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 2010. okt. 04. 12.00 jelzés, riasztás, mentés 

 1,7 köbkilóméter lúgos iszap 

 10 halott, 286 sérült, közülük 120 hosszabb kezelésre szorult 

 sérült 337 épület, károsult 731 fő, szennyezett terület 1017 ha, 
a Torna patak élővilága kipusztult 

 Lebontásra került Devecseren 270, Kolontáron 34, 
Somlóvásárhelyen 3 lakóingatlan 

 Új lakóház építés: Devecseren 87, 

 Kolontáron 21, Somlóvásárhelyen 1 

 Bontási törmelék 164.743 köbméter 

 Külterületi mentesítés 1.091.343 köbméter 

 Személyi állomány, technika 146.878fő, 59.171technika,gk 

 

A vörösiszap katasztrófa minősítése: 
Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai 
következményekkel járó ipari katasztrófája 

 



Az iszaptározó X. kazetta átszakadt  gátja 

2010. 10. 04. 



 Kolontárról 12.28-kor érkeztek az első jelzések a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

 Az ajkai tűzoltók 12.40-kor érkeztek ki és ekkor észlelték a 
vörösiszappal történő elöntés tényét. 

  Devecserről 13.00-kor érkezett riasztás, ahol akkor már 
számosan a háztetőkön, villanyoszlopokon, vagy fákon 
kiáltottak segítségért.  

 13.10-kor V. fokozatúra emelték a riasztást, majd az OKF 
főigazgatója az ország más területéről is a helyszínre rendelt 
tűzoltó, katasztrófa-, és polgári védelmi, rendőri, országos 
mentőszolgálati és vízügyi, környezetvédelmi erőket. 

 Aktivizálásra került a KKB Operatív Törzse, az OKF-en a 
Veszélyhelyzeti Központ, a helyszínen felállításra került 
Operatív Törzs vezetését első alkalommal az OKF Főigazgató-
helyettese, majd a későbbiek folyamán a katasztrófavédelem 
tábornokai látták el váltásban.  

 







A kormányzat felelősen intézkedett a kialakult 
helyzetben, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság erőin 
kívül a rendőrség, a honvédség és a mentőszolgálat 
állománya mentette a bajbajutott lakosságot. 

- -Nagyszámban önkéntes segítő és a karitatív szervek, 
de egyszerű állampolgárok is tevékenykedtek a 
kárhelyeken.  

- -A környezeti szennyezés lokalizálására a vízügyi és 
környezetvédelmi hatóságok tették meg a szükséges 
lépéseket, gipsz adagolással meggátolták a 
szennyezés eljutását a Dunáig.  

- -A kormány tagjai, az érintett országos hatáskörű 
szervek vezetői a helyszínen irányították, ellenőrizték 
a feladatokat, hozták meg a szükséges döntéseket, 
tájékoztatták a hazai és nemzetközi médiát.  

 





A mentés, kárfelszámolás, újjáépítés, bontás irányítására az OKF 
Főigazgatója közvetlen alárendeltségében  

 

-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs,  

-Lakosságvédelmi és Helyreállítási-újjáépítési Felügyelő, 

-Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ (UKKK), 

-Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs működött a 
katasztrófavédelem tábornokainak vezetésével a helyszínen.  

-2011. október 15.-től december 31.-ig a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Újjáépítési Operatív Csoport. 

 

A védelemigazgatás, a megyei és helyi védelmi bizottságok a 
kezdetektől végezték a jogszabályban rájuk háruló feladataikat. 

Munkahely: Devecser PmH. földszint 

 Meghatározó volt a Ékes József úrnak a térség országgyűlési 
képviselőjének részvétele a kárelhárítás, újjáépítés minden 
fázisában. 



 Az iszapkatasztrófa bekövetkezését követően a KKB Operatív Törzse 
riasztásra került.  Az ágazatok és országos hatáskörű szervek 
képviselői a Törzs munkájában folyamatosan, váltásos rendben részt 
vettek. 

  A törzs tagjai által biztosított ágazati információk összegzése, az 
igénybe vehető kapacitások nyilvántartása, az anyagi, szakértői, 
emberi erőforrások ismerete lehetővé tette az OKF és a minisztérium 
vezetése, valamint a kormányzat számára a gyors döntést.  

 A jelentési rendszer működtetése biztosította a vezetés megbízható 
adatokkal történő folyamatos ellátását, a kialakult helyzet értékelését 
és jelentését, a média hiteles tájékoztatását. 

 Az Operatív Törzsbe delegáltak mögött működtek az ágazati 
munkaszervek, elérhetőek voltak az adatbázisok, a laboratóriumok. 

  Meghatározó volt a tudományos intézmények és testületek aktív és 
hatékony részvétele (pl. KKB Tudományos Tanácsa, Pannon Egyetem, 
Soproni Egyetem). 

  

 





 

 A kormányzati döntések tudományos megalapozottsága 
érdekében a BM OKF főigazgató felkérésére a KKB 
Tudományos Tanácsa, a Magyar Tudományos Akadémia 
szakemberei segítették a munkát. 

 A KKB Tudományos Tanácsa, Szekciói többször üléseztek, 
felkértek intézeteket, szaktekintélyeket a vörösiszap 
építményekre kifejtett hatásainak megállapítására, a 
talajszennyezettség mérésére, a környezet, a folyóvizek 
rehabilitációjára. 

 A kutatómunkájukkal hozzájárultak, hogy a hatóságoknak 1 
nappal a tragédia után már elfogadható képük volt arról, hogy 
mi történt és  sok rémhírt sikerült eloszlatni. 

  A tapasztalatok alapján a BM OKF és a Magyar Tudományos 
Akadémia vezetői együttműködési megállapodást írtak alá.   

 Az összefogás hatékony szervezetének biztosítása érdekében. 
2011. március 1-jén a vörösiszap katasztrófa következmények és 
tapasztalatok címmel konferenciát rendeztek a MTA-n.  

 



 A   kormányzat késedelem nélkül tábornoki vezetésű helyszíni 
Operatív Törzset hozott létre a Katasztrófavédelem 
állományából.  

 A Devecserre áttelepült Törzs munkájában a katasztrófák elleni 
védekezésben érintett valamennyi szervezet részt vett. 

 Az Operatív Törzset vezető tábornokok a központosított 
védekezés irányításában, a helyszínre vezényelt polgári 
védelmi, tűzoltó, rendőr- és honvédtisztek pedig az egyes 
beavatkozási területeken irányítottak.  

 Garantált volt a kormányzat primátusa, a védekezésvezetés 
egyszemélyi rendszere, valamint a védekezésirányítás 
törzskari támogatása. A rendvédelmi szervek és a honvédség  
jelentős szerepet játszott a közbiztonság fenntartásában is. 

 A belügyminiszter úr felhatalmazása alapján a 
katasztrófavédelem vezetője döntött a védekezésben részt 
vevő szervek és anyagi eszközök alkalmazásáról, a központi 
eszközök és tartalékok igénybevételéről, átcsoportosításokról.  

 









 

 A kárhelyszínen az elsődleges tevékenység az emberi élet és anyagi 
javak mentése, a szükséges erők, eszközök és szervezetek (mentők, 
rendőrség, honvédség) helyszínre riasztása, munkába állítása, a 
beavatkozók irányítása, munkagépek és szükségeszközök kirendelése, 
a munka- és védőeszköz ellátás, a média tájékoztatása volt.  

 

 Gondoskodni kellett a lakosságvédelmi feladatokról, a felvonulási utak 
mentesítéséről, a holttestek felkutatásáról, az elsodort gépkocsik 
összegyűjtéséről. 

   

 Meg kellett valósítani rövid időn belül azt a kiemelkedő célt is, hogy a 
vörösiszap szennyezés az élővizekben minél kevesebb kárt tegyen és 
ne érje el a Dunát, melyet gipsz és ecetsav adagolásával sikerült elérni.  

 Ez utóbbi feladatok megszervezésében a Vidékfejlesztési Minisztérium 
környezetvédelemért felelős államtitkára, a térség országgyűlési 
képviselője, a vízügyesek végeztek nagy munkát. 

 



 A környéket a rendőrség lezárta, a forgalmat ellenőrző-
áteresztő pontokon keresztül szabályozták éjjel és nappal 
egyaránt. A lakosság részére 23.00 óra után kvázi kijárási 
tilalom lett elrendelve elsődlegesen a vagyonbiztonság 
érdekében.  

 A károsodott ingatlanok lakosságát nagy számban rokonaik 
fogadták be, de az első pillanattól kezdve az önkormányzat 
és a Máltai Szeretetszolgálat albérletet is biztosított.  

 Fedél nélkül kis időre sem maradt senki! 

 A sérültek ellátását a Mentőszolgálat, illetve az egészségügyi 
szervek az egészségügyi ellátó ponton, 
rendelőintézetekben, közeli kórházakban, az ÁEK-ben 
biztosították. 

 A rászorultak élelmezését naponta 3 alkalommal főzőpontok 
felállításával szervezték, ezeket kezdetben jelentős részben 
önkéntes felajánlók működtették 



 

 

 Korábban soha nem tapasztalt mértékű volt a média-érdeklődés.  

 Ezt  a BM OKF főigazgatója utasítására az Operatív Törzs vezetője 
szabályozta, meghatározott időközönként kísérő biztosításával 
engedélyezte a kárhelyszínek látogatását.  

 A  közvetítő-kocsikat pedig a munkaterületen kívülre küldték. 

 A mentési és mentesítési munkákban a kezdetektől fogva több száz 
ember és munkagép vett részt. Október hónapban átlagosan 772 fő és 
198 technikai eszköz működött közre a feladatokban naponta, de volt 
olyan eset is a kezdeti időszakban, hogy 1336 fő és 292 technika 
dolgozott mint napi maximális erő. Az újjáépítéskor  napi 900 fő, 200 
technika. 

 Az első hetekben a MAL Zrt. is naponta 50 fő lapátos munkást 
biztosított a helyszínre.  

 Munkabaleset nem volt!!! 

  

 





 

 Devecserben 2 helyen mentesítő állomás lett felállítva. 

 A Kastélyparkban az OMSZ működtetett egészségügyi ellátó-pontot.  

 A kárelhárításban résztvevőknek védőeszközöket osztott ki az OKF.  

 A lakosság a VFCS-k hangosbeszélőin, a szórólapokon a helyi 
televízió képújságján folyamatos tájékoztatást kapott a kialakult 
helyzetről, a vörösiszap-szennyezés egészségügyi kockázatainak 
csökkentési lehetőségeiről, a követendő magatartási szabályokról.  

 A VFCS-k és a tűzoltók összegyűjtötték és ártalmatlanította a lúg által 
megmart ipari és háztartási gázpalackokat.  

 Az elhullott állatok tetemei az MGSZH-val egyeztetve, felügyeletük 
mellett konténerekben kerültek összegyűjtésre.  

 A sérült gépjárművek gyűjtőhelye a vasútállomás melletti területen 
lett kijelölve.  

 Az állatmentők megkezdték a sérült háziállatok összegyűjtését, 
állatorvosi ellátását, etetését,  azok állatmenhelyre szállítását.  

 



X. kazetta 

Kolontár 

Helyszín 



Elöntött terület nagysága:1017ha  

Elöntött terület bemutatása domborzati térképen 

Elöntött terület:  

7 km2 

Átszakadt gát 



 

2010. október 9.-én újabb gátszakadás veszélye állt fenn, ezért a 
Kormány elrendelte Kolontár teljes lakosságának kitelepítését, 
Devecsernek pedig a kitelepítésre való felkészítését.  

 

Az újabb gátszakadás nem következett be, időközben elkészült a 
Kolontár védelmét szolgáló több mint 600 méter hosszú körgát 
3,5 méteres védőmagassága, ezért a bevezetett lakosságvédelmi 
rendszabályok visszavonásra kerültek.  

 

Folyamatos volt a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében a 
külterületek mentesítése, takarítása. A KKB Tudományos Tanács 
állásfoglalása 267 hektárt kellett takarítani, mely területekről 
beleszámítva az elöntött települések köz- és magánterületeit is. 

 

2011. december 31.-ig 1.091.343 köbméter szennyezett föld lett 
elszállítva a kazetták tetejére. 

 



 
 A kormány a Htv. 197/A §-ában kapott felhatalmazás alapján kiadta a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő 
intézkedésekről szóló 245/2010. (X.06.) Korm. r. módosításáról szóló 
247/2010. (X.12.) Korm. rendeletét, mellyel intézkedett 

   
 -a MAL állami felügyelet alá vonására és arra, hogy  
 -a magyar állam nevében a kormánybiztos jár el.  

 
 A kormánybiztos, azaz az OKF főigazgatója  
 -a MAL állami felügyelete,  
 -a katasztrófa sújtotta térség lakosságvédelme, 
 - az újjáépítés előkészítése érdekében 18 felügyelőt bízott meg a 

közigazgatás, a gazdasági élet és a katasztrófavédelem szakemberei 
köréből. 

   
 2010. okt. 12.-től 2010. nov. 10.-ig terjedő időszakban kijelölésre került 

egy felügyelő a lakosságvédelmi és helyreállítási-újjáépítési 
feladatok ellátására is, a kormánybiztos közvetlen alárendeltségében. 

   
 



Életmentés 



 

 A kormányzati irányítás és felügyelet a kezdetektől fogva 
markánsan megvalósult.  

 Október 7.-én reggel 06.00 órakor a Miniszterelnök Úr  

 -személyesen ellenőrizte,  

 -szemrevételezte a helyszínen a kolontári károk nagyságát, 

 - a kárelhárítást, 

 - meghallgatta és jóváhagyta az Operatív Törzs vezetőjének 
jelentését a feladatokról,  

 -a helyszínen nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a kolontári 
szükséghídon.  

 Miniszterelnök úr a sajtótájékoztatón magasra értékelte  

 -az addigi kormányzati, szakmai és társadalmi összefogást, 

 - a fegyveres erők és rendvédelmi szervek,  

 -köztük kiemelten a katasztrófavédelem munkáját. 

 







 

 2010. október 8.-án  este a VM környezetügyi államtitkára az Operatív 
Törzs vezetője, az ÉDUKÖVIZIG igazgatója, a térség országgyűlési 
képviselője, az MVB elnöke, a MAL vezetői áttekintették a X. kazetta 
gátjának mozgását, annak újonnan keletkezett repedéseit.  

 9-én 06.00 órától megszervezésre került Kolontár teljes kitelepítése 
Devecser kitelepítésének vasúton Győrbe történő megtervezése,          
a IX-es kazetta  miatt az 1. sz. kolontári gát haladéktalan megépítése. 

 A kitelepítés megkezdésére 2010 október 9.-én 06.00-ra a helyszínre 
érkezett miniszterelnök úr a Kormány több tagjával, a BM OKF és az 
ORFK országos vezetőivel. (Kitelepítési csoportok)  

 Kolontár lakosságából 654 fő regisztrált, 48 fő központi 
elhelyezésben (Ajka Sportcsarnok) részesült.    

 Szállítóeszközök: az ajkai Volán-buszok és a Magyar Honvédség 87 gk.  

 Devecser kitelepítése: választási körzetenként, stabil és mobil 
riasztóeszközökkel, 5 vasúti szerelvény Devecseri és Tüskevári 
állomásoztatásával, lakosságtájékoztatással lett előkészítve.  

 Győrött 18 befogadóhely került megtervezésre és berendezésre. 

 







 

 

 A kitelepítéssel egyidőben kezdődött meg a Kolontári  1.sz. gát 
megépítése, melynek szervezési munkáiban az operatív törzs is 
részt vett.  Kivitelező: egy vízépítő vállalat. 

 3 napon belül a gát korona-magassága már biztosította egy 
esetleges újabb gát-szakadás esetére Kolontár védelmét.  

 A gátalap elkészítésére:  az Újjáépítési Munkacsoport a térség 
országgyűlési képviselőjével és a megyei főjegyzővel együtt 
közreműködött a kolontári Kossuth utcai 9 db ház 
kényszerbontásának elrendeltetésében. (ügyvéd, OKF jogász) 

 

 A kényszerbontáshoz állami garancia a tulajdonosoknak:  

    az OKF Főigazgatója  felhatalmazás alapján a tulajdonosokkal a  

    kárpótlásukat garantáló szerződéseket az helyreállítási,  

    újjáépítési felügyelő aláírása. 

 





 A polgári védelmi és tűzoltó tisztek, mint utcaparancsnokok 
vezették a mentési-mentesítési munkálatokat.  

 Kiemelt feladat volt a települések utcáinak, járdáinak, 
vízelvezető árkainak, a szennyeződött házaknak, 
melléképületeknek és udvaroknak a tisztítása gépi és kézi 
erőkkel, speciális járművekkel, a tűzoltóság eszközeivel.  

 E feladatokhoz naponta új védőruha sokszor védőcsizma, 
porálarc kellett  a dolgozóknak, a személyi állománynak.  

 Naponta 600-650 teherautónyi iszapszennyezés került 
kihordásra a VI-VII-es kazettákra.  

 Az úttestekről és a házak bejárata előtti területekről, az 
udvarokból az iszapszennyeződés eltávolítása után  
mindenhová gipsz lett kiszórva a semlegesítés érdekében.  

 A lakosság és a beavatkozó erők védelme céljából a kiadott 
félálarc használatával kapcsolatos tájékoztatót ismertették. 

 



 

 A gátat a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport állománya, mint a 
gáton felállított monitoring állomás folyamatosan figyelte, 
rádióösszeköttetéssel az Op. Törzshöz,  munkacsoportokhoz, 
majd a  Devecser és Ajka vasútállomásához.  

 Ez a  riasztási rendszer biztosította a kolontári kárterületen 
dolgozók pánik megelőzését is.   

 A  gát mozgásáról a vízügyi hatóság által alkalmazott geodéziai 
csoport is naponta jelentést tett az Op. Törzsnek. 

 E mérőcsoport adatszolgáltatása alapján vált 8-án délután 
világossá, hogy már 13 mm a gátkorona elmozdulása a kezdeti 
helyzetéhez képest. 

 A VFCS-k és a környezetvédelem laborgépkocsijai 
folyamatosan ellenőrizték a vízfolyások és ivóvíz-bázisok 
vízminőségét.  

 A kutak nem szennyeződtek, az ivóvíz fogyasztható volt. 

 





 

 Az operatív törzs koordinálta a Magyar Honvédség (MH) és a 
rendőrség jelenlévő erőinek munkáját is azok parancsnokain keresztül. 

  Az MH a helyszínen csúcsidőben 414 katonával, 142 technikai eszközzel, 
valamint laktanyai készenlétben 113 fővel és 41 technikai eszközzel  vett 
részt.  Devecser kitelepítéséhez 87 szállítóeszközt adtak, a kolontári 
hídat  újjáépítették, vegyvédelmi alegységeik mentesítették a 
Devecserből a 8. sz. főútra kilépő járműveket.  

 A rendőrség a mentésben, kitelepítésben való részvétel mellett a 
zárást, a vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét biztosította 
kezdetben több mint 100 fővel naponta.                                                           
A  rendőri erőkkel az együttműködés szorosan és jól megvalósult. 

 Az operatív törzs számos alkalommal egyeztetett a MÁV illetékeseivel a 
Kolontár térségében 1,4 km hosszban sérült pályatest helyreállítása 
érdekében. A  helyreállítását a MÁV Zrt. Szh-i Pályaigazgatósága 2010. 
október 21.-re befejezte, addig a Devecser-Ajka szakaszon vonatpótló 
autóbuszok szállították az utasokat. 

 









Az élővizek védelme    gipsz adagolás= Ph 

PH alakulása az idő és a semlegesítés függvényében
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A lakosság kárenyhítése jogilag támogatási szerződések megkötésével 
került megoldásra.  

110-en választották az új építésű ingatlant,  

121-en használt ingatlant vásároltak és  

121-en pénzbeli megváltást kértek, mely utóbbi magában foglalta 53 
esetben a helyreállítás pénzbeli támogatását is.  70% helyben maradt. 

 

Az ingósági kárenyhítés az önkormányzatok által lett megvalósítva, a 
kormányhatározatok és a katasztrófavédelmi célelőirányzatot 
szabályzó BM R. alapján alkotott önkormányzati rendeletek szerint.  

596 szerződés került megkötésre 333 rászoruló állampolgárral. 

2011. október 4.-re elkészült az elöntött városrész helyén Devecserben 
a város-rehabilitációt is szolgáló Emlékpark, Kolontáron a vörösiszap 
katasztrófa áldozatainak Nemzeti Emlékhelye. 

Az év végére pedig 376 esetben a bejelentett és jogosan elfogadható 
másodlagos károk rendezésére is intézkedett a BM OKF.  

 





 

 

 A Felügyelő vezetésével megalakításra került a megyei igazgatóságok 
állományából egy 6 fős Újjáépítési Munkacsoport, amelynek feladata volt 
(2010. 10. 12-11.04-ig): 

 

 -a károsodott lakosság elemi lakhatási feltételeinek szervezése az 
önkormányzatok, karitatív szervezetek bevonásával,  

 -a károsodott ingatlanok számbavétele,  

 -a sérült ingatlanok kárértékeinek megállapíttatása, 

 -az ingatlan-nyilvántartás pontosítása,  

 -a kárenyhítés módozatainak lakossági igényfelmérése,  

 -az eladásra felkínált ingatlanok címeinek összegyűjtése, helyszíni 
ellenőrzése,  

 -a kárt szenvedett lakosság ideiglenes tartózkodási helyének és 
elérhetőségeinek nyilvántartása,  

 -kapcsolat-felvétel a Kós Károly Egyesüléssel, - Makovecz Stúdió-Túri Attila 

 -kapcsolattartás a BM Településrendezési és Építésügyi Helyettes 
Államtitkársággal, 

 - részvétel az újjáépítés előkészítésében,  

 -valamint a napi jelentések felterjesztése. 

 



 2010. október 12.-én megtörtént a kihelyezett Kormányülés 
szemrevételezési programjának előkészítése,  

 majd október 13.-án végrehajtásra került a veszprémi Megyeházától 
kezdődő kiindulással a kormányzati terep- és település-bejárás az 
elöntött területeken, a kazettáknál, Kolontáron, és Devecseren.  

 A kihelyezett Kormányülés Miniszterelnök Úr döntése alapján, a 
devecseri Városházán a jegyzői irodában került megtartásra.  

 E Kormányülésen fogalmazta meg Miniszterelnök Úr elsődlegesen a 
kárt szenvedett lakosság kárenyhítésének alapelgondolását: 

 -új építés,  

 -használt ingatlan vásárlás helyben,  

 -használt ingatlan más településen. 

 

  A kormányülés utáni sajtótájékoztatót belügyminiszter és 
kormánybiztos urak tartották. 

   

 



 

 Az Újjáépítési Csoport 2010. október 18-ig előzetesen felmérte a 
károsodott ingatlanok tulajdonosainak kárenyhítésre vonatkozó 
igényeit, mely szerint akkor Devecseren 

 - új ingatlanba kívánt költözni 70,  

 -Devecserben használt ingatlant kért 50,  

 -más településen kért használt ingatlant 70,  

 -pénzt szeretett volna 47,  

 -devecseri lehetőséget kért konkrétum nélkül 28, és  

 -egyéb igényeket fogalmazott meg 5 család (összesen 270 család). 

   

 Ez a számvetés többszöri véleménykikérés után nagyságrendileg alapul 
szolgált a kormányzati kárenyhítés elgondolásának véglegesítéséhez, 
ennek alapján a kárenyhítés költségeinek előzetes megbecsüléséhez.   

 Kolontáron 53 kérdőív került feldolgozásra, akkor új házat kért 23, más 
településre kívánt költözni 9, pénzt kért 6 család, a többiek esetében a 
ház helyreállítható minősítést kapott. 

 



 

 

 A BM településrendezési és építésügyi helyettes államtitkársága 
az Újjáépítési Munkacsoporttal, a megyei főjegyzővel, a 
települések polgármestereivel, a földhivatal vezetőjével kijelölték 
az új lakóparkok pontos helyét, elvégeztették az ott található 
telkek értékbecslését, valamint megkezdték a tulajdonosokkal a 
vételi tárgyalásokat.      (területrendezési tervek!) 

 

 Az Újjáépítési Munkacsoport Devecserben közreműködött az 
önkormányzat által folyósítandó segélyek elbírálásához szükséges 
igazolások és információk összeállításában. 

 

  Első alkalommal az önkormányzat 221 rászoruló családnak ítélt 
meg támogatást a Kárenyhítési Alapból. 

   





 A kárfelmérés részét képező értékbecslések megindításához az Ajkai 
Körzeti Földhivataltól megrendelték a károsodott ingatlanok hiteles 
tulajdoni lap másolatait, a települések jegyzői megkezdték az 
életvitelszerű tartózkodást bizonyító igazolások kiállítását. 

   

 Az önkormányzatok megrendelése alapján a Hungaro-Justitia 
Igazságügyi Kárszakértő Kft. megkezdte a károsodott, bontásra ítélt 
ingatlanok értékbecslését. 

 Ez a Jogi Munkacsoportnak tárgyalási alapul szolgált a károsultak 
tájékoztatásához és a későbbi szerződések bázisául szolgáló 
nyilatkozatok felvételéhez.   

   

 2010. november 3.-án a Belügyminisztérium által felkért, a 
Kormánybiztos által megbízott tapasztalt ügyvédekből létrehozott 
Jogi Munkacsoport (az Újjáépítési Munkacsoport részeként) 
Kolontáron megkezdte a károsultak nyilatkoztatását, (mit választ?) 
melyhez előzőekben az Újjáépítési Munkacsoport készítette elő a 
szükséges és pontosított dokumentumokat  

 (lakosok névjegyzéke, elérhetősége, helyrajzi szám, utca és házszám 
listák). 

 



 

 A védekezést már az első napokban megtekintették  

  Dr. Orbán Viktor, Dr. Pintér Sándor,  Dr. Hende Csaba, Fazekas Sándor, 
Borbély László, Dr. Illés Zoltán, Dr. Kontrát Károly, Dr. Tállai András, Dr. 
Szaló Péter, Dr. Kocsis Máté,  Dr. Bakondy György tű atbgy.,Dr. Benkő Tibor 
vezérezredes, Dr. Hatala József r. atbgy,  Dr. Lévai Anikó, Dr. Mádl Dalma, 
Dr. Habsburg György, Maximilian N. Teleky, akiknek a helyszíni fogadásában 
és tájékoztatásában a felügyelő és az Újjáépítési Munkacsoport, valamint 
az Operatív Törzs is részt vett.  

 

 Az ÚKKK parancsnokai a későbbiek folyamán fogadták és kalauzolták a 
helyszínre látogató Schmitt Pál köztársasági elnök urat és feleségét, az 
Európai Únió Polgári Védelmi Ügyekért felelős biztosát, a belga 
belügyminisztert, a szlovák honvédelmi minisztert, az Európai Únió 
Környezetvédelmi Ügyekért felelős biztosát, a Kínai Köztársaság tajvani 
külügyminiszter helyettesét, illetve a vörösiszap katasztrófa 
bekövetkezésének okát vizsgáló parlamenti bizottság elnökét és tagjait 

 2012-ben tett látogatást Calin Georgiescu, ENSZ Rapportőr (jelentéstevő) 

 Prof. Dr. Szabó Mátét, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát 2011. 
október 11.-én az ÚKT parancsnoka tájékoztatta a helyszínen.   

 





 
 Az ÚKKK a feladatok térségi összehangolása, a helyszíni 

irányítás és koordináció érdekében jóváhagyott ügyrendje 
alapján 

 - műveletirányító,  
 -jogi,  
 -újjáépítési és 
 - logisztikai munkacsoportot hozott létre 
  a veszélyhelyzet kihirdetésének végéig 2011. június 30.-ig. 
 Aazt követően a BM OKF főigazgatója hasonló összetételű, 

de kisebb létszámú Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzset 
működtetett 2011. október 14.-ig. 
 

Az UKKK működése 



Helyszíni Operatív Törzs, UKKK 



 A műveletirányító munkacsoport feladata volt a mentesítés, 
fertőtlenítés megszervezése, irányítása, ehhez polgári 
védelmi és tűzoltó tisztekből utcaparancsnokok vezénylése, 
a riasztási, berendelési, szállítási, lakosság tájékoztatási 
feladatokat végzése, az építésügyi hatósági feladatok, a 
bontási munkálatok, az építési és műszaki ellenőri feladatok 
koordinálása, a kitelepítés szervezése, a kitelepített lakosság 
(ideiglenes lakóhely elhagyásra kötelezettek) nyilvántartása, 
eredeti lakóhelyükre történő visszatérésük koordinálása 

A Műveletirányító Munkacsoport 



 A jogi munkacsoport végezte a lakóépületekben 
keletkezett károk rendezése során az új lakóépületek 
építésével, a sérült épületek helyreállításával, a 
használt lakások vásárlásával és a pénzbeli 
támogatásokkal kapcsolatban a támogatási 
szerződések jogszerű előkészítését, megkötését. 
Szakértői vélemények bekérése alapján szervezte a 
vállalkozási, intézményi kárenyhítéseket, és jogi 
tanácsadást nyújtott a rászorulóknak. 

 

A Jogi Munkacsoport feladatai 



 Az újjáépítési munkacsoport feladata volt a sérült, 
bontandó, felújítandó, újonnan építendő, vásárolandó 
ingatlanok, lakossági névjegyzékek, 
igényjogosultságok, vállalkozási, intézményi károk 
pontos nyilvántartásainak kialakítása, vezetése, 
fogyatékolása, a lakosság kiértesítése, behívása 
nyilatkoztatásra és szerződéskötésekre, - 
együttműködésben a jogi munkacsoporttal, részvétel 
a lakossági panaszok kivizsgálásában. 

 

Az Újjáépítési Munkacsoport feladata 



 A logisztikai munkacsoport teendői voltak az ÚKKK 
működésének biztosítása, a beavatkozó állomány technikai, 
védő és munkavédelmi eszközökkel való ellátása, a technikai 
eszközökön szükséges javítások koordinálása, közreműködés a 
karitatív felajánlások nyilvántartásában, az adományok 
átvételében, deponálásában, kiközvetítésében, az ingósági 
kárenyhítések felügyelete. 

 Az ÚKKK működési helyéül Devecserben centrális helyen a 
kastély mellett a Fenyőfa Panzió lett kibérelve, berendezve, a 
szükséges informatikai és vezetési eszközökkel ellátva.  

   

 

A Logisztikai Munkacsoport feladatai 



  

 - a konyhakertekből be nem takarított terményekben és természetes 
személyek tulajdonában lévő, károsodott ingatlanon tartott, elhullott 
haszonállatokban keletkezett károk tételes felsorolását és annak a 
károsult által becsült értékét,   

 - a természetes személy, a károsult tulajdonában álló, a katasztrófa 
során sérült, vagy megsemmisült gépjárművek megnevezését, s 
károsult által történő értékelését.  

 - a természetes személy tulajdonában lévő, s a katasztrófa során 
károsodott lakóépületekben megsemmisült háztartási ingóságok 
(bútor, háztartás viteléhez elengedhetetlenül szükséges háztartási 
eszközök) tételes felsorolását, s károsult által történő értékelését.  

 - az iszapkatasztrófa következtében károsodott lakóépületben 
bejelentett természetes személyek megsemmisült ruházatának és 
élelmiszereinek felsorolását, általuk történő értékelését.   

 

Az ÖKUCS  kidolgozta a támogatási kérelemre 
vonatkozó nyomtatványát, melynek segítségével a 

károsult személyek bejelentették 



 A Kormány 1053/2011 (III.22.) határozatával módosította a 
lakóépületben lévő háztartási ingóságok pótlása címén 
nyújtható támogatás mértékét, a korábbi 500.000.- Ft-ról 
1.000.000.- Ft-ra, emiatt a helyi rendelet megfelelő szakaszát 
is szükségszerű volt változtatni.  

 Míg a korábbi kormányhatározat a károsodott lakóépületbe 
bejelentett személyek ruhaneműjének és élelmiszernek 
pótlását tette lehetővé, úgy a módosítást követően a 
jogosultak köre kibővült a lakóépületbe be nem jelentett, de 
életvitelszerűen ott lakó személyekkel is.  

 A rendelet 2011. március 20.-át, mint jogvesztő határidőt 
állapította meg a támogatási kérelmek benyújtására 

A z ingósági támogatás mértéke 





 Az ÖKUCS összességében  

 -596 esetben kötött pénzbeli vagy természetbeni 
ingósági kárenyhítésre szerződést,  

 -333 bejelentett kárigényt kezelt, 

 -pénzbeli állami kárenyhítést 305 esetben,  

 --természetbeni kárenyhítést, azaz bútorellátást 172 
alkalommal fogadott el és hagyott jóvá.  

 A bizottság által elutasításra került 16 állampolgár 
igénye. 

 

Az ÖKUCS munkája 



 

 - részt vett az ingósági kárenyhítési jelentések a lakosság tájékoztatásában, 

 - ÚKKK (ÚKT) logisztikai munkacsoportjával együttműködött az ÚKKK (ÚKT) 
működéséhez szükséges anyagi, technikai- és egyéb ellátási feladatok 
megoldásában, a mentesítési feladatokban résztvevő gazdálkodó szervezetek, 
önkéntes segítők védő és munkaeszközzel,  élelmezéssel való ellátásában, 

 - biztosította az ÚKKK  és Devecser város vezetése közötti  kapcsolattartást, 

 - közreműködött a város lakosságát érintő problémák kezelésében. 

 - kapcsolatot tartott a Civil Humanitárius Koordinációs Központtal, illetve a 
Karitatív szervezetekkel, 

 - adatokkal, információkkal támogatta az ÖKUCS munkavégzését, 

 - közreműködött a lakossági, és vállalkozói kárigények összegyűjtésében, a 
kárigények összesítő adatainak elkészítésében, adatbázisok napi 
aktualizálásában, 

 - részt vett a kárenyhítés, az újjáépítés  rendezvényein, az Önkormányzati 
Képviselő-testület, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésein, 

 - naponta összegző jelentést készített az ÚKKK és az ÚKT parancsnoka számára. 

 

Az önkormányzati összekö 



 Nemzetközi felajánlások, megkeresések elemzése 

 A káresemény bekövetkezése után számos külföldi felajánlás érkezett, 
elsősorban szakértői segítségnyújtásra, mentesítési technológiák 
kidolgozására, kutató-mentő csoportok, önkéntes tűzoltó egységek 
biztosítására. Svájc a magyarországi nagykövetén keresztül három 
környezetvédelmi szakértő munkáját ajánlotta fel. 

 Az első napokban speciális segítséget kívántak nyújtani osztrák 
hadmérnökök is a kiszakadt gát lokalizálása érdekében, amely 
feladattal végül is nem tudtak megbirkózni, azt később magyar 
szakemberek oldották meg. 

 A gazdasági életből is számosan jelentkeztek, főleg olyan 
üzletemberek, akik a vörösiszap kezelési technológiára kívántak 
javaslatokat megfogalmazni, ajánlásokat tenni általában üzleti alapon. 
Őket az Operatív Törzstől vagy az önkormányzattól az illetékesek a 
MAL-hoz irányították, közülük számosan német és francia 
üzletemberek vagy cégképviselők voltak 

Nemzetközi és hazai  megkeresések, 
felajánlások 



 A Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökének vezetésével az 
OKF bázisán megalakított adománykezelő munkacsoportban a 
Felajánlások Központi Nyilvántartó Rendszerébe folyamatosan 
rögzítésre és értékelésre kerültek a Magyarországról, valamint 
külföldről érkező felajánlások.  

 A tudományos és szakmai ajánlások véleményezését és 
értékelését a KKB tudományos tanácsa (MTA) végezte.   

 Az ÚKKK folyamatosan együttműködött a BM OKF Hazai és 
Nemzetközi Felajánlásokat Koordináló Bizottságával.  

 Devecser Város Önkormányzata részéről a településre közvetlen 
beérkező felajánlásokról sajnos több esetben nem kapott 
információt az ÚKKK. 

 Hazánk nem kért mentőcsapatokat, nemzetközi felajánlásokat a 
kármentéshez, viszont szívesen fogadta a nemzetközi 
tudományos szféra felajánlásait, melyet az OKF koordinált, 
illetve vette figyelembe a KKB Tudományos Tanács javaslatait 



 Borbély László úr, a Román Köztársaság környezetvédelmi 
minisztere a román kormány képviseletében 20.000 porálarcot 
hozott a helyszínre, és adott át az Operatív Törzs számára. 

 A Szász Magyar Baráti Társaság szervezésében szászországi 
cégek az ipari melléktermék feldolgozásában jártas 
szakemberekkel tettek javaslatot a vörösiszap feldolgozására. 

 Tajvani üzletemberek az energia szektorban kívántak 
beruházásokat javasolni, például a kazetták tetején 
napkollektorok telepítését hőerőművekként, illetve 15.000 
dollárt a helyszínen  adtak az önkormányzatnak. 

 Tapasztalat, hogy célszerű lett volna a nemzetközi felajánlások 
tekintetében helyi szinten az önkormányzatnál egy megfelelő 
személy alkalmazása, aki több nyelven beszél, és rugalmasan a 
helyi adottságokat figyelembe véve megfelelő információkat nyújt 
a felajánlóknak, illetve koordinálja azok célba érkezését. 

 





  A hazai felajánlásokkal az Önkormányzat munkatársai, civil helyi 
önkéntesek az első felajánlásokkal 2010. október 05.-től kezdve 
foglalkoztak. A BM OKF Főigazgatója a 34/2010. intézkedésében 
logisztikai bázis működtetését rendelte el 2010. október 8.-tól 4 fővel 
Devecser Város Önkormányzata bázisán.  

 Kialakították a segélyraktárak üzemeltetési rendjét, nyitva tartását.  
 A bázis az ÚKKK felállításakor logisztikai munkacsoportként működött 

tovább. 
 A katasztrófa bekövetkeztét követő 7. napig a károsultak 

megsegítésére, közel 1000 különféle járművel tekintélyes mennyiségű 
tárgyi segély érkezett, mely küldemények nagy arányban, előzetes 
értesítés nélkül érkeztek Devecserre és Kolontárra. 

 A honi felajánlások túlnyomó többsége eladó ingatlan, valamint 
különböző ipari szolgáltatás, termék felajánlás volt.  

 Az építésekkel, építőanyagokkal, technológiákkal, szakemberekkel 
kapcsolatos felajánlások átadásra kerültek  a kivitelezésével megbízott 
cégnek, valamint az önkormányzatoknak.  

  A mezőgazdasági külterületek rekultivációjával, kármentesítésével 
kapcsolatos felajánlások továbbításra kerültek a Vidékfejlesztési 
Minisztérium miniszteri biztosa, valamint az  önkormányzatok felé. 
 



 Devecser a Magyar Vöröskereszttel, Kolontár a Magyar Ökumenikus 
Segélyszolgálattal megállapodást kötött az adományok raktározására 
és szétosztására, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig 
elsődlegesen az albérletek biztosítását vállalta. 

 A területen segítő tevékenységet végző Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, Katolikus Karitasz, Magyar Baptista 
Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megalakította 
a Civil Humanitárius Koordinációs Központot, amelyhez később 
csatlakozott a Református Szeretetszolgálat is. A Magyar Vöröskereszt 
önállóan végezte munkáját a helyszínen. 

 A fent említett szervezetek részt vettek az ingósági kárenyhítésben. A 
katasztrófa során keletkezett kár állami kárenyhítés mértékében 
rendezhető rész fölötti értéke adomány formájában térülhetett meg a 
szervezetek valamelyikétől.  

 A segélyszervezetek a kárt szenvedett családok ügyeit felosztották 
egymás között, hogy hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani.  

 

Karitatív tevékenység 



 Az ÚKKK JM tevékenységét tükröző számadatok:  

 - mintegy 18000 óra tényleges ügyvédi munkaóra került teljesítésre, 

 - 324 lakossági ügy került megnyitásra, mely során 1000 fővel, mintegy 5000 
alkalommal történt teljes bizonyítóerejű okiratba foglalt kommunikáció, 

 - 67 vállalkozói kárügy lett eddig megnyitva, 

  -11 egyedi elbírálás során 181 ügyben született miniszteri döntés a 
munkacsoport előterjesztése alapján, melyek egyrészt magánszemélyek 
káraival kapcsolatosan, másrészt olyan eldöntendő kérdésben születtek, 
melyek a kárenyhítési eljárást általában érintették, de jogi norma a feladat 
kezelésre nem állt rendelkezésre, 

 - a munkacsoport vezetője 41 feljegyzést készített a Belügyminiszter az OKF és 
az ÚKKK részére megoldást igénylő kérdésekben, 

 - több mint 300 elektronikus levélváltás volt belügyminisztériummal és az OKF-
el, 

 - napi jelentéseket szolgáltattak az ÚKKK részére, 

 - 469 bejelentett másodlagos kárigény elbírálását, az elfogadottak 
szerződésbe foglalását hajtották végre. 

 

A Jogi Munkacsoport teljesítménye 



 A VESZPRÉMBER  mint fővállalkozó felépítette az új lakóházakat, 

 a műszaki átadás-átvételi  bizottságilag, (Csíky KKt.) 

 ezzel párhuzamosan átadás az új tulajdonosnak leltárral, 
műbizonylatokkal, használati útmutatókkal,   

 Megtörténtek a hatósági engedélyeztetések. 

 Összegzésként  a műszaki átadások-átvételek, a birtokba adások 
rendben, Kolontáron határidő előtt, Devecserben határidőre, 
komolyabb problémák nélkül lezajlottak (kisebb visszajavítások). 

 Jellemzők: szakszerű kivitelezés, a szigorú műszaki ellenőrzés, 
hetente tartott kooperációs értekezletek, a fővállalkozó, rudalmas 
együttműködés  a műszaki ellenőr, a tervező, az építésügyi hatóság 
és az ÚKKK között,  gyors információáramlás,  jó emberi kapcsolatok, 
és az ÚKKK parancsnokainak állandó követelmény-támasztása 

Az új lakóházak építése, átadása 



 

 A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség az Országos Környezetegészségügyi Intézettel közösen  
szakaszosan és folyamatosan mérő stabil és mobil hálózatot épített ki . 
(Devecser 3, Kolontár 2, Somlóvásárhely 1, Ajka 1, Kamond 1, Apácatorna 
1 műszer.) 

 2011. március 27. után, 5 hónap alatt a szállópor a  24 órás egészségügyi 
határértéket (50 µg/m³) nem haladta meg egyik településen sem! 

  Azt megelőzően a fűtési szezonra jellemző levegő légszennyezettség 
emelkedése miatt volt elszórtan az időjáráshoz kapcsolódó 
porszennyezettség emelkedés. 

 A légszennyezettség mutatók alapján augusztus 4-től a műszerek egy 
része visszavonásra került, ezután Devecseren 2, Kolontáron 1, Ajkán 1 
mérőműszer üzemelt. 

 A portartalom mértékéről a lakosság tájékoztatása folyamatosan volt.  

A levegő portartalmának mérése 



 A lakosság egészségének megóvása, panaszainak kivizsgálása, az 
ellátás szervezése, a tájékoztatás érdekében a kormánybiztos 
egészségügyi felügyelőt is rendelt a helyszínre.  

 2010. december 15-től Devecser városban Kormányzati Szűrőközpont 
működött, mely a Kormány 1222/2010 (XI.04) számú határozatában 
szabályozott. A szűrőközpont Devecser város és az iszapkatasztrófa 
által sújtott 8 település lakosait látta el.  

 3068 fő került vizsgálatra, munkáját 2011 december végén fejezte be.  
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat korszerű mobil tüdőszűrő állomása 

havonta lehetővé tette helyben a tüdőszűrés elvégzését. 
 A légzésfunkciós vizsgálatot a legmodernebb eszközzel végezték. 
  A laborvizsgálatok 25 paraméter meghatározásával történtek. 
  A szűrőközpontban megjelent gyermekek vizeletének vizsgálatát 6 féle 

nehézfém kimutatása irányában is elvégezték.  
 A szűrőközpontban EKG, Belgyógyászati, Tüdőgyógyászati, Gyermek-

gyógyászati, Szemészeti, Fül-orr-gégészeti, Szemészeti, Sebészeti és 
Nőgyógyászati vizsgálatra is volt lehetőség. 
 

Az egészség megóvása 



 A lakosság tájékoztatása írásban, szóban és elektronikus formában a 
katasztrófa bekövetkezése óta folyamatosan megvalósult. A 
tájékoztatás hitelességéért a tájékoztatókat kiadó országos 
főhatóságok és szakigazgatási szervek feleltek  

 A lakossági tájékoztatás a szakigazgatási szerveken keresztül, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság web oldalán, az 
Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ, a közintézmények, 
forgalmasabb intézmények (posta, boltok, buszmegálló, vasútállomás) 
hirdetőtábláin, Devecser önkormányzata által nyomtatott 
falragaszokon, szórólapokon, a havonta megjelenő Új Devecseri 
Újságban, elektronikus formában a városi kábeltelevízió 
képújságjában, a város internetes honlapján, az Új Devecseri újság 
internetes web felületén, szóban a városi kábeltelevízióban, a 
nyilvános Képviselő-testületi üléseken, valamint a meghirdetett 
lakossági fórumokon történt.  

 

A lakosság tájékoztatásának rendje 



























 

 A 2010. október 4.-én bekövetkezett iszapkatasztrófa hazánk 
újkori történelmének legnagyobb ipari szerencsétlensége volt. 
Halálos áldozatait, sérültjeit, az elszenvedett emberi és anyagi 
károkat tekintve felülemelkedett a természeti csapások okozta 
országunkat ért pusztításokon is.  

 

 Az események kezelése során határozott, szolidáris kormányzati 
intézkedések alapján a belügyminisztériumi és katasztrófavédelmi 
országos vezetés irányításával a mentés szakszerűen valósult meg. 

   

 A környezetvédelmi és vízügyi ágazat munkájának köszönhetően 
az ivóvíz bázisok és a Duna nem szennyeződtek.  

 

Összegző tapasztalatok 



 A sérültek mentése, elhunytak felkutatása utána lakosság 
egészségéről való kormányzati gondoskodás, egészségügyi 
szűrővizsgálatok a megbízható munka-és balesetvédelem, az 
esetleges másodlagos egészségügyi hatások kiszűrése, 
megelőzése kerültek napirendre. 

 

 Az esetleges újabb gátszakadás által okozható katasztrófák 
megelőzésére megbízható védművek épültek, a külterületek és 
lakott településrészek szennyezése, építési és bontási törmeléke 
visszaszállításra került a MAL kazettáihoz. 

 

 Körültekintő kormányzati gondoskodást tükrözve kezdődött meg 
a helyreállítás, újjáépítés, ingósági kárenyhítés megszervezése, 
melynek hatékony kivitelezését az Újjáépítési Kormányzati 
Koordinációs Központ folyamatosan irányította, felügyelte, 
biztosította 



 Az új lakóparkok építése során megvalósult a bakonyi tájjellegű 
építészeti elemek alkalmazása, a vidéki típusú élettér (családi 
házas kivitel) helyreállítása. 

 Az események kezelése során mindvégig magas szintű volt a 
minisztériumok, az ágazatok, országos hatáskörű szervek 
együttműködése, a tudomány részvétele.  

 A katasztrófavédelmi feladatok kormányzati koordinációja jól 
működött.  

 A katasztrófa igen jelentős társadalmi összefogást, segítő akarat 
megnyilvánulást eredményezett úgy hazai, mint nemzetközi 
téren.  

 A károsodott ingatlanok jelentős részben elbontásra kerültek, 
elsődlegesen a szennyeződés, másodlagosan a rombolódás 
miatt, ezek pótlására az ingatlan, de úgyszintén az ingósági 
kárenyhítésre a kormány jogrendünknek megfelelően, de új 
típusú határozatokat alkotott 



 Az események hatékony kezelése megkövetelte az akkor még 
kidolgozás alatt lévő új katasztrófavédelmi törvény 
gondolatiságának alkalmazását, az egyszemélyi vezetés irányítási, 
felelősségi rendjének bevezetését, melyre határozott kormányzati, 
belügyminiszteri elvárás is megfogalmazódott úgy a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek, mint a védelemigazgatás vezetői felé.  

 

 A lakosság tájékoztatása folyamatos, sokrétű volt. 

 

 Hatékonyan megvalósult a katasztrófát okozó magánvállalat, a MAL 
Rt. állami felügyelete a katasztrófavédelem országos vezetője 
személyében kijelölt kormánybiztos által.  

 AA 

 A termelés a katasztrófa után újra indult, a biztonság érdekében a 
száraz technológiára való áttérés megtörtént. 

 



 A kárenyhítések anyagi alapú rendezése nagy létszámú jogi 
munkacsoport alkalmazását tette szükségessé.  

 

 A védelemigazgatási rendszer, a megyei és helyi védelmi bizottságok, 
a települések önkormányzatai megfeleltek a veszélyhelyzet során, 
valamint a kárenyhítéskor végzendő kötelezettségeiknek.   

 

 Az új katasztrófavédelmi törvény azóta kormányzati  irányítást 
képviselő igazgatási vezetőket állított a védelmi bizottságok élére, de 
az önkormányzati vezetők munkájának magasabb színvonalon, a 
jogszabályoknak való eredményesebb megfeleltetése érdekében  
képzésükre további gondot kell fordítani.  

 

 Az önkormányzati, katasztrófavédelmi munka devecseri tapasztalatai 
alátámasztják a közbiztonsági referensek jogintézményének 
bevezetését.  

   

 



 A költségvetési források felhasználása során közel 39 
milliárd Ft-ba került a védekezés, mentés, mentesítés, 
kárenyhítés, újjáépítés. 

 

  Ezeket az összegeket kellő időben indokoltság alapján 
ütemezéssel a kormányzat a katasztrófavédelmi 
célelőirányzatban rendelkezésre bocsátotta.  

   

 Létrejött a társadalmi és karitatív szervezetek új típusú 
együttműködése az emberekről való gondoskodásban, az 
adományok továbbításában.  

 

 Az elbontott településrészek területének rehabilitációja, a 
devecseri emlékpark és a kolontári nemzeti emlékhely 
maradandó emléket állít az elszenvedett pusztulásnak, de 
egyben a helytállásnak, a nemzeti összefogásnak is. 

 



 Óriási hazai és nemzetközi médiaérdeklődés volt tapasztalható az 
első pillanattól kezdve.  

 

  A média tájékoztatásához hozzá kellett rendelni a zárt területeken 
történő tájékoztatás rendjének kidolgozását. 

 

 A mentésben résztvevők, tűzoltók, katasztrófavédelmisek, polgári 
védelmisek, rendőrök, mentősök, vízügyesek, környezetvédelmisek, 
önkéntesek, de egyszerű állampolgárok is nagyfokú bátorságról, 
önfeláldozó képességről tettek tanúbizonyságot.  

 

  A vörösiszap katasztrófa tapasztalatait fel lehet és kell használni a 
katasztrófák elleni védekezésben résztvevők felkészítésére,  a 
hatósági munka tökéletesítéséhez, a katasztrófavédelmi 
képzésben, oktatásban, a tudományos igényű kutató munkához. 

 



A tapasztalatok összegzése 

 megfeszített munka; 

 védekezés irányítás hatékonyságának növelése; 

 helyszíni vezetés; 

 együttműködés rendje; 

 jelentési rendek összehangolása. 

Körültekintő kormányzati gondoskodás,koordináció 

Társadalmi összefogás, 

Hatalmas médiaérdeklődés 

Bátorság, önfeláldozás, 

A kárenyhítés új tipusa,  

Ingatlan, ingó, 

MAL állami felügyelete, 

Arányos környezetvédelmi 

bírság kiszabása 



A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés 

NEMZETI ÜGY 

A természet, a környezet védelme pedig 
kötelesség 


