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Előzmények 

A vörös-iszap hasznosít{si lehetőségének kutat{s{val az ALUTERV-FKI 

(Alumínium Ipari Tervező és Kutató Intézet) munkat{rsaként 1976-ban kezdtem el 

foglalkozni. 

A Magyar Tudom{nyos Akadémia „Új hulladékanyaghasznosít{si elj{r{sok” 

kidolgoz{s{ra kiírt p{ly{zat{n 1978-ban a „Vörös-iszap b{zisú tégla és cserépgy{rt{si 

technológia” kidolgoz{s{val p{lyadíjat nyertem. Az elj{r{s, mint tal{lm{ny 

szabadalmat kapott és kiküldésre került az ENSZ Környezetvédelmi Programj{hoz 

(UNEP) P{rizsba. 

Az ENSZ a munka kiértékelését követően 1980-ban, két szervezete, a UNEP és a 

UNIDO (az ENSZ Iparfejlesztési Programja) Szakértői Kar{ba v{lasztott. 

 

ENSZ szakértőként 1980 és 1995 között Indi{ban, Jamaik{ban, Kín{ban, illetve Dél-

Kore{nak dolgoztam és P{rizsban (1980), Kingstonban (Jamaika 1986), 
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Koppenh{g{ban (D{nia 1991), Perth (Ausztr{lia 1992) Ajka (2997), Veszprém 

(1998), Budapest (1999) tartottam előad{st a vörös-iszappal kapcsolatban. 

Jamaik{ban, Indi{ban és Kín{ban 1980 és 1985 között a vörös-iszap építőanyag-ipari 

hasznosít{s{ra dolgoztam ki technológi{kat. 

A Magyar Alumínium Ipari Tröszt megbíz{s{ra 1990-ben kidolgoztam a 

homoktalajok vörös-iszappal történő kondicion{l{s{nak technológi{j{t. A Nagyk{lló 

térségében végrehajtott kisparcell{s kísérletek bebizonyított{k, hogy még 80 t/ha 

vörös-iszap alkalmaz{sa esetén sem kerültek be a nehézfémek a talajoldatba és ennek 

következtében a növényekbe sem! 

A sikeres kísérleti eredmények ut{n p{ly{zatot nyújtottam be az OMFB-hoz, annak 

érdekében, hogy a magyaróv{ri és alm{sfüzitői vörös-iszap t{rozók felületén vörös-

iszap b{zisú mesterséges talaj és örökzöld növénytakaróval megakad{lyozzam a 

t{rozó kiporz{s{t. A Magyar Tudom{nyos Akadémia szakir{nyú tagjainak 

{ll{spontj{ra hivatkozva, hogy tudni illik „ A vörös-iszap b{zisú mesterséges talajból 

a nehézfémek bekerülnek a növényekbe és azokon keresztül a t{pl{lékl{ncba”, a 

p{ly{zatot az OMFB elutasította.  

A Koppenh{g{ban 1991-ben megtartott Nemzetközi Környezetvédelmi Konferenci{n 

a technológi{m ismertetésén túl elmondtam ezt a sajn{latos kudarcomat is. 

Az Ausztr{l deleg{ció tagjai megígérték, hogy hazatérve elvégzik a technológia 

ellenőrzését.  

Az Ausztr{l megvalósít{s eredményei c{folt{k a Magyar Tudom{nyos Akadémia 

{ll{spontj{t és felkértek, hogy 1992-ben Perth-ben (Ausztr{lia) a vörös-iszappal 

kapcsolatos,  soron következő Nemzetközi Konferenci{n tartsak előad{st a 

technológi{ról.  

Az előad{s alapj{n az Indiai Bihar Államban lévő timföldgy{r (INDAL Co) egy 

vörös-iszap t{rozójuk g{tszakad{s{t követően, 1994-ben az Alumíniumipari Tervező 

és Kutató Intézeten keresztül megbízott a helyi indiai viszonyokra alkalmas nagy 

termőképességű vörös-iszap b{zisú talajok készítési és művelési technológi{j{nak 

kidolgoz{s{val.Az Indian Instituteof Technology Kharagpur gyüttműködésével 

1995-ben a technológi{t kidolgoztam és megvalósítottam.  

Ajka v{ros Önkorm{nyzata megbíz{s{ra 1997-ben elkészítettem a lakoss{g 

egészségére és vagyon{ra veszélyt jelentő vörös- és szürke iszapok t{roz{s{nak 
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katasztrófa megelőzési javaslatait is mag{ban foglaló tanulm{nyt. A 

Veszprémi IV. Környezetvédelmi Konferenci{n 1998-ban előad{s keretében 

ismertettem az ENSZ szervezetek {ltal a vörös-iszap kezelésére és hasznosít{s{ra 

kidolgozott elj{r{sokat, elemezve a gyakorlatban elterjedt egyes elj{r{sok hib{it, 

veszélyeit (pl. résfal). A vörös-iszappal kapcsolatos tevékenységeimről a mindenkori 

politikai hatalom naprakész ismeretekkel rendelkezett. Az illetékes miniszterek és 

szak-{llamtitk{rok, a Parlament Környezetvédelmi Bizotts{ga folyamatosan 

t{jékoztatva volt, de nem, vagy rosszul cselekedett. A Magyar Alumínium Ipari 

Tröszt és timföldgy{rai, az Alumínium Ipari Tervező és Kutató Intézet minden a 

vörös-iszappal kapcsolatos tevékenységemről tudott, eredményeimet ismerte.  

Okok 

A timföldgy{r privatiz{ciója előtt az Ajkai Timföldgy{r {ltal létesített vörös-iszap 

t{rozó g{tjai mintegy 15 m vastag masszív vízz{ró agyagrétegre épültek. E tény miatt 

nem l{tt{k el a t{rozót külön fenékszigeteléssel. A g{tba beépített különböző erő-

művi és m{s hulladék anyagok tulajdons{gai merőben eltértek a fenékszigetelést 

alkotó vízz{ró agyagrétegétől.  

    A privatiz{ció kapcs{n a MAL Zrt. sz{m{ra kötelezően előírt, az agyagrétegbe 

beékelt résfal megépítése ideig-ór{ig megakad{lyozta ugyan a n{tronlúg l{tv{nyos 

kijut{s{t a t{rozóból, de az agyagréteg és a r{épített g{t érintkezési hat{rfelületén 

időnként lúg-sziv{rg{s, mini buzg{rok form{j{ban a medencében t{rolt iszap 

növekvő hidrosztatikus nyom{sa következtében m{r hosszú idő óta intő jelként 

jelentkezett. 

     Amikor a g{t magass{g{t pótlólagos r{építéssel megemelték és a medencét az 

eredeti méretezéshez képest túltöltötték az iszappal a hidrosztatikus nyom{s oly 

mértékben megnövekedett, hogy a g{t az alatta lévő lúggal {titatott agyag 

hat{rfelületen lassú csúsz{ssal megindult a résfal felé. A t{rozóról készült műhold 

felvételek a g{tnak ezt a mozg{s{t rögzítették is. 

 

     A g{t a medence sark{n{l az indiai esethez (INDAL Co.) kísértetiesen hasonló 

módon szakadt {t, ott ahol a hidrosztatikus nyom{snak m{r nem tudott ellen{llni.  

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a g{tszakad{s nem éjszaka és nem ak{r egy 

legkisebb földrengés következtében történt meg.  
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Következmények 

A súlyos emberi tragédi{kon és természeti anyagi k{rokon túl a katasztrófa sújtotta 

térségre a legnagyobb csap{st mégsem a vörös-iszap fizikai és kémiai hat{sa, hanem 

az elfelejtett, vagy meg sem szerzett kémiai tud{s következtében létjogosults{got 

nyert „ötletelés” jelentette és jelenti – hasonlóan a ci{nkatasztróf{hoz – amikor az 

orsz{g önvédelmi reakciój{t szintén a politikai hatalom nem engedte működni. 

Nevezetesen akkor a k{rmegelőzési intézkedések meghozói nem tudt{k, vagy nem 

akart{k tudni, hogy a ci{n az oxigén hat{s{ra {rtalmatlan vegyületre bomlik.  

Most meg nem tudt{k, vagy nem akart{k tudni, hogy a vörös-iszap nehézfém 

tartalma gyakorlatilag annak szil{rd f{zis{ban van, nem pedig a folyadék 

f{zisban, mindaddig, amíg a kémhat{sa lúgos tartom{nyban van! Ezért tömény 

savakkal tilos az erősen lúgos iszap közömbösítése, az élővizekben és a 

termőtalajokon egyar{nt.  

Az sem lehetett titok, legfőképp a szakir{nyú tudom{nyok művelői előtt, hogy a 

termőtalajok önvédelmi rendszere, ha hagyj{k működni, működik.  

Közel két hónappal a tragédia ut{n a vörös-iszappal borított termőtalajok a pH 13 

értékű lúgos oldatot a talajoldatban pH 8,5 al{ közömbösítették és a gyakorlatilag 

elpusztított talajélet jelenleg m{r 80%-ban regener{lódott minden különösebb külső 

beavatkoz{s nélkül is! Hib{s döntés volt a termőtalajok megtisztít{s{nak megkezdése 

az iszapréteg megszikkad{sa, vagy megfagy{sa előtt! A megszil{rdult vörös-iszapot 

ugyanis élesen el lehetett volna t{volítani a termőtalaj felületéről. A végrehajtott 

intézkedés következtében viszont l{thatóan „bedagony{zt{k”, belegyúrt{k a vörös-

iszap egy részét a talajba.  

Az, az intézkedés pedig, hogy az elöntött területeken a vörös-iszap letakarít{sa ut{n 

élelmiszer növényeket törvényileg tilos lesz termeszteni, a nemzetközi és az 

előzményekben leirt tapasztalatokkal minden tekintetben ellentétes és 

elfogadhatatlan, a k{rvallott térséget élhetetlenné teszi!  

Budapest, 2010. december 1. 
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