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Tárgy: Tájékoztatás kérés MAL Zrt. szennyezésével kapcsolatban

Tisztelt Dr. Zay Andrea Úrhölgy!

A médiából,  lakossági  bejelentésekből  és  a  Kolontárra  kihelyezett  mobil  immisszió  mérő 
állomás  adatai  alapján  értesültünk  róla,  hogy  a  MAL Zrt.  Ajkai  timföldgyára  vörösiszap 
tározója jelentős kiporzást okoz. A vörösiszap por magas szilícium-dioxid tartalma szilikózist 
okozhat,  nehézfém és  arzén  tartalma további  környezet-egészségügyi  kockázatokat  rejt.  A 
sajtóból értesültünk arról is, hogy az illetékes bányakapitányság 5 nap haladékot adott a cég 
számára, hogy az okozott légszennyezést megszüntesse.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről a következőképpen rendelkezik:

15. A diffúz forrásra vonatkozó szabályok

26. § (1) Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

(2) Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható  
ki,  működtethető  és  tartható  fenn.  A  diffúz  forrás  működtetése,  fenntartása  során  az  
üzemeltető  a  diffúz  forrás  környezete  és  az  ingatlan  rendszeres  karbantartásáról  és  
tisztántartásáról gondoskodik.

(3)  Környezetvédelmi  engedély  vagy  egységes  környezethasználati  engedély  köteles  
tevékenységek esetén  a felügyelőség az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett  
diffúz  források  körét.  A  felügyelőség  a  bejelentésre  kötelezett  diffúz  forrásra  vonatkozó  
levegővédelmi  követelményeket  a  környezetvédelmi  engedélyben  vagy  az  egységes  
környezethasználati engedélyben állapítja meg.

(4) A felügyelőség a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül  
azok üzemeltetőjét,  amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére  
kötelezi.  Ezen  bejelentésre  kötelezett  diffúz  légszennyező  forrás  működtetéséhez  engedély  
szükséges.

(5) Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  Az  engedély legalább  a  6.  mellékletben  felsorolt  levegővédelmi  követelményeket  
tartalmazza.

(7)  A  felügyelőség az  egyes  tevékenységek  és  berendezések  illékony  szerves  vegyület  
kibocsátásának  korlátozásáról  szóló  jogszabály  szerint  az  egyes  diffúz  forrásokra  
határozatban  állapít  meg  kibocsátási  határértéket,  anyagfelhasználási  határértéket,  
levegővédelmi követelményeket.

Kérjük,  legyenek  szívesek  tájékoztassanak,  hogy  a  fenti  vörösiszap  tározó  egységes 
környezethasználati vagy környezetvédelmi engedélyében a jogszabály 6. számú melléklete 3. 



pontja  alapján  melyek  azok  a  betartandó  feltételek,  előírások,  amelyek  a  levegőterhelés  
minimalizálásához, vagy a  légszennyezés megelőzéséhez, a  kibocsátási határértékek, és a  
légszennyezettségi határértékek betartásához szükségesek.

Mivel a kiporzás több tíz kilométer távolságra lévő területeket is érintett, a fenti vörösiszap 
tározó  egységes  környezethasználati  vagy  környezetvédelmi  engedélyében  melyek  azok a 
jogszabály  6.  számú  melléklete  4.  pontja  alapján  betartandó  feltételek,  amelyek  a  nagy 
távolságú terjedés minimalizálásához, az országhatáron való átterjedés megelőzéséhez, és a  
környezet egészének magas szintű védelme érdekében szükségesek.

Ugyanezen engedélyben  a  jogszabály 6. számú melléklete 5. pontja alapján melyek azok a 
tevékenység figyelemmel kíséréséhez szükséges monitorozási követelmények, meghatározva a  
mérési  módszert  és  gyakoriságot,  az  értékelési  módszert,  valamint  a  hatóságok  részére  
történő  kötelező  adatszolgáltatás  módját  és  tartalmát  mely  a  3.  és  4.  pont  betartását 
biztosítják.

Ugyanezen engedélyben  a  jogszabály 6. számú melléklete 6. pontja alapján melyek azok a 
rendeltetésszerű  üzemeltetéstől  eltérő  üzemi  állapotok  (pl.  indítás,  azonnali  leállítás,  
üzemzavar és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelmények, melyek a 3. és 
4. pont betartását biztosítják.

Ugyanezen engedélyben  a  jogszabály 6. számú melléklete 7. pontja alapján melyek 
azok az  intézkedések,  amelyek  a rendkívüli,  váratlan  légszennyezés  megelőzéséhez,  illetve  
annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek.

Kérjük,  legyenek  szívesek  tájékoztassanak,  hogy  a  6.  számú  mellékletben  az  engedély 
tartalmára vonatkozó jogszabályban kötelezően előírt követelményeken kívül  milyen egyéb 
követelményeket írtak elő, mely a levegő védelmét hivatott biztosítani.

Kérjük,  legyenek  szívesek  nyilatkozzanak,  hogy mi  lehet  az  bányakapitányság  által  a 
kötelezésben előírt  technológia,  mely  alkalmas  arra,  hogy 5  nap alatt  megszűnjön a 
szennyezés  véglegesen,  tartós  szárazság  és  erős  szél  esetén  is  (mely  nem  nevezhető 
rendkívülinek hazánkban), illetve tekintettel arra, hogy szárazföldi éghajlatunkra jellemző a 
nagy hőmérséklet ingadozás és a fagyasztási ciklusok nagy száma is, mert a megoldásnak az 
UV állóságon kívül a +45....-35 fokos hőmérséklet tartománynak és a jelentős fagyás-olvadás-
fagyás ciklusszámnak is meg kell felelnie évtizedek, évszázadok távlatában.

Kérjük,  tájékoztassanak,  hogy  a  rendelet  34.§  (1)  bekezdése  alapján  hány  alkalommal 
indítottak bírságolási  eljárást  a  céggel  szemben,  és  milyen összegű bírságokat  szabtak  ki. 
Kérjük,  ezeket  a  határozatokat  a  2004.  évi  CXL.  törvény  69/A.§  (2)  bekezdése  alapján 
juttassák el részünkre.

Szervezetünk az  1990.  évi  XCIII.  törvény  5.  §  (1)  d)  pontja  alapján  teljes  személyes 
illetékmentességben részesül.

Kérjük, kérdéseinket kezelje a 311/2005 korm. r. szerint környezeti információra vonatkozó 
adatkérésnek. Előre is köszönjük adatszolgáltatásukat!
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