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2 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy: Javaslat adományozásra az iszapkárosultak javára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következményekkel járó ipari 
katasztrófája történt 2010. október 04-én 12.30-kor, amikor egy 
magántulajdonban lévő vállalat, a Magyar Alumínium ZRt. területén az 
iszaptároló X. kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 
600-700 ezer m3 vörösiszap és víz elegye a Torna patakon keresztül elöntötte 
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. A 
kiömlő vörösiszap 800 hektáron árasztotta el a környező területeket. A 
legnagyobb pusztítást a tározóhoz közel található falvakban, Devecseren és 
Kolontáron okozta. 
Az iszapár Kolontáron 2 utcában 40 lakóingatlant és 2 önkormányzati épületet, 
Devecserben 19 utcában 244 lakóingatlant, Somlóvásárhelyen 14 lakóingatlan 
érintett. Közvetlenül az iszap által elöntött terület nagysága helikopteres 
felderítés szerint Kolontáron 3 ha, Devecserben 7 ha. 
Az esemény bekövetkezése után közvetlenül a Kolontáron 4 fő elhunytat (egy 
37 éves férfit, egy 73 éves nőt, egy 82 éves nőt, egy 1,4 éves leánygyermeket) 
találtak a mentésben részt vevő egységek. Az elhunytak halálát mindegyik 
esetben fulladás okozta. Jelenleg már csak 3 fő eltűnt személy keresése folyik 
(egy 76 éves és egy 85 éves nőé, valamint egy 73 éves férfié). 
Az üzemi káresemény során megsérült, kórházban ápoltak száma 123 fő, 
közülük 12 fő állapotát súlyosnak minősítették. 
A beavatkozás folyamán 8 tűzoltó, 1 katona és 8 rendőr szenvedett első és 
másodfokú sérüléseket, illetve légúti károsodást. A sérült beavatkozó 
állományból 4 tűzoltót és 8 rendőrt kellett kórházba szállítani, akiket még aznap 
ellátás után kibocsátottak. Jelenleg 64 beteg szorul kórházi kezelésre. 
Október 14-én az ismert halálos áldozatok száma 9 fő, további eltűntről nem 
tudnak. 

Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 
kormánya létrehozta a Magyar Kármentő Alapot. Október 12-én 11 óráig több 
mint 100 millió forint befizetés érkezett a Magyar Kármentő Alapba, melyet a 
kormány a lakhatás elemi feltételeinek mielőbbi megteremtésére, az átmeneti 
elhelyezésből és ellátásból fakadó költségek fedezetének előteremtésére, a 
közterületek helyreállítására és a térség revitalizációjára költ majd. A 
vörösiszap-katasztrófa okozta károk mentesítésére létrehozott Magyar Kármentő 
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Alappal kapcsolatos költségeket a kormány állja, vagyis a befizetett 
adományokból működési költségekre nem költ a kormány.  

(forrás: vorosiszap.bm.hu) 

A károkat szenvedett települések megsegítésére rendkívüli összefogás alakult ki 
az országban, sőt az egész világban, melyhez véleményem szerint 
Budakalásznak is csatlakoznia kell.  
A 2010. évi költségvetésben erre a célra nem terveztünk fedezetet, amely 
azonban megteremthető. A Táncsics utcai szolgálati lakás kialakítására 1.500 
eFt-ot különített el a Képviselő-testület, ez a felújítás azonban még nem 
kezdődött el (nem történt kötelezettségvállalás) ezért elhalasztható.  

 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot nyújtom be: 
 
Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.500 eFt-ot 
ajánl fel a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére a 
Magyar Köztársaság Kormánya által létrehozott Magyar Kármentő 
Alapba (bankszámlaszáma: 11794022-22222222) történő 
folyósítással. A támogatás fedezete a költségvetési rendelet 4. sz. 
melléklet 1.4. sorában szereplő Táncsics u. szolgálati lakás 
kialakítására elkülönített összeg. A képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert az adománynak a fent szereplő bankszámlaszámra 
történő átutalására, valamint arra, hogy a költségvetés következő 
módosítása során az előirányzatok átcsoportosításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2010. november 15. 

 
 
Budakalász, 2010. október 14. 
 
 

Rogán László 
Polgármester 

 


