csak néhány példát kiemelve nagyságrendileg 70 t 
arzén, 70 t ólom, 130 t nikkel, 650 t króm, 700 t vanádium, 1 600 t kén, 114 000 t alumínium 
szabadult el a természetbe. Az arzén, a nikkel, a króm 6 rákkeltő hatásúak. Az alumínium 
emberi szervezetre tett negatív hatásairól egyre több sejtés igazolódik be.  
A Robin des Bois első alkalommal 2007 júliusában kapott megbízatást, hogy értékelje az ipari 
hulladékok magyarországi kezelésének megfelelőségét az európai szabályozással1. E korábbi 
alkalommal is már számos rendellenességet állapított meg a vörösiszap kezelésében a 
Budapesttől észak-nyugatra, a Duna mentén található Tata Környezetvédelmi Kft-nél (Tata). A 
szervezet jelentését eljuttatta a magyar hatóságoknak és az Európai Bizottság részére is. 
A Robin des Bois célja, hogy ez a mostani jelentés az ugyanilyen vagy hasonló típusú 
katasztrófák által potenciálisan fenyegetett lakosság és a helyi hatóságok tájékoztatását 
szolgálja. 
 

I- A katasztrófa 
 

 
© NSPO 2010 

                                                 
1 http://www.robindesbois.org/dossiers/Robin_des_Bois_Hongrie_2007.pdf 
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2010. október 4-én 13.30-kor a Magyar Alumínium ZRt – MAL által üzemeltetett vörösiszap-
tározó gátjának nyugati támfala átszakadt, és 600 000 – 1 000 000 m3-nyi, a bauxitfeldolgozás 
melléktermékeként keletkezett vörösiszap kiömlött a tározóból. A vörösiszapok 
tulajdonságainak leírását a Robin des Bois 2010. október 6-i és 20-i közleményének 1., 2. és 3. 
mellékletei, valamint a "A technológia által felerősített természetes radioaktivitás" c., 2005-ös 
jelentésének Bauxit fejezete tartalmazzák. 
 
Az egykor állami vállalatként működő MAL Zrt az alumínium-
ágazat 1995-ös privatizációja óta van magánérdekeltségek 
kezében. Internetes honlapján a MAL újonnan alapított 
vállalatként mutatkozik be, mélyen hallgatva a létesítmény 
minden korábbi gyakorlatáról és történetéről. A MAL ajkai 
üzeme 1942 óta működik. Egy 1946 óta Devecserben élő 
nagymama tanúsága szerint a helyi lakosság soha nem 
kapott tájékoztatást a lakóhelyük közelében tárolt 
vörösiszaphoz kapcsolódó kockázatokról. A családok 
rendszeresen sétáltak a mintegy harminc méter magas, 
semmilyen korláttal el nem zárt gáton, hogy a kilátásban 
gyönyörködjenek. 8 perccel a gátszakadás után az iszap 
elöntötte Kolontár helységet. 
 

 

A gátszakadás koradélután történt. Egy devecseri túlélő tanúvallomása szerint, akinek lakhelye 
3 km-rel távolabb fekszik Kolontártól, náluk a rendőrök autóval körbejártak, azt kiabálva: „jön a 
víz, meneküljenek minél magasabban fekvő helyre”. Az üzenet azonban nehezen volt hallható 
és érthető; a helyi lakosok arra gondoltak, hogy a Torna patak áradására figyelmeztetnek. Nem 
volt hangosbeszélő, sem sziréna, és a templom harangját sem verték félre. Az iszapfolyam 
rendkívül gyorsan és vadul csapott le, a frontálisan szembejövő ablakokat szilánkokra törve. 
Nagy hullámok érkeztek, és „a levegő nehezen volt belélegezhető”. A katasztrófa fényes nappal 
történt, amikor a családok és egyéb társadalmi csoportok általában együtt voltak. Az éjszaka 
közepén az emberi veszteségek jóval súlyosabbak lettek volna. 
 

 
Emlékoszlop Kolontáron 

„Az emberi hanyagság és kapzsiság természeti és emberi áldozataiért. 2010. október 4.” 
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II- A mentési műveletek 
 
A tűzoltók munkagépeken érkeztek a túlélők keresésére. A fényképeken látható, amint a túlélők 
a markológépek lapátjába kapaszkodnak, és dömpereken szállítják el őket. Miután kimentették 
őket az iszapból, vízsugárral lemosták a testüket, alsóneműre vetkőztetve, „a kíváncsi járókelők 
szeme láttára, akik közül többen kinevették a jelenetet”. Az evakuált lakosok nevét és 
mobiltelefonszámát később felfestették a házak homlokzatára. 
 

 
„Kösz MAL” 

 
III- A közvetlen károk 
 
A hivatalos mérleg 10 halottról ad számot. Az ajkai kórházban szárnyra kapó szóbeszéd viszont 
27 halottat emlegetett; ez utóbbiak alapját az a tény képezte, hogy számos, nyilván nem tartott 
roma élt a katasztrófa sújtotta övezetben. A végleges mérleg bizonytalan, és nem kizárható, 
hogy további holttestek heverhetnek a kolontári tó mélyén, amelyet nem eresztettek le, vagy 
akár az iszapban, amelyet a hulladékkal összetömörítve nagy munkagépekkel kapartak össze, 
és sebtében visszaöntötték a MAL egyik tározósejtjébe. Néhány sérültet helikopterrel 
szállítottak el Budapestre, ahol bőrátültetéseket kellett végezni rajtuk. Az égési sérülések foka 
és a kórházban töltött idő arányos azzal, hogy az illető mennyi ideig ragadt bele a vörösiszapba. 
Az egyik túlélő, aki 3 óráig volt érintkezésben az iszappal, 17 napos kórházi ápolásra szorult. Az 
égési sérülést nem lehetett azonnal érezni, az áldozatok ugyanis sokkos állapotba kerültek. 
 
Az iszapömlés legalább 7 helységet érintett, elsősorban Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely 
helységeket. Az iszap 1018 ha területet borított el Kolontár és Devecser térségében. A házakon 
látható nyomok alapján az iszap több mint 2 m magasságba is felcsapott. 
 
Kolontár falu 850 lakost számlál. A vörösiszap 47 házat öntött el, melyek közül 32 ház 
összeomlott, megrepedezett, vagy kezdte ki a lúgos anyag olyan mértékben, hogy 
lakhatatlanná váltak, és helyreállításuk nem lehetséges. 
 
Devecser város lakossága 4800 fő. A város egyharmadát sújtotta az iszapömlés, 292 
lakóépületet ért el az iszap, melyek közül 230-at le kell bontani.  
 
Somlóvásárhelyen 21 házat ért el a katasztrófa. 
 
Az elárasztott földek mezőgazdasági jellegű területek, többségükben legelők, kukorica- és 
repceföldek, vagy pedig természetes élőhelyek.  
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„Vörösiszap általi elöntés becsült területi kiterjedése” - az érintett önkormányzatoknál kifüggesztett hivatalos térkép. 
 

 

 
Az iszap számos állattenyészetet, barómfi- és 
disznóólat is elöntött, de nincs arra vonatkozó 
becslés, hány állati tetemet temetett maga 
alá. A háziállatok – macskák és kutyák – 
menekülni próbáltak, ha tudtak, de sokat 
betemetett az iszap. A láncon tartott kutyák 
belefulladtak az iszapárba. 
 
 

 
 
 
Az ár elsodort több hidat is, és utakat is maga 
alá temetett. A vasút egy szakaszát szintén 
megrongálta, a vonatközlekedés csak 3 héttel 
később lett helyreállítva.  
 
 
 

A forgalom helyreállítása után
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Az iszapömlés elérte a devecseri ipari zónát is, amely a Torna patak partján fekszik, és 
raktárakat és egy benzinkutat is magába foglal. Egy iskola is áldozatul esett, amelyet be kellett 
zárni. Devecser egy hétig halott város maradt, majd fokozatosan elkezdték újraszervezni az 
alapvető szolgáltatásokat, például a postát.  

 
 
A Torna és Marcal folyók és a kapcsolódó halastavak élővilága kipusztult. A lúg kiégette a 
vízparti területet, a folyóágyakban lerakódott az iszap, és a vízi állatok, amelyeknek nem 
sikerült elmenekülniük, megégtek a lúgtól vagy megfulladtak. A közvetlenül sújtott területek két 
Natura 2000 helyszínt is magukba foglalnak, és további két Natura 2000 helyszín található 
lejjebb, a Rába és a Duna mentén, amelyekbe szintén jutott a szennyezett vízből.  
 
A rekonstrukció még nem kezdődött meg. Kolontáron a csatornahálózat helyreállítására 
december közepén kerül sor, a többi közüzemi szolgáltatás csak február közepére fog 
helyreállni (gáz, áram, telefon). Devecseren a kritikus zónában egyetlen lakóházat sem fognak 
újjáépíteni. Az érintett terület helyén közpark létesül. 
 

Biztonság 

   
 
Az iszapár levonulása után a tanúk és áldozatok nem éreztek kőolajszármazék 
szagokat; sehol nem jelezték, hogy a földalatti gázvezetékek sérültek volna, és a 
földalatti vezetékhálózatot, amely az elárasztott területeket kiszolgálta, később 
kivonták a forgalomból. Rövidzárlatokról, tűzesetekről illetve az elektromos hálózat 
sérülése miatt bekövetkezett robbanásokról sem érkeztek jelentések. 
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IV- A takarítás és a hulladékgyűjtés megszervezése 
 
A- Szereplők 
 
Az  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dr. Bakondi György altábornagyot nevezte ki 
katasztrófavédelmi biztossá, akinek a helyi divíziója irányítja az érintett terület megtisztítását és 
takarítását. 
 
Az első négy napon a műveletek kaotikusan zajlottak, miután a résztvevők nem tudták, mit kell 
tenniük, sem azt, milyen eszközöket kell használniuk a friss iszap kezeléséhez. A házakat, 
kerteket és utakat elborító vörösiszapot a hadsereg, a tűzoltóság, az önkormányzati dolgozók, 
karitatív szervezetek tagjai, számos önkéntes és maguk a túlélők takarították el. Mintegy 
negyven MAL alkalmazottat is mozgósítottak 3 hétig, amíg az üzem zárva volt.  
 
A nagyobb szabású közmunkálatokat, például a hidak újjáépítését, mintegy ötven katona 
végezte el. Ezek a munkálatok egy hónapig tartottak. 
 
 
B- A takarítási és hulladékgyűjtési módszerek sokfélesége 
 
Az iszap összegyűjtéséhez lapátokat, seprűt, talicskát, sőt, olykor lábasokat használtak. Az 
egyéni védőfelszerelések mindenféle véglete előfordult, a Nukleáris/Baktériumvédelmi/Vegyi 
védőruházattól a barkácsoláshoz használt egyszerű pormaszkig. A lakóházakban az 
összegyűjtött folyékony iszapot az ablakon öntötték ki, amely így a csatornába jutott. A túlélők, 
akik a katasztrófa után három héttel megpróbáltak visszatérni a házukba, azt mondták, a házak 
megközelíthetetlenek maradtak a felgyűlt nagy mennyiségű iszap miatt.  
A közmunkagépek részt vettek az utak és a kertek takarításában.  
 

   
 

A hulladékok megközelítőleges eltakarítása után gipsszel szórták meg a helyszínen kiömlött 
iszapot. A gipsz egy részét esővízzel mosták át.  
 
1) A házak belseje 
A házak belsejében található tárgyakat magával sodorta az iszapár, vagy evakuálták az 
újrahasznosítható illetve nem újrahasznosítható hulladék igencsak elnagyolt szétválogatása 
után. Ezekből a halmokból egyes tárgyakat elloptak.  
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A kórházból kiengedett lakók tökéletesen üresen találták házaikat, a padlót gipsz borította, és a 
küszöbön szennyezett tárgyak halma éktelenkedett. 
 

    
A takarítók által újra felhasználhatónak ítélt hulladékok. 

 
Egyes házak és melléképületek látogatásunkkor még tele voltak iszappal és különféle 
hulladékokkal. 
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2) A falvak 
A külső szennyezésmentesítési műveleteket az időjárási körülmények is befolyásolják. 
 

 

Kolontáron a földek egy részét 80 cm 
mélységig leszedték, ami a vörösiszap 
rétegnek és a talaj egy felső rétegének felel 
meg.  
 
Később a földekre újabb termőtalaj réteget 
hordanak fel. A szükséges mennyiség a 
becslések szerint 100.000 m3-nyi föld 
Kolontár és Devecser községekben.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Helyenként különböző hulladékokkal 
összekeveredett sárhalmok halmozódtak fel, 
amelyeket sokszor a katasztrófa után másfél 
hónappal sem gyűjtöttek még össze.  
 

 
 
Kolontár legmélyebben fekvő része, a faluból kivezető út mentén, még mindig nem lett 
megtisztítva, mert túl nedves a talaj, és a munkagépek nem tudnak dolgozni rajta. A 
szomszédos parcellán található hulladékokat bulldózerek hordták oda. A terület csupán 1,5 km-
re fekszik a gát szakadási pontjától.  
 

   
 
 
 



 
A vörösiszap katasztrófa. Robin des Bois. Magyarország, 2010. december                                                11/46 

3) Az utak 
Az utak megtisztítása a prioritások között szerepelt. Az útmenti árkokat megtisztították és 
termőfölddel bélelték ki. Egyes tisztítási műveletek még folyamatban voltak, ahogy az 
útszakaszok folyamatos tisztítása is, öntözőkocsikkal, ami elősegíti a szennyező anyagok 
bejutását a természetes környezetbe. 
 

   
 
4) A devecseri ipari zóna 
Az ipari zónában csak a Torna patak partján található Hungaro Chips üzemet érintette 
súlyosabban a katasztrófa. Az üzemet a hatóságok le kívánják bontani. Az üzem területén 
legalább két transzformátor található, melyeket a vörösiszap károsított, és amelyek 1983-ban 
épültek; valószínűleg ezek a gépek PCB-ket is tartalmaznak. 
 

  
↑ A Hungaro Chips üzem / ↓ Az egyik transzformátor  
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5) A termőföldek 
A magyar kormány október közepén kiadott nyilatkozatai szerint 1.000 hektárnyi talajt kell 
lehordani 30 cm mélységben, és termőfölddel helyettesíteni. November közepén felmerült, hogy 
az iszapréteget a helyén hagyják, ha a vastagsága nem haladja meg a 3 cm-t, semlegesítő 
anyagot alkalmazva, és felszántva a talajt. Teszteket is végeztek az egyik ilyen semlegesítő 
szerrel, a Dudarit nevű, lignit jellegű, a magyarországi Dudar bányáiban kitermelt anyaggal, 
amely semlegesíti az alkáli reakciókat, és amelyről azt állítják, képes megkötni a nehézfémeket 
is… A Dudaritnak nagy hírverést csináltak a magyar médiában, de a végleges döntés a 
termőföld feljavításáról még nem született meg.  
 
 
 
 
Helyenként úgy tűnik, már történtek kísérletek 
szén- illetve lignitmaradvány anyagok 
próbajellegű kiszórására. 
 

 
 
Egy 3 cm vastagságú vörösiszap réteg esetében a becslések szerint az egy hektárra jutó 
iszapréteg összsúlya 390 tonna. Ugyanakkor egy ausztráliai kísérlet eredményeként, melynek 
során az ALCOA helyi vállalat hektáronként 20 tonna mennyiségű vörösiszapot talajjavítóként 
próbált felhasználni, a mezőgazdasági termelők számos panaszt nyújtottak be az állatok 
mérgezési tünetei és elhullása miatt. 
 
A több mint 3 cm mélyen iszappal borított talajok esetében a tervek szerint eltávolítják az 
iszapréteget a földekről, majd talajjavítók hozzáadásával javítják fel a talaj minőségét; e 
technika 700 - 800 hektárnyi mezőgazdasági területet érint. A termőföld elhordása nem 
megoldott. Mindenesetre jövőre semmilyen termelő tevékenység nem lesz a földeken, és a 
későbbi időszakban létesített ültetvényeken sem lehet élelmiszernövényeket termelni.  
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője úgy véli, hogy az iszap toxikus hatásaival 
kapcsolatos félelmek a közeljövőben mindenfajta ehető növény termelését lehetetlenné teszik, 
mivel azokra nem lenne vevő. A Soproni Egyetem egyik szakértője szerint az iszap nem hatol 
mélyebbre 10-15 cm-nél; a szakértő elveti a radioaktivitás kockázatát, és szerinte a nehézfém 
koncentráció alacsonyabb az egészségügyi értékhatárnál. Azt javasolja, hogy az érintett 
területekre energia célra hasznosítható fákat kell ültetni: füzet, nyárfát és akácot. 
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A földtulajdonosoknak az állam három lehetőséget ajánlott fel: 
- Elcserélhetik parcelláikat az állammal, a használhatatlanná vált termőföldek 

hasznosítását az államra bízva. 
- Eladhatják a földterületeket az államnak. 
- Megtarthatják a földjeiket, és saját eszközeikkel folytathatják rajta a termelést, 10 évig 

nem termelve rajtuk élelmiszernövényeket.  
A fenti szabályt az állam állapította meg, „jóllehet a szennyezés valószínűleg már ennél 
korábban ártalmatlanná válik”, véli Devecser polgármestere. 
 

  
Iszapsújtotta kukoricamező A megkímélt kukorica betakarítása  

 
A földeken lévő ültetvények, amelyeket az iszapár sújtott, hulladékká váltak. A 70 cm 
magasságig fertőzött kukoricanövények kezelése súlyos problémát jelent. Ezek a növények 
nem lettek learatva, a nyár folyamán lábon fognak elrothadni, és hozzájárulnak a talaj további 
szennyezéséhez. A hatóságok semmilyen tájékoztatást nem adtak arról, hogyan kezelik majd 
ezeket a növényeket, sem pedig arról, mi lesz a már korábban betakarított, de a csűrökben 
vagy a mezőkön károsodott terményekkel. A lehordott iszappal összekeveredett növényi 
hulladék előzetes szétválogatás nélkül a hulladéktároló betontározókba kerül.  
 

 
Az iszappal elárasztott repcemezőkön a termény részben megégett. 
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A katasztrófa után a munkagépek mozgásának megkönnyítése érdekében kivágott fákat az 
erdészeti ágazat dolgozza fel, de az ártalmatlanítási folyamat nem világos, ahogy a katasztrófa 
előtt kivágott, és az iszaphullámokkal elöntött famennyiség sorsa is. 
 
 
C- Hulladékok 
 
1) A makrohulladékok 
A vörösiszap halmokban felgyűlt kisebb hulladékok nehezen azonosíthatók, de raklapok, 
abroncsok, hordók és nagyobb műanyag tárgyak jelenléte felismerhető. 
 

      
 
A hulladék fennakadt és összegyűlt az elhullott fák ágai között. 
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A makrohulladék a katasztrófától jóval 
távolabb is jelen van, és nem mindig lehet 
különbséget tenni a közvetlenül a 
katasztrófából származó és a természetben 
már korábban is jelenlévő hulladékok között. 
Ez alól kivételt képeznek az olyan 
hulladékhalmok, mint a házakból vagy 
raktárakból elsodort, homogén ásványvizes 
palack halmok.  

 
 
 

  
                                                                                 Televízió készülék 
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2) Járművek 
 
Nincs rendelkezésre álló adat a vörösiszap 
által tönkretett vagy károsított járművekről és 
gépekről. Néhány autót az iszap a tó mélyére, 
vagy több kilométerrel arrébb, a fák ágai közé 
sodort magával. Több személyautót kellett 
kiemelni a Torna patak medréből. A lúgos 
iszap korróziós hatása miatt az anyagok 
újrahasznosítása nem lehetséges, az édesvízi 
áradásokkal ellentétben. 
 

 
 

  
 
A pályaudvar melletti üres telken mintegy negyven darab, többé-kevésbé megrongálódott 
gépjármű várja sorsát. 
 
 

A benzinkút 
A vörösiszapár szintje Devecser egyetlen 
benzinkútjánál meghaladta az egy métert. A 
katasztrófa idején köztudott volt, hogy a kút ártéren 
fekszik, kevesebb mint 200 m-re a Torna pataktól, 
közel a kastély parkjához. Az üzemeltető MOL 
gyorsan mozgósította a ciszternák szivattyúzásához, 
az olajos hordók és egyéb gépjármű adalékanyagok 
begyűjtéséhez és a benzinkutak lecseréléséhez 
szükséges eszközöket. Állítólag kőolajszármazékok 
nem szivárogtak el.  
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3) A bontási hulladékok 
Kolontáron a 32 lakhatatlanná vált házból jelenleg még 7 vár elbontásra. 
Devecseren egyelőre egyetlen lakóházat sem bontottak el. 230 épületre vár ez a sors. 
 

  
Bontás alatt lévő lakóházak Kolontáron 

 
A veszélyessé vált házakat biztonsági okokból nem takarították ki. 
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Az iszap nyomását közvetlenül el nem 
szenvedő falakat is kikezdte a maró lúg és a 
nedvesség károsító hatása. A falak mállanak 
és rohadnak. A helyzet egyre romlik. 
 

 
 
V- A hulladék tárolása 
 
Kolontár és Devecser polgármesterei szerint mindent «visszaküldenek a feladónak», vagyis az 
összegyűjtött hulladékot ideiglenesen egy száraziszap tárolására létesített lerakóban helyezik 
el, amelyet a vörösiszapot termelő MAL mintegy harminc évvel ezelőtt épített. Egyes szereplők 
úgy vélik, hogy a lerakott hulladékot földdel le kéne fedni. A bontási hulladékot szintén a MAL-
hoz szállítják el. 
 

 
Teherautó balesete a tárolóhelyre vezető úton. 

 
Az iszap a legkülönbözőbb típusú hulladékokkal keveredik: vegyi hulladékok, például a 
tanyákon és házakban jelenlévő tisztító- és növényvédő szerek; elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékai, növényi és szerves hulladékok, köztük az iszapba beleragadt jószágok 
és halak. A szerves hulladékok az erjedési folyamatok miatt robbanásveszélyt jelentenek az 
iszaptározókban; sok ilyen típusú – néha erőteljes, és minden esetben rossz szagokkal járó – 
robbanást figyeltek meg az olajkatasztrófák hulladékaiban, ahol a kőolajszármazékok elpusztult 
madarak tetemeivel és algákkal keveredve lettek lerakva. 
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A talaj szennyezésmentesítésére és a katasztrófa hulladékainak ártalmatlanítására nem írtak ki 
közbeszerzési pályázatot. A Vidékfejlesztési Minisztérium meghívásos alapon két vállalkozást 
jelölt ki: a Tatán, a Duna mentén tárolt száraz vörösiszap tárolásáért felelős tatai vállalatot és a  
Mecsekérc Zrt-t. Miután a Tatai Környezetvédelmi Zrt nem válaszolt a felhívásra, a feladatra a 
Mecsekérc ZRT-t választották. A Magyarország déli részén található Mecsek hegységben ez a 
vállalat üzemeltette az urániumbányát, 1955-től 1997-ig. A bánya bezárását követően az állami 
vállalat radioaktív hulladék tárolási projektek kidolgozására és kivitelezésére, valamint 
bányalétesítmények biztonsági projektjeire szakosodott. A jelek szerint a vállalat projektjei, 
köztük az alacsony és közepes radioaktivitású hulladékokhoz kapcsolódó bátaapátii projekt 
előre nem látott geológiai nehézségekbe ütközött. A vállalat az urániumbánya bezárása óta 
nem végez konkrét és operatív tevékenységeket. Profilja hulladéktároló létesítmények 
kivitelezése, de a hulladékkezelés nem tartozik bele. A katasztrófa során keletkezett hulladékok 
feldolgozásának módozatait az állami hatóságok fogják meghatározni. A Mecsekérc Zrt és az 
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tervei szerint a begyűjtés végeztével 1,6 millió m3 
iszapot és szennyezett földet, valamint 42.000 m3 vegyes hulladékot kell majd eltárolni egy 92 
hektáros létesítményben, amelyet 23 tározó sejtre osztanak, míg a csurgalékokat egy valamivel 
kevesebb mint 400.000 m3 kapacitású gyűjtőmedencébe fogják fel. A fő probléma az, hogy 
ezek a nélkülözhetetlen, nagyméretű létesítmények nem állnak rendelkezésre. 
 
 
VI- Hatások a hidrológiai hálózatra 
 
A- A vezetékes vízhálózat 
A katasztrófa sújtotta körzetek vezetékes ivóvize két ivóvízbázisból származik, Devecserből és 
Somlóvásárhelyről. Az utóbbi forrás védövezetét a vörösiszap áradat részben elérte, de az 
Egészségügyi Világszervezet kárfelmérő missziója a magyar hatóságokkal egyetértésben úgy 
véli, hogy jelenleg a zavar nincs negatív hatással a vízminőségre és a lakosság egészségére.  
 
B- A kutak 
A fő aggodalom a kutakhoz kapcsolódik, melyek a 
régióban nagy számban találhatók, amiről magunk is 
meggyőződhettünk Devecser városában. Az az érvelés, 
amely szerint a víz amúgy sem volt iható már a 
katasztrófa előtt sem, rosszhiszeműséget tükröz, 
ugyanis a kutak vizét a helyiek tanúsága szerint 
rendszeresen használják a veteményes öntözésére, és 
egyes esetekben közvetlenül az étkezéshez kapcsolódó 
célokra is. A kutak korábbi nehézfém szennyezettsége 
a MAL krónikus tevékenységeinek eredménye. 
Devecserben a polgármester az összes kutat le kívánja 
záratni; ezek kivétel nélkül felszíni kutak, maximum 5 m-
es mélységgel.  
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Három devecseri kút. A vízminőséggel kapcsolatban a képek önmagukért beszélnek. 

 
3) A folyók és a Duna 
 
A meglátogatott helyszínek elhelyezkedését a következő oldalon található térkép mutatja. 
 
A Torna patak közvetlenül a MAL vörösiszap-tározójának lábánál folyik, közel a tározógát 
átszakadási pontjához, 1,5 km-re Kolontár falutól. A patak völgye a katasztrófa során kiömlő 
iszapfolyam számára folyóágyként szolgált. A patak nyugati irányban folyik, egymás után 
áthaladva Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár és Kisberzseny községeken, mielőtt 
beleömlik a Marcal folyóba. A gátszakadási pont és a Torna-Marcal összefolyás távolsága 
körülbelül 23 km. 
 
A Marcal északi irányban folyik tovább Mersevátig, ahol észak-kelet felé fordul. Számos kisebb 
mellékfolyó és nedves zónák duzzasztják tovább a vizét, egészen a Rábába ömléséig, 60 km-el 
azután, hogy magába fogadta a Torna patak szennyezett vizét. A Rába Győrnél veti bele magát 
a Duna egyik mellékágába. További mintegy száz kilométernyi folyószakasz után a 
gátszakadás nyomán a vizekbe került iszap Győrtől észak-nyugatra érkezik a Duna főágába. 
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IGN 
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1 – Kolontár 
 
Az érintett területen, a Torna patak közelében található egy zarándokhelyként működő szent 
forrás. A forrás a község határában, a devecseri út mentén közelíthető meg. Az oda vezető utat 
és a környező mezőgazdasági területeken mind elborította a kiömlő vörösiszap. 
 

 
2010, október 29. © Kun A Hun      

 

 

 

 
2 – Devecser 

 
A szabályozott Torna patak Devecsernél 

 
A Torna patak Devecsernél, 5 km-re a kiömlési ponttól. 2010. november 18-án, 41 nappal a 
katasztrófa után a patak vízállása visszatért rendes szintjéhez; a patakpartot megtisztították. A 
víz még mindig vörös színű; az utak és a községet elhagyó járművek folyamatos tisztítása 
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továbbra is vörösiszapot juttat a patak vizébe. Egyes szakaszokon a Torna patak korábban 
üdülőövezetként szolgált a horgászok és a fürdőzők számára.  
 
A megtisztított területeken elvezető árkokat alakítottak ki, amelyek a korábban is meglévő 
esővíz-elvezető hálózat, majd a patak felé vezetik el a szennyezett vizet.  
 

   
Elvezető árkok      Esővíz-elvezető hálózat 

 
3 – Somlóvásárhely 
 

  
A Torna Somlóvásárhelynél, 10 km-rel lejjebb a MAL vörösiszap-tározóitól. 
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A falu közvetlen határában jelenleg is folyik a patakpart és a földek megtisztítása, a munkások 
gipszet szórnak ki a talajba. 50 méterrel távolabb, a mélyen fekvő területeken, a mezők és a 
vízelvezető árkok tele vannak vörösiszappal. A fákon található nyomok által jelzett iszapszint 
eléri az 1,30 m-es magasságot. 

  
 

 
 
A vízi környezetben a vízfolyások medrében szennyezett üledékréteg rakódik le a mederben, a 
sziklákon és a növényeken. A vizek élővilága kihalt. 
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4 – Tüskevár 
 

  
 
15 km-re a tározótól az iszap túllépett a híd magasságán, és elborította a mélyebben fekvő 
területeket. Az iszap gyakran érintkezik a vízfelületekkel, az érintett földek és a természetes 
környezet általában igen nedves. 
 
5 – Kisberzseny 
 

  
 
A Torna Kisberzsenynél, közel 20 km-rel lejjebb az iszapömléstől. Az iszapfolyás nyomai a 
fákon 65 cm-es magasságot jeleznek. A patak a község magasságában északi irányban 
elfordul, mielőtt eléri a Marcal folyót. A kanyarulatban különféle, az iszap által idehordott 
hulladékok halmozódnak fel. A katasztrófa október 4-én következett be, a lombhullás előtt, így a 
lomb azóta elborította a szennyezett talajt az erdős és cserjés területeken. A környék állatvilága 
ezeken a területeken is bolyong. 
 
 
6 – Karakó  
 
Karakó előtte a 8-as út a Torna, majd a Marcal folyó fölött is áthalad a két folyó összefolyása 
előtt. A Torna még itt is felismerhető vörös színéről, és a lúgtól kiégett partjairól, de a Marcal 
folyót itt még az iszapömlés nem érinti. 
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A Torna       A Marcal Karakónál, a folyók találkozása előtt 

 
 
7 – Kamond 
 

 
A Marcal Kamondnál,  

 
27 km-re a gátszakadástól, a Torna vizének befogadása után a Marcal vörösre vált. Az iszap 
elhagyta a folyómedret, és elérte a legmélyebb partmenti területeket. A folyót ezen a szakaszon 
legelők szegélyezik, ahol most is tehenek legelnek, a szennyezett víztől egy kerítéssel 
elválasztva. A folyótól ötven méterre található kút ránézésre nem szennyezett. 
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8 – Nemeskocs 
 
A munkások, akikkel a Marcal partján, Nemeskocsnál találkoztunk, 3 hete/1 hónapja dolgoznak 
a folyónál. Sziklagátakkal szűkítették a folyóágyat, hogy felgyorsítsák a vízfolyást, és a gipsz 
jobban elkeveredjen benne, amiből 20 percenként egy markológép segítségével 2 tonnányit 
öntenek a folyóba. A munka helyszínénél kissé feljebb egy levegőztető gépet is elhelyeztek; a 
munkások nem tudták pontosan, miért, de úgy gondolták, alighanem „hogy a halak levegőhöz 
jussanak”. Egyes munkások korábban dolgoztak lejjebb, Kemeneshőgyésznél is, ugyanilyen 
elvek alapján. Valóban több ilyen helyszínt figyelhettünk meg a Marcal folyása mentén, ahol a 
nevezett technikát azért alkalmazták, hogy csökkentsék a víz pH-értékét. 
 
Eleinte a gipsz helyett széntüzelésből származó hamut szórtak a folyókba, hogy azzal 
csökkentsék a víz pH-értékét; ezek azonban jelentős mennyiségben tartalmaztak szennyező 
anyagokat, köztük 156 g/kg mennyiségben kenet, és alumíniumot, 8,5 g/kg mennyiségben. 
 
A munkások szerint a helyzet javulni látszik annyiban, hogy a víz már kevésbé vörös színű, de 
minden esős közjáték újra felkavarja a korábban lerakódott iszapot. 
 

   
A munkaterület     A munkaterület alatt 

 
9 – Mersevát 
 
43 km-rel a kiömlési pont alatt a korábbi megemelkedett vízszintet a folyó folyásán feljebb 
beöntött gipsz által hagyott fehér nyomok alapján lehet érzékelni. 
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10 – Kemeneshőgyész, 52 km-rel a kiömlési pont alatt 
 

   
 
Egy másik gipszbeöntési munkaterületet létesítettek Kemeneshőgyésznél. A vörös hullám 
levonulásakor a folyó szintje itt 1,20 m-rel haladta meg a jelenlegi vízszintet.  
 

   
 
A folyó holtágszerű övezeteiben vörös vízfelületeket és a kövekre lerakódott vörösiszap-
üledéket figyelhettünk meg. 
 
11 – Marcaltő, 63 km-rel a kiömlési pont alatt 
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A Marcal folyó ágya itt kiszélesedik. A vörösiszap miatt a folyószint kevésbé emelkedett meg; a 
partokat itt is kiégette a lúg. A part mentén vörösiszap- és gipszmaradványok halmozódtak fel. 
 

  
 
12 – Mórichida, 72 km-rel a kiömlési pont alatt 
 

 
A Marcal folyó 

 
A vörösiszap itt a gipsz hatására egyre inkább elfehéredik. 

     
                                                                                                                          Magasság: 1,10 m 
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13 – Árpás 
 

   
A Rába, kb. tizenkét kilométerrel a Marcal folyó beömlése fölött. 

 
14 – Koroncó, 84 km-rel a kiömlési pont alatt 
 

 
 
A Marcal folyó partján fehér lerakódások láthatók a folyóba öntött gipsz miatt. 2 km-rel távolabb 
a folyó beleömlik a Rábába. 
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A Marcal folyó itt kétségtelenül elveszíti azt a vöröses tónust, ami 60 km-en keresztül 
jellemezte. Ugyanakkor nincs információnk arról, mennyi vörösiszap rakódott le a folyó 
fenekére.  
 
15 – Vének, 110 km-rel a kiömlési pont alatt 
 

 
A Mosoni-Duna, a Duna kisebbik mellékága, a Rába folyó beömlését követően 

 

 
A Duna / Mosoni-Duna összefolyás 

 
November folyamán ukrán tudósok a magyarországi katasztrófa nyomait fedezték fel a Duna-
delta vizeiben, 1 800 km-re az eseményektől: „a vizek szennyezettségi szintjét magasnak kell 
tekinteni, de ez a szennyeződés nem jelent kiemelt közegészségügyi fenyegetést”. Ukrajna 
egyike a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság tagországainak (ICPDR – International 
Commission for the Protection of the Danube River). 
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VII- A biodiverzitás 
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által létrehozott internetes oldal szerint „a 
Dunába érkező döglött halak áradata október 12-én lényegében megszűnt”, vagyis 8 nappal a 
tározó gátjának átszakadása után. Október 20-án még halpusztulás jeleit figyelték meg a 
Marcal folyón, a Natura 2000 területen belül. A beömlő, masszaszerű illetve folyékony állagú 
iszap megfojtotta a vízi és félig vízi növényeket és állatokat a folyókban, mocsaras területeken 
és a nedves övezetekben, de az elárasztott erdők és mezők gombáit, növényvilágát, 
rovarvilágát és szárazföldi állatvilágát is kipusztította. Valószínű továbbá, hogy számos elhullott 
állat teteme keveredett bele a folyók medrében, a partokon és a tavakban lerakódó iszapba is. 
A vízi állatfajok elhullására vonatkozóan semmilyen becslést nem tettek közzé. 
 

  
A devecseri kastélypark           Elpusztult gomba egy fatörzsön 

 

  
Balra: szennyezett házú csiga és pók    Jobbra: elpusztult csiga   
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Elpusztult csigák halma 

 
Az iszapszennyezésnek közvetlenül kitett régió erdők, mezők és nedves vagy megművelt 
területek mozaikszerű egyvelege. Számos szarvasféle és egyéb emlős vonul át rajtuk, és 
vadászok is látogatják. Az övezetben két Natura 2000 terület is található.  
 

   
Mezőszéli vadászles         Szarvas nyomai egy iszapos mezőn 

 

     
Négylábú nyomai és vörösiszappal átitatott állati ürülék, mely egyértelműen mutatja, hogy az állat szennyezett 

élelmet vagy vizet fogyasztott. A balra látható lábnyom valószínűleg rókától származik. 
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A Marcal-medence elnevezésű, nedves zónából és mocsaras területből álló Natura 2000 
területet az iszapömlés a Karakó és Szergény közötti szegmensben sújtotta. A terület számos 
veszélyeztetett gerinces faj, virág, madár, kétéltű, hal és vízi emlős otthonául szolgál. A flóráról 
és a faunáról készített leltárból kiderül nevezetesen, hogy az isophya fajhoz tartozó 
szöcskeféle, több pillangófaj – nagy tűzlepke, boglárkalepke, hangyaboglárka –, folyami 
kagylófélék, fehérmájvirág, fekete harkály, varangyosbéka, halványfoltú küllő és európai vidra is 
megtalálható itt. Az utóbbi faj mintegy tíz itt élő példánya valószínűleg elpusztulhatott a 
vörösiszapárban. 

 
A zónában megfigyelt vándormadarak között megemlíthetjük a gólyát, illetve a 
telelés időszakában a hamvas rétihéja és más héjafélék, a haris és a tövisszúró 
gébics (fényképünkön) jelenlétét is.  
 

A másik Natura 2000 terület távolabb esik az iszap kiömlési pontjától. Ez a terület a Rába 
mentén található. Alsóbb része, a Marcal beömlése alatt, ugyanakkor elszenvedte a katasztrófa 
hatásait. A folyóba öntött gipsz, a vörösiszap maradványok és a két vízszennyező anyag 
áradás idején való felkavarodása csakis ronthatják a többi veszélyeztetett faj 
élőhelyének minőségét, rontva pl. az európai hód, a mocsári teknős – eme 
édesvízi, ragadozó teknősfaj – a dunai tarajos gőte és a sugarasúszójú sügér 
túlélési esélyeit (fényképünkön). 
 

  
 
VIII- Felügyeleti intézkedések 
 
A- Egészségügy 
A Farkasgyepűi Tüdőgondozó Intézet) rendszeresen előírt inhalálásos kezeléseket kínált fel a 
lakosság és a takarításban résztvevők számára az asztmás típusú légzési elégtelenségek 
kezelésére. 
 
November végén a térségben laboratóriumot létesítenek vérképelemzések elvégzése céljából. 
Devecser polgármestere azt nem tudta megmondani, a nyomon követés meddig működik majd. 
Az áldozatok nem kaptak rendszeres tájékoztatást a kórházi kezelés során az elvégzett 
elemzések eredményeiről, egyszerűen pozitívnak nyilvánított eredménnyel engedték haza őket. 
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Egy pszichológust is kirendeltek az áldozatok mellé, 
valamint nyugtatókat írtak fel nekik. Egy túlélő a családi 
környezet fontosságát hangsúlyozta, miközben elmondta, 
hogy a katasztrófa előtt napi 5 szál cigarettát szívott, azóta 
viszont napi 3 dobozzal is elszív. Az áldozatoknak alvási és 
evési zavarai támadtak. A fiatal gyerekeknek másfél 
hónappal a katasztrófa után is még rémálmaik vannak.  
 

 
 

 
Néhány magányos személy továbbra is ott maradt vagy 
visszatért, hogy a tiltott vagy veszélyes zónákban éljen; 
idős személyekről van szó, akik nagyon kötődnek 
házukhoz, és nincs módjuk elköltözni onnan. 
 
 
B- Levegő, víz és talaj 
Az állami közegészségügyi szolgálatok (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - 
ANTSZ) levegőminőség-vizsgálatokat végeztek. 12 részecskekoncentráció mérő készülék 
került kihelyezésre az iszapár sújtotta településekre. Az egészségügyi küszöbérték 50 µg / 
levegő m3. Október folyamán a részecske-koncentráció Devecserben 7 napig, november 1. és 
11. között újabb hat napig meghaladta a küszöbértéket. Apácatorna faluban, a gátszakadási 
ponttól 15 km-re október 13. és november 10. között két napon haladta meg az érték az 
egészségügyi küszöböt. A lég- és vízminőség ellenőrzések eredményeit kifüggesztik a 
polgármesteri hivatal kapujára. A levegőben található részecskék közül a főbb vizsgált anyagok 
a lúg, az alumínium, a kadmium, az ólom és a nikkel. Ezeket az eredményeket bíztatónak ítélik, 
ami arra indította a hatóságokat, hogy engedélyezzék az evakuált lakosság hazatérését, kivéve 
a veszélyes övezeteket, ahol a lakóépületek bontásra vannak ítélve. Hangsúlyozni kell, hogy a 
jelenlegi stádiumban az erőteljes őszi esőzések, a kevés napsütés és a havazás érkezése 
természetes módon csökkentik a por és a részecskék mobilitását. Elképzelhető tehát, hogy a 
leggyakoribb csúcsértékeket 2011 tavaszán és nyarán lehet majd tapasztalni, amennyiben 
addigra is jelentős vörösiszap mennyiség marad a környezetben elszórva, illetve ha az 
összegyűjtött iszap ideiglenes tározói addigra nem lesznek biztonságosak. 
  

 
A mobil levegőminőség elemző készülékek 

 
A levegőminőség és a vezetékes víz minőségének nyomon követése legalább az év végéig 
folyamatos lesz, vagyis a három helységben bevezetett rendkívüli állapot megszűntetéséig 
(Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely). Nem jutott tudomásunkra, hogy kialakítottak volna 
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piezométeres mérési rendszert, amely segítségével jobban megismerhető lenne a felszíni 
iszapszennyeződés esetleges terjedése a földalatti vízhálózatokban. A levegőben terjedő 
porokkal szemben az esős őszi időszak érkezése és a havazási ciklus a szennyeződések 
talajba jutását és felszíni vagy földalatti vízrétegekbe való belemosódását éppen hogy elősegíti. 
 
A vörösiszap jelentős mennyiségű nehézfémet és mérgező anyagot juttat a talajokba és az 
üledékekbe, tekintettel a nagy mennyiségű iszapra és a viszonylag kis elborított felületre. Ezek 
között a legfontosabbak a maró lúg, az alumínium, a vas, a vanádium, a króm, a nikkel, az ólom 
és az arzén. A katasztrófa után friss mintákon elvégzett néhány elemzés minden egyes vegyi 
anyag esetében bizonyos változatosságot mutatnak, de ezek az anyagok minden esetben jelen 
vannak, ismeretlen és tartós kockázatokkal terhelve a talajt, a talaj mélyrétegeit, a 
haszonállatokat, a vadon élő fauna táplálékláncát, illetve a terményeket. A vörösiszap mint 
mezőgazdasági talajjavító használatára vonatkozóan nem léteznek törvényben előírt 
küszöbértékek. A magyar hatóságok és a nemzetközi szakértők a szennyvíziszap kiszórására 
vonatkozó európai uniós engedélyezett határértékekkel végeztek összehasonlításokat. A 
vörösiszap esetében csak az arzén és a nikkel tartalom haladja meg a hivatalos 
küszöbértékeket. Bizonytalanság van a króm 3 és a króm 6 eloszlása tekintetében. Az utóbbit 
az arzénhez és nikkelhez hasonlóan a CMR – rákkeltő, mutagén és reprotoxikus – anyagok 
közé sorolják. A szennyvíziszap-szabályozáshoz való igazodás félrevezető, az utóbbi ugyanis 
szigorú kiszórási tervet ír elő, amely előre megszabja a hektáronként kiszórható mennyiséget, a 
talaj és a környezet minőségének függvényében. Ez a katasztrófa maró vörösiszap áradás. 
Nem hasonlítható semmilyen előre tervezett, engedélyezett és kontrolált kiszórási művelethez. 
A vörösiszapban általában és konkrétan ez esetben jelenlévő radioaktív komponens szintén 
igazolt tény. A bauxit-feldolgozásból származó, a technológia által felerősített természetes 
radioaktivitás a 96-29 Euratom irányelv hatálya alá tartozik, amely szerint a radioaktivitás e 
sajátos formájának kitett dolgozók és népesség egészségi állapotát kiemelt éberséggel kell 
nyomon követni. Megjegyzendő, hogy a mentésben résztvevők ilyen felügyeletben nem 
részesültek. A részünkre átadott kevés vonatkozó elemzés megerősíti a bauxitban és a 
vörösiszapban az ipari feldolgozási folyamat után visszamaradó speciális, koncentrált földben 
természetes formában megtalálható cirkónium, tórium, uránium, yttrium és más radionukleidek 
radioaktív hatását.  
 
A Robin des Bois nemigen ad hitelt azon magyar egyetemi tanárok és tudósok kijelentéseinek, 
akik szerint a radioaktivitás kockázata nem fenyeget, ahogy a nehézfémek talajban való 
mélységi migrációjának kockázata sem. 
 
Ellenőrző mérések és mintavételek végzésére kizárólag a magyar kormány által előzetesen 
akkreditált szervezetek jogosultak, „a nem hitelesített mérési eredmények elkerülése, és a 
lakosság megbízható és pontos információk alapján való tájékoztatása érdekében”. Az 
információk áramlásának efféle kisajátítási kísérlete elfogadhatatlan az Európai Unió 
tagországában. Mindez annál sajnálatosabb, mivel a magyar kormány által terjesztett 
információk részrehajlóak, önkényesek és nem naprakészek. Felettébb kár egy olyan ország 
részéről, amely az elkövetkezendő napokban át fogja venni az Európai Unió elnöki tisztségét. 
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IX- Ajánlások 
 
 
Ajánlások        Európai Unió 
 
Megelőző jellegű tájékoztatási tervek kidolgozása a tározógátak átszakadása következtében 
sárömlés vagy áradás kockázatának potenciálisan kitett lakosság illetve gazdasági szereplők 
részére. 
 
Megelőző jellegű hulladék-szétválogatási, -feldolgozási és -tárolási tervek kidolgozása a 
gátszakadások nyomán keletkező hulladékra vonatkozóan. 
 
Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló irányelv 
határidőben történő alkalmazásának felügyelete. 
 
Új európai irányelv előkészítése az ipari és/vagy természeti katasztrófák után maradó hulladék 
kezeléséről, valamint az egészségügyi és környezeti hatások nyomon követéséről. 
 
 
Ajánlások         Magyarország 
 
A szilárd és szerves hulladék maximális kivonása a vörösiszapból a vörösiszap végleges 
tárolási helyre történő lerakása előtt.  
 
A katasztrófa után összegyűjtött vörösiszap végleges, biztonságos lerakása külön 
betontározókba, passzív és aktív elkülönítő megoldásokkal, illetve gondoskodás a csurgalékvíz 
kezeléséről.  
 
A sérült betontározó tartalmának biztonságos eltárolása. 
 
A MAL – Magyar Alumínium ZRt kötelezése a frissen termelt iszap semlegesítésére és 
dehidratálására. 
 
Az iszapelszívási módszerek előnyben részesítése a vízsugárral való szétoszlatás helyett. 
 
Tájékoztatás a szennyezett növényi hulladék elégetésének kockázatairól. 
 
A károsodott transzformátorok eltávolítása a devecseri ipari zóna területéről. 
 
Az iszapár sújtotta lakosság, a mentésben résztvevők és az iszap összegyűjtésében és 
szállításában közreműködő szakemberek egészségügyi állapotának teljesebb és hosszabb 
ideig tartó ellenőrzése. 
 
A levegőminőség-vizsgálatok és a levegőben lebegő porok elemzésének meghosszabbítása, 
legalább 2012 nyarának végéig.  
 
A vízi erőforrások illetve a devecseri és somlóvásárhelyi vízbázis minőségének hosszú távú 
ellenőrzése. 
 
Az érintett területen található számos házi kút használatának hosszú távra szóló megtiltása. 
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A folyó mentén lejjebb található, locsolásra és állatok itatására használt fúrt és egyéb kutak 
vizének elemzése. 
 
A helyi eredetű élelmiszer termékek minőségének felügyelete.  
 
A vadászat és a gyűjtögetés megtiltása az iszapár sújtotta övezetben. 
 
A vadon élő fauna és flóra fertőzöttségének felügyelete, és rekonstruálásának támogatása, 
különös tekintettel a Natura 2000 területekre. 
 
A többi magyarországi vörösiszap-tároló létesítmény stabilitásának és biztonságának 
felmérése, különös tekintettel a tatai tározóra, amely veszélyes hulladékkal van telerakva, és a 
Duna partja közelében található. 
 
A fák fertőzöttségének hosszú távú felügyelete, amennyiben energiacélokra használt 
faültetvények kerülnek beültetésre a szennyezett parcellákon. 
 
Tájékoztató bizottság létrehozása, amely valós időben környezetvédelmi információkat 
szolgáltat, és tájékoztatást nyújt a föld-elhordási és a tárolási munkálatok állásáról. 
 
A nemzetközi együttműködés és a szolidaritás erősítése a Duna-medence térségében. 
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1. melléklet 
 
 
Communiqué du 6 octobre 2010. Mise à jour le 8 octobre. 

Boues rouges en Hongrie : une catastrophe majeure, prévisible, et internationale. 

Caractéristiques : Les boues rouges sont les résidus de l’extraction d’alumine à partir du 
traitement de la bauxite. Elles contiennent de la soude caustique, du fer, de l’alumine, du 
silicium, du sodium, du calcium, du titane, du manganèse, du vanadium, du chrome hexavalent, 
du plomb et du cadmium. Le cumul de tous ces métaux et minéraux fait des boues rouges un 
déchet toxique pour la faune aquatique, les animaux domestiques et d’élevage. Du bétail a été 
intoxiqué en Australie suite à l’épandage de 20 tonnes de boues rouges par hectare contenant 
1,8 kg d’alumine, 24 kg de chlorure, 6 kg de chrome. En eau douce, l’alumine est mortelle pour 
les truites à partir de 1,5 mg/litre, et 3 mg de fer par litre suffisent à empêcher la reproduction et 
à ralentir la croissance de nombreuses espèces de poissons. Ces chiffres sont à rapporter au 
million de m3 qui se sont déversés hors de l’enceinte de confinement. Par ailleurs, les boues 
rouges provenant du traitement de la bauxite sont très légèrement radioactives. La radioactivité 
naturelle renforcée des boues rouges par du radium 226 et du thorium 232 est reconnue par 
l’Union Européenne et par la France. Les boues rouges sont trois fois plus radioactives que la 
bauxite. 
 
Les boues rouges en Hongrie. L’accident survenu près d’Ajka provient de la rupture d’une 
digue de retenue de boues rouges. Ce type d’évènement a plusieurs causes possibles : des 
séquences de fortes pluies qui augmentent considérablement le niveau d’eau, le sous-
dimensionnement des digues, leur rehaussement mal calculé ou leur maintenance défectueuse. 
Un autre site en Hongrie près de Tata au Nord-Ouest du pays témoigne d’une très mauvaise 
gestion des déchets industriels. Les décharges de boues rouges couvrant plusieurs dizaines 
d’hectares sont situées directement au bord du Danube, sont soumises aux inondations et les 
villages voisins aux envols de poussières. Pour réduire ces envols, les autorités hongroises et 
le producteur des boues rouges n’ont pas trouvé d’autre solution que de les recouvrir avec des 
cendres d’incinérateur mélangées à des plastiques et à des mâchefers. 
 

   

Décharge de boues rouges surplombant le Danube près de Tata, recouverte de déchets dangereux comme 
des cendres et des mâchefers. © Christine Bossard-Charlotte Nithart/Robin des Bois. 
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1- melléklet 
 
Conséquences de l’accident d’Ajka. Le volume de déchets liquides déversés est l’équivalent 
de 5 Amoco Cadiz ou d’environ 70 Erika. Si comme les autorités hongroises le planifient, les 
boues répandues dans le bâti et la voirie sont nettoyées au kärcher, elles vont être mélangées 
à l’eau de décapage puis rejoindre les cours d’eau, et se jeter à terme 110 km plus loin dans le 
Danube après avoir impacté de nombreuses zones humides. Les mortalités de poissons, 
d’oiseaux aquatiques, de biodiversité ordinaire vont être massives, autant par les effets du 
colmatage que par ceux de la toxicité dans les rivières allant jusqu'au Danube. Une fois le 
fleuve atteint, les risques de mortalité massive et immédiate de poissons adultes sont faibles; 
par contre, la perturbation du milieu par le flux de boues rouges et le transport des particules 
fines aura des effets nocifs sur la croissance des oeufs et des larves et les capacités de 
reproduction de toutes les espèces aquatiques. 
Les effets sanitaires immédiats pour les habitants sont des brûlures externes ou internes par 
contact ou ingestion d’eau contenant de la soude caustique. Les mêmes effets sont prévisibles 
pour les animaux domestiques et les animaux d’élevage. Les effets sanitaires différés relèvent 
des risques de contamination des chaînes alimentaires, des produits agricoles, et de la 
contamination de l’eau par les métaux lourds. Un autre vecteur de transfert et de contamination 
pour les usagers des territoires pollués sera la transformation rapide des boues en poussières 
inhalables. 
 
Les boues rouges en France. Elles sont principalement rejetées dans la fosse de Cassidaigne 
près de Cassis en Méditerranée. Le cumul actuel est d’environ 40 millions de tonnes. Une 
canalisation souvent sujette à des fuites à cause de la causticité de l’effluent relie l’usine de 
production d’alumine de Gardanne à l’exutoire en mer. Ces fuites sont assez rapidement 
repérées et ont pollué des rivières locales. 
Le Comité de suivi "ad hoc"sur l'évolution et les effets de la décharge marine de boues rouges 
au large de Cassis n'est pas représentatif. Aucune association de protection de l'environnement 
n'y participe. C'est à la suite des nombreuses protestations locales et du rapport de Robin des 
Bois commandité par l'Autorité de Sûreté Nucléaire révélant la présence notable de 
radionucléides à vie longue dans les boues rouges que l'industriel et les pouvoirs publics ont 
été amenés à planifier la réduction du rejet en mer qui s'élève encore aujourd'hui à plus de 
200.000 t/an. La Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée a aussi joué un 
rôle actif dans la réduction de ces rejets. L’industriel dit que l’objectif zéro sera atteint en 2015. 
Robin des Bois dit que cet objectif sera en effet atteint parce que l’usine ancienne, enclavée, 
nécessitant des investissements importants, ayant bénéficié très récemment d’une dérogation 
sur la pollution atmosphérique par le dioxyde d’azote, sera fermée. 
L’auréole de contamination des sédiments dans les fonds marins s’étend aujourd’hui jusqu’à 60 
km du point de rejet. Des informations parcellaires contenues dans un rapport confidentiel de 
Créocéan montrent que les boues rouges de Gardanne ont des effets très toxiques même à 
très faible concentration sur le développement des larves d’huîtres et sur le cycle de 
reproduction des oursins. 
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1. melléklet 
 

 
"Titane dans les sédiments superficiels de l'ensemble du site". 

 
Extrait du rapport annuel 2003 du Comité de suivi scientifique des rejets de Gardanne.  
http://www.alcan-gardanne-environnement.fr/File/RAPPORT%20ANNUEL%202003.pdf 
 
D’autres informations sont disponibles dans les documents suivants : 
Chapitre bauxite, extrait du rapport "La radioactivité naturelle technologiquement renforcée" - 
Robin des Bois - décembre 2005. 2 pages, 74 ko 
http://www.robindesbois.org/dossiers/boues_rouges/bauxite_extraits_rad_nat_techno.pdf 
 
"Le Pastis de Pechiney" article de La Flèche n°33, journal de Robin des Bois - 1999. 2 pages, 
1,5 Mo 
http://www.robindesbois.org/dossiers/boues_rouges/boues_rouges_fleche.pdf 
 
Le contexte juridique européen. Après les catastrophes analogues quoique mettant en jeu 
des effluents toxiques différents, de Aznalcollar en Espagne (Andalousie) en 1998 et de Baia 
Mare (Roumanie) en 2000, l’Union Européenne a établi une directive sur la gestion des déchets 
de l’industrie extractive exigeant des Etats-membres un inventaire des sites de stockage de 
résidus de minerais, un renforcement des mesures de sécurité et de stabilité, et la mise en 
œuvre de bonnes pratiques garantissant la sécurité du public et de l’environnement. Cet 
inventaire est en cours en France. D’autre part, menaçant d’autres pays riverains du Danube 
comme la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie, l’Ukraine et la Roumanie, la catastrophe 
doit être considérée comme trans-frontalière et faire l’objet de procédures d’information et de 
suivi dans le cadre de la Commission Internationale pour la Protection du Danube qui dispose 
d’un système d’alerte d’urgence en cas d’accident. 
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2. melléklet 

2010. október 20. 2. sz. közlemény 

Vörösiszap 

Magyarországon ökológiai beavatkozás szükséges. Mivel az ajkai vörösiszap jelentos arányban 
tartalmazott ként (kb. 3000 mg / kg), krómot (600 mg / kg), nikkelt (200 mg / kg), arzént (100 mg 
/ kg), és higanyt (1 mg / kg). Ez a kiömlés olyan egészségügyi kockázatot jelent a lakosság 
számára, mely nem hagyható figyelmen kívül. Becslések szerint a kiömlött anyag nagy része 
5000 hektár mezogazdasági területet borít be, így minden hektár területet 500 tonna hulladék 
borít. Ezek hatalmas mennyiségek. 

Ennek következtében a "semlegesített" és tisztított vörösiszap, mely az alumínium lobbi szerint 
talaj-javításra is használható, ebben az esetben késleltetett bombaként muködhet a 
táplálékláncokban. Mellesleg, látva ennek a vörösiszapnak az összetételét, és a bauxit-
ásványok nagy változatosságát számba véve nem kizárt, hogy más szennyezoanyagok is 
lehettek a megsérült tárolóban. 

Ami a mezogazdasági tevékenységet, az állattartást, valamint a felszíni és felszín alatti vizek 
minoségét illeti, a tákolmányok, az ipari területén tapasztalható káosz és a magyar hatóságok 
rendezetlen muködése, valamint a bizonytalan tervek aggodalomra okot adó jövot vázolnak fel 
Észak-Nyugat-Magyarország lakossága számára. Egy olyan tagország, mely 2011 januárjától 
az Európai Unió soros elnöki posztját tölti be fel kell hogy mutasson a katasztrófa sújtotta 
területek rehabilitációjára vonatkozóan azonnali beavatkozási és hosszútávú programot. 

Magyarország az európai környezetvédelmi alapokhoz fordul segítségért; nem bizonyos 
azonban, hogy a forrásokat józan módon használja fel. Jelenleg a leheto leggyorsabban 
mindent meg kell tennie a vörösiszap-katasztrófa okozta károk helyreállítására. Ezeket a 
munkákat az kitermelési tevékenységek maradványaira vonatkozó európai irányelv értelmében 
a 'szennyezo fizet' elv alapján kell finanszírozni. A tevékenységek prioritása a következo:  

- a vörösiszap eltávolítása a mezogazdasági és természetvédelmi területekrol, lakott 
területekrol, és az iszap speciális lerakóhelyre történo szállítása. 
- a zöld hulladékok, törmelékek, és szennyezoanyagok újracsoportosítása. 
- az elöntött hulladékok szabad ég alatti égetésének rendeletben való megtiltása. 

Ilyen típusú baleset bármely országban elofordulhat . Az esetek dönto többségében a 
gátszakadások, melyek következtében mérgezo ipari szennyvíz árasztja el a környezetet, vagy 
kártékony folyadéktömeg önti el a természetes és lakott környezetet, eros esozések, vagy 
hóolvadások, vagy más szélsoséges idojárási események során, vagy után történnek. A régi 
tárolón történt gátszakadás, mely Magyarországon a ma ipari katasztrófa területnek nyilvánított 
vidékeket érintette, a 2010. május és június közötti özönvízszeru esozések késobbi 
következménye, a katasztrófa sajnos azonban nem kapott különösebb figyelmet, nem történt 
megelozo óvintézkedés, és a lakosságot sem értesítették kelloen. 

Lásd (kizárólag francia nyelven) - ARIA dokumentum ARIA http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ 36208 (Franciaország, 11, 
Salsigne) 37980 (Kazahsztán) 33000 (Franciaország, 49, Beaupréau) 31750 (Kína) 28364 (USA) 26764 (Franciaország, 11, Narbonne) 21631 
(Franciaország, 90, Eloie) 17425 (Románia) 12831 (Spanyolország) 7470 (Franciaország, 46, Saint-Denis-Catus) 7202 (Guyana) 17265 
(Románia) 
- referencia: « A Xynthia vihar hulladékai » (pdf 111 oldal – 8 Mb) kiadja: Robin des Bois, dátum: 2010. szeptember 
http://www.robindesbois.org/dossiers/XYNTHIA_Robin_des_Bois_30sept10.pdf 
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FORRÁSOK 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Natura 2000 adatbázis. 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura 
 
European Union Civil Protection Mechanism. Action Plan following the industrial accident at Ajka alumina factory. 
18 octobre 2010 http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/hungary2010/action_plan.pdf 
 
European Union Expert Team. Report of the Assessment on the Ajka Alumina Calamity.17 oct 2010 
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/hungary2010/main_recommendations.pdf 
 
A magyar kormány hivatalos honlapja  
http://redsludge.bm.hu/ 
 
MAL Zrt – Magyar Alumínium Termelő Zrt. Internetes honlap 
http://english.mal.hu/Engine.aspx 
 
Mecsekérc Zrt. Internetes honlap 
http://www.mecsekerc.hu/index_en.html 
 
Egészségügyi Világszervezet. Main Findings and Recommendations from the WHO Regional Office for Europe. 
Mission to Hungary  
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/hungary/sections/news/2010/10/whoeurope-concludes-
mission-on-health-impact-of-sludge-spill-in-hungary/main-findings-and-recommendations-from-the-who-regional-
office-for-europe-mission-to-hungary 
 
Tallózás a nemzetközi, valamint a magyar országos és regionális sajtóból 
 
Robin des Bois. Helyszíni látogatás 
 
Robin des Bois. Az áldozatokkal való személyes találkozás 
 
Robin des Bois. Találkozó Kolontár falu polgármesterével 
 
Robin des Bois. Találkozó Devecser város polgármesterével 
 
Robin des Bois – Katasztrófa utáni útmutató – Katasztrófa utáni hulladék: egészségügyi és környezeti kockázatok, 
2007. szeptember http://www.robindesbois.org/GEIDE/Dechets%20Post-cata_GEIDE_sept07_v3.pdf 
 
Ryle Gerard – The Sydney Morning Herald.The great red mud experiment that went radioactive, 7 mai 2002 
 
A polgármesteri hivatalban kifüggesztett levegőminőség-mérések 
 
 

 
 

   
Kolontár Péter, egy devecseri áldozat Devecser 

 
A Robin des Bois köszönetet mond a károsultaknak, Kolontár és Devecser 

polgármesterének és a tanúknak, hogy a rendelkezésére álltak. 
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Szobor a MAL ajkai üzemének kapujában 
 
 
 
 

Kiadvány igazgató 
Jacky Bonnemains 

Helyszíni riport  
Charlotte Nithart, Christine Bossard 
Szerkesztés, fényképek és térkép 

Charlotte Nithart, Christine Bossard, Jacky Bonnemains 
 

A Robin des Bois a GEIDE – Katasztrófa Utáni Hulladékok Szakértő- és Akciócsoportja – alapító tagja 
http://www.robindesbois.org/dechets_post_cata/dechets_post_cata.html 
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