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Adatok
Dátum
2010. október 4.
Üzemeltető
MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.
A katasztrófa oka Az iszaptároló gátjának átszakadása következtében több százezer
köbmétervörösiszap árasztott el több települést.
Érintett terület Kolontár, Devecser,Somlóvásárhelytelepülések, Marcal-medence
Halottak száma 10
Sebesültek száma 150
Eltűntek száma 0
Kitelepítettek
390
száma
Térkép

Pozíció Magyarország térképén

é. sz. 47° 05′ 11″, k. h. 17° 29′ 53″

A zagytározó 10-es kazettájának 2007-es állapota (légifelvétel)

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz[1] emberéletet követelő ipari szerencsétlenség és
környezetkárosító katasztrófa, amit az okozott, hogy 2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar
Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai TimföldgyárKolontár és Ajka között
létesített, 400×600 m-es vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy
elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit.[2] Az erősen
lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, felbecsülhetetlen
gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri kistérségben.
Tíz ember meghalt és a sérültek száma több mint 150 fő volt.[1]
A Torna-patak teljes élővilágát kipusztította az erős lúgos szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott
a Marcal Torna torkolata alatt fekvő része is.[3][4]
A 2010. november 5-én nyilvánosságra hozott kormányhatározat a MAL Zrt.-t nevezte meg az október
4-én bekövetkezett katasztrófa károkozójának.[5]
A magyar kormánynak összesen 38 milliárd forintba került a vörösiszap-katasztrófát követő károk
helyreállítása, ebből 21 milliárd forintot a környezeti elemek helyreállítása emésztett fel.[6]

---https://hu.wikipedia.org/wiki/Ajkai_v%C3%B6r%C3%B6siszap-katasztr
%C3%B3fa#A_v.C3.B6r.C3.B6siszap

Elképzelhető-e a merénylet?[szerkesztés]
Kepli Lajos, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője, a katasztrófát vizsgáló bizottság
elnöke, 2011.szeptember 9-én egy szakértői véleményre hivatkozva felvetette annak lehetőségét, hogy
a vörösiszap-tárolót szándékosan, nyilván robbantás útján megrongálták.[132][133][134] A Kepli által
felhozott szakértői vélemény egy anyagszerkezet-fizikustól származik, aki szintén részt vesz a
bizottság munkájában. A vélemény szerint ütés kellett, hogy a gátfal északi falából egy darab
kiszakadjon.[135] Ezt pedig nem okozhatta a nagy mennyiségű lúg hullámzása. Kepli nem kívánt
semmilyen feltételezésbe menni, hogy ez a merénylettel egyenértékű, halálos áldozatokkal járó és
maradandó környezeti károsodást okozó gátszakadás előidézése kinek állhatott érdekében. Utalt arra,
hogy vannak érdekes körülmények, mint az, hogy a tározók teljesen megteltek és nem utalt semmi
arra, hogy a cég új tározót szándékozik építeni. Kepli a Nemzeti Nyomozó Iroda illetékeseivel kíván
konzultálni, hogy állítása megerősítést, avagy cáfolatot nyerjen.
A 2016. január 28.-i ítélethirdetés során a képviselőt a bíró figyelmeztetés után rendbontás miatt
kivezettette a teremből.”
Tejfalussy András oknyomozó mérnök utólagos megjegyzése egy lehetséges merénylet okról:
A katasztrófa utáni hónapban engedélyezte az Országgyűlés Izrael cégeinek a liberalizált betelepülését
Magyarországra, lehetővé téve, hogy izraeliek bármit felvásároljanak az itt született gyermekeik nevére!

