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Mindenekelőtt  szeretnénk kifejezni őszinte  nagyrabecsülésünket és tiszteletünket  mindazok 
előtt, akik teljesítőképességük végső határán dolgoznak bajba jutott honfitársaink segítésén. 
Tudjuk, hogy az Ön alá tartozó szervezetek az utóbbi évtizedek legnehezebb napjait élik meg. 
Ezt erősítik meg nemcsak a sajtóbeszámolók, hanem a helyszínen a mentésben részt vevő 
munkatársaink is. 

Ugyanakkor úgy érezzük, néhány kérdést és kérést jelentős részben éppen az ő érdekükben 
meg kell  fogalmaznunk. Ezeket segítő szándékkal,  a helyszínen gyűjtött  tapasztalataink és 
szakértőink javaslatai alapján tesszük.

Nem  értjük  például,  miként  lehetséges  az,  hogy  bár  a  sajtó  szerint  naponta  végeznek 
méréseket, a mai napig nem tudjuk, hogy az ilyenkor előfordulható mérgező anyagok széles 
skálájából pontosan mit  lélegeznek be a helyszínen dolgozó emberek, a helyi  lakosok, mi 
szívódhat  fel  a  bőrükön  át.  Miként  lehetséges,  hogy  az  ÁNTSZ  az  általa  az  ajkai 
timföldgyárban  1987-ben  végzett  mérések  alapján  bocsát  ki  megnyugtatónak  szánt 
közleményt?*  Amíg  nincs  átfogó,  nyilvános  adat  a  szennyezőanyagok  pontos 
mibenlétéről, koncentrációjáról és területi eloszlásáról, addig lehetetlen meghatározni, 
hogy mi a  megfelelő  védelmi  szint  és  milyen védőfelszerelés  szükséges  a  szennyezett 
területen tartózkodók számára.

Véleményünk  szerint  a  lakosság  folyamatos,  koherens  és  részletes  tájékoztatására  van 
szükség,  amitől  most  nagyon távol  állunk.  A hiányos  tájékoztatás  az emberek legdrágább 
kincsét, az egészségüket veszélyezteti, amitől okkal tart minden helyi lakos és a mentésben 
dolgozó a kavargó vörös porfelhőkben.

Kérjük ezért, hogy elegendő helyen mérjék meg a szennyezés kémiai összetételét, kitérve a 
fémek  oxidációs  állapotára,  hisz  míg  például  a  króm(III)  nem  igazán  toxikus,  addig  a 
króm(VI) komoly egészségügyi kockázatot jelent. A semlegesítés szempontjából különösen 
fontos az összetétel, hiszen míg a lúg leköti a toxikus fémeket, azok sav hatására kijutnak a 
környezetbe, hosszú távon okozva problémát.



A katasztrófavédelem – nagyon helyesen már a baleset másnapján – a legrosszabbra készülve 
igen  szigorú  előírásokat  fogalmazott  meg:  „A  veszélyeztetett  területen  a  mentésben,  a  
takarításban, a terület  és az ingatlanok megtisztításában résztvevők egészségének védelme  
érdekében – a kiömlött iszap lúgos kémhatása miatt – gumicsizma, zárt ruházat, savaknak,  
lúgoknak ellenálló védőkesztyű, fröccsenés veszélye esetén védőszemüveg használata viselése  
szükséges.” A tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek közül az első napokban a sajtóhírek 
szerint többen szenvedtek sérülést és valószínű egészségkárosodást az elégtelen felkészítés 
miatt.  Mivel az elszabadult szennyező anyagok összetételét még mindig nem ismerjük, azt 
sem tudjuk, hogy a megfelelő típusú szűrőket kapták-e. 

Javasoljuk  továbbá,  hogy  a  kármentesítésben  részt  vevő  munkások  és  a  helyi  lakosok 
szervezetében vizsgálják meg a toxikus anyagok dúsulását. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy 
a  vörösiszap  megszáradva  és  a  levegőbe  kerülve  egészségügyi  kockázatot  jelent,  ha  azt 
belélegezik,  vagy a szembe, bőrre kerül. Ezért hiányoljuk az intézkedéseket a környékbeli 
lakosság  védelme  érdekében  is,  mivel  a  szél  könnyen  10-15  kilométer  távolságra  is 
eljuttathatja a toxikus port. Mielőbb el kell távolítani a földekről a vörösiszapot, és meg kell 
akadályozni, hogy a szél szétvigye a környező településekre.

Nemcsak az emberek, hanem a környéken tartózkodó állatok is belélegzik az akár toxikus 
fémeket  is  tartalmazó  port.  Ezért  egyrészt  intézkedéseket  kell  hozni  az  állatok 
megbetegedésének  megelőzésére,  állapotuk  figyelemmel  kísérésére,  másrészt  annak 
megakadályozására, hogy belőlük az emberi egészségre kockázatos élelmiszer készüljön és 
fogyasztásra kerüljön. 

Kérjük, szíveskedjék mielőbb tájékoztatni, hogy miként és milyen ütemezéssel oldják meg a 
fentebb említett problémákat.
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* Az ÁNTSZ 2010. október 5-én közzétett adatai szerint 
(http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/kozegeszsegugy/iszaptarolo_szakadt_at/Mit_kell_tudni_a_vorosiszaprol
_20101005.pdf ) nem mérgező az ajkai vörösiszap, minden toxikus fém koncentrációja a határértékek alatt van. 
A közzétett, 1987-es keltezésű mérési adatok – véleményünk szerint – nehezen tekinthetőek mérvadónak, 
különösen, hogy a dokumentum megállapítja, hogy iszap pH-ja 11,8, azaz két nagyságrenddel kevesebb, mint a 
valóságban mért 13,5-ös lúgosság. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs toxikus fém az iszapban a 
határértékek felett (http://mta.hu/cikkek/a-vorosiszap-szennyezes-hatasai-125707 és 
http://index.hu/belfold/2010/10/07/vorosiszap_mta/). Ennek ellentmondanak a Greenpeace mérései 
(http://greenpeace.hu/hirek/p1/rkezdo/i272), melyek jelentős határérték-túllépést mutatnak a rákkeltő arzén, 
króm és az idegméreg higany tekintetében. Az MTA később állítólag elismerte, hogy nem is mért arzént és 
higanyt (http://www.aolnews.com/world/article/are-hungarian-officials-downplaying-toxic-sludges-
impact/19666730).
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