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2010. október 4.-én 12:30 perckor várat-
lanul megrepedt és átszakadt az ajkai 
timföldgyár gátjának északnyugati sarka, 
s ez magyarország eddigi legnagyobb 
ipari és ökológiai következményekkel 
járó katasztrófájához vezetett. a kiömlő 
több mint 1,7 millió m³ vörösiszap 8 perc 
elteltével érte el ko lontár szélső házait, 
majd 4 perc múlva túlhaladt a települé-
sen. az iszaphullám 44 perc alatt ért 
devecserbe, melyet 2 perc alatt árasztott 
el, elérte somlóvásár helyet, majd a tor-
na patak medrében tovább haladva 
1000 hektár földterületet öntött el a ma-
gas pH értékű, lúgos, szennyező anyag, 
amely ezzel bejutott a marcal és a rába 
folyóba és a mosoni dunába is. 

kolontáron és devecserben a kataszt-
rófa következményében tíz ember ve-
szítette életét. közel háromszázan sebe-
sültek meg.

 
Az iszap kiömlésének pillanatában 
csak kevesen tartózkodtak otthon, s 
ők – felismerve a közeledő veszélyt – 
háztetőkre, házuk első emeletére és 
fákra menekülve várták a hömpölygő 
áradat elvonulását. őket pár óra eltel-
tével mentették ki – a semmibe. Se 
otthon, se tárgyi emlékek nem marad-
tak hátra, csak az, amit szívükben és 
fejükben megőriztek. Előttük a bizony-
talan és üres jövő.

 A hatóságok a mentéssel és az el-
tűntek felkutatásával voltak elfoglalva, 
s a katasztrófa első pár napjában sem-
milyen tájékoztatást nem tudtak adni 
a lakosok további sorsáról. Az embe-
rek egy része nem hitt abban, hogy 
to vábbra is itt tud majd élni, ezért a 
költözés mellett döntött. Három nap 
elteltével a miniszterelnök a helyszín-
re érkezett és bejelentette, hogy a 
kormány mindenkinek pótolni fogja 
a veszteségeit. Kármentő alapot hoz-
tak létre, amelybe sok hazai és nemzet-
közi adomány érkezett az áldozatok 
megsegítésére. A Katasztrófavédelmi 
Hivatalt jelölték ki a terület rendbeho-

zatalára, a kárenyhítés teljes lebonyo-
lítására. Devecseren létrehozták az 
Operatív Törzset, és három főbb rész-
re osztották a feladatokat. 

A műveletirányítás foglakozott a 
településeken és környékükön kiala-
kult problémákkal; ide tartozott a 
sze mélyek mentése, keresése, tájékoz-
tatás; tisztítási és bontási munkák, és 
az ezzel járó problémák kezelése. 

A logisztikai munkacsoport a beérke-
ző adományokat gyűjtötte és továbbí-
totta a központi civil szervezeteknek. 

Az újjáépítési munkacsoport a kár-
enyhítésben részesülő lakosok ingat-
lanjainak felbecsülésével, szerződések 
megkötésével, az építkezéshez szük-
séges dokumentumok felterjesztésé-
vel és beszerzésével, közbeszerzés 
kiírásával, és a pénzügyek lebonyolí-
tásával foglalkozott. 

Erre a tragikus eseményre a kataszt-
rófavédelemnek saját beszámolója 
szerint nem volt előre megírt forgató-
könyve, a mentesítésben résztvevő 
tűzoltók, mentősök, rendőrök, kato-
nák, civilek helytállása mégis példaér-
tékű volt. Az eseményt világszerte fi-
gyelemmel kísérték, hogy a tapaszta-
latok alapján felkészülhessenek ilyen 
méretű és természetű katasztrófák 
kezelésére.

A vörösiszappal szennyezett háza-
kat két kategóriába sorolták:

• károsodott ingatlanok (364 db)  
• bontásra ítélt ingatlanok (286 db). 
Az érintett házakat kárfelmérők vizs-

gálták meg. Amennyiben a tulajdonos 
nem értett egyet a kár becsült mérté-
kével, további két alkalommal becsül-
tethette újra ingatlanját és ingóságait 
más szakértőkkel. 

A bontott épületek kártérítését több 
módon lehetett lehívni: 
• az ingatlan felmérése után kiszabott 
készpénzes kárenyhítés (68 eset); 
amennyiben a károsult lakhatása 
megoldott;

• az ország bármely településén vá-
sárolhat lakást (125 eset)

• nem vesz részt az állami kárenyhí-
tésben (3 eset)

• új lakóépület építése az ország bár

mely településén, ezen belül a lakó-
nak lehetősége volt arra, hogy ha a 
régi, nagy alapterületű háza helyett 
kisebbet akart, a különbözetet kéz-
pénzben vehesse fel, vagy két ki-
sebb ház építését is kérje, amennyi-
ben az a megállapított négyzetmé-
terszámba belefért.

A Kós Károly Egyesülés 
szerepe a katasztrófa utáni 
helyreállításban
A Kormány a gátszakadást követően 
felkérte a Kós Károly Egyesülést, hogy 
a beregi és felsőzsolcai árvíz idején 
szer zett tapasztalataival járuljon hozzá 
a helyreállításhoz. Bármilyen kataszt-
rófa bekövetkezte után szükség van a 
gyors és helyes döntésekre, reakciók-
ra.  Az Egyesülés pár hét leforgása alatt 
közel negyven építésztervezőt állított 
ki, s ők egyetértésben, rövid idő alatt 
dolgozták ki 30 háztípus engedélye-
zési terveit. Ezeket a munkaterületre 
adaptálták, majd a kivitelezővel karölt-
ve művezetéssel segítették az építke-
zést, amelyet az Egyesület Vándoris-
kolájának hallgatói tevékenyen végig-
kísértek. A szervezet a kezdetektől az 
építkezések végéig közel száz építészt 
foglalkoztatott.

Október 8-án az Egyesülés néhány 
tagja bejárta és felmérte a helyszíne-
ket, az építkezésre alkalmas területe-
ket, és egy hét múlva kész vázlattervet 
tettek le a Katasztrófavédelemi Hivatal 
asztalára, amelyben 19 db 60 és 150m² 
közötti házat vázoltak fel, ügyelve arra, 
hogy kialakításuk illeszkedjen a Bala-
ton-felvidék és a Káli medence népi 
építészetéhez. 

Ekkor még nem született döntés 
ar ról, hogy központilag vagy más mó-
don bonyolítsák le az újjáépítést, vi-
szont a gyors reakció és a tervek ön-
magukért beszéltek, s egy hét leforgá-
sa alatt el is fogadták azokat. Ezt köve-
tően október 30-án a devecseri Műve-
lődési Házban komoly lakossági ér-
deklődés mellett prezentálták a terv-
csomagot. A végső mérleg: 111 db ház 
épült, ebből

az aJkai Vörösiszap
Magyarország legsúlyosabb ipari katasztrófája és a helyreállítás története

turi attila

légifelvétel a vörösiszapömlés ide jén a 
marcal egy szakaszáról (somogyi-tóth péter 
felvétele) • a 13. oldalon fotó: katona lászló 
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• Kolontáron 21 db 
• Devecseren 87 db, 
• Somlóvásárhelyen 1 db 
• más településen 2 db
A telkek felosztása és kimérése után 

elkezdődhetett az építkezés, amire a 
megbízást közbeszerzésen generálki-
vitelezőként a VeszprémBer zRt. nyer-
te el.

A házak szerkezeti felépítése:
• vasbeton szerkezetű alap, koszorú 
és padló 

• tégla falazóblokk
• teherhordó falszerkezet
• fa szerkezetű nyeregtető cserépfe-
déssel 

• fafödém 
• gipszkarton válaszfalrendszer.

Az építőanyagok választékán és szer-
kezeti kötöttségein kívül a lakók saját 
képükre for  málhatták a belső tereket, 
gépészeti kiállásokat. A nyílászárók 
fajtáját, a burkolatokat és azok rakási 
módját maguk választhattak ki egy 
előre elkészített terméklistából. A la-
kók a devecseri Polgármesteri Hivatal-
ban heten te két alkalommal fordul-
hattak a tervezőkhöz a házukkal kap-
csolatos kéréseikkel, s az így elkészült 
igénylőlapok ezután kerültek elbírálás-
ra. Négy alkalommal bejárást is szer-
veztek a lakók számára; a visszajelzé-
sek nagyrészt pozitívak voltak.

 Az új házak átadása 2011. júniusában 
kezdődött. Volt olyan lakó, aki muskát-
lival és lábtörlővel érkezett; a legtöb-

ben fordulópontként élték meg első 
pillanataikat az új házban. 

Bizonyára akadnak olyanok, akik 
csak a település megszokott, meg-
nyugtató képét hiányolják egy-egy 
hosszabb útról való megérke zéskor, és 
vannak, akik az egész életüket kény-
szerültek újrateremteni; és feldolgoz-
ni az akkor történteket. 

Mindenkiben kötődés alakul ki saját 
tárgyi világához, főleg, ha a keze mun-
kája is benne van. A károsultak egy 
ré szét a tragédia megfosztotta hoz-
zátartozóitól, ingatlanjától és ingósá-
gaitól. Idővel halványulnak az emlékek, 
s az itt lakók új élményekkel gyarapod-
nak majd, élettel töltve meg, otthonná 
varázsolva házaikat, településeiket.

devecser, művezetés • szemben: homlokzatrészlet, Jánosi János terve 
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