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BEVEZETÉS

2010. október 4-én Magyarországon eddig soha nem tapasztalt ipari katasztrófa 
sújtott három Veszprém megyei, Ajka mellett fekvő települést: Devecsert, Ko-
lontárt és Somlóvásárhelyt. A három település neve nemcsak a hazai köztudat-
ba égett bele, hanem egy hétig a világsajtót is uralták az ott történtekről szóló 
híradások.

A mai visszaemlékezések szerint a vörösiszap által sújtott településen élők 
soha nem gondolták, hogy ilyen veszélyhelyzet közelében élnek: „Soha nem fél-
tünk, mert nem tudtuk, mitől kell félni! Soha nem gondoltuk, hogy ez kiszakad!” 
Az 1980-as években a kolontári Malom utcában felépítették házaikat, minden 
nap eljártak a gátak mellett busszal, többen pedig a MAL Zrt-nél dolgoztak.  
A települések sorsa talán akkor pecsételődött meg, amikor az Ajkai Timföldgyár 
1985-ben Kolontár felé kezdett terjeszkedni. Ekkor helyezték át a vasút nyom-
vonalát és a Torna-patak folyómedrét is, és a gyár egyre közelebb került a lakott 
településekhez.

A szakirodalom szerint a „civilizációs katasztrófák kialakulásához az embe-
ri tényező mellett sok egyéb, egyenként talán jelentéktelennek tűnő apróság is 
hozzájárulhat, de végeredményben kimondható, hogy akár baleset, akár veszé-
lyes üzemben kialakuló probléma, akár szándékosság következménye a kiala-
kult helyzet, minden esetben a leggyengébb láncszem benne az ember.”1

Ma már nehéz annak megítélése, és hosszas vizsgálódások eredménye lesz, 
hogy a vörösiszap-katasztrófára fel lehetett-e volna készülni: „Nem tudtuk el-
képzelni, hogy milyen ez, és amikor láttuk, az mindent felülmúlt. Úgy jött, mint 
derült égből villámcsapás!”

A vörösiszap-katasztrófa következtében 10 ember vesztette életét. A ka-
tasztrófa pusztítását mind az elektronikus, mind pedig az írott sajtóban a képek 
százai próbálták visszaadni, érzékeltetni a világ számára, de aki azt közvetlen 
közelről látta, soha nem tudja elfelejteni. Egy önkéntes így írta le: „A pusztítás 
leírhatatlan volt, se tévé, se fotóriportok nem tudták visszaadni azt a látványt. 
Ma is beleborzongok, ha annak a férfinak az arcára gondolok, aki épp a háza 
maradványait nézte, mikor odaértünk. Annyira megrendítő volt, hogy nem tud-

1 Tamási Béla (2012), A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének hatékony-
ságvizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar, Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2012.
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tam, mit mondjak, nem tudtam mit mondani, mivel biztatni… én aznap hazau-
taztam, mert nekem volt hova, nekem csak egy nap rettenet volt, míg neki egy 
élet munkája veszett oda.” Igen, az emberéletek mellett nagyon sokaknak egy 
élet munkája, a házuk, minden vagyonuk veszett oda, csak az a ruha maradt 
rajtuk, amiben menekültek. Elvesztek a megörökített emlékeik, a fényképeik, 
a múltjuk. Ebből a helyzetből kellett embert próbálóan felállni és újrakezdeni 
az életet, túllépve – ha egyáltalán lehet – a katasztrófa okozta veszteségeken, 
fájdalmakon és emlékeken.

Nemzetközi szinten általános gyakorlat, hogy egy katasztrófa-beavatkozás 
és humanitárius segítségnyújtás befejezése után azonnal megtörténik a progra-
mok komplex hatásvizsgálata. Sőt a legújabb kutatások arra hívják fel a figyel-
met, hogy a hatásvizsgálat egyes elemeinek mérését már a katasztrófa-beavat-
kozás idején el kell kezdeni.

A magyarországi humanitárius segítségnyújtásban – sem az állami, önkor-
mányzati aktorok, sem pedig a segélyszervezetek esetében – nem számít bevett 
gyakorlatnak, hogy a katasztrófa-beavatkozás társadalmi hatásvizsgálatára is 
időt és erőforrásokat fordítanának.

A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos eddigi tudományos elemzések fő-
ként ökológiai, biológiai, természetföldrajzi, környezetvédelmi és katasztrófa-
védelmi szempontból szolgáltattak eredményeket.

Könyvünkben – hiányt pótló módon – a vörösiszap-katasztrófa társadal-
mi hatásvizsgálatára vállalkozunk.2 Ennek keretében feltárjuk és elemezzük  
a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zásban részt vevő szervezetek tevékenységét, 
megítélését, a károsultak helyzetét, valamint a katasztrófabeavatkozás és hu-
manitárius segítségnyújtás, illetve a közösségi célú fejlesztések hatásait. Célunk 
ezzel egyrészt az, hogy bemutassuk a vörösiszap-katasztrófa hatásvizsgálatának 
sokrétű eredményeit, továbbá, hogy feltárjuk azokat a problémákat, sőt olykor 
konfliktusokat is, amelyek a katasztrófabeavatkozást kísérték és a szélesebb kö-
zönség előtt rejtve maradtak, de mindenképpen fordulópontot jelentettek a ha-
zai katasztrófabeavatkozás és humanitárius segítségnyújtás történetében. Más-
részt ezen eredmények alapján szeretnénk megalapozni a hazai természeti és 
civilizációs katasztrófák társadalmi hatásvizsgálatának elméleti és módszertani 
alapjait.

A vörösiszapkatasztrófa-beavatkozás társadalmi hatásait vizsgáló kutatá-
sunkra utólagos értékelésként, két és fél évvel a vörösiszap-katasztrófa után 
került sor. Miért két és fél évvel a katasztrófa után került sor a vizsgálatra?  
– vetődik fel az olvasóban a magától értetődő kérdés. Egyfelől természetesen 
kutatási forráshiány miatt, de másfelől úgy véltük, hogy egy olyan helyzetben 

2 A könyvet megalapozó kutatásban részt vett Bodor Ákos, Horváth Ákos, Kmetty Zoltán, 
Lukács Ágnes, Mezei Mikes, Schneider Géza és Takács Tamás. Munkájukért ezúton is köszönetet 
mondunk.
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kell megvizsgálni a közvetlenül és közvetetten érintett károsultak életkörülmé-
nyeit, valamint a katasztrófabeavatkozásban részt vevő szervezetek munkáját, 
eredményeit, amikor a történetek még „nem vesztek az emlékezés homályába”, 
és már – a körülményekhez képest – letisztult és objektív megközelítések, véle-
mények alapján lehet levonni a tanulságokat.

Eredményeink tehát a 2013. márciusi helyzetet tárják fel a vélemények, meg-
ítélések tükrében. A könyv megírásakor, 2014 decemberében újból felvettük  
a kapcsolatot egykori interjúalanyainkkal, válaszadóinkkal. A két vizsgálati idő-
szak alatt történteket és a változásokat a könyv epilógusában rögzítettük.

Módszertanilag a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás hatásvizsgálatakor az  
értékelések egy típusát, az úgynevezett érintettek (stakeholders) részvételi ana-
lízist alkalmaztuk. Ennek alapján érintettnek (stakeholders) tekintettünk min-
den olyan szereplőt, akinek az együttműködések során ráhatása volt arra, hogy 
a vörösiszap-tragédia idején a katasztrófabeavatkozás és a humanitárius segít-
ségnyújtás hogyan, milyen szervezeti keretek között, milyen elvek és módsze-
rek, milyen gyakorlatok alapján valósuljon meg.

A vörösiszapkatasztrófa-beavatkozás idején meghatározó szereplőként a kor- 
mányzatot, önkormányzatot, a katasztrófa-, rend- és honvédelmi szervezeteket, 
a segélyszervezeteket és az egyházakat, a magánadományozókat, valamint az 
önkénteseket, és végül, de nem utolsósorban a civil szervezeteket, közösségeket 
tudtuk azonosítani. Ezen szereplők együttműködése, kapcsolathálója alapján 
valósult meg az a katasztrófabeavatkozás és humanitárius segélyezés, amelynek 
középpontjában a károsultak álltak.

Az azonosított érintettek (stakeholder) közül a katasztrófa-, rend-, és hon-
védelem, valamint a tűzoltóság egységeinek a vörösiszap-katasztrófában ta-
núsított szerepvállalását csak érintőlegesen vizsgálta kutatásunk, mivel ebben  
a témában nagyon hamar megjelentek a szakszerű elemzések,3 illetve az álta-
lános jogok országgyűlési biztosa kiemelten foglalkozott a katasztrófavédelem 
tevékenységével.4 Ugyanakkor külön esettanulmányt szentelünk a Magyar Kár-
mentő Alap – mint az egyik legtöbbet vitatott, kritizált szervezet – tevékenysé-
gének, illetve a magyar segélyszervezetek szerepének, működésének, valamint  
a vörösiszap-katasztrófa idején önkéntes munkát végzőknek, ugyanis esetükben 
az önkéntesség új típusáról, a katasztrófa-önkéntességről adhatunk „látleletet”.

A humanitárius segítségnyújtással foglalkozó legújabb nemzetközi irodalom 
hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatoknál az érintetteken kívül nagyon fontos  
a résztvevők – a károsultak – vizsgálata. Ugyanis körükben mérhető le igazában 
egy katasztrófabeavatkozás és humanitárius segítségnyújtás, illetve az újjáépí-
tés hatásai, szándékolt és nem szándékolt eredményei. Ezért 2013 márciusában 

3 A katasztrófavédelem aktuális kérdései – a „vörös iszap” katasztrófa konferencia és workshop, 
szerk. Zsalkó István, Budapest, Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

4 2012-ben jelent meg az ÁJOB katasztrófavédelmi projekt jelentése. AJB 3764/2011.
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kérdőíves megkérdezéssel 180 fő közvetlen károsultnak, és 180 fő közvetett ká-
rosultnak tettünk fel kérdéseket demográfiai-társadalmi jellemzőikre, egészségi 
állapotukra, települési kötődésükre, a katasztrófa előtti lakáskörülményeikre, 
illetve a gyermekeik helyzetére vonatkozóan. Felmértük körükben a katasztrófa 
érintettjeinek (stakeloders) helytállására és tevékenységére, továbbá a közösségi 
célú beruházások hasznosságára vonatkozó megítéléseket, valamint közösségi 
jövőképüket.

A kutatásban közvetlen károsultnak tekintettük azokat a családokat, akiknek 
a házát és minden egyebét elvitte a vörösiszap, ezért új házat kaptak a lakópark-
ban vagy használt ingatlant vásároltak a településen, illetve teljes körű ingóság-
pótlásban részesültek. Rajtuk kívül közvetett károsultnak tekintettünk a három 
településen élő minden lakost, akik – ha más formában is, de – elszenvedői 
voltak a vörösiszap-katasztrófa következményeinek. Hogy mennyire nehéz volt 
a vizsgálat során a károsultak közötti ezen objektív határvonalat meghúzni, jól 
mutatja a következő eset, ami csak egy volt a sok közül: „Mit jelent a nem köz-
vetlenül károsult devecseri? Az érintett területtől több mint egy km-re lakom.  
A kicsi lányom akkor szeptemberben kezdte el az iskolát, azokkal a beillesz-
kedési problémákkal, ami ilyenkor szokott lenni. Ezekre a problémákra jött az 
iszap. És ha elmondom, hogy én magam sem tudtam, hogy mi ez, ő meg az-
tán honnan tudta. Ez az izgalom hozott neki egy ilyen láncreakciót: félelmében 
hányt, a hányás miatt nem mert enni, inni. A buszon is elhányta magát, aztán 
már buszra sem mert felszállni, és a végén ez már tizenegy valahány dologból 
állt. Mi vagyunk tehát a nem közvetlenül károsultak.”

A szociológia módszereivel sajnos csak kevéssé tudjuk érzékeltetni mind-
azt az egyéni kétséget, fájdalmat és kárt, amit a vörösiszap-katasztrófa okozott  
a három településen élő emberek lelkében és egészségében. Ugyanakkor töre-
kedtünk rá, hogy minél objektívebben feltárjuk a közösségek helyzetét, problé-
máit azért, hogy az olvasók ne feledkezzenek meg a történtekről, az ott élőkről, 
és arról, hogy a katasztrófa utáni túlélés sem megy külső segítség és önsegítés 
nélkül.

2015. január
A szerzők
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DEVECSER, KOLONTÁR ÉS SOMLÓVÁSÁRHELY  
A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA ELŐTT  

– RÖVID HELY- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET

Nagyon kevesen vannak talán azok, akik a vörösiszap-katasztrófa előtt hallottak 
a három Veszprém megyei településéről. A következőkben egy rövid hely- és 
társadalomtörténeti elemzés keretében bemutatjuk a három települést, külö-
nösen pedig a katasztrófa előtti gazdasági-társadalmi és közösségi helyzetüket.

Devecser első írásos említésének 700. évfordulóján, 1997-ben kapta meg a vá rosi 
címet. Ezzel visszanyerte azt a rangját, amelyet utoljára a XVI. század közepén 
birtokolt.1 Akkor ugyanis mezővárossá nyilvánították, így lakói többé nem adó-
fizető parasztok, hanem a király szolgái – servitorok, hadakozásra kötelezett, de 
szabad népek – voltak. A mezővárosi címmel együtt járt, hogy a városnak joga 
volt évi három országos vásárt, valamint minden szombaton hetivásárt tartani. 
A Somló hegy tőszomszédságába települt város a környék kereskedelmi köz-
pontja lett, ahol főként szabó és csizmadia céhek virágzottak.

1650-ben a település és egyetlen nevezetessége – a Devecseri Csóron And-
rás által épített vár – az Esterházy család birtokába került és maradt egészen 
1945-ig. Ezzel Devecser uradalmi központtá vált, amihez számos falu és birtok 
tartozott, és az ott élők az Esterházy család örökös jobbágyai lettek.

A várat először 1790-ben gróf Esterházy Károly, a híres egri püspök ba-
rokk stílusban várkastéllyá építtette át, majd miután a főépületet száz 
esztendeig magtárként használták, 1890-ben Esterházy Ferenc eklektikus 
stílusban restauráltatta.2 A kastély egyik nevezetessége a nagyterem késő 
reneszánsz kandallója, illetve az udvarban levő díszkút, amit Velencéből 
hozattak. Ez ma másolatban látható, mivel eredetijét a budapesti Szép-
művészeti Múzeum őrzi. Az itt lakó Esterházyak belső személyzete szá-
mára alakították ki a melléképületeket, amelyek közül a barokk kapu és 
az egykori kaputorony maradványa közé új földszintes épületet, a keleti 
oldalra pedig gótizáló kápolnát emeltek.3 Esterházy Ferenc a vár körül an-

1 Veress D. Csaba (1996), Devecser évszázadai, Veszprém, Devecser Nagyközség Önkor-
mányzata.

2 http://www.historicgarden.net/print.php?varos = 286&nyelv = 
3 http://www.vkdevecser.hu/index.php?page = cms&id = 13
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gol stílusú parkot telepített, amiben még ma is számos szép és különleges, 
száz évnél idősebb fa látható.

A Torna-patak köré épült település többször szenvedett árvízi és tűzkárokat, sőt 
1810-ben egy nagy erejű földrengés több házat is romba döntött. A természeti 
károk, a nagybirtok hűbéri kötelmei miatt Devecser fejlődése lelassult. A helyi 
céhek nem tudták felvenni a versenyt a gyorsabb ütemben iparosodó városok 
– elsősorban Pápa – fejlettebb iparával, ezért lassan hanyatlásnak indultak, ké-
sőbb teljesen meg is szűntek.4

Ebből az időből származhat az a mondás is, hogy „a devecseriek eladták  
a búcsút egy tál babért”. A szólás magyarázata az, hogy „a devecseriek  
Antal-napkor tartották a búcsút, de a vigalomnak mindig csúnya vere-
kedés lett a vége. Ezért betiltották a búcsút. Ez abban az évben történt, 
amikor babból nagyon gyenge termés volt. A bab pedig abban az időben 
is a szegények eledele volt.”5

Devecser mai városképe a századforduló idején alakult ki, és társadalmi élet te-
kintetében ekkor élte virágkorát. A 3500 fő lakosú települést élénk egyesüle-
ti élet jellemezte, többek között például a Bischitz Dávidné Izrealita Nőegylet,  
a Polgári Lövölde, Temetkezési Egylet, a Daloskör, az Olvasókör és a Devecseri Ka-
szinó.6 A város akkori történetének egyik legfontosabb gazdasági szervezete, a Deve-
cser Vidéki Gazdakör 1883-ban jelenteti meg először Értesítőjét, míg az 1896-ban 
indult Somlyóvidéki Hírlap a település minden társadalmi eseményéről hírt adott.

Gárdonyi Géza 1882 és 1884 között a katolikus iskolában tanítóskodott. 
Két műve, a Hosszúhajú veszedelem és a Zivatar Pékéknél devecseri ihle-
tésű. Az utóbbi kisregényhez személyes élményeket is szolgáltatott egy be 
nem teljesedett szerelem, ami a helyi pék leányához, Gergely Katicához 
fűzte.7 (Az általános iskola ma Gárdonyi Géza nevét viseli.)

Az első világháború idején hadikórház, sőt lókórház is működött a te le pü lé-
sen. 1916-ban a katolikus templom három bronz harangját elvitték, hogy fegy-
vereket készítsenek belőlük. A helytörténeti adatok szerint az I. világháborúban 
79-en haltak hősi halált, megrokkant 26 férfi, és százan kerültek hadifogságba. 
Az 1919-es Tanácsköztársaság véres harcok és kivégzések emlékét hagyta a te-
lepülésre.

4 http://devecser.hu/a_telepules_tortenete
5 Szabóné Bozi Anna könyvtáros gyűjtése mna.unideb.hu/pdf/030devecser-sorhu.doc
6 http://somlovidek.hu/mi/aloldalak/sajto.html
7 http://www.devecser.hu/a_telepules_tortenete
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A zsidó lakosság az 1770-es évek végén települt meg Devecserben és főként 
borkereskedéssel és pálinkafőzéssel foglalkoztak az Esterházy-birtok javára. 
Ezért is hívta a népnyelv gyakran a Torna-patakot „pálinka folyónak” és a rajta 
átvezető hidat „pálinka hídnak”, mert a patak vizét használták a pálinkafőzéshez.

A XX. század elején 365 zsidó lakója volt még a településnek, akik zsina-
gógát (amit lebontottak és 1947-ben helyére imaházat emeltek), nőegy-
letet, hitközségi iskolát működtettek. (Ebben az iskolaépületben került 
elhelyezésre az alsó tagozat, amit a helyi köznyelv ma is csak „zsidó isko-
lának” nevez.) 1941-ben Devecser a maga 203 izraelita vallású lakójával  
a járás legnépesebb zsidó közösségét alkotta. A Devecseri Újság 1944. 
május 27-i száma Devecserből 195, a devecseri járásból mintegy 500 zsi-
dó koncentrálási tervéről tudósított. A holokausztot mintegy 40 deportált 
élte túl. A hitközség, újjáalakulása után, 1946. május 30-án a mártírok 
emlékezetére és tiszteletére emlékművet avatott.8

A háborús nélkülözések mellett a település 1940-ben kétszer is súlyos árvíz-
károkat élt át, aminek következtében több ház is összedőlt. A második világ-
háborúnak a források szerint 1108 civil és katonai áldozata volt Devecserben. 
(Emléküket egy 1985-ben állított kopjafa őrzi a régi katolikus temetőben.)9

1945-ben három nap alatt osztották fel az 1200 holdas Esterházy-uradalmat, 
majd létrejött a Március 15. Mgtsz, ami 1956-ig működött. Az 1970-as évek 
közepétől – többszöri egyesülés után – a hét településre kiterjedő termelőszö-
vetkezet, a devecseri Virágzó Mgtsz, az 1980-as évek elejére az ország 7. leg-
eredményesebb termelőszövetkezetévé vált.10 A hagyományos mezőgazdasági 
tevékenység mellett lakatos, fa és varrodai melléküzemágában jelentős ipari te-
vékenységet is folytatott. Bár a szövetkezetnek 646 tagja volt, de többségük már 
nyugdíjas volt, ezért '493 fő alkalmazottnak is munkát adott.

1991-ben a termelőszövetkezetből kivált alig ötven fővel jött létre a Somló 
Coop Ipari Szövetkezet. A cég és a hozzá kapcsolódó tucatnyi vállalkozás a tér-
ség legnagyobb munkáltatója. A kiválás után az átalakult Virágzó Mezőgazdasá-
gi Szövetkezet 2003-ban fejezte be tevékenységét a településen.

Meg kell még említeni az 1961-ben, a Devecser környéki állami gazdasá-
gokból létrejött Devecseri Állami Gazdaságot, ami a mezőgazdasági termelés 
mellett baromfitelepet, juhászatot és gépműhelyt működtetett. Az 1980-as évek 
közepén az állami gazdaság még 522 főt foglalkoztatott, de az évtized végére  
a dolgozói létszám fokozatosan csökkent.

8 http://veszprem.zsidomult.hu/index.php/elveszett-koezoessegek/devecseri-jaras/devecser
9 http://www.devecser.hu/a_telepules_tortenete

10 Kovács József–Turai Lajos (1984), A devecseri Virágzó Termelőszövetkezet negyedszázada, 
Devecser, Virágzó Mgtsz.
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Az 1991. évi privatizálást követően az Állami Gazdaság négy nagy Kft.-re  
bomlott. Közülük a GALLUS Kft. baromfi- és tojásüzeme egyike volt a vörösiszap 
által érintett vállalkozásoknak.

Egy 1937-es leírásban ezt olvashatjuk Devecserről és környékéről: „A ha- 
tár dimbes-dombos. Mintha óriások jártak volna erre, kik játszi ked-
vükben ívbe hajlítgatták a keskeny szántóföldeket: föl-le, domborúan- 
homorúan, úgy görbedeznek. A Torna völgye megszakítani látszik ezt  
a hepehupát, mert a határ kisimul és a síkság közepén egy érdekes, du-
nántúlian jellegzetes városka sütkérezik a napfényben, a vidék iparának, 
kereskedelmének, kultúrájának, közigazgatásának központja: Devecser.”11

Devecser térségi, járási központi szerepe 1971. január 1-jén megszűnt. Járási 
székhelyként volt bírósága, telekkönyvi hivatala, rendőrkapitánysága, kórháza. 
Ezek Ajkára, a szocialista iparvárosba való telepítése és „egyéb, hatalmi szóval 
kierőszakolt intézkedések”12 jó időre visszavetetették a település gazdasági-tár-
sadalmi fejlődését. 1986-tól a nagyközség népességszáma elkezdett csökkeni, 
amiben nagy szerepe volt annak, hogy az 1980-as évek közepétől az iparilag 
fejlettebb Ajka „elszippantotta” a gazdasági élet legtöbb szereplőjét (a vállalko-
zásokat, a beruházókat, a fiatalokat, a munkaképes korú lakosságot). Noha a te-
lepülés és lakói megpróbálták szinten tartani a korábbi kulturális és sportéletet, 
az oktatási és egészségügyi, a szociális ellátás intézményeit, de Ajka nagyobb 
vonzerőt jelentett a fiatalabbak számára.

Az 1970-es és 80-as években kezdtek el nagyobb számba megtelepedni a kör-
nyék falvait elhagyó cigány családok a város belterületén fekvő Dankótelepen, 
illetve az Állami Gazdaság székpusztai telepén.

A Torna-patak által határolt Dankótelepen 1976-ban 12 család élt 56 fő-
vel, míg az Állami Gazdaság székpusztai tehenészete mellett 32 cigány 
család élt 138 fővel. Devecserben először 1976-ban indítják az első ci-
gányosztályt 26 fővel, de a cigány tanulók között nagyon sok volt az 
évismétlő, mert a zömében beás (teknővájó) cigányok és gyerekeik alig 
tudtak magyarul. A székpusztai telep felszámolása már 1960-ban felme-
rült, míg az Állami Gazdaság 1976-ban csak 6 családnak biztosít helyet 
az elhagyott béreslakásokban, míg 11 családot 1980-ban költöztetnek át  
a lőrintepusztai cselédlakásokba. Az 1986-os népességfelmérés szerint 
Devecser 5738 lakójának 7,5 százaléka, a 74 családban élő 429 fő volt ci-
gány. Közülük 332 fő (156 férfi és 176 nő) volt munkaképes, akiknek alig 

11 Dunántúli vármegyék, 1937. http://www.somlovidek.hu/6/node/16
12 Veress D. Csaba (1996), Devecser évszázadai, Veszprém, Devecser Nagyközség Önkor-

mányzata.
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egyharmada, 132 fő dolgozott állandóan, míg 53 fő időszakosan.13 A ko-
rabeli rendőrségi jelentések szerint14 „a cigány családoknak Devecserbe 
való betelepítésével a magyar és cigány lakosság közötti feszültség növe-
kedett, mivel a magyarok nehezen viselték a cigányok rendetlen és rend-
szertelen életmódját!”

1991-ben a cigányok már nemcsak a Dankótelepen éltek, hanem szerte a nagy-
községben, saját épített házakban vagy önkormányzati bérlakásokban. A De-
vecserben élő, de munkahellyel nem rendelkező cigányok száma a kilencvenes 
évek közepétől kezdve fokozatosan emelkedett, ami folyamatos, társadalmi–
szociális kihívások elé állította a település vezetését.

A rendszerváltás után Devecser gazdasági élete a kárpótlások és a privatizá-
ció következtében néhány év alatt megváltozott. A mezőgazdaság súlya fokoza-
tosan vesztett korábbi jelentőségéből és a könnyűipari tevékenység került elő-
térbe. A már meglévő ipari üzemek nagy részének termelése – főleg piacvesztés 
miatt – fokozatosan csökkent vagy teljesen megszűnt.15 Ennek következtében 
folyamatosan emelkedett a munkanélküliek száma. A településen 1994-ben már 
csak alig 72 magánvállalkozás működött (például élelmiszer-, ital-, zöldség-gyü-
mölcs-, textil-kiskereskedés formájában).

A 2010. évi statisztikai adatok szerint a 4610 főt számláló Devecserben a te- 
lepülésen élők 30 százaléka nyugdíjas, míg a gazdaságilag aktív népesség 13 szá- 
zaléka nyilvántartott álláskereső volt. A munkaképes aktív lakosság jó része Aj- 
kára járt be dolgozni. A város gazdasági erejének gyöngeségét jól mutatja, hogy 
Devecserben az ezer lakosra jutó adózók száma 393 fő volt, és csak 489 regiszt-
rált vállalkozást tartottak nyilván. 2009-ben az önkormányzat 112 fő részére 
folyósított átmenti segélyt, míg lakásfenntartási támogatásban 124 család része-
sült, illetve 35 család kapott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.

2010-ben a romungro, oláh és beás csoportokhoz tartozó roma lakosság 
aránya a településen 20 százalék körüli volt, de az általános iskolába járó gyer-
mekek körében megközelítette a 60 százalékot. Devecserben a romák majd’ egy-
negyede, 21 család – a főként az alacsonyabb szocio-ökonómiai státuszú, mun-
kanélküli romák – az úgynevezett dankótelepi szegregátumban, míg a kicsit 
„tehetősebbek” a telepet határoló utcákban, illetve a rendszeres jövedelemmel 
rendelkezők pedig a városban laktak. A devecseri romák jelentős többségének 
fő megélhetési forrása volt a lomizás, és erre épült rá a város külterületén (a volt 
szovjet laktanya helyén) az ország egyik legnagyobb használtcikk-piaca.

13 Veress D. Csaba (1996), Devecser évszázadai, Veszprém, Devecser Nagyközség Önkor-
mányzata, 430. alapján

14 Veress D. Csaba (1996), Devecser évszázadai, Veszprém, Devecser Nagyközség Önkor-
mányzata, 431.

15 Holczinger János polgármester írása (2006), http://www.regioregia.hu/index.php?hir_id = 1288
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A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választáson új polgármes-
ter – a FIDESZ–KDNP színeiben induló Toldi Tamás – került Devecser pol-
gármesteri székébe, és a képviselőtestület is nagyrészt kicserélődött. Választási 
programjában a leendő polgármester Devecser mezőgazdasági hagyományait 
akarta újraéleszteni, ezzel kínálva megoldást a helyi munkanélküliségi prob- 
lémákra.

A kutatás során megkértük az interjús vizsgálatokban részt vevő lakosokat, 
hogy három legfontosabb jellemzővel írják le a vörösiszap-katasztrófa előtti De-
vecsert. Ahogy az alábbi szóképelemzés mutatja, a legszembetűnőbb jelzők egy 
átlagos, csendes, nyugodt és barátságos, falusias település képét tárják elénk, 
amelynek egyik fő értéke az iskola és kiváló pedagógusai voltak.

Ellentmondásosnak mutatkozik azonban a település közösségi kapcsolatai-
nak megítélése. Noha a többség összetartó közösségként jellemezte az ott élő-
ket, de egyesek szerint ez csak az ismerősök összetartására volt érvényes. Ezért 
Devecsert sokkal inkább zárt kisközösségek összetartása jellemezte. Az ábrán 
megjelennek a település gondjai is: az elszegényedés, a munkahelyek, a kultu-
rális élet hiánya és az etnikai problémák is, amelyek a rendszerváltás óta hal-
mozódtak Devecserben. A vörösiszap-katasztrófa tehát ebben a gazdasági-, 
társadalmi és közösségi állapotban érte a várost. Mindezt azért fontos kiemelni, 
mert mindazon fájdalmak, keserűségek, problémák, konfliktusok, amelyek a te-
lepülés helyreállítását kísérték, erre a közösségében megosztott, összetartani kí-
vánó, de gyenge gazdasági és társadalmi erejű kiindulási helyzetre rakódtak rá.

1. ábra. Devecser jellemzői a katasztrófa előtt
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Kolontár neve a falu első telepeseinek nevére utal, mivel a régi magyar nyelvben 
a korontál/korontár és kolontár szó karinthiait, karantánt jelentett.16 A telepü-
lés első írásos említése Szent István korából származik, mint a zalavári bencés 
apátság birtoka. A falu a XV. században két részre szakadt, a Veszprém megyei 
adólajstromban már Kiskolontár és Nagykolontár szerepel.

Történetében fordulópontot a törökök kiűzése utáni betelepítések hoztak, 
amikor 15 német gazda – akik az ausztriai Steinbergől származtak – megvásá-
rolta az Esterházy Ferenc gróf devecseri uradalmához tartozó Nagy-Kolontár 
pusztát és Kis-Kolontár pusztát felerészben. Az először német nyelven íródott 
telepítési szerződésnek csak 1805-ben készült el magyar nyelvű másolta. A község  
jó természeti adottságai párosultak a német ajkú lakosság szorgosságával, és ezek 
eredményeképpen 1751-ben megépült az iskola, majd 1771-ben a templom.

Kolontárnak is jutott egy neves tanító, mivel Táncsics Mihály 1820–21 
között négy hónapig Kolontáron lakott és segédtanítóskodott. A forrá-
sok szerint „nem állt szándékában sokáig itt tanítani, mivel leírása szerint  
a helyi tanító nagyon szegény volt, így fizetést ő nem kapott. Arról is be-
számol, hogy a kis településen nyáron nem, csak ősztől tavaszig jártak 
iskolába a gyerekek.”17

Az első német telepeseket továbbiak követték, mert „a földesúr majorsági birtok 
kialakítását tervezte Devecserben. Ehhez olcsó munkaerő kellett, amit a már 
betelepített és az újonnan telepített német nemzetiségű lakosok biztosítottak.”18

„Kolontár a sváb telepítés alkalmával büntetőtelepnek számított. Aki 
máshol nem fért meg, azt büntetésből ide telepítették.”19

A XX. század első évtizedében számos kolontári vándorolt ki Amerikába, hogy 
megszabaduljon a törpebirtok okozta nincstelenségből. Emléküket ma a temető 
bejáratánál található Szentháromság szobor őrzi.

Az 1941-es összeírások szerint Kolontár község lakossága 769 fő volt, ebből 
613-an magyarnak, 156-an németnek vallották magukat. A kitelepítéstől való 
félelem miatt már a „Háború alatt a szüleink megtiltották, hogy németül beszél-

16 http://schwaben.hu/_page_contents/site_main.php?id_page = 210&dinamic_menu_name_ 
menu = vertical

17 http://schwaben.hu/_page_contents/site_main.php?id_page = 210&dinamic_menu_name_ 
menu = vertical

18 http://schwaben.hu/_page_contents/site_main.php?id_page = 210&dinamic_menu_name_ 
menu = vertical

19 http://schwaben.hu/_page_contents/site_main.php?id_page = 210&dinamic_menu_name_ 
menu = vertical
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jük, mert elvisznek”20 – mesélte egyik interjúalanyunk. Az 1949-es népszám-
láláskor már 845 fő volt a község lakossága, és mindenki magyarnak vallotta 
magát.

Kolontár tehát olyan faluvá vált, amelynek volt egy német nemzetiségi tör-
ténete, de a ma ott élő emberek csak nevükben őrzik őseik eredetét, és sem 
nyelvükben, sem szokásaikban nem tartják a hagyományokat.

„Van, még 3-4 öreg, ők tudnak németül. A fiatalabbak közül egy-két em-
ber. Mi 1977-ig németül beszélünk, akkor jött a férjem be a családba. 
Aztán jött az orosz. Ez egy elkülönült falu volt, messze volt mindentől. 
Bakonygyermely, Magyarpolány, Ajkarendek ezek egymás mellett van-
nak, de mi elkülönülten vagyunk, messze. Csótapusztán volt egy nagy 
kolónia. Ők megtartották. Elszigetelt falu volt, sok volt a betelepülő, be-
házasodó és kezdték hanyagolni a német beszédet.”21

Az 1980-as évek középéig a falura a nagyon zárt és tradicionális élet volt jellem-
ző. 1985-ben kiparcelláztak két utcányi házhelyet, ahová főként Ajkáról fiatal 
családok települtek ki. Ezzel a falu közösségi összetétele is megváltozott, az ős-
lakosok mellett megjelentek a „gyüttmentek”, akik még harminc év után is így 
jellemzik önmagukat, utalva arra, hogy ezt még mindig számon tartják róluk.  
A település helyi társadalmát inkább a generációs, mint a társadalmi különbsé-
gek osztották meg ebben az időben.

„Én Győrben ismertem meg a férjemet, ő ajkai volt. Összeismerkedtünk, 
és akkor szétnéztünk Ajka környékén, és akkor ez a kis település meg-
tetszett nekünk. Főleg az a rész, mert az olyan kis barátságosnak tűnt, 
ott volt a központ, polgármesteri hivatal, művház, iskola, az a kis tér, te-
hát olyan kis barátságosnak tűnt. Nagyon tetszett nekünk, kifejezetten az  
a rész.”

„1988-ban jöttem ide, akkor zárkózott volt ez a falu, ilyen »gyüttmenteket« 
nehezen fogadta be. Többször megkaptam, hogy ne szóljak bele a falu 
dolgába. Elég hívő is volt ez a falu. Nehéz volt a falu, de élni lehetett itt. 
Kulturális élet nem nagyon volt, de nem is engedték. Az idős korosztály 
nem engedte. Eljártunk máshova.”22 „Volt egy mag, aki irányítani akart. 
Volt egy idősebbekből álló mag, aki azt gondolta övé a falu, ő dirigált”.

20 Részlet a helyi lakosokkal készült interjús beszélgetésből, 2013. február
21 Részlet a helyi lakosokkal készült interjús beszélgetésből, 2013. február
22 Részlet a helyi lakosokkal készült interjús beszélgetésből, 2013. február
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Megkérdezett interjúalanyainak többsége a vörösiszap-katasztrófa előtt Ko-
lontárt nyugodt, barátságos faluként írta le, viszonylag jó infrastruktúrával és 
közlekedéssel. Az emberek jelentős része Ajkára járt dolgozni. Noha sok gyerek 
volt a faluban, a szülők többsége nem a helyi iskolába járatta gyermekét, annak 
színvonala miatt, hanem elhordta Ajkára. Így a kolontári iskolában egyre csök-
kent a gyermeklétszám és főként a település környékéről jártak oda gyermekek.

2010-ben Kolontár lakónépessége 769 fő volt. A statisztikai adatok szerint  
a településen a gyermekkorúak száma valamelyest meghaladta az időskorúa-
két, így a falunak kevésbé elöregedő korszerkezete volt. A nyugdíjasok aránya  
25 százalék, míg a nyilvántartott álláskeresőké 14 százalék volt. Kolontáron 
2010-ben 77 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván, amelynek fele mezőgaz-
dasági vállalkozás volt. Az ezer lakosra jutó adózók száma 2009-ben 457 fő volt, 
ez magasabb volt, mint Devecserben. 2009-ben a kolontári önkormányzat a la-
kosság negyedének (194 főnek) juttatott átmenti segélyt, 12 családnak lakás-
fenntartási támogatást, 75 családnak pedig rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatást. A településen négy roma család élt.

2010-ben Kolontáron a függetlenként indult Tilli Károlyt, a korábbi polgár-
mestert választották meg. A katasztrófát megelőző tíz évben jelentős fejlődé-
sen ment keresztül a település, ami vonzotta a fiatal családokat, így a népesség-
szám növekedett. A faluban tánccsoport és Polgárőr Egyesület működött, ez 
utóbbinak különösen komoly presztízse volt a településen élők körében. A falu 
turisztikai nevezetessége a Szentkút, amelyhez már az 1700-as években jártak 
zarándokok. A kút fölé emelt kápolnát a rendszerváltás után felújították, majd 
2003-tól minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják a szentmisével egy-
bekötött szentkúti búcsút.

Somlóvásárhely 1998-ban ünnepelte ezeréves fennállását. Neve eredetileg 
Somló volt, majd az Apácasomlya nevet kapta, mert a településen állt a Szent 
Lambertről elnevezett premontrei apácakolostor. A kolostor Károly Róberttől 
hetivásár engedélyt kapott és így került a falu nevébe a vásárhely utótag. Somló-
vásárhely Devecsernél hamarabb, már az 1400-as évek végén mezővárosi rangot 
kapott. Ez időben a Somló fővárosának is nevezték. A mezőváros lakosságá-
nak először a kolostor apácáival, majd a környék birtokosaival kellett hosszú 
évtizedeken keresztül megküzdeniük a jobbágysorba és az úrbéri robotba való 
kényszerítés ellen. A város fejlődése a XVI. századtól kezdve fokozatosan ha-
nyatlott. Az itt élők egyetlen megélhetését a szőlők biztosították, szántója, le-
gelője kevés volt. A jobbágyfelszabadítás és az első világháború közötti időszak  
a somlóvásárhelyiek számára a városi rang elvesztését, a megélhetésért való 
küzdelmet jelentette.

A Somlón 1888-ban megjelenő filoxéra néhány év alatt elpusztította a sző-
lőket, vele a kisgazdák biztos megélhetését. A századfordulón a lakosság egy-
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harmada már agrárproletár volt. Az 1920-as években 315-en vándoroltak ki  
a településről, elsősorban Amerikába.23

Somlóvásárhely „színmagyar” település volt, lakói teljes számban katoliku-
sok, plébániája a legrégebbiek közé tartozik Veszprém megyében, temploma 
pedig több mint 200 éves. Iskolája már a XVII. század közepétől működött.24

1945 után a volt egyházi birtokon alakult meg az állami gazdaság, aminek 
népességmegtartó ereje is volt, hiszen 1960-ban még 1567 fő lakta Somlóvásár-
helyt. Az 1960-as évektől az ajkai ipar a somlóvásárhelyieknek is a legfontosabb 
munkaadójává vált.

Az 1980-as években a település-összevonások következtében Somlójenő, 
Tüskevár, Apácatorna, Kisberzseny és Somlóvásárhely közös közigazgatás alá 
került, azonban mivel ezek az összevonások felülről kikényszerítettek voltak, 
ezért hamarosan szét is estek. Ma Somlóvásárhely és Somlójenő tartozik közös 
körjegyzőség alá.25

Helyben munkát a somlóvásárhelyiek a Traspac Hungary Kft-nél és a Som-
ló nagy gazdaságaiban találhatnak, amelyek a termelés mellett feldolgozással 
és árusítással is foglalkoznak. Turisztikai szempontból népszerűek a somlói 
borutak, az évenként megrendezett somlói Nyitott Pincék Éjszakája.

Megkérdezett interjúalanyaik „élhető, nyugodt, kiegyensúlyozott” faluként 
jellemezték településüket, ahol „az ember jól érezte magát.” A település a rend-
szerváltozás óta sokat változott: „Az elhanyagolt területet rendbe hozták. Felújí-
tottak a házat, amit lelaktak. De sok fiatal elmegy.”

2010-ben Somlóvásárhelyen 1109 fő élt. Hasonlóan Kolontárhoz, a statiszti-
kai adatok szerint a településen a gyermekkorúak száma valamelyest meghaladta 
az időskorúakét. A nyugdíjasok aránya 23 százalék, míg a nyilvántartott állás-
keresőké 14 százalék volt. A munkaképes korú lakosság jó része ugyancsak Aj-
kára ingázott, míg másik részének fő- és mellékjövedelemként a Somló-hegyen 
folyatott szőlőtermelés adott megélhetést. Somlóvásárhelyen 2010-ben 97 re- 
gisztrált vállalkozás működött, ezek közel 36 százaléka volt mezőgazdasági vál-
lalkozás. 2009-ben az ezer lakosra jutó adózók száma 412 fő volt a településen.

A 2010-es önkormányzati választáskor FIDESZ–KDNP támogatással Már-
ton László helyi vállalkozót választották meg polgármesternek.

A három település hely- és társadalomtörténete az átlagos magyar kisvárosok, il-
letve községek képét írja le. Ugyanakkor, mint olvasható, a vörösiszap-katasztrófa 
eltérő gazdasági, társadalmi és irányítási helyzetben érte az egyes településeket. 
Fontos ezt leszögezni, mert ez az eltérő gazdasági, társadalmi és irányítási helyzet 
együttesen határozta meg a katasztrófabeavatkozás helyi szintű hatékonyságát.

23 http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
24 http://kiadopince.hupont.hu/3/telepulesek-tortenete
25 http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
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A KATASZTRÓFABEAVATKOZÁS  
MECHANIZMUSAI

A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásainak felfejtéséhez először fel kell 
idéznünk annak legfontosabb eseményeit. A történések sorrendjét az alábbi-
akban a katasztrófa első napjától 2013 márciusáig – a kutatás megkezdéséig – 
követjük nyomon.

Az eseménytörténet összeállítása vállaltan szubjektív abban az értelemben, 
hogy azokat a lényeges momentumokat emeltük ki, amelyekről úgy gondoltuk, 
hogy az emberek, a helyi közösségek életét alapvetően befolyásolták, illetve 
megmutatják a katasztrófa elhárításában részt vevő szereplők tevékenységét.

A vörösiszap-katasztrófa kronológiája  
2010. október 4.–2013. március

2010. október 4. A devecseri rendőrőrs parancsnoka 12 óra 26 perckor beje-
lenti az ajkai rendőrkapitányság ügyeletére, hogy az Ajka és Kolontár közötti vö-
rösiszap-tározó töltése átszakadt, és vörös színű anyag ömlik ki a tározóból Ko-
lontár község irányába. A MAL Zrt. Ajka melletti tározójából feltehetően 12 óra 
10 perckor több százezer (700 000–1 000 000) köbméternyi mérgező vörösiszap  
ömlött a szabadba a gátszakadás miatt, elöntve a környező – Kolontár, Deve-
cser, Somlóvásárhely, valamint Tüskevár, Kisberzseny, Apácatorna és Somlóje-
nő – településeket.

Az iszap első áldozata egy 30 év körüli kolontári férfi volt, aki kocsijával fel-
tehetően menteni indult, amikor az iszapáradat elsodorta. A második áldozat 
egy idős asszony, akinek holtteste egy összedőlt ház romjai alól került elő Ko-
lontáron. Három személyt eltűntnek nyilvánítanak. A mentőszolgálat 120 fő sé-
rültet lát el, közülük 2 fő életveszélyes, 6 fő súlyos, 46 fő könnyű sérültet a győri, 
ajkai, veszprémi és budapesti kórházakba szállítják. A mentési munkálatokban 
8 tűzoltó elsőfokú égési sérüléseket szenvedett. A katasztrófavédelem Krízis In-
tervenciós Csoportja négy fővel a helyszínre érkezik, hogy az érintett lakosság 
részére pszicho-szociális segítséget nyújtson.

16 óra 30 perckor adják ki az első HAZMAT (károsanyag) helyzetjelentést, 
miszerint 70 tűzoltó, 11 mentőautó, egy helikopter, két tömeges baleseti egység, 
több száz rendőrautóval és helikopterrel, 20 civil, 100 katona, három Vegyi Fel-
derítő Csoport egység és műszaki mentő egységek kezdték meg a mentést.
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18 óra 45 perc: a Megyei Védelmi Bizottság koordinációs egyeztetésén részt 
vesz a belügyminiszter és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igaz-
gatója.

A 21 óra 30 perckor kiadott jelentés szerint: „Az akut veszélyhelyzet meg-
szűnt, a következő legfontosabb lépés az eredeti helyzet visszaállítása, illetve az 
esemény felelőseinek kiderítése.” A fél órával későbbi híradásokban már 7 eltűnt 
személyt említenek.

22 órakor: a Megyei Védelmi Bizottság megtartja aznapi utolsó ülését.

2010. október 5. A kialakult katasztrófahelyzetben a kormány veszélyhelyzet 
kihirdetését rendeli el Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megye területe-
ire. A katasztrófa elhárítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság Veszély-
helyzeti Központja (KKB VK) irányítja. „A KKB VK feladata, hogy koordinálja  
a kormányzati szervek tevékenységét, támogatva a helyszíni mentésirányító pa-
rancsnokot, a több települést érintő veszélyhelyzet kezelése során.

Jelenleg Veszprém megyében Kolontár belterülete le van zárva, a vörösiszap 
által leginkább sújtott terület. A településnek ebből a részéből kitelepítették  
a lakosságot, az érintett lakók egyelőre nem mehetnek vissza otthonaikba.”26

Folytatódnak a töltéserősítési munkálatok és a töltésszakadás megakadályo-
zására a háromlépcsős gát kiépítése. A MAL Zrt. kétóránként ad jelentést a gá-
tak állapotáról.

A térségbe érkezik a Magyar Tudományos Akadémia 9 fős szakértői csoport-
ja azért, hogy a kormányzat számára tudományos álláspontot dolgozzanak ki  
a talaj és az ivóvíz védelme, valamint a mentesítés megvalósítása érdekében.

Az 5 óra 30 perckor kiadott helyzetjelentés szerint a halálos áldozatok száma 
három főre emelkedik, mivel megtalálják a 14 hónapos csecsemő holtestét is, 
míg 12 óra 40 perckor bejelentik, hogy már négy fő halt meg a katasztrófában. 
Ekkor már az összes sérült száma 123 fő, akik közül 12 főnek súlyos az állapota.

Elindul az iszapkárosultak javára az adományozási felhívás, meghirdetik  
a Nemzeti Segély-vonalat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
a környezeti kárenyhítésre, másrészt a bajba jutott lakosság életkörülményeinek 
javításához külön e-mail címet nyit. Már az első napokban közel százan jelent-
keznek önkéntes munkára.

2010. október 6. A kormány a Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye 
közigazgatási területére a vészhelyzetet 2010. december 31-ig meghosszabbít-
ja. A Magyar Honvédség, a tűzoltóságok, a rendőrség és a katasztrófavédelem 
állománya folyamatosan ellátja a technika- és a területmentesítési feladatokat, 
illetve segíti az eltakarítási munkákat a településeken.

26 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid = szervezet_hirek&hirid = 54
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A szennyeződés eléri a Rábán keresztül a Mosoni-Dunát. A védekezés fő cél-
ja, hogy a szennyeződés a Marcalban maradjon és onnan később eltávolítható 
legyen. Magyarország sürgős segítséget kért az EU-tól a vörösiszap ömlése mi-
att keletkezett környezeti szennyeződés megszüntetése érdekében. A HAZMAT 
Helyzetjelentésben először közlik a lúgos kémhatású anyag pH értékét: a moni-
torozott kolontári kutakban a pH 7,5, míg a Mosoni-Duna szakaszán a pH 9,3.

2010. október 7. Orbán Viktor miniszterelnök Kolontárra látogat. Sajtótájé-
koztatóján, melyet a kolontári elsodort híd helyére épített pontonhídon tar-
tott meg, példátlannak nevezte a katasztrófát, és úgy ítélte meg, hogy azt nagy 
valószínűség szerint emberi mulasztás okozta. A miniszterelnök állást foglalt 
amellett, hogy az ügyet a legszigorúbban ki kell vizsgálni, a felelősséget meg 
kell állapítani, a vétkesekre a büntetést ki kell szabni. Egyetértett azzal, hogy 
az itt élőket kártalanítani kell, és az embereknek esélyt kell adni, hogy folytas-
sák az életüket. Kiemelte, hogy a katasztrófa jelenlegi szakaszában legfontosabb  
a kárelhárítás folytatása.27

Ezen a napon jelenik meg az MTA honlapján a kérdés-felelet formájában 
megírt tájékoztató a vörösiszap-szennyezés következményeiről. Ennek legfon-
tosabb megállapítása, hogy „a vörösiszap nem mérgező, de a benne levő mara-
dék nátronlúgtartalom miatt veszélyes anyag.”28

2010. október 8. A hajnali órákban bejelentik, hogy a veszprémi kórházba 
szállított 81 éves férfi belehalt sérüléseibe. Még aznap, 16 óra 5 perckor meg-
találják az egyik eltűnt személy holttestét, így az áldozatok száma hatra emelke-
dik. A kutató-mentő szolgálatok további két személyt keresnek még. A 17 óra  
30 perckor kiadott jelentés már hét halálos áldozatról számol be, mivel a rend-
őrség még egy eltűnt személy holttestét fedezi fel.

A vörösiszap-katasztrófa uralja a világsajtó Magyarországról szóló híreit, 
csaknem minden nemzetközi hírügynökség, rádió, újság, televízió foglalkozik 
az ipari katasztrófával.29

2010. október 9. 7 órakor elrendelik a veszélyhelyzetben lévő Kolontár ki-
ürítését, mivel az ajkai iszaptároló X. kazettájának gátja tovább gyengült. A ki - 
telepítés összesen 715 főt érintett, de csak 40 fő kérte elhelyezését az ajkai sport-
csarnokban. A befogadóhelyen a Krízis Intervenciós Csoport önkéntes pszicho-
lógusa, valamint gyerekekkel foglalkozó szakemberek is jelen voltak.

27 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid = szervezet_hirek&hirid = 69
28 http://index.hu/belfold/2010/10/07/vorosiszap_mta/
29 http://www.origo.hu/nagyvilag/20101008-csak-brad-pitt-fert-be-a-vorosiszap-melle-a-

magyarorszagrol.html
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Ezen a napon kezdi meg az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) 
a légszennyezettség ellenőrzését. Mobil mérőállomást, és a szálló por napi át-
lagszennyezettségét mérő berendezést telepítenek az iszappal elárasztott terü-
leten: Devecserben 9, Kolontáron 5 mérőpontot alakítanak ki.30

2010. október 10. Megtörténik a felkészülés Devecser esetleges kitelepítésére, 
Győrben 13 befogadóállomást készítenek elő.

A száraz idő következtében tovább nő a levegő vörösiszappor szennyezett-
sége. Az ÁNTSZ állásfoglalása alapján a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 
először ad ki figyelmeztető felhívást a védekezésben részt vevő személyi állo-
mány és a vörösiszap által érintett lakosság részére, a porvédő maszk folyamatos 
használatára és előírás szerinti folyamatos cseréjére.

2010. október 11. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet „Gyorsértékelő 
jelentése” szerint „a vörösiszap iszap-(talaj) szilárd minták szennyező anyagai-
nak előzetes gyors megítélése – a szennyezettségi határértékhez viszonyítva – 
kiugró mértékű veszélyeztetettséget nem jelez.”31

A miniszterelnök bejelenti, hogy a vörösiszapkárok rendezésére a kormány 
pénzalapot hoz létre Magyar Kármentő Alap néven. Ezzel elindul a Kármentő 
Alap feltöltését célzó kampány.

2010. október 12. Elkészül a Kolontár lakóit védő terelőgát, amely az épülő 
hármas körgát harmadik védővonala.

A Greenpeace Bécsben kiadott közleménye szerint a vörösiszap antimon-, 
nikkel- és kadmiumtartalma emberre, állatra és a környezetre nézve egyaránt 
„problematikus lehet”. Megállapításuk szerint a kritikus szennyeződést mind-
ezek mellett az arzén okozta. Közleményében a szervezet bírálta a magyar ható-
ságokat, mert – mint írták – „eddig semmilyen elemzési eredményt nem tettek 
közzé”.32

2010. október 13. Kilencre nő a katasztrófa halálos áldozatainak száma, miu-
tán az ajkai kórházban elhunyt az egyik kolontári sérült.

2010. október 15. Feloldják a kitelepítési készenlétet, mert a Kolontárt érintő 
új gát megépítésével biztonságba kerülnek Devecser lakói. A kolontáriak vissza-
telepítése előtt az ajkai sportcsarnokban lakossági fórumot tartanak. A visszate-
lepülőket már a buszokon porálarccal látják el.

30 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid = szervezet_hirek&hirid = 92
31 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid = szervezet_hirek&hirid = 99
32 http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikknyomtatas/32655_iszapoemles-ujabb-

vegyi-elemzest-ismertetett-a-greenpeace-becsben
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Ugyanezen a napon megkezdik a sérült, lakhatatlanná vált kolontári házak 
bontását. Szakértők előzetes véleménye szerint valószínűleg 31 házat kell majd 
lebontani.

2010. október 18. Elindulnak a MAL Zrt. és a károsultak közötti tárgyalások  
a kártérítésről. A károsultak jelentős része pertársaságot kíván létrehozni.

2010. október 21. Kormányrendelet33 szabályozza a miniszterelnök által meg-
hirdetett Kármentő Alap működését. Eszerint a Kármentő Alap célja a károsul-
tak széles körű, nemzeti és nemzetközi összefogással való megsegítése. Az Ala-
pot Veszprémben jegyzik be, amelyből csak a katasztrófával érintett települések 
helyi önkormányzatai igényelhetnek támogatást. Az Alap részére juttatott ado-
mányok nem vonhatók el, és a meghatározottól eltérő célra nem használhatók 
fel. A rendelet szerint a Kármentő Alap meghatározott ideig, 2012. december 
31-ig működik.

2010. október 26. Megalakul a Kármentő Alap kezelője, a héttagú Kármentő 
Bizottság. Az Alaphoz rövid időn belül 700 millió forint összegű felajánlás ér-
kezik.

2010. november 5. A katasztrófa helyszínén a kármentesítést 2010. november 
3-ig a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse, illetve a Devecser-
ben működő Vezetési Törzs irányította. Ez utóbbi Újjáépítési Kormányzati Ko-
ordinációs Központtá (ÚKKK) alakult át. Az ÚKKK a jogi feladatok ellátásával 
párhuzamosan irányítja a szakmai munkákat, megvalósítja az újjáépítést, ellátja 
a logisztikai feladatokat, összehangolva a tragédia következményeinek felszá-
molását célzó országos munkát.

Befejeződik a károsult – Devecserben 272, Kolontáron 53, Somlóvásárhe-
lyen 37 – ingatlanok értékbecslése.

A 1221/2010. (XI. 4.) kormányhatározat rendelkezik „A 2010. október 6-án 
kihirdetett vészhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállítás-
ról”. A kormányhatározat 17 pontban határozza meg a károk enyhítésével és  
a helyreállítással kapcsolatos teendőket, úgymint:34

• Először is a károsodott lakóépületek állapotfelmérése (ez Devecserben 272, 
Kolontáron 53, Somlóvásárhelyen 37 ingatlanra terjed ki) és a fedél nélkül 
maradt lakosság ideiglenes elhelyezése. Továbbá megállapodás kezdemé-
nyezése a karitatív szervezetekkel a fedél nélküli lakosság elhelyezési, ellátási 
feltételeinek megteremtéséről, illetve a károsultak életvitelének normalizálá-
sáról és otthonteremtésről.

33 252/2010. Korm.rendelet a Kármentő Alapról.
34 http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes.php?dok_id = 59.
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• A keletkezett károk felmérése az állami utakban, hidakban, továbbá az ön-
kormányzati utakban, hidakban, valamint vasúti pályákban.

• Településrendezési tervek ütemezése az új lakások építéséhez szükséges épí-
tési telkek kialakítása érdekében.

• Felmérések készítése a károsodott területek mentesítésével összefüggő fel-
adatokról, a mezőgazdasági állat- és takarmánykárok természetbeni pótlásá-
nak lehetőségéről, továbbá az esetleges ingatlancsere lehetőségéről.

• A kormány támogatja – a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben a lakó-
épületekben keletkezett károk miatt – a tulajdonosokat új lakóépület építé-
sében, a meglévő lakóépület helyreállításában, lakás vásárlásában, valamint 
pénzbeli támogatást nyújt a családon belül elhelyezett károsultaknak.

• A belügyminiszter felelősségi körébe rendeli a közpénzek felhasználásával 
kapcsolatos nyilvánosság biztosítását, és a pénzügyi folyamatok átlátható-
sága érdekében a folyamatba épített ellenőrzési rendszer működtetését. 
Továbbá az adományok nyilvánosságának biztosítása, a segélyezésben részt 
vevő civil szervezetek közötti koordináció biztosítására és az adományok el-
osztásának összehangolása érdekében egy elektronikus nyilvántartási rend-
szerrel támogatott Civil Humanitárius Koordinációs Központ létrehozását.

Ezen a napon a győri kórházban elhunyt a katasztrófa tizedik áldozata, az  
a 71 éves férfi, aki testének 70 százalékán szenvedett égési sérüléseket.

2010. november 15. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma bejelenti, hogy öt éven 
keresztül éves, féléves szűrővizsgálatokkal fogják nyomon követni azokat, akik 
a vörösiszap-katasztrófa során valamilyen módon érintkeztek a kiömlött vegyi 
anyaggal, mivel „nem lehet kizárni a későbbi egészségkárosodást.”

2010. november 16. A Kármentő Alapba érkezett felajánlások összege eléri az 
1,3 milliárd forintot.

2010. november 17. Devecseri magánszemélyek lakossági fórumon bejelentik, 
hogy tüntetést kezdeményeznek azért, hogy „kárenyhítés helyett teljes kártérí-
tés” illesse meg a vörösiszap-katasztrófa károsultjait. A demonstráció megtar-
tására benyújtott kérelmet a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság elutasítja, 
az egész megye területén érvényben lévő veszélyhelyzet miatt.

2010. november 22. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara egy csoportja  
– a Belügyminisztérium megbízásából – elvégzi az iszapömlésben megsérült 
275 devecseri ingatlan értékbecslését, de 69 család megismételt kárbecslést kér.



29

2010. november 26. Az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ mel-
lett működő jogi munkacsoport munkatársai megkötik az első lakásvásárlási 
szerződést a vörösiszap-károsultak javára.

2010. november 30. Megkezdődik az első kártérítési per a MAL Zrt. ellen  
a Fővárosi Bíróságon.

2010. december 6. Kiadják az első építési engedélyt a vörösiszap-katasztrófa 
miatt használhatatlanná vált, és ezért lebontott kolontári házak újjáépítésére.

2010. december 7. Megalakul „Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-
ömléssel kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák megakadá-
lyozását célzó” parlamenti vizsgálóbizottság.

2010. december 18. Civil adományból felépül az első ház egy, a vörösiszap-
katasztrófában károsult család számára Kislődön.

2010. december 23. Elkészül az 1300 méter hosszú és öt méter magas kettes 
gát, amely a vörösiszap sújtotta térség teljes biztonságát garantálja.

2011. január 2. A Veszprém megyei Védelmi Bizottság bejelenti, hogy meg-
kezdik a vörösiszap-katasztrófában károsult családok ingóságaiban keletkezett 
károk felmérését. Az ingóságok pótlását a Kármentő Alapból finanszírozzák.

2011. január 12. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye 
szerint a vörösiszap-katasztrófában sérült 250 ház bontása és 150 új ház építése 
négymilliárd forintba fog kerülni a kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirde-
tése alapján.

2011. január 25. Kolontáron már 9 új ház alapozása készül el, Devecserben 
pedig kiparcellázzák az új házak helyét a készülő lakóparkban.

2011. március 3. Megkezdődik a lakatlan és a sérült házak bontása Devecserben.

2011. június 3. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összesíti 
az iszapkatasztrófa által okozott károk felszámolásának és az újjáépítésnek 
a költségeit. A kormánybiztos honlapján megjelenő adatok szerint várhatóan 
több, mint 27 milliárd forintot tesz ki a ráfordítás költsége. 2011 áprilisáig csak-
nem 12,5 milliárd forintot fizetnek ki az elvégzett munkálatokra, melyek közül  
a legnagyobb összeget a külterületek mentesítése jelenti.
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2011. június 26. Átadják az első házakat a vörösiszap-katasztrófa károsultjai-
nak a kolontári lakóparkban.

2011. június 30. A kormánybiztos honlapján közli, hogy: „A kolontári lakó-
parkban lévő házak mindegyike elkészült és azokat birtokba vették tulajdono-
saik. Devecserben az összes ház szerkezeti és külső munkálatai befejeződtek, 
a mai napon folytatódnak a műszaki átadások. A Somlóvásárhelyen épülő ház 
belső munkálatai befejeződtek, a külső tereprendezést végzik.”35

Megszűnik a MAL állami felügyelete és feloldják a 2010. október 6-án meg-
hirdetett vészhelyzetet.

2011. július 14. A kormány részletes tájékoztatót ad ki „Végéhez ért a vörös-
iszap-katasztrófa utáni újjáépítés” címmel.36 A 12 oldalas háttéranyag kiemeli, 
hogy az azonnali beavatkozások garantálták a biztonságot és senki sem maradt 
otthon nélkül, illetve teljes kártalanításban részesültek a károsultak. Részlete-
sen kitér az anyag a Magyar Kármentő Alapba érkező jótékony célú felajánlások 
felhasználására, valamint bemutatja a lakosság egészségügyi ellenőrzésének for-
máit, illetve a folyóvizek, ivóvizek, a kül- és belterületek, valamint a mezőgaz-
dasági területek állapotát. A háttéranyag kitér a MAL Zrt. állami felügyeletének 
kérdésére és a katasztrófa felelőseinek kiderítésére tett lépésekre, és tárgyalja 
azokat a szabályozási problémákat, amelyekre a vörösiszap-katasztrófa hívta fel 
a figyelmet. Ismerteti a „Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása mi-
att bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és 
a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó” országgyűlési vizsgá-
lóbizottság addigi tevékenységét, valamint a Magyar Tudományos Akadémia 
szakértői szerepét. Végezetül a háttéranyag a katasztrófa elhárításában részt 
vevő magánszemélyek, szervezetek, intézmények felé kinyilvánított köszönettel 
zárul.

2011. szeptember 6. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megkezdi 
a vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállítás és kármentesítés körülményeinek 
vizsgálatát.

2011. október 2. Jelentéssel zárult le a parlamenti vizsgálóbizottság tízhóna-
pos tevékenysége. Ennek legfontosabb megállapítása, hogy a MAL Zrt. vezetőit 
és a regionális környezetvédelmi hatóságot terheli a felelősség a tragédiáért.

35 Részlet a kormánybiztos honlapjáról. http://www.katasztrofavedelem.hu/katasztrofabiztos/
index.php?pageid = hirek_reszletek&hirid = 647

36 http://2010-2014.kormany.hu/download/0/88/40000/H%C3%A1tt%C3%A9ranyag%20
a%20v%C3%B6r%C3%B6siszap-katasztr%C3%B3f%C3%A1r%C3%B3l%20.doc.
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2011. október 4. A vörösiszap-katasztrófa első évfordulóján Devecserben fel-
avatják az Emlékparkot, átadják az új posta és rendőrőrs épületét. Kolontáron 
megnyitják az Emlékhelyet. Az összesített eredmények szerint a katasztrófa utá-
ni újjáépítés eredményeképpen Kolontáron 21, Devecserben pedig 87 új ház 
épült fel a lakóparkokban. Az állam csaknem 1,4 milliárd forint értékben 125 la- 
kásvásárlási szerződést kötött. A 125 lakásvásárlásból 66 helyben Devecserben, 
23 esetben pedig Ajkán történt.37 79-en készpénzes kártalanítást kaptak, ami 
összesen 757 millió forintot tett ki.

A kártalanítást az állami költségvetés finanszírozta, a kárenyhítésre az ekkor 
előirányzott összeg 30 milliárd forint volt.

2011. december 12. Félpályás útlezárással egybekötött demonstrációt hirdet 
az Esélyt az Életre a Vörösiszap Után Egyesület a 8-as főút devecseri elágazója 
előtt. A tüntetést azért szervezik, hogy a Magyar Kármentő Alapban összegyűj-
tött pénzt valóban a katasztrófa sújtotta településeken élők kapják, és részt ve-
hessenek az adományok elosztásában.

2012. február 28. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség folyamatos mérést rendel el Lőrintepuszta–Tósokberénd–
Kolontár térségében mért nagyobb mennyiségű szálló vörös por miatt. A kipor-
zás oka a MAL technológiaváltásából következő száraz iszap elhordása.

2012. március 9. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hon-
lapján közzétett összesítés szerint ez idáig 38,3 milliárd forintot tett ki a ka-
tasztrófavédelem, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és az egyéb szervezetek 
– Honvédelmi Minisztérium, rendőrség és az önkormányzatok – költsége.38 Az 
adatok alapján a külterületek mentesítése 21,7 milliárdba került, míg a káro-
sultak lakásvásárlására és az új lakóparkok építésére 14,3 milliárd forintot köl-
töttek. A mezőgazdasági károk rendezése ekkor még mindig folyamatban van, 
illetve a jogi szolgáltatások díja sem került még kifizetésre. A károsult gazdálko-
dó szervezetek kártalanítására előirányzott 2,1 milliárdból még 300 millió forint 
kifizetése terheli a kárenyhítésre előirányzott célösszeget.

2012. március 11. Az Országgyűlés határozatban mondja ki, hogy döntően  
a MAL Zrt.-t tartja felelősnek a kolontári vörösiszap-katasztrófáért, egyetért-

37 „Az érintett ingatlanok egyharmadát – szám szerint 108-at – terhelte a zálogjog vala- 
mely fajtája, elidegenítési és terhelési tilalom, vagy éppen végrehajtási jog. Ezen terhek jogosult-
jainak többsége valamely pénzintézet volt.” http://2010-2014.kormany.hu/download/0/88/40000/ 
H%C3%A1tt%C3%A9ranyag%20a%20v%C3%B6r%C3%B6siszap-katasztr%C3%B3f% 
C3%A1r%C3%B3l%20.doc.

38 http://www.origo.hu/itthon/20120309-tobb-mint-38-milliard-forintra-rugnak-a-
katasztrofa-koltsegei.html
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ve ezzel az ügy kivizsgálására létrehozott bizottság jelentésével. A képviselők  
290 igen szavazattal, 46 nem ellenében szavazzák meg a vizsgálóbizottság jelen-
tésének elfogadásáról szóló határozatot. Ugyanakkor azt is megállapítják, hogy 
a felelősségben, ha nem is közvetlenül, de osztoznak a MAL Zrt. létesítését en-
gedélyező hatóságok, továbbá az ellentmondásos szabályozást elfogadó jogalko-
tók és a hatóságok működtetéséért felelős kormányok.

2012. március 19. A Vidékfejlesztési Minisztérium az előzetes kárfelmérések 
alapján több mint egymilliárd forint támogatást kíván nyújtani annak a mintegy 
70-90 mezőgazdasági termelő és halgazdálkodási tevékenységet folytató vállal-
kozásnak, amelynél kárt okozott a vörösiszap-katasztrófa. Magyarország addig 
nem fizetheti ki a támogatást, amíg az Európai Bizottság azt jóvá nem hagyja.

2012. március 30. Háromszorosan haladja meg a szálló por koncentrációja 
pénteken az egészségügyi határértéket Kolontáron. A huszonnégy órás átlagot 
nézve 156 mikrogramm finom szemcséjű szálló por volt a levegőben az orszá-
gos légszennyezettségi mérőhálózatnak a településre kihelyezett mobil mérőál-
lomása szerint; az egészségügyi határérték 50 mikrogramm.

2012. május 18. Több mint tízszeresen haladja meg az egészségügyi határér-
téket a szálló por mennyisége Kolontáron. Huszonnégy órás átlagban 553 mik-
rogramm por volt egy köbméter levegőben; a határérték 50 mikrogramm. Amíg 
be nem fedik a MAL Zrt. összes tározóját, a település megszenved minden erő-
sen szeles napot. Az ajkai timföldgyárban technológiát váltottak a 2010. októbe-
ri katasztrófa után, így a vörösiszapot már száraz állapotban helyezik el.

2012. május 28. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár feltételezte, hogy az 
állam végső esetben akár be is zárathatja az ajkai timföldgyárat, ha a gyárat üze-
meltető MAL Zrt. nem szünteti meg a vörösiszap-tározókból szálló por terjedé-
sét. Az államtitkár szerint a cégnek el kell kezdenie a Kolontár melletti tározók 
lefedését, hogy megakadályozza a porszennyezést. Amennyiben nem teljesíti 
a hatósági előírásokat, a bányakapitányság további szankciókat is alkalmazhat.

2012. június 24. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 63 millió euró 
összegben projektfinanszírozó szerződést ír alá az Európai Beruházási Bank-
kal (EIB). A szerződés keretében a költségvetési kiadások kedvező feltételekkel 
történő finanszírozásán keresztül az EIB jelentős mértékben hozzájárul a vörös-
iszap-katasztrófa sújtotta terület rehabilitációjához.

2012. július 9. Elkezdték a vörösiszap-katasztrófában kárt szenvedett gazdál-
kodók kárenyhítését. Első lépésben 10 károsultnak fizettek ki összesen csaknem 
121 millió forintot. A vidékfejlesztési tárca korábbi közlése szerint összesen  
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68 mezőgazdasági vállalkozó nyújtott be kárigényt a katasztrófában megsem-
misült terményekre és állatállományra. A kárenyhítés azoknak a termelőknek és 
feldolgozóknak jár, akik anyagi kárt szenvedtek az iszapömléskor, és ezt a szak-
értői vélemények is alátámasztják. A kárfelmérések után megállapították, hogy 
közel 1,4 milliárd forintos kár érte a helyi gazdákat. A MAL a katasztrófa után 
350 millió forint azonnali gyorssegélyt adott az iszapömlésben kárt szenvedett 
mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók veszteségeinek 
enyhítésére.

2012. szeptember 24. Megkezdődött a vörösiszap-katasztrófa perének első 
tárgyalása. Hibák sorozatát és a cégvezetők tétlenségét is a vádlottak fejére ol-
vasta az ügyészség. A vádirat szerint a vádlottak – akik akkor valamennyien  
a MAL Zrt. vezetői vagy alkalmazottai voltak – a hatóságokat, külső szerve-
zeteket és a lakosságot nem értesítették a katasztrófáról, és késve adtak jelzést 
a MÁV-nak és a zöldhatóságnak. Mentésre irányuló intézkedést a katasztrófa 
után a vádlottak egyike sem tett, és elmulasztották a segítségnyújtást is.

2012. október 25. A Fővárosi Törvényszék megállapítja a MAL Zrt. kártérítési 
felelősségét annak a devecseri férfinak az ügyében, akinek házát, garázsát és 
ingóságait tette tönkre a két évvel ezelőtti vörösiszap-katasztrófa. A mostani 
közbenső ítélet az első alkalom, hogy bíróság megállapítja a cég kártérítési fele-
lősségét az iszapkatasztrófa okozta károkkal összefüggésben.

2013. február 4. Változás történt a büntetőtanács összetételében, ezért elölről 
kezdik a vörösiszap-katasztrófa miatt indult büntetőper tárgyalását a Veszprémi 
Törvényszéken.

2013. február 26. Két és fél évvel az iszapkatasztrófa után születik meg az első 
jogerős döntés, mely szerint a MAL-nak kártérítési felelőssége van. A Fővárosi 
Ítélőtábla ítélete kimondja, hogy Konkoly József devecseri nyugdíjas katona jo-
gosult arra, hogy vagyoni kártérítést követeljen az ajkai cégtől a vörösiszap-ka-
tasztrófában őt ért károk miatt.

2013. február 27. A Veszprém Megyei Bíróság elrendeli a Magyar Alumínium 
Zrt. felszámolását. Miután a MAL-t 2012 szeptemberében a kormány nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű céggé nyilvánította, a céghez állami 
vagyonfelügyelő kerül: a társaság irányítását és folyamatos működtetését az ál-
lami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. veszi át. A vörösiszap-
katasztrófában érintett cég felszámolásakor létrejön egy új állami cég, ami át-
veszi a gyárat az eszközökkel és a dolgozókkal együtt. Az ajkai timföldgyárat 
jelenlegi formájában – a sok tartozással és a folyamatban lévő perekkel – nem 
akarja átvenni az állam.
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A katasztrófabeavatkozás szakaszai

A nemzetközi katasztrófa-menedzsmenti szakirodalomban nincsenek standar-
dizált szabályok arra nézve, hogy hány fázist különböztetnek meg egy kataszt-
rófa-menedzsmenti ciklusban.39

Ahogy az alábbi ábrán is látható a katasztrófa előtti szakasz a kockázatok 
csökkentését, azaz a felkészülést és a megelőzést jelenti.

2. ábra. A katasztrófa-menedzsment ciklusai

39 Lásd pl. Khan, Himayatullah–Vasilescu, Laura–Kahn, Asmatullah (2008): Disastrer Ma-
nagement Cycle- a theoretical approach. www.mnmk.ro/documents/2008/2008-6.pdf; Warfield, 
Corina (2003) Disaster Management Cycle. http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html
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A katasztrófa utáni szakasz az alábbi fázisokat foglalja magában:
• A katasztrófa bekövetkeztét legelőször – természetszerűleg – mindig egy 

individuális reakció követi: a menekülés, a saját és mások életének, javainak 
mentése, a sérültek ellátása, valamint elsősegély nyújtása.

• Ezt követően, órákon belül belép a szervezett reagálás, a gyors segítségnyúj-
tás szakasza. Ez az azonnali beavatkozásokat, a keresést, mentést, az alapve-
tő szükségletek – élelem, víz, biztonság, menedék, ruházat, közegészségügy, 
egészségügyi szolgálat, traumacsökkentés – biztosítását jelenti, már szerve-
zett formában, a katasztrófavédelemi egységek, a honvédség, a tűzoltóság,  
a rendőrség és nem utolsósorban a humanitárius- és civil szervezetek részéről.

• A rehabilitáció szakaszában – ami néhány héttől akár hónapokig is eltart-
hat – térnek vissza az alapvető szolgáltatások és funkciók a károsultak életé-
be, illetve a katasztrófa sújtotta településekre.

• A hónapoktól évekig húzódó újjáépítés időszakaszában állnak teljesen 
helyre a szolgáltatások és a további megelőző intézkedések a károsodás hely-
színén.

A vörösiszap-katasztrófa által érintett településeknek „elméletben” volt kataszt-
rófavédelmi terve, de ezt a települések lakói nem ismerték.40 A helyi intézmé-
nyek vezetőivel folytatott beszélgetésekben a résztvevők megemlítették, hogy 
„20-30 éve voltak ilyen gyakorlatok, de az utóbbi időben már nem voltak,… az 
ilyen gyakorlatokat nem tudja egy helyi erő fenntartani.”41 A településeket te-
hát két okból is teljes kiszolgáltatott helyzetben érte a katasztrófa. Egyrészt az 
iszaptározó mint lehetséges veszélyforrás nem volt tudatosítva kellőképpen sem 
a településvezetés, sem a lakosság körében. Másrészt azért is, mert a katasztró-
fa-elhárításra felkészítő polgárvédelmi gyakorlatok erőforrás hiányában elma-
radtak.

Ugyanakkor érdemes arra is felfigyelni, hogy a résztvevők utólag úgy látták, 
hogyha „lett is volna ilyen terv, akkor sem segített volna, annyira speciális hely-
zet volt, nem létezik, hogy fel lehetett volna készülni, bármilyen terv alapján! 

40 Tamási Béla mk. ezrdes eredményei szerint (80 önkormányzat vizsgálata alapján) az önkor-
mányzatok fele nem rendelkezett védekezési tervvel, illetve a tervek fele a védekezés irányítására 
alkalmatlan volt. Megállapítja továbbá, hogy egyrészt az önkormányzatokhoz telepített feladatok 
és a rendelkezésre álló eszközök nem voltak összhangban, másrészt a védekezési munkálatokhoz 
az önkormányzatok 2011-ig nem igényelhettek előleget, így anyagi feltételek hiányában nagyré-
szük nem rendelkezett a védekezéshez megfelelő készletekkel. Tamási Béla (2012), A Magyar 
Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyságvizsgálata. Doktori (Ph.D) értekezés 
„Tervezet”, Nemzeti közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Mű-
szaki Doktori Iskola, 52.

41 Részlet a devecseri intézmények vezetőivel folytatott fókuszcsoportos beszélgetésből, 
2013. február
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Nem tudtuk elképzelni, hogy milyen ez, és amikor láttuk, az mindent felülmúlt. 
Úgy jött, mint derült égből villámcsapás.”42

A vörösiszap-katasztrófa bekövetkezte utáni helyzetet öt fő szakaszra tudtuk 
osztani a történések időbeli ciklusának megfeleltetve.

1. táblázat. A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás főbb szakaszai  
a károsult településeken

Egyéni szintű reagálás a katasztrófára Első órák: 2010. október 4-én

Gyors segítségnyújtás, kármentesítés Első naptól 2-3 hétig:  
2010. október 4.–2010. október 30.

Evakuálás Kolontárról 2010. október 7.
Rehabilitáció 2010 decemberéig

Újjáépítés Első szakasz: 2011 júliusáig
Második szakasz: 2012 októberéig

A katasztrófa enyhítésében részt vevő szervezetek képviselői között „elterjedt” 
a vörösiszap-katasztrófának egy sajátos, a helyzetből fakadó szakaszolása is. Ez 
a szakaszolás is öt fő fázisát különböztette meg a vörösiszap-katasztrófának, 
de ebben a károsultak és a beavatkozó szervezetek viszonya volt a hangsúlyos 
osztályozási szempont.

„A szakirodalom alapján öt fázist tudnék megkülönböztetni, és ez itt is 
tökéletesen érzékelhető volt. Az első, hogy megtörténik a katasztrófa és 
a lakosság segíti egymást, ők kezdik el a mentést. A második az, amikor 
mindenki menti a menthetőt. A harmadik a beavatkozó szervezetek meg-
jelenése, kialakul egy káosz, a lakosság nem látja át már, hogy mi törté-
nik. Ez bizonytalanságot szül, másrészt mindenkinek be kell rendeződnie  
a szervezetek által diktált rendbe. Negyedik, megjelennek a humanitárius 
szervezetek, az önkéntes és önjelölt segítők, »mindenki mindenkivel ösz-
szeveszik«. Az ötödik, a katasztrófa által keltett negativisztikus érzések,  
a poszttrauma feldolgozása, ami eltarthat 3-5 évig is.”43

Ennek a szakaszolásnak további jellemzője, hogy egyrészt a „technokrata” me-
nedzsmenti megközelítés keveredik a konkrét helyzetben megélt „szubjektív” 
tapasztalatokkal („mindenki mindenkivel összeveszik”), és azzal, hogy a civili-

42 Részlet a devecseri intézmények vezetőivel folytatott fókuszcsoportos beszélgetésből, 2013. 
február.

43 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
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zációs-ipari katasztrófa milyen kompetencia-problémákat vetett fel a kataszt-
rófa-elhárításban részt vevő szervezetek között. Másrészt a katasztrófa-beavat-
kozás szakaszolásában megjelentek a pszichoszociális szempontok – különösen 
a poszttraumás állapot – hangsúlyozása.44 A pszichoszociális szempontok fon-
tossága a 2000-es évektől – a fizikai, pusztító hatások elleni védekezés mellett 
– egyre nagyobb szerepet kap, így a traumacsökkentés is mint katasztrófaeny-
hítési tényező.

A katasztrófa-menedzsmenti szempontok szerint a vörösiszap-katasztrófa öt 
fázisát a következőképpen jellemezhetjük:

Egyéni szintű reagálás a vörösiszap-katasztrófára. Noha minden kataszt-
rófa más és más, de a katasztrófaeseményeket vizsgálva beazonosíthatók olyan 
általános kísérőjelenségek, mint ahogy már bemutattuk: az egyéni és a másik 
életének, a tárgyi javaknak a mentése, valamint a katasztrófát kísérő jelenségek. 
Ahogy általában, úgy Devecserben és Kolontáron is a katasztrófát a zűrzavar,  
a pánik, a félelem, a sérülés, az otthon elhagyása, tartós fizikai igénybevétel stb., 
valamint az érintettek és a mentőerők saját reakcióinak megváltozása kísérte, 
amelyet nem tudtak értelmezni és kezelni (például agresszió, dühkitörés, fájda-
lom, apátia stb. megjelenése).45 Azonban a természeti katasztrófákkal szemben 
– amilyeneket például Devecser a története során többször átélt – a vörösiszap 
a váratlanság, a „szokatlanság” és a pusztítás erejével hatott, nemcsak a környe-
zeti és épített értékekben, hanem az emberek fizikai-lelki állapotában is.

„Az újonnan megválasztott képviselőkkel a teendőket tervezgettük, ami-
kor kaptam délben, 12 óra után pár perccel egy telefonhívást, hogy átsza-
kadt a zagytározó töltése, és a vörösiszap valószínűleg városunkat is el 
fogja érni. Elindultunk kollégáimmal a közeli hídhoz. Akkor már jött az 
iszap, lehetett látni, hogy baj lesz. Akkor még nem tudtuk, mekkora. Ki-

44 Sajnálatos módon a települések vezetőinek érvrendszerében is gyakran megtörtént az erre 
való hivatkozás, ha a károsultak vélt vagy valós elégedetlenségével, vagy éppen „követeléseivel” 
találták szembe magukat. Jól illusztrálja ezt, hogy 2012-ben Devecser polgármestere a követke-
zőképpen jellemezte a településen élőket: „Az ott lakók gondolkodása megváltozott, bizalmat-
lanná váltak és sokaknál a poszttraumás stressz jeleit lehet felfedezni.” (http://www.tisztajovo.
hu/kornyezetvedelem/2012/10/03/ket-eve-tortent-a-vorosiszap-katasztrofa) 2013-ban az Index 
honlapján Csonka Anna tollából a következő címmel jelent meg a katasztrófa harmadik évfor-
dulójára írt cikk: „A devecseri tömegpszichózis még mindig tart.” A polgármester a következőket 
nyilatkozza: „Előre tudtuk, hogy bármit csinálunk, nem lesz egyértelmű megelégedés” – mondta 
Toldi, akit szakértők felkészítettek arra, hogy a katasztrófát követően a lakosok hosszan depresz-
sziósak lesznek, nehezen fognak túllépni a történteken.” (http://index.hu/belfold/2013/10/04/
iszapomles_evfordulo/)

45 Lásd bővebben: Hornyacsek Júlia (2010), A tömegkatasztrófák pszichés következményei, 
és az ellenük való védekezés lehetőségei, Bolyai Szemle, 4. sz., 9.
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mentünk a város szélére, és láttuk, hogy a völgyben mintegy kétszáz mé-
teres szélességben jön ez a vörös anyag. 1,5-2 méter magas volt a hullám 
közepe. Mire visszaértünk a lentebbi, Torna-patakhoz közeli városrészbe, 
ott már minden barnásvörös volt, hömpölygött az ár. Autókat, nagyobb 
tárgyakat vitt magával. Néhányan bennrekedtek a házukban, vagy nem 
tudtak semmiről, vagy nem vették komolyan. Más kiút nem lévén, fel-
mentek a padlásra, a kőfalra, és más magasabb helyre, ott várták a segítsé-
get. A környékről szereztünk traktorokat, darus rakodógépeket és jöttek  
a tűzoltók is. Az emberek többségét ők hozták le a tetőkről, ki az elárasz-
tott házakból. A kastélyban rögtönöztünk elsősegélyhelyet. Itt mosták, 
locsolták a tűzoltók az emberekről az iszapot”.46

„Először azt hittük, megússzuk, hogy csak a szántóföldek felé megy, de 
végül a patak és a Malomárok felől nem tudtuk megállítani a sodrást. 
Iszonyatos mennyiség volt, ugyanakkor egyszer csak láttuk a végét, mert 
nem volt utánpótlás, s fellélegezhettünk. Ha éjszaka érkezik, vagy akkor, 
amikor épp jön a vonat, el sem tudom képzelni, mi történik…”47

„Természetesen, abban a helyzetben mindent megtennék újra. Belekerül-
tem abba a helyzetbe, hogy az utcán volt az iszap, de az udvarban még 
nem és akkor indult el a dolog. Valószínű a saját életemet menteném, én 
átéltem ezt, amikor benn voltam a dolgok sűrűjében, akkor tudatosult, 
hogy mit tettem. Meg sem fordult a fejemben, hogy ott maradhatok. Én 
úgy érzem, hogy mint ember, amit megtehettem, azt megtettem. Az egyik 
az öcsém volt, mert tudtam, hogy éjszakás és fenn alszik az emeleten. 
A másik a barátaink voltak, ők Ajkán vannak, megköszönték, az Ajkai 
Szóban írtak egy rövid fogalmazást, tulajdonképpen úgy köszönték meg. 
Kevesen tudnak erről, annyira nem szeretem előadni, magam fele egy po-
zitív megerősítés mindenképpen.”48

„Én azt éltem meg a katasztrófa napján, hogy telefonálnak ismerősök, 
hogy nagyon nagy baj van, és menjek ki a házból. Én csak napokkal a ka-
tasztrófa után szembesültem azzal, hogy ha nincs a Kolontárra menő út, 
akkor ugyanúgy itt tartok, mint akik itt ülnek. Lehet, hogy a lakásomat 
nem öntötte volna el, az udvar nagy részét biztos, hogy elönti. Hétfőn 
történt a katasztrófa, mi pénteken elhagytuk a várost egy hónapra, mert 

46 Toldi Tamás polgármester http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid = szer-
vezet_hirek&hirid = 65

47 Somlóvásárhely jegyzőjének visszaemlékezése. http://kornye.hu/a-somlovasarhelyi-iskolat- 
tamogattuk

48 Részlet a devecseri lakosokkal készült interjús beszélgetésből. 2013. február
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volt hova menni… Ez egy szörnyű érzés, mert az embernek az otthonába 
vetett biztonságérzetét porig rombolja.”49

„A pusztítás leírhatatlan volt, se tévé, se fotóriportok nem tudták vissza-
adni azt a látványt. Ma is beleborzongok, ha annak a férfinak az arcára 
gondolok, aki épp a háza maradványait nézte, mikor odaértünk. Annyira 
megrendítő volt, hogy nem tudtam mit mondjak, nem tudtam mit mon-
dani, mivel biztatni. Néhányan „minden jót” kívántak neki búcsúzóul, 
de ezt annyira erőtlennek és üresnek éreztem. Szerintem neki is az volt, 
mert az otthona, és azzal mindene odaveszett, semmi sem maradt. Persze 
nem tudhatom, hogy ő min ment keresztül, mert én aznap hazautaztam, 
mert nekem volt hova, nekem csak egy nap rettenet volt, míg neki egy élet 
munkája veszett oda.”50

„Végzett és gyakorlott szociális szakemberként (és évek óta önkéntes 
munkában szerzett gyakorlat után) is igen megrázó volt a Devecserben 
és környékén az az addig még soha nem tapasztalt mértékű emberi fájda-
lom, elkeseredettség, gyökérvesztettség, gyász, valamint a környezeti és 
épített értékekben történt károk nagysága.51

A gyors segélynyújtás, a kitelepítés, a rehabilitáció és az újjáépítés szakaszait  
a továbbiakban a humanitárius segélyszervezetek szemszögéből tekintjük át. 
Ennek oka, hogy mind a katasztrófavédelem, mind pedig a rendőrség, a tűzol-
tóság, a honvédség tevékenységéről igen korán, már 2011-ben megjelent egy jól 
dokumentált tanulmánykötet.52 Ugyanakkor a hazai humanitárius segélyszer-
vezetek katasztrófák idején kifejtett tevékenységéről alig állnak rendelkezésre 
elemzések. Elemzésünkkel ezt a hiányt is szeretnénk pótolni.

„Az első alapelvünk az, hogy a Málta helyi emberekkel nem dolgozik, 
mert ez később visszaüthet rájuk. A Vöröskereszt például igen. Mi az ajkai 
koordinátorunkat is visszavontuk a háttérbe.”53

A Kolontáron egyedül tevékenykedő Ökumenikus Segélyszervezet adomány-
osztási munkájába bekapcsolódott a Baptista- és a Református Szeretetszolgá-
lat. Segélyirodát Devecserben – kezdetben a katolikus plébánián, majd önállóan –  
a Katolikus Karitász, valamint a Máltai Szeretetszolgálat, míg Kolontáron az 

49 Részlet a devecseri lakosokkal készült interjús beszélgetésből. 2013. feburár
50 Részlet egy önkéntes visszaemlékezéséből. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
51 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel 2013. április
52 A katasztrófavédelem aktuális kérdései – a vörösiszap-katasztrófa (2011), szerk. Zsalkó 

István, Budapest, HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft.
53 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
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Ökumenikus Segélyszervezet tartott fenn. Egy segélyiroda működtetése azt je-
lenti, hogy az adott segélyszervezet komplex feladatok megoldásával vesz részt 
a katasztrófa-beavatkozásban és a humanitárius segélyezésben.

Már a katasztrófa első napjaiban elkezdődött a személyes kapcsolatfelvétel  
a helyi lakossággal. Ennek során a szervezetek megismerték a károsultakat, ami 
a kedvezményezetti adatbázis kialakítását is szolgálta. A kapcsolatfelvételnek 
két fajta módszere alakult ki a segélyszervezetek körében: a személyes beszél-
getések (interjúk) és a teajárat.

„Kolontáron én végigjártam az összes családot, aki károsult volt. A fel-
mérés szempontjai a következők voltak: kik laktak a házban, közülük egy 
kapcsolattartónak az elérhetősége, születési idő, nem, hány gyerek lakott 
ott, milyen állapotú volt az ingatlan, amit eldózeroltak, milyen kár érte 
őket, mi a kárigényűk. Szociális szempontokat is néztünk: gazdasági ak-
tivitás, jövedelem, egészségügyi helyzet, van-e valamilyen egészségügyi 
problémája, tartós beteg a családban. Erre volt egy központi mintánk és 
én azt egészítettem ki.”54

„Amikor megérkezik a Szeretetszolgálat, akkor nekünk az az első fel-
adatunk, hogy a közvetlen, legalapvetőbb problémákat felmérjük. Tehát, 
hogy mire van igény, mire kell majd felkészülni. Ez [a teajárat] nem egy 
mozgó büfé, ez egy olyan komplex szolgáltatás, hogy a fizikai szükség-
leteiket kielégítjük, de ott a terepen másnak nincs ideje meghallgatni az 
embereket. Ilyenkor az elején a pszichológusokat is be szoktuk osztani, 
mert teát adni mindenki tud, adott esetben pedig a krízist is tudja kezelni. 
Ebben a szakaszban az alapelvünk az, hogyha egy katasztrófa van, akkor 
mindenki károsult, de nem mindegy, hogy ki, milyen mértékben. Azokat 
is károsultnak tekinthetjük, akik csak látták az eseményeket, azokat is, 
akik részt vettek a mentésben.”55

A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás esetében a gyors segítségnyújtás idősza-
kát némileg kinyújtotta a kolontári lakosság evakuálása október második 
hetében. Ebben az időszakban a segélyszervezetek mellett a környékbeli civil 
szervezetek hatékonyan vettek részt a kitelepített lakosság alapvető szükségle-
teinek kielégítésében. Tanulságos és figyelemreméltó volt, hogy a kitelepítettek 
közül csak a társadalmilag–gazdaságilag hátrányos helyzetűek, illetve a magá-
nyos idősek vették igénybe a központi segítséget. A családosok, a gazdaságilag 
aktívak és a fiatalabbak a rokoni, baráti segítőhálózatokra tudtak támaszkodni.

54 Részlet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával készített interjúból, 2012. 
szeptember.

55 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
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„Hazamentem és fél háromkor szólt telefonon a polgármester, hogy gye-
re, mert lehet, hogy probléma van, lehet, hogy átszakadt a másik gát. Az-
tán jöttek, hogy kitelepítenek bennünket… hát azt nem kívánom senki-
nek! Az egy olyan sokk volt!… Devecserben az emberek menekültek fel 
a Somlóra… nem tudták, hogy mi van, csak jött az egyik, mondta, aztán 
utána meg a másik, így terjedt a híre, hogy át fog szakadni a másik gát. 
Gyakorlatilag egész Kolontárt kitelepítették. Még hajnali fél 4-kor ki le-
hetett menni a faluból. Aki tudott, elment, rokonokhoz… negyvenen ma-
radtunk a sportcsarnokban, akkor ott szerveztünk mindent.”56

„Az ajkai kitelepítés az sorsfordító volt. Elsőre itt bementünk a sport-
csarnokba ott is felmérni, hogy mire van szükség. Élelmiszerre nem volt 
szükség, hanem itt is tisztálkodó-, tisztítószerek kellettek. Nekünk az volt  
a meglepő, hogy viszonylag kevesen voltak elszállásolva. Képzelje el, ha-
talmas, kézilabdapálya nagyságú küzdőtéren felállítva párhuzamosan ezek  
a kinyitható ágyak filctakaróval leterítve. Elég borzasztóan nézett az úgy 
ki, engem nagyon megérintett, amikor megláttam. Alig 30-40 ember vette 
igénybe, a többiek ismerősöknél, barátoknál, a környéken találtak befoga-
dásra.”57

„A személyes tapasztalatom az, hogy a családi kötelékek megerősödtek, 
noha voltak konfliktusok is, ami érthető, de kitartottak ezek a rokoni kap-
csolatok.”58

„Azt láttuk, hogy az embereknek nem szól másról az életük, mint a kár-
enyhítésről és a munkába járásról. Pszichésen még jobban megterhelte 
őket és kezdtek belefásulni a dolgokba. Akkor szerveztünk egy közös ka-
rácsonyi műsort a többi szervezettel együtt. Amikor láttuk, hogy ennek 
tényleg milyen felüdítő hatása volt, töltekeztek belőle, akkor mi folytattuk 
ezt a továbbiakban is.”

„Karácsonykor a segélyszervezetek közös szervezésben rendezték meg  
a karácsonyi ünnepséget, amire mindenkit, károsultat, nem károsultat is 
meghívtak. Ennek forrása az a 72 millió forint volt, ami a NEFMI 100 fo- 
rintos adománygyűjtéséből jött össze. Mindenki kapott 10 000 forintos 
utalványt, illetve a károsultak gyermekekként 50 000 forintot.”59

56 Részlet a kolontári lakosokkal készült fókuszcsoportos beszélgetés anyagából, 2013. február.
57 Részlet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával készült interjúból, 2012. 

szeptember.
58 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
59 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
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2. táblázat. Az egyes segélyszervezetek tevékenysége  
a katasztrófa-menedzsmenti ciklus alapján

Gyors 
segítségnyújtás, 
kármentesítés

Rehabilitáció Újjáépítés

2010. november–
december 
 

Első szakasz Második szakasz
Első naptól  
2–3. hétig  
– 2010.  
október végéig 2011. július 

 
 

2012. október 4. 
 
 

Evakuálás  
Kolontárról  
2. hét

Baptista 
Szeretet- 
szolgálat

Mentés,  
áldozatok 
felkutatása

Tisztítószerek 
adományozása, 
védőfelszerelések 
biztosítása

Nagycsaládosok 
ingóságpótlása  
35 családNagycsaládosok 

támogatása
Karácsonyi segélyezés

Katolikus 
Karitász

•  Élelmiszer, 
tisztálkodó 
szerek, 
ruházati 
gyorssegély

 
 
 
 
 
•  Felmérések 

készítése, 
kedvezmény- 
ezetti 
adatbázis 
kialakítása

Élelmiszersegély, 
adományosztás

Ingóságpótlás  
75 család 
gyermektáborok

40 melléképület 
építése

Közkonyha 
működtetése
Önkéntesek 
szervezése
Karácsonyi segélyezés

Máltai 
Szeretet- 
szolgálat

Teajárat
Ingóságpótlás  
54 család  
házfelújítás 
gyermektáborok

25 melléképület 
építése  
Máltai játszótér  
Biztos Kezdet Ház,  
sportpálya; 
gyermektáborok

Albérleti program
Segélyiroda 
működtetése, 
adatbáziskezelés
Karácsonyi segélyezés

Ökumenikus 
Segély- 
szervezet

Élelmiszersegély, 
adományosztás

Utalványok  
35 család

Emlékpark, 
művelődési ház, 
orvosi rendelő 
korszerűsítése, 
futballpálya 
rekonstrukció, 
tanösvény

Segélyiroda 
működtetése 
(Kolontár)

Karácsonyi segélyezés

Református 
Szeretet- 
szolgálat

Adományosztás Melléképületek 
építése  
14 családnak*

Önkéntesek szervezése
Karácsonyi segélyezés

Vöröskereszt

Élelmiszer segély, adományosztás 6 sérült ház  
és a devecseri 
általános iskola 
felújítása

Melléképületek 
építése  
5 családnak

Önkéntesek 
szervezése

Ingóságosztás  
karácsonyi 
segélyezés

* A melléképületeket a Dunántúli Református Egyházkerület építtette.
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A rehabilitáció időszakában a segélyszervezetek működésében több módszer-
tani „újítás” is bevezetésre került. Mindez arra is utal, hogy a közös működési 
standard mellett minden segélyszervezetnek vannak olyan speciális tevékenysé-
gei, módszerei, amelyek megkülönböztetik őket más szervezetektől, illetve ame-
lyek a szervezet erősségét jelentik egy katasztrófa-beavatkozásban.

Az egyik ilyen módszertani újítás az albérleti program volt, amelyet a Mál-
tai Szeretetszolgálat koordinált.

„Az albérleti programunk október 9-től indult meg, ebben egyes csalá-
doknak albérleti díjat fizettünk (1 havi kaució, 1 havi díjat előre, és 6 hó - 
napig), és a rezsiköltségekhez való hozzájárulást jelentette. Akik család-
tagoknál laktak, azoknak lakhatási támogatást nyújtottunk, sávosan. Ez 
egy új elem volt. A célunk az volt, hogy olyan lakásokba menjenek az 
emberek, amire szükségük van. Ez egy nagyon személyre szabott munka 
volt, hiszen a mi alapelvünk »a jelenlét és a befogadás«, ennek alapján 
dolgozunk. Volt, akit Devecserben, Ajkán, de még a környező községek 
közül Nemesharsányban tudtunk elhelyezni. Mobilizálásra kerültek en-
nek kapcsán olyan ingatlanok is, amik állami tulajdonban voltak. A gon-
dot igazából a Dankótelep, ahol a romák éltek, lakóinak az elhelyezése 
jelentette, mert az ő albérletbe helyezésük elég nehezen ment, de aztán 
megoldódott. Ez a program egyébként december elejére zárult le.”60

A másik módszertani újítás a segélyszervezetek által létrehozott és kezelt kö-
zös, kedvezményezetti adatbázis volt, ami a Civil Humanitárius Koordinációs 
Központ létrejöttével is összefüggött. A közös kedvezményezetti adatbázis je-
lentősége az volt, hogy a segélyszervezetek elkerüljék a párhuzamos segélye-
zést. Ez azt jelentette, hogy a károsultak közül – lehetőleg – mindenki azonos 
módon és mennyiségben részesüljön a támogatásokból, elkerülve azt, hogy  
a jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező károsultak minden segélyszer-
vezettől támogatáshoz jussanak, míg a kevésbé jó érdekérvényesítő képességgel 
rendelkezők pedig kimaradjanak még az alapvető támogatásokból is.

Ekkor már lehetett tudni, hogy elindul az újjáépítés: a kormány kötelezett-
séget vállalt a károsultak házainak újjáépítésére – ahogy ez a beregi árvíz idején 
is megtörtént –, de az korántsem volt teljesen tisztázott, hogy a segélyszerveze-
teknek az ingóságpótlásban mekkora szerep jut és milyen források állnak majd 
rendelkezésükre.

„Az egész folyamatot azonban nagyban meghatározta a kárenyhítés bü-
rokráciája. Tavasszal kezdődött a bontás, aztán a szerződéskötések idő-

60 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
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szaka. Márciustól az ingóságpótlás, és júniustól zajlottak a beköltözések  
a lakóparkba. Majd még volt a melléképületek építése is.”61

Az újjáépítés első időszakban a segélyszervezetek módszertani újítása volt az 
adománykártya bevezetése, ami tulajdonképpen a közös adatbázis eredmé-
nyeképpen született meg, és fő célja az volt, hogy a túl- vagy az alulsegélyezést 
elkerüljék az ingóságpótlásoknál. A humanitárius segélyezésnél is megjelenik 
tehát az a szociálpolitikai dilemma, hogy miként lehet a támogatásokat úgy ki-
alakítani, hogy az ne vezessen a segély-függőség kialakulásához és az öngondos-
kodás elvesztéséhez.

„A Vöröskereszt osztotta az adományokat, és olyan fokú túlsegélyezés 
alakult ki, hogy a lakosságot decemberre leszoktatta az öngondoskodás-
ról. Az is kapott adományt, aki nem volt károsult, részben azért, mert 
kezelhetetlen volt a károsulti listájuk. A Vöröskereszt nem volt benne  
a CHKK-ban, ezért nem volt követhető, hogy ki milyen segélyben része-
sült. Amúgy meg annyi adomány volt, hogy kiosztották boldognak, bol-
dogtalannak. A kenyeret ingyen kapták, a tejet ingyen kapták, a tartós 
élelmiszert ingyen kapták az emberek, meg a tisztítószereket, a ruhane-
műket. A helyi kisboltok tönkrementek, mert senki nem ment vásárolni.”62

Ahogy már utaltunk rá, a vörösiszap-katasztrófa gyorssegély és a rehabilitációs 
időszakában mind anyagi, mind pedig a természetbeni erőforrások – a káro-
sultak számához és az ellátandó területhez képest – nagyobb mértékben áll-
tak a segélyszervezetek rendelkezésére, mint a természeti katasztrófák (például  
a 2010. évi tiszai árvíz) idején. Ezért az iszapkatasztrófa utáni kárenyhítéskor  
a segélyszervezeteknek ki kellett dolgozni a szükségletekhez, a károsultság mér-
tékéhez igazodó mennyiségi és minőségi segélyezési szempontokat. Ezt korábbi 
tapasztalataikra alapozva, azokat továbbfejlesztve valósították meg.

„Az adománykártya az ingóságpótlásnál jön be, innentől volt igazán 
funkciója. Előtte is volt ez a számítógépes nyilvántartási rendszer a Civil 
Humanitárius Koordinációs Központban, amibe felvezettük, ki, mit ka-
pott. Ebbe a Vöröskereszté is fel lett vezetve, mert ebbe betekintése volt 
a Katasztrófavédelemnek is, meg az összes segélyszervezetnek is. Ide az 
került fel, hogy a Vöröskereszttől milyen háztartási gépet kapott, meg mi-
lyen használt bútort kapott, minden egyéb. Az ingóságpótlásnál ezt to-
vább finomítottuk és így az öt szervezet be is vezette.”63

61 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
62 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
63 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.



45

A segélyszervezetek alapvető hozzáállása volt, hogy mindenkit, aki a katasztrófa  
sújtotta településen élt, károsultnak tekintettek. A Civil Humanitárius Koor- 
dinációs Központ tagjai (a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat és az 
Ökumenikus Segélyszervezet) a közös adatbázis és a felmérések alapján diffe-
renciálták a károsultak két nagy csoportját – a közvetlenül és közvetetten ká- 
rosultakat –, míg a Vöröskereszt esetében ilyen egzakt módszerek nem vol-
tak tetten érhetők, különösen a gyorssegély és a rehabilitáció időszakában. Ezt  
a „szűrést” a Civil Humanitárius Koordinációs Központban részt vevő szerve-
zetek és az abban nem részt vevő Vöröskereszt eltérő szempontok szerint ala-
kította ki.

„A Katasztrófavédelem adatai alapján kaptunk egy hivatalos listát a ká-
rosult és nem károsult lakosságról. Aztán csináltunk egy szűrést, mert 
ebben mindenki benne volt. A szűrés alapja az volt, hogy lakáson belül 
volt-e kár vagy nem volt kár. Nyilván azok voltak az elsők, akiknek laká-
son belül volt kár, mert elsősorban a lakhatást kellett, ugye, szem előtt 
tartani. Amikor megvolt ez a szűrés, hogy lakáson belüli kár, akkor ezeket 
osztotta fel az öt, pontosabban négy szervezet. Ez úgy történt, hogy ösz-
szeültek a szervezetek képviselői, és azt mondtuk, hogy én ezt a családot 
választom, mert mindenki olyan családot választott, akivel volt kapcsola-
ta, ez körülbelül 120 vagy 150 családot jelentett. Ez nem területi felosztás 
volt, hanem a családokkal való kapcsolat alapján, mert amikor ennek el-
jött az ideje, akkor már mindenki ismerte a családokat.”64

„Az önkormányzati lista alapján dolgoztunk, nem tettünk különbséget 
károsult és nem károsult között. Egyébként is ez a lista nem konkrét név 
szerinti lista volt akkor még, hanem utcanevek voltak felsorolva, ahol 
pusztított az iszap. Aztán felmértük, hogy a helybeliek közül ki, hova köl-
tözött.”65

A segélyszervezetek közvetlenül károsultnak tekintették azokat, akik elvesztet-
ték házukat, az állami támogatásból vagy a lakóparkokban kaptak új házat, vagy 
ingatlanvásárlás, illetve pénzbeli kártalanítás révén jutottak új otthonhoz. Azok  
a közvetlenül károsultak, akik Devecserben és Kolontáron maradtak, termé-
szetbeni segélyben, ingóságpótlásban is részesültek. Az ingóságpótlást a közvet-
lenül károsultakkal való együttműködésben – ahogy az alábbi idézet is mutatja –  
az egyes segélyszervezetek egymástól eltérő módon valósították meg.

64 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
65 Részlet a megyei Vöröskereszt munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
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„A CHKK ekkorra be is fejezi működését és már nincs is nagyon értelme, 
amikor kialakulnak a szerepkörök az újjáépítéssel kapcsolatban: amikor 
megállapodnak a szervezetek, hogy ki melyik utcában, mekkora értékben 
és hogyan segít, pótolja az ingóságokat. Mert mindegyik szervezet más 
formában csinálta. A Karitász lakberendező csoporttal: bemegy, felméri 
és megegyezik a tulajjal, hogy mit fognak venni a keretösszegből. A Mál-
taiak bútorokat vittek valami katalógus alapján, mi pedig azt az utalvány-
rendszert csináltuk. A Karitász módszere nekem szimpatikus volt, de mi 
ezt a rugalmasabb módszert alkalmaztuk.”66

„Ebben is próbáltunk együttműködni, összehangolni a dolgokat, hogy  
ne legyen az, hogy milyen jó a kolontáriaknak és milyen rossz a de ve-
cse rieknek. A lényeg az, hogy azt mondtuk, minden családnak volt egy 
becsült ingóságkára, mi ezt 2 millió forintig egészítjük ki.”67

Ahogy a fenti idézetből is kiderül, módszertanilag két jól elkülöníthető segé-
lyezi mód jelentik meg. Az egyik, az Ökumenikus Segélyszervezet által képvi-
selt „racionális”, kevesebb adminisztrációt igénylő, de a károsultak önállóságára 
jobban építő utalványrendszer.

„Mi 2 millió forint értékű utalványt osztottunk ki. Mennyivel más volt 
Szendrőn, ahol 400 ezer forintos utalványt tudtunk osztani, míg az épü-
letfelújításnál ott 500 ezertől 3 millió forintig volt a keret. Itt viszont tény-
leg minden az ingóságpótlásra ment. Nekünk volt egy szerződésünk mind 
a károsulttal, mind az önkormányzattal, amibe rögzítve volt, hogy az utal-
vány mire költhető (például luxustermékekre nem, de ezzel nekem is ba-
jom volt, mert akkor meg kellene pontosan mondani, hogy mi a luxus. 
Pezsgőfürdő, jacuzzi, vízágy, LCD TV? És az is, hogy meghatározott ke-
reskedői körnél – ajkai, devecseri, kolontári vállalkozókkal szerződtünk –  
volt beváltható. Ezekkel a szerződéskötés elég változóan ment, volt akik 
kidobtak, mert azt hitték, valami házalók vagyunk, de voltak, akik utána 
felkerestek és egy ilyen folyamatosan bővülő lista lett ez. Igen, mi min-
denhol utalványrendszert működtetünk. Azért voltak olyan próbálkozá-
sok, hogy nem arra akarták fordítani az utalványt, mint amire lehetett.”68

A másik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által képviselt, a károsultak szük-
ségleteire alapozó szociális-segítő szemlélet, ami támogató, segítő attitűdű és  
a folyamatos „jelenlét” elvén nyugszik. A szemléletbeli, módszertani különb-

66 Részlet az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
67 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készített interjúból, 2012. szeptember.
68 Részlet az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
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ségek kritikusan ütköztek a segélyszervezetek egymás közti értékelésében is. 
Érdemes arra is felfigyelni, hogy itt is megjelenik a szociálpolitikában, szociális 
munkában már jól ismert segélyezési dilemma, hogy „mindenkinek egyformán”, 
azaz az univerzalitás elve, vagy „mindenkinek szükségletei alapján”, vagyis a sze-
lektivitás elve alapján történjen-e a kárenyhítés.

„Aztán, a szükség sem ugyanaz, differenciálni kell, és döntést kell hozni. 
Mi Devecserben felosztottuk a családokat, minden egyes családot ismer-
tünk, akik új vagy régi házat kaptak. Több esetben is előfordult, hogy nem 
tudtak választani, nem voltak olyan állapotban, hogy döntéseket tudjanak 
hozni, mi pedig nem vehetjük át a döntést, nekünk az a feladatunk, hogy 
jövőképet építsünk, képessé tegyünk. A romák elhelyezése, az ő segítésük  
a már kipróbált Jelenlét programunk alapján ment. Szerintünk az utal-
ványok osztása sem igazán jó módszer, mert ebben az esetben minden-
ki egyformán kap, ez nem szociális munka, sőt azt mondhatnám, elég 
technokrata megközelítése a dolgoknak, hiszen nincs benne meg a diffe-
renciálás, nincs meg az, hogy mindenkinek szükségletei szerint. Azokat  
a módszereket, amiket itt alkalmaztunk, részben már kipróbáltuk Zsolcán 
az árvíz idején, részben pedig a Málta hosszú ideje alkalmazott módszerei 
voltak.”69

„Mi azt néztük mire van szüksége, mire van igénye. Mert lehet, hogy be-
rendezte a nappaliját, de nincs mivel főznie, vagy a gyereknek ágyat kell 
még vennie. Azt megbeszéltük, hogy bármit vehetnek, de ha szólunk, 
hogy itt a vége, akkor ezt tartsák tiszteletben. Két kirívó eset volt, a két 
véglet. Az egyik, hogy egy roma család selyem ágyneműgarnitúrát akart 
a család minden tagjának. Tudni kell, hogy ez luxuskategória. Azt mond-
tuk, hogy jó rendben van, ha ezt akarja és 8 darabot, rendben, de a függö-
nyöknél már csak készterméket vásárolhat. Próbáltuk így terelgetni őket. 
Volt egy másik, akit úgy kellett rábeszélni, hogy hányan vannak, akkor 
mindenkinek legyen ágyneműje, lepedője, vagy mivel fog főzni, vagy van 
a gyerek íróasztalára lámpa? Az albérletes programban már megismertük 
őket, tudtuk azt, hogy mire lehet szüksége, hiszen jártunk a régi vagy pon-
tosabban abban a lakásban, ahol addig lakott albérletben, meg azt is, hogy 
mije van az új lakásában. Ez egy nagyon jó működő program volt így. És ez 
csak azért lehetett, mert mi napi személyes kapcsolatban voltunk ezekkel 
a családokkal, és ők annyira elfogadták, amit mi mondtunk, ott soha vita 
nem volt. Mi meghagytuk nekik a döntést, meg a választás lehetőségét.70

69 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
70 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
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„Viszont volt egy második lépcső (ez a NEFMI2) márciustól júniusig, amit 
az állandó lakhatásuk megoldásához kötöttünk, tehát amikor beköltöztek 
a lakóparkba, vagy a vásárolt ingatlanba, akkor gyermekenként 180 000 fo-
rintos utalványt adtunk át. Ahol több gyermek volt, ott szakaszosan adtuk 
ki, ahogy a számlákkal bemutatták, hogy mire költötték. Ott már figyelni 
kellett arra, hogy mire költik el a pénzt, de nyilván nem akartuk őket be-
korlátozni, hogy mi mondjuk meg, hanem meghatároztunk kategóriákat: 
tanszerre, bútorra, ruházatra, játékokra, tanuláshoz szükséges eszközök, 
tankönyvek, tanfolyamok, az volt a lényeg, hogy a gyerekre költsék. Ha 
például használt ingatlant vettek, akkor lehetett a lakás felújítására is köl-
teni. Egyet nem fogadtunk el, rezsire nem költhették, addigra már meg 
kellett tanulni, hogy az új helyzetben hogyan gondoskodnak magukról.”71

d  Végezetül pedig az újjáépítés második ütemében az Ökumenikus Segély- 
szervezet és a Máltai Szeretetszolgálat vett részt. A két szervezet feladata  
a Kármentő Alapból finanszírozott közösségi beruházások megvalósítása volt.72 
Kolontáron ennek alapján építette meg az Ökumenikus Szeretetszolgálat az Em-
lékhelyet, végezte el a művelődési ház és az orvosi rendelő rekonstrukcióját, to-
vábbá a futballpálya füvesítését, az öltöző felújítását és egy tanösvény megépítését. 
Ezen projektek bevállalásával a szervezet túllépett a klasszikus segélyszervezeti 
tevékenység keretein, és ezek a közösségi célú beruházások már az úgynevezett 
humanitárius fejlesztési programok megvalósításának kategóriájába tartoztak.

A Máltai Szeretetszolgálat az újjáépítés második ütemében olyan projekte-
ket valósított meg, amilyeneket már korábbi tevékenysége során kipróbált: így 
építette meg a Máltai játszóteret, és a szociális szolgáltatórendszer kiegészítő 
elemeként a Biztos Kezdet Gyermekházat, amelynek szakmai munkája ma is 
a Szeretetszolgálat szervezésében folyik. A Máltai Szeretetszolgálat hangsúlyt 
fektetett arra is, hogy a közösségi beruházásokat kísérő programjai szociális, 
közösségépítő jellegűek legyenek.

„Négy ilyen rendezvényünk volt még: volt egy dalest, amit a szombathe-
lyi társulat adott elő, ennek is nagy sikere volt. Akkor volt a majális, ez 
egy egésznapos program volt, a gyerekprogramtól elkezdve mindenféle 
volt, este pedig Piramis-koncert volt. Erre még azok is visszajöttek, akik 
elköltöztek, de iszonyatos erőket is mozgattunk meg, hogy eljusson min-
denhova, hogy ingyenes majális lesz a károsultaknak. Volt mellette még 
ellátás is, ezzel a helyi vállalkozókat akartuk segíteni, ezt ők biztosították. 

71 Részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
72 A Kármentő Alapból finanszírozott közösségi beruházások lakossági értékelését a követke-

ző fejezetben ismertetjük.
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Akkor volt a Dumaszínháznak egy estje, aztán volt egy horgászverseny 
is. Ebben az volt a jó, hogy mi együtt vettünk részt, azaz társrendezők 
voltunk. Ez júniusban volt már.73

A szakirodalom szerint egy katasztrófa utáni helyreállítás éveket is igénybe ve-
het. Ezzel szemben a vörösiszap-katasztrófát követő kárenyhítés és helyreállítás 
legfontosabb elemei – a károsultak lakhatásának biztosítása, az ingóságpótlás és 
a közösségi célú beruházások egy része – egy év alatt elkészültek. Ez minden-
képpen olyan teljesítmény, ami kiemeli a vörösiszap-katasztrófa utáni helyreál-
lítást a szakirodalmi példák közül.

A vörösiszap- katasztrófa során történő beavatkozás azonban számos olyan 
dilemmát is felszínre hozott, amelyek a rövidebb lefolyású természeti kataszt-
rófák során kevésbé vagy rejtetten jelentkeztek. A dilemmák egyik csoportja  
a hazai humanitárius segítségnyújtás szakmai kérdéseivel függ össze, úgymint 
a segélyezés módszerei, alapelvei, a károsultak differenciálásának kritériu- 
mai, a segélyszervezetek eltérő gyakorlata, tapasztalatai. A dilemmák másik cso-
portja a katasztrófa enyhítésében részt vevő szervezetek közötti koordinációból, 
kommunikációból, illetve a segélyszervezetek közötti együttműködésből eredt, 
amelyekkel a következő fejezetben foglalkozunk részletesebben.

73 Részlet Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
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A VÖ RÖS ISZAP KA TASZ TRÓ FA-BE A VAT KO ZÁS 
HATÁSVIZSGÁLATA

Nemzetközi szinten általános gyakorlat, hogy egy katasztrófa-beavatkozás és 
humanitárius segítségnyújtás74 befejezése után azonnal megtörténik a progra-
mok komplex hatásvizsgálata.

A magyarországi humanitárius segítségnyújtásban – sem az állami, önkor-
mányzati aktorok, sem pedig a segélyszervezetek esetében – ez nem számít be-
vett gyakorlatnak.

A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos eddigi tudományos elemzések fő-
ként ökológiai, biológiai, természetföldrajzi, környezetvédelmi és katasztrófa-
védelmi szempontból szolgáltattak eredményeket.

Ugyanakkor nagyon keveset tudunk – társadalmi szempontból – a kataszt-
rófa elhárításában részt vevő szervezetek tevékenységéről és azok megítéléséről, 
a katasztrófa-beavatkozás és humanitárius segítségnyújtás, valamint a közössé-
gi célú fejlesztések szükségességéről és hatásairól, és nem utolsósorban a káro-
sultakról.

A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás társadalmi hatásait vizsgáló kutatá-
sunkra utólagos értékelésként,75 két és fél évvel a vörösiszap-katasztrófa után 
került sor. Ez lehetőséget adott arra, hogy egy olyan helyzetben vizsgáljuk a köz-
vetlenül és közvetetten érintett károsultak életkörülményei, valamint a kataszt-
rófa-beavatkozásban részt vevő szervezetek munkáját, eredményeit, amikor  
a történetek még „nem vesztek az emlékezés homályába”, és már – a körülmé-
nyekhez képest – letisztult és objektív megközelítések, vélemények alapján le-
hetett levonni a tanulságokat.

74 A humanitárius segítségnyújtás (humanitarain relief/aid) célja az életek megóvása és az 
emberi szenvedés enyhítése természeti vagy civilizációs katasztrófa/válság esetén. Az e fogalom 
alá eső akciók (humanitarain action) az áldozatokra, illetve elemi szükségleteikre koncentrálnak, 
szenvedéseik enyhítését célozzák. Míg a katasztrófa-beavatkozás során (sok esetben) az állami 
szervként működő polgári védelmi egységek vagy mentőcsapatok – válságkezelés esetén pedig  
a rendőrség és a honvédség – avatkoznak be, addig a humanitárius segítségnyújtásra általában 
nem kormányzati, civil szervezetek szakosodnak.

75 A nemzetközi hatásvizsgálatokban bevett gyakorlat az utólagos értékelés, de az elmúlt 
évek kutatásai egyre inkább a folyamat közbeni értékelés fontosságát is hangsúlyozzák. Frerks, 
Georg–Hilhorst, Dorothea (2002), Evaluation of Humanitarian Assisstance in Emergency Sit-
uations. Disaster Studies Rural Development, Sociology Group, Wageningen University, Work-
ingPaper no. 56.
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Az utólagos hatásvizsgálatoknál azonban három problémával kell számolni. 
Egyrészt azzal, hogy ténylegesen az ok-okozatot tárjuk fel a hatásvizsgálati in-
dikátorokkal. Másrészt, ezzel szoros összefüggésben, az úgynevezett attribúciós 
problémával: azaz annak tisztázása, hogy a résztvevők életének, körülménye-
inek változása valójában az adott katasztrófa, az intervenció, vagy éppen más 
tényezők, illetve mindezek együttes hatásaként mutatkozik-e meg.76 Végezetül 
pedig azt megmutatni, hogy a beavatkozási programok eltérő módon és mér-
tékben hatnak a különböző sérülékenységű társadalmi csoportokra.77

Az utólagos értékelések két típusát különböztetjük meg. Az egyik a klasszi-
kus, katasztrófa-menedzsmenti hatásvizsgálat, a másik pedig a katasztrófa 
elhárításában érintettek (stakeholders) – részvételi analízise. A következők-
ben mind a két utólagos értékelési forma szerint bemutatjuk a vörösiszap-ka-
tasztrófa hatásvizsgálatának eredményeit, noha kutatásunkban az érintettek 
(stakeholders) részvételi analízist alkalmaztuk.

A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás  
hatásvizsgálatának eredményei  

a katasztrófa-menedzsmenti megközelítés alapján

A rideg számadatok szerint a vörösiszap-katasztrófa következtében 10 ember 
vesztette életét, több mint 250-en megsérültek, a kórházban ápoltak száma el-
érte a 123 főt. A beavatkozás folyamán 8 tűzoltó, 8 rendőr és egy katona szen-
vedett első és másodfokú sérüléseket, illetve légúti károsodást. Közel 700 főt 
kellett kitelepíteni. A károsultak száma 731 fő, a sérült ingatlanok száma 365 db, 
ebből 262 db elbontandó épület volt. A beavatkozók létszáma csúcsidőben elér-
te a 4000 főt. A mentésben és az azt követő munkálatokban 300 jármű, buldózer, 
helikopter került bevetésre. A Torna-patak élővilága kipusztult. Az elöntött me-
zőgazdasági terület nagysága meghaladta az 1000 hektárt.78

A klasszikus, menedzsmenti típusú hatásvizsgálat négy fő szempont – cél, 
idő, input (a teljesítmény, azaz a beavatkozáshoz szükséges pénzügyi, emberi 

76 Proudlock, Karen–Ramalingam, Ben–Sandison, Petra (2009), Improving Humanitar-
ian Impact Assessment: Bridging Theory and Practice. = Performance, Impact and Innovation.  
ALNAP 8th Review of Humanitarian Action. Chapter 2. http://www.alnap.org/initiatives/rha/8.aspx

77 Vári Anna–Ferencz Zoltán–Linnerooth-Bayer Joanne (2006), Az árvízi kockázattal 
kapcsolatos hosszútávú sebezhetőség csökkentése: mintaprojekt a Felső-Tisza vidéken. =  Fenn-
tartható fejlődés Magyarországon: Jövőképek és forgatókönyvek, kiad. Bulla Miklós, Tamás Pál, 
Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 459–476.

78 Dr. Hoffmann Imre tü. vezérőrnagy: (2011), A „vörös iszap” katasztrófa következménye-
inek elhárítása során szerzett tapasztalatok = A katasztrófavédelem aktuális kérdései – a „vörös 
iszap” katasztrófa konferencia és workshop, szerk. Zsalkó István, Budapest, Zrínyi Média Köz-
hasznú Nonprofit Kft., 2011, 16.
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és anyagi erőforrások), valamint output (a beavatkozás eredményeképpen lét-
rejött közösségi javak, szolgáltatások) – szerint értékeli a katasztrófa- és huma-
nitárius beavatkozásokat.

A vörösiszap kárenyhítésnek célja – a kormányzati állásfoglalás szerint –  
a károsultak és a károsult települések teljes kártalanítása, közösségi beruházá-
sok fejlesztése, a természeti környezet állapotának rehabilitációja.

Az idői tényezőket nézve a teljes kártalanítás három ütemben, 32 hónap 
alatt zajlott le. Az első ütem 9 hónapig tartott, ez alatt történt meg az új la-
kóépületek átadása, illetve a vásárolt és készpénzes kártalanítások, valamint  
a károsultak ingóságpótlása.

A második ütemben – a katasztrófa második évfordulójára – készültek el vég-
legesen a közösségi célú beruházások, de még zajlott a mezőgazdasági termelők 
és a helyi vállalkozások kártalanítása.

A harmadik ütemben valósultak meg a természeti környezet, illetve az út-, 
víz-, gázhálózat helyreállítását célzó közösségi beruházások.

A klasszikus, katasztrófa-menedzsmenti megközelítés szerint a katasztrófa 
elhárítását jellemző teljesítményt (input) pénzügyi, humánerőforrás és materi-
ális erőforrásokban méri.

A vörösiszap-katasztrófa kárenyhítésére fordított pénzügyi források a 2011-es 
összesítések szerint79 40,5 milliárd forintot tettek ki. Ebből 38 milliárd forint az 
állami, központi költségvetésből származott, míg 1,7 milliárd forint a Magyar 
Kármentő Alapba befolyt összegekből és mintegy 800 millió forintot tettek ki  
a segélyszervezetek és magánadományozók adományai.

A humánerőforrás oldaláról vizsgálva a katasztrófa-, a rend- és honvéde-
lem részéről átlagosan 1100 fő teljesített szolgálatot, a segítőszemélyzet száma  
50-60 közöttire volt tehető, míg az önkéntesek számát 600-1000 főben becsül-
ték meg.

A materiális erőforrások tekintetében 1600 felajánlás érkezett a védekezés-
hez szükséges eszközökkel, illetve az építésekkel, építőanyagokkal, technológi-
ákkal kapcsolatosan, míg 2014 felajánlást a segélyszervezetek regisztráltak (eb-
ből 1719 darab volt hazai és 385 darab pedig külföldi).80

79 Végéhez ért a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés. Kormányzati háttéranyag 2011. július 4. 
KIM Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság.

80 Dr. Hoffmann Imre tü. vezérőrnagy (2011), A „vörös iszap” katasztrófa következményeinek 
elhárítása során szerzett tapasztalatok = A katasztrófavédelem aktuális kérdései – a „vörös iszap” 
katasztrófa konferencia és workshop, szerk. Zsalkó István, Budapest, Zrínyi Média Közhasznú 
Nonprofit Kft., 2011, 18.
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3. táblázat. A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás  
hatásvizsgálatának eredményei  

a cél–idő–input–output értékelési szempontok alapján

Cél
A károsultak és a károsult települések teljes kártalanítása,  
közösségi beruházásokkal fejlesztése,  
a természeti környezet állapotának rehabilitációja

Idő

9 hónap (első ütem: ingóságpótlás, lakóépületek átadása)
24 hónap (második ütem: közösségi beruházások, kártalanítás)
32 hónap  (harmadik ütem: természeti környezet helyreállítása, 

közösségi beruházások)

Input 
(teljesítmény)

Pénzügyi erőforrások

Állami-központi 38 milliárd Ft
Segélyszervezetek
magánadományozók 800 millió Ft

Kármentő Alap 1,7 milliárd Ft

Humán erőforrás

Katasztrófavédelem, 
honvéd- és rendvédelem 1100 fő

Segítőszemélyzet 50–60 fő
Önkéntesek 600–1000 fő

Materiális
erőforrások

1600 felajánlás  
(védekezéshez szükséges eszközök,  
illetve az építésekkel, építőanyagokkal,  
technológiákkal kapcsolatosan),  
2014 felajánlás segélyszervezeteknek 

Output 
(eredmény)

Új ingatlan 112 db (Kolontáron 21 db, Devecserben 89 db,  
Somlóvásárhelyen 1 db, Márkón 1 db)

Használt ingatlan
125 db (66 db Devecserben, Kolontáron, 

Somlóvásárhelyen; 23 db Ajkán;  
36 db más településeken)

Pénzbeli kártalanítás 79 család
Ingóságpótlás 125 család
Kártérítések 
(haszonállat, kert, 
termény)

171 fő

Gépjármű 
kártalanítás 71 fő

Termőföld megvétele 111 fő
Csere termőföld 32 fő
Szűrővizsgálatok 3000 db

Forrás:  Végéhez ért a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés.  
Kormányzati háttéranyag 2011. július 4.  
KIM Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság.
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A vörösiszap-katasztrófát követő kárenyhítés eredményeit vizsgálva, a szám - 
szerűsíthető adatok szerint 112 új lakóház épült fel állami támogatással (Kolon-
táron 21 db, Devecserben 89 db, Somlóvásárhelyen 1 db, továbbá Márkó te-
lepülésen szintén 1 db). A Kolontáron kialakított lakóparkban 21 ház, míg  
a de vecseriben 87 ház készült el. Használt ingatlan vásárlására került sor  
125 esetben, míg 79 károsult pénzbeli kártalanítás mellett döntött. 125 család 
részesült teljes ingatlanpótlásban, míg a ruhaneműkben és a megsemmisült 
élelmiszerekben esett károkat illetően 213 károsultat kártalanítottak. A haszon-
állatokat, kerteket, be nem takarított terményeket érintően 171 károsult, illetve 
a gépjárművekben esett károkat illetően pedig 71 károsult részesült kártalaní-
tásban, továbbá 120 vállalkozás kárigénye került kielégítésre.81

3. ábra. A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás  
eredményeivel való elégedettség  

Devecserben és Kolontáron (százalékban)

Vizsgálataink szerint a katasztrófa-beavatkozás eredményeivel (output) való 
elégedettség a megkérdezettek körében csak részben mutatott szoros összefüg-
gést a célzott támogatások nagyságával. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a mutatók 
sokkal inkább egy új életkezdés problémáit tükrözik (lásd: a fentebb említett 

81 Végéhez ért a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés. Kormányzati háttéranyag 2011. július 4.  
KIM Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság.
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attribúciós probléma), mint egy klasszikus értelemben vett elégedettség-mérés 
eredményeit.

A „teljesen elégedett” értékeléseket tekintve, a devecseri közvetlenül káro-
sultak legnagyobb arányban a lakóparki új házakat értékelték a legmagasabbra.  
A kevésbé elégedettek véleményét inkább az befolyásolta, hogy igen nagy meg-
terhelést jelentett számukra a lakások fenntartása, a műszaki-építési problémák, 
illetve korábbi vállalkozási és gazdálkodási tevékenységük korlátozása (főként  
a roma kereskedők esetében). A megkérdezettek kevesebb mint fele volt teljesen 
elégedett az ingóságpótlással, illetve a használt ingatlanokkal, és csak valami-
vel több mint negyedük a bútortámogatással, továbbá a jutatott kerti gépekkel.  
A bútortámogatás az egyik legkritikusabban megítélt támogatásfajta volt. En-
nek oka egyrészt a Bútorgyártók Szövetsége által kínált választék volt (ami nem 
igazán igazodott a helybeliek élet- és ízlésszintjéhez), másrészt a válaszadók azt 
nehezményezték, hogy nem volt tisztázott az, hogy ezek árát levonják-e az egy 
családra jutó ingóságpótlás összegéből, vagy sem.

A kolontári közvetlenül károsultak a kapott támogatások közül – közel azonos 
arányban – az ingóságpótlással, a készpénztámogatással, valamint a bútortá-
mogatással voltak leginkább teljesen elégedettek. Az új, lakóparki házakkal való 
teljes elégedettség csak a negyedik helyre került körükben, mivel számukra is 
nagy megterhelést jelentett az új lakások fenntartása (például a fűtés és vízdíj), 
de ami a legfontosabb, hogy „kirekesztettnek” érezték magukat a lakóparkban. 
(Érdekes módon a devecseri lakópark fizikailag ténylegesen elkülönül a város-
ban, míg a kolontári egy utca folytatásaként épült meg. Úgy tűnik mindezek 
alapján, hogy egy faluban a lakóparki lét sokkal inkább a kirekesztettség érzésé-
vel járhat együtt.)

Ahogy az ábra adatai is mutatják, a devecseri és kolontári megkérdezettek  
elégedettsége igen látványosan eltért egymástól: a kolontáriak mindenfajta tá-
mogatással sokkal elégedettebbek voltak, mint a devecseriek. Ennek magya-
rázata véleményünk szerint az, hogy a kolontári károsultak iskolai végzettség, 
gazdasági aktivitás és jövedelmi helyzet tekintetében sokkal homogénebb véle-
ménycsoportot alkottak: többségük 49 évnél fiatalabb, középfokú végzettség-
gel rendelkező, gazdaságilag aktív és jobb jövedelmi helyzetű volt, akiknek volt 
még erejük, reményük az újrakezdésre. A devecseriek között az elégedetleneb-
bek a 49 év feletti inaktívak, alacsony iskolai végzettségűek és a roma lakosság 
közül kerültek ki, akik kevesebb lehetőséget láthattak helyzetük jobbrafordu-
lására.

Vizsgálatunk során megkérdeztük a közvetett és közvetlen károsultakat, 
hogy mit tartanak a vörösiszap-katasztrófa okozta legsúlyosabb kárnak, 
amely a településeket érte:
• az összes megkérdezett 97 százaléka említette az ingatlanok elvesztését,
• 86 százaléka a közösségi-lelki szenvedéseket,
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• 81 százaléka az egészségkárosodást,
• 42 százaléka a környezeti és csak
• 32 százalékuk említette a gazdasági károkat.82

Jól látható, hogy a legsúlyosabbnak ítélt károk sorrendje csak részben tükrözi  
a katasztrófa-elhárítás és a humanitárius segítségnyújtás célracionális szem-
pontok szerint mérhető eredményeit. Azaz, a menedzsmenti típusú hatásvizs-
gálatokkal – jellegüknél fogva – nem tárhatók fel teljes egészében a beavatkozási 
programok nem szándékolt és indirekt hatásai.

A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás  
hatásvizsgálatának eredményei  

az érintettek (stakeholder) és a részvételi analízis alapján

Az a komplex helyzet, miszerint a katasztrófa-beavatkozás és humanitárius se-
gélyezés egy helyi társadalomban eltérő értékek és elvárások összjátékaként va-
lósul meg,83 komplex vizsgálati módszerek alkalmazását tette szükségessé. Ezért 
kutatásunkban az utólagos értékelések egy másik típusát, az úgynevezett érin-
tettek (stakeholders) – részvételi analízist alkalmaztuk. Ennek alapján érintett-
nek (stakeholder) tekintettünk minden olyan szereplőt, akinek az együttműkö-
dések során ráhatása volt arra, hogy a vörösiszap-tragédia idején a katasztrófa 
elhárítása és a humanitárius segítségnyújtás hogyan, milyen szervezeti keretek 
között, milyen elvek és módszerek, illetve gyakorlatok alapján valósuljon meg. 
Általánosságban a katasztrófa- és humanitárius beavatkozások esetében há-
rom szintet különböztetnek meg: a lokálist, az országost/nemzetit/központit és  
a nemzetközi szintet. A vörösiszap-katasztrófa esetében az országos, központi, 
illetve lokális szinten megjelenő érintetteket vizsgáljuk, mivel konkrét nemzet-
közi beavatkozásra nem került sor.84

82 Meg kell jegyezni, hogy a katasztrófa megtörténte és a vizsgálat között eltelt két és fél év 
ez esetben több disszimulatív jellegű választ hozott a becsült károk értékelésében. Jól mutatja ezt 
az is, hogy – talán óvatosságból is, hiszen még folyamatban voltak kártérítési perek – kevesebb 
válaszadó vállalkozott becsült kárainak megadására, mint ahány jelezte az adott kárt.

83 Estrella, Marisol–Gaventa, John (1998), Who Counts Reality? Participatory Monitoring 
and Evaluation: A Literature Review, Working Paper 70, Brighton, Institute for Development Studies.

84 Ugyanakkor „Október 7-én, csütörtökön a magyar kormány az Európai Bizottság megfi-
gyelési és tájékoztatási központjának (MIC) segítségét kérte. A magyar hatóságok egy 3-5 főnyi 
szakértői csoport segítségét kérték, melynek tagjai konkrét tapasztalatokkal rendelkeznek a lúgos 
iszap növény- és állatvilágban okozott káros hatásának kiküszöbölése, illetve minimalizálása te-
rén. Az EU polgári védelmi mechanizmusában részt vevő tagállamok gyorsan, és figyelemreméltó 
számú felajánlással reagáltak a felhívásra: 10 tagállam több mint 40 szakértő segítségét helyezte 
kilátásba. http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/20101011_vorosiszap_hu.htm
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4. ábra. A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zásban  
és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő érintettek (stakeholders)  

azonosítása

Ennek alapján technológiai és szakmai segítséget kapott az ország az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, 
Indiából, Japánból, Kanadából, Lengyelországból, Luxemburgból, Németországból, Spanyolor-
szágból, Svájcból, Szerbiából, Szlovákiából és Romániából.” = KIM Kormányzati Kommunikáci-
óért Felelős Államtitkárság, „Végéhez ért a vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállítás” című Hát-
téranyag, 2011. július 4.

Az Európai Unió Zöld-Baloldal frakciójának képviselője és a Greenpeace – ha nem mindig 
objektíven, de – figyelemmel kísérte a katasztrófa következményeit és a károsodott lakosság ve-
szélyeztetettségi helyzetét.

Forrás:  Global Humanitarian Assistance  
http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/humanitarian-aid-network 
alapján adaptálva a vörösiszap-katasztrófa helyzetre.
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A vörösiszapkatasztrófa-beavatkozás idején hat meghatározó szereplőt  
(a kormányzatot, önkormányzatot, továbbá a katasztrófa-, rend- és honvédelmi  
szervezeteket, a segélyszervezeteket és az egyházakat, illetve a magánadomá-
nyozókat, valamint az önkénteseket, és végül, de nem utolsó sorban a civil szer - 
vezeteket, közösségeket) tudtunk azonosítani (4. ábra). Ezen hat szereplő együtt-
működése, kapcsolathálója alapján valósult meg az a katasztrófa-beavatkozás és 
humanitárius segélyezés, amelynek középpontjában a károsultak álltak.

A hat érintett (stakeholder) közötti kapcsolathálót az információk megosz-
tása, valamint az adományok, támogatások, segélyek célba juttatása gene-
rálta. A továbbiakban röviden bemutatjuk a hat meghatározó, a katasztrófa- 
elhárításban érintett szereplő főbb sajátosságait, egymással való kapcsolataikat 
azért, hogy rámutassunk, milyen dilemmákat és problémákat hívott elő a ma-
gyar humanitárius segítségnyújtásban a vörösiszap-katasztrófa.

d Kormányzati, önkormányzati szereplők a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat-
ko zásban

A kormány feladata a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb szervezése és 
irányítása, végrehajtatása, a katasztrófavédelmi tevékenységgel összefüggő fel-
adatok tárcák közötti koordinációja. A kormány már a katasztrófa első hetében 
deklarálta, hogy „senki sem marad otthon nélkül” és a „károsultak teljes kárta-
lanításban részesülnek”.

A kormányzati feladatvállalás egyik szintje tehát a közvetlenül károsultak 
teljes kártalanítására irányult. Továbbá országgyűlési bizottság alakult a vö-
rösiszap-katasztrófa felelőseinek kivizsgálására, valamint állami felügyelet alá 
került a MAL Zrt. Végezetül pedig éppen a vörösiszap-katasztrófa erősítette 
meg azt a kormányzati szándékot, hogy újra kell gondolni a katasztrófavédelmi 
jogszabályokat és gyakorlatot.85

85 „A vörösiszap-tározó ellenőrzésére alkalmas hatóságok keze részben meg volt kötve, mert 
a hatáskör elosztása nem volt egyértelmű. Az Országgyűlés ezért törvényt módosított, így 2010 
decemberétől már csak a bányakapitányságok adhatnak ki működési engedélyt az ajkai tározóhoz 
hasonló és veszélyes üzemekre, ez erőteljes hatósági felügyeletet és ellenőrzést biztosít.”

„A kormány [2011.] június 10-én terjesztette az Országgyűlés elé az új katasztrófavédelmi 
törvény tervezetét, amelyet ősszel fogadhat el az Országgyűlés. Szigorodik a veszélyes anyagok 
gyártására, feldolgozására vonatkozó szabályozás. A törvényjavaslat az új alaptörvénnyel össz-
hangban tartalmazza és megújítja a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat, illetve bekövet-
kezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli intézkedések részletes és a korábbinál hatékonyabb 
védekezést lehetővé tévő szabályozását, tározókra és veszélyes üzemekre, ez erőteljes hatósági, 
felügyeletet és ellenőrzést biztosít.”

„A vörösiszap-katasztrófa és az azt megelőző rendkívüli árvizek még az új alaptörvény 
megalkotásában is nyomot hagytak. A 2012-ben életbe lépő új alaptörvény kimondja, hogy ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –  
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A kormányzat egyik legvitatottabb lépése a Magyar Kármentő Alap86 létre-
hozása volt. Ezzel egyrészt a kormány túllépett kötelező hatáskörén és olyan 
területre „tévedt” a katasztrófa- és humanitárius segítségnyújtás hálózatán 
belül, amely addig a segély- és civil szervezetek tevékenységi körébe tartozott. 
A kormány és a segélyszervezetek együttműködését szakmai szempontokból is 
gyengítette ez az akció, ugyanis, ahogy az alábbi idézetben is olvasható, a se-
gélyszervezetek erősen kifogásolták ezt a fajta állami adománygyűjtést, amit az 
erőforrások hatékonyabb allokálásával indokolt a kormány.

„Közben az állam meghirdeti a gyűjtést, és ez pedig irgalmatlanul elvonta 
a forrásokat a segélyszervezetektől. Reményeink szerint ilyen a jövőben 
nem lesz. Az első indok az volt, hogy ezzel bevonnak olyan adományo-
kat, amelyek korábban nem jelentek meg. Ráadásul egy nagyon erős mar-
ketinggel jelent meg. Számunkra ugyan kedvezően döntött, hiszen azt 
mondta, hogy közösségi célokat fog támogatni, és ekkora értékben feles-
leges embereknek kiosztani, mert ez már pénzosztogatás. A Kármentő 
Alapnak van egy honlapja, ahol a határozatok ott vannak, és ha valaki 
veszi magának a fáradságot, meg tudja nézni, mire ment a pénzt. Azt gon-
dolom, a Kármentő Alap két súlyos hibát követ el: egyik, hogy lassan oszt-
ja ki a pénzt, a másik meg az, hogy nem kommunikál rendesen. Közben 
a kormányzatnak azt a felelősségét is felveti, hogy az emberek nem arra 
adták a pénzt, hogy közösségi célokra fordítsák. Az emberek arra adták 
a pénzt, mert látták, hogy meghalt 10 ember, háromszáz házat elöntött  
a vörösiszap, helyrehozhatatlanul. Erre adták, és nem arra, hogy a kolontári 
önkormányzat csatornát fejlesszen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
ezek nem jó célok. A probléma itt az, hogy az állam nem gyűjt adományt. 
Ez a segélyszervezetek dolga. Az állam azért van, hogy adót beszedjen, 
és abból fenntartsa a közszolgáltatásokat, és van egy olyan szerepe, hogy 
rendkívüli helyzetekben helyt áll.”87

Másrészt, a Magyar Kármentő Alapba befolyt összegek felhasználása – azaz kö-
zösségi célokra, és nem a károsultak közvetlen megsegítésére való fordítása –  
olyan nyílt vagy látens konfliktusokat nyitott meg a károsultak és a kormány, 

polgári védelmi kötelezettség írható elő. Emellett honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 
ellátása érdekében – szintén a sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – mindenki gaz-
dasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. Az alkotmány rögzíti azt is, hogy a Magyar 
Honvédség közreműködik a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és fel-
számolásában.” KIM Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság, „Végéhez ért a vörös-
iszap-katasztrófa utáni helyreállítás” című Háttéranyag, 2011. július 4., 8–9.

86 A Magyar Kármentő Alap működésével és forrásfelhasználásával a következő fejezetben 
részletesen is foglalkozunk még.

87 Részlet a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból.
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illetve az önkormányzatok között, amelyek a mai napig sem csitultak el. Tulaj-
donképpen a célok lefektetése, továbbá az érintett települések lakosságával való 
kommunikáció, de legfőképpen a konzultáció hiánya88 vezetett a közvetetten 
károsult lakosság – jogos vagy jogtalan – követeléseihez és tiltakozó akcióihoz 
is 2010 novemberében.

Ma már elmondható, hogy a Kármentő Alap kétségtelen előnye az volt, hogy 
ténylegesen olyan adományozási csatornákat nyitott meg, amelyeket a segély-
szervezetek csak részlegesen tudtak volna elérni. Úgy véljük, hogy amikor a kor-
mány meghirdette a Magyar Kármentő Alap létrehozását, senki nem gondolta, 
hogy a magyar lakosság, a vállalatok olyan nagyfokú adományozási hajlandó-
ságról tesznek tanúbizonyságot, hogy 2,2 milliárd forint gyűlik össze a központi 
alapba. Vélhetően néhány százmillió forintra számítottak a kormányzati akció 
meghirdetésekor, amit a károsultak közvetlen támogatására szántak. Egyet kell 
érteni azzal az állásponttal, hogy a Kármentő Alapba befolyt 2,2 milliárd fo-
rint teljes egészében való szétosztása a károsult települések lakosai között olyan 
mértékű túlsegélyezéshez vezetett volna, ami társadalmilag és erkölcsileg sem 
lett volna vállalható. A kormány által meghatározott általános cél, a közösségi 
célú beruházások mint közjavak, nem csak egyéni élethelyzeteket javítanak, ha-
nem minden, a károsult településen lakó életét. Az már más kérdés, hogy való-

88 A kutatás során többször hallottuk a különböző felelős vezetőktől egyfelől azt, hogy „nem 
volt idő” egyeztetni a lakossággal, mert olyan gyorsan kellett dönteni, másfelől meg azt, hogy az 
„ilyen egyeztetések nagyon lelassították volna a helyreállítás folyamatát.” Annak illusztrálására, 
hogy katasztrófahelyzetben is lehet és kell egyeztetni, álljon itt egy rövid történet a devecseri isko-
la példája alapján. „Aztán eltelt 5 nap és hát felmerült, hogy tanítani kellene, mert mégiscsak isko-
la vagyunk. És ezt megbeszéltük a polgármester úrral és akkor kihirdettük, hogy akkor megkezdő-
dik a tanítás. Csak nem voltak gyerekek, egyszerűen a szülők nem engedték ki a gyerekeket, még 
az udvarra sem. Mindenhol le voltak zárva az utcák, mindenhol rendőrök, olyan volt a városban  
a kép, hogy nem engedték ki az utcára a gyerekeket. Akkor el kellett gondolkodni, hogy mi le-
gyen… A polgármester úrral, a katasztrófavédelem helyi szervezetével egyeztettünk és kitaláltuk 
a nagy okosságot, hogy vigyük el a gyerekeket Zánkára, mert Zánka felajánlotta ezt a lehetőséget. 
Hétfőn beültetjük őket a buszba és pénteken hazahozzuk. Én nagyon jó ötletnek tartottam, ki-
emeljük őket ebből a légkörből, tiszta levegő, minden. Jöttem vissza az iskolába, mondom a kollé-
gának, húúú ilyen hangok voltak. Nem kellett. Hát jó, ha nem, nem, és annyira egyértelmű volt az 
elutasítás, hogy visszamentem a Katasztrófavédelemhez, hogy találjunk valami más megoldást. És 
így jött az ötlet, hogy Somlószőlősön volt egy használaton kívüli iskolaépület és az ottani polgár-
mester úr nagyon készségesen rendelkezésünkre bocsátotta. És akkor úgy döntöttünk, hogy az is-
kola átköltözik Somlóvásárhelyre, reggel jövünk, este megyünk. Amikor ez a döntés megszületett, 
akkor összehívtam a teljes szülői közösséget, több százan voltunk a tornateremben. Megmondom 
őszintén, nagyon féltem tőle, hogy milyen reakciók lesznek, egyáltalán hogyan élik meg a szülők. 
És nagyon nagy élmény volt nekem az a délután. Ott álltak a szülők, ott álltunk mi, pedagógusok. 
És elmondtam, hogy volt a zánkai verzió és elvetettük és lehetett érezni, hogy ez tényleg jó volt, 
hogy így döntöttünk, és akkor elmondtam, hogy elmegyünk Somlószőlősre. És olyan jó volt a fo-
gadtatás, olyan bizalommal fordultak felénk a szülők, és nem volt semmi rossz hang. És úgy álltak 
hozzá, hogy én biztosítom ezt, én meg emezt.” (Részlet a devecseri intézményvezetőkkel készített 
interjúból, 2013. február)
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ban azokra a közösségi célú beruházásokra volt-e szükségük a településeknek, 
amelyek megvalósultak.

Lokális szinten az érintettek között létrejövő kapcsolathálónak – a megyei 
védelmi bizottság tagjaiként – a helyi önkormányzatok meghatározó szereplői 
voltak, különösen az információk átadásában és fogadásában, valamint a helyi 
igazgatás szervezésében. Ma már tények bizonyítják, hogy az érintett települé-
sek önkormányzata és vezetése erején felül helytállt a vö rös iszap ka tasz tró fa-be-
a vat ko zásban.

Ahogy az első fejezetben bemutattuk, a három károsult települést – Deve-
csert, Kolontárt és Somlóvásárhelyt – eltérő gazdasági, társadalmi és irányítási 
helyzetben érte a katasztrófa. Egyrészt ezek együttesen határozták meg a ka-
tasztrófa-beavatkozás helyi szintű hatékonyságát, valamint a többi érintett sze-
replővel, illetve a károsultakkal való kommunikációt és együttműködést. Más-
részt a három önkormányzat három eltérő döntéshozatali típust testesített meg 
a katasztrófahelyzet kezelésében.

Devecserben a teljesen új önkormányzati vezetés a katasztrófát megelőző 
napon került megválasztásra, ezért hónapokig a „jó szándékú, de nagyfokú bizony-
talanság” jellemezte az önkormányzati működést. Noha a vezetőknek ember-
feletti erőfeszítéssel kellett felnőniük a helyzet kezeléséhez, de a kezdeti vezetési 
és információs-kommunikációs hiányosságok – ahogy majd a következőkben 
is látni fogjuk – tartósan rányomták a bélyeget az önkormányzat tevékenysé-
gének megítélésre. Az önkormányzat nagyon sok esetben inkább a felső veze-
tés (legyen az a kormány, vagy akár a Megyei Védelmi Bizottság) elvárásainak 
akart megfelelni, mint a helyi lakosságnak, annak érdekeit képviselve, amit  
a vizsgálatban résztvevők is megfogalmaztak:

„Nagy nyomás alatt voltak, felülről irányították őket, de sokkal kevesebb 
lenne az elégedetlenség, ha kevésbé hagyták volna magukat felülről irá-
nyítani…, jobban kiálltak volna a lakosságért.”

Ez a magatartás a nagy lélekszámú és társadalmilag megosztott települést nem 
hogy összefogta volna, hanem tovább mélyítette az amúgy is meglévő (például  
a cigány–magyar) ellentéteket.

Kolontáron az önkormányzati hatékonyságot nagyban meghatározta a ve ze - 
tés folytonossága, a tapasztalat, a kisebb és összetartóbb helyi közösség együtt mű- 
ködése a katasztrófára adott reakciók tekintetében. Ugyanakkor „a racionális, 
egyszemélyi és/vagy testületi döntéshozatal és felelősségvállalás” – különösen  
a kártalanítások idején – számottevően hozzájárult a helyi közösség meglazu-
lásához, a vélt vagy valós konfliktusok kiéleződéséhez és az irigység színre ke-
rüléséhez.

Somlóvásárhelyen ugyancsak folyamatosság jellemezte az önkormányzati ve - 
zetést, sőt egyfajta katasztrófakezelési helyzeti előnnyel is rendelkezetek: a ta-



62

vaszi áradás felkészülési gyakorlatot jelentett mind a vezetés, mind pedig a la-
kosság számára. Ez „a magabiztos, racionális” vezetési stílus a település javát 
szolgálta, de számos konfliktus forrása is volt, különösen a többi érintettel való 
együttműködésben.

A katasztrófahelyzetre adott gyors döntési helyzetek mellett egyfelől mind-
három önkormányzati vezetést jelentősen megterhelte a beérkezett adományok 
fogadása, kezelése. Másfelől az önkormányzatokra hárult az is, hogy a károsulti 
listát összeállítsák. Ez klasszikus harapófogó-helyzetbe hozta – egyik oldalról a 
segélyszervezetek, másik oldalról a lakosság felől – az önkormányzatokat, ami-
be eleve kódolva volt a konfliktus lehetősége.

Az önkormányzatok és a segélyszervezetek közötti hálózati kapcsolatok egy 
lehetséges formáját mutatja, hogy az adományok szétosztását Devecserben  
– szerződéses formában is – a Vöröskereszt vette át a települési önkormányzattól.

„A legfontosabb az, hogy a segélyezést a katasztrófa sújtotta területen  
a Katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal együttműködve végez-
zük. Ehhez az kell, hogy az önkormányzattól megérkezzen a legfontosabb 
információ, ez egyébként elég későn érkezett meg, azaz kik azok az em-
berek, akik érintettek a katasztrófában. Ugyanis, ez megint a normához 
tartozik, hogy mi nem vagyunk hivatottak eldönteni, mert nem ismerjük 
a helyszínt teljes alapossággal, hogy valaki érintett, nem érintett, rászo-
rult, nem rászorult. Az állami, önkormányzati szervezeteknek nem az  
a feladatuk, hogy a segélyszállítmányokat fogadják, hanem, hogy ezen in-
formációkat kiadják.”89

Ezzel az önkormányzat egy jelentős tehertől szabadult meg, ugyanakkor a nem 
megfelelő információáramlás a két szervezet között – amire a fenti idézet is utal 
– az adományok elosztásában jelentős konfliktusokat okozott (így fordulhatott 
elő a helyiek szerint például az, hogy egy család három LCD TV-t kapott, míg  
a másik egyet sem).

Összességében a károsult települések önkormányzatainak működését nagy-
ban meghatározta az a kiindulási helyzet, amelyben a katasztrófa érte őket, és 
ezen felül olyan szerepköröket kellett átvenniük mind az információszolgálta-
tással, mind pedig az adományok kezelésével kapcsolatosan, amelyre nem volt 
szervezeti gyakorlatuk, és ezért tevékenységükbe kódolva voltak a konfliktusok. 
A három önkormányzat között az együttműködést a közös érdekek alapozták 
meg, noha a károk súlyossága differenciálta a humanitárius segítségnyújtásban, 
illetve a kártalanításban való részesedésüket.

89 Részlet a Katolikus Karitász munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember
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d  A katasztrófa-, a rend- és honvédelem, a tűzoltóság egységei a vö rös iszap-
ka tasz tró fa-be a vat ko zásban

A katasztrófa-, rend-, és honvédelem, valamint tűzoltóság egységeinek a vö-
rösiszap-katasztrófában tanúsított szerepvállalásával csak érintőlegesen foglal-
kozott kutatásunk, mivel ebben a témában nagyon hamar megjelentek a szak-
szerű elemzések,90 illetve az általános jogok országgyűlési biztosa kiemelten 
vizsgálta a katasztrófavédelem tevékenységét.91 Ezért itt most csak azokra a lé-
nyeges dolgokra térünk ki, amelyek az egyes érintett (stakeholder) szereplőkkel 
való kapcsolatukat mutatják meg.

A katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, a tűzoltóság mellett a he-
lyi polgárőrség és a mentők, a Baptista Szeretetszolgálat mentőegysége vettek 
részt a mentésben és a kármentesítésben. Ahogy az első fejezet krónikájában ol-
vashattuk, Devecserben a rendőrség adta ki a riasztást és a tűzoltóság egységei  
8 percen belül a helyszínen voltak. Kolontáron a helyi polgárvédő egyesület tag-
jai érkeztek először a katasztrófa helyszínére mint érintett lakosok, és mint pol-
gárőrök is. A katasztrófa bekövetkezését követő néhány órán belül 153 hivatá-
sos, önkéntes tűzoltó, polgári védelmi dolgozó, közel 400 rendőr, 450 fő katona, 
50 fős vegyvédelmi egység érkezett a károsult településekre.

Szervezetileg a katasztrófa-beavatkozásért legmagasabb szinten a Kormány-
zati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse, illetve a Devecserben működő 
Vezetési Törzs felelt. Már az első napon kitelepült Devecserbe a Veszprém 
Megyei Védelmi Bizottság és a helyi védelmi bizottsággal kiegészülve hozta meg 
döntéseit a kármentesítés megindítására.

A katasztrófavédelmi szakértők ugyancsak hat szereplőt azonosítottak mint 
a vörösiszap-kármentésben meghatározó aktorokat. Ez a fajta megközelítés  
a kármentesítési feladatok szempontjából – ezt helyezve a középpontba – emel-
te ki és rangsorolta a szereplőket. A Megyei Védelmi Bizottság és a Katasztró-
favédelem Operatív csoportja ennek a hatszereplős mátrixnak a két ellentétes 
pontján helyezkedett el. Jól látható a polgármesteri hivatal és a Megyei Védelmi 
Bizottság szoros kapcsolata, és „távolsága” is a többi, kármentesítésben részt 
vevő szereplőtől.

Kiemelendő, hogy a civil szervezetek is bekerültek ebbe a feladatközpontú 
megközelítésbe, noha mint majd alább olvashatjuk, egyik civil- vagy segély-
szervezet sem kapott a katasztrófavédelemtől hivatalos értesítést a vörösiszap-
katasztrófáról. Tulajdonképpen a Civil Koordinációs Központ létrejöttétől 
tekintettek partnerként a segélyszervezetekre a kármentesítésben.

A katasztrófavédelem tapasztalatait összefoglalva ki kell emelni, hogy az 
elemző tanulmányok több helyen említik a nem megfelelő kommunikációt: „ahogy  

90 A katasztrófavédelem aktuális kérdései – a „vörös iszap” katasztrófa konferencia és work-
shop, szerk. Zsalkó István, Budapest, Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011.

91 2012-ben jelent meg az ÁJOB katasztrófavédelmi projekt jelentése. AJB 3764/2011.
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távolodtunk a katasztrófa helyszínétől, úgy egyre inkább torzult az információ és 
vált virtuálissá a világ”,92 illetve egyes szervezetek között az egyértelmű felelősség-
leosztás hiányát: „minden szervezet a legnagyobb odaadással végezte munkáját, de 
időnként nem látszott, melyiket ki vezeti, milyen felhatalmazással és feladattal.”93

5. ábra. A kármentesítés szereplői  
katasztrófavédelemi megközelítés szerint

Ezeket a megállapításokat támasztja alá a károsultak és önkéntesek körében 
végzett vizsgálatunk is.

„A Katasztrófavédelem legalább 4 napig azt sem tudta, mivel áll szemben, 
és ezért nem mert határozott utasításokat adni.”94

„A katasztrófavédelem, véleményem szerint, nem tett semmit abban  
a helyzetben, ezt szégyenteljes dolognak tartom. Nem tudtak arra nekem 
érdemben válaszolni, hogy vegyszeres vízzel felmoshatom-e a lakást, te-
hetem-e.”95

92 Szűcs József mk. ezredes (2011): A honvédségi erők helyszíni irányítása és annak tapasz-
talatai. = A katasztrófavédelem aktuális kérdései- a „vörös iszap” katasztrófa konferencia és 
workshop, szerk. Zsalkó István) Budapest: Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011, 84.

93 Szűcs József mk. ezredes (2011): A honvédségi erők helyszíni irányítása és annak ta-
pasztalatai = A katasztrófavédelem aktuális kérdései- a „vörös iszap” katasztrófa konferencia és 
workshop, szerk. Zsalkó István) Budapest: Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft, , 2011, 84.

94 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
95 Részlet a lakosság körében végzett interjús vizsgálatból, 2013. február
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„A szervezetek (lásd: Katasztrófavédelem) szervezettsége nem volt min-
den esetben megfelelő, de tekintettel kell hogy legyünk arra is, hogy ko-
rábban nem volt országunkban ilyen vegyi katasztrófa, így felkészületlen-
ségük és másoké is megoldódott.”96

Továbbá a katasztrófa elhárításában és a humanitárius segítségnyújtásban részt 
vevő érintettek közötti együttműködést nagyban nehezítette, hogy a Vezetési 
Törzs irányítása heti, kétheti váltásban cserélődött. Mindez sok esetben akadá-
lyozta az információcserét az együttműködő szervezetek között.

Fontos megjegyezni, hogy a tanulmányok szerint a vörösiszap-katasztrófa 
nemcsak a lakosságot viselte meg lelkileg, hanem a beavatkozó személyzet közül 
többek számára is komoly pszichés terhelést jelentett.

A katasztrófavédelem Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse, 
illetve a Devecserben működő Vezetési Törzs 2010. november 3-ig teljesített 
szolgálatot a katasztrófa sújtotta területen. A Vezetési Törzs ekkortól átalakult 
Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központtá (ÚKKK) és 2011. július elsejé-
ig vezette a mentesítési, helyreállítási, újjáépítési feladatok végrehajtását.

d  A segélyszervezetek szerepe és kapcsolatai a vö rös iszap ka tasz tró fa- 
be a vat ko zásban

Az események kezdetén a segélyszervezetek közvetlen bevonása a vörös-
iszap-katasztrófa elhárításában és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő 
érintettek hálózatába nem hivatalos információs csatornákon keresztül történt 
meg. Egyetlen segélyszervezet sem az Országos Katasztrófavédelemtől szerzett 
tudomást a vörösiszap-katasztrófáról, hanem a híradásokból vagy informális 
úton. A Katolikus Karitász egyházmegyei vezetője „véletlenül” éppen a környé-
ken járt, a Vöröskereszt megyei igazgatóját a helyi vöröskeresztes csoport veze-
tője értesítette, míg a többi szervezet főként az internetes hírforrásokból szerez-
te információit. Gyakorlatilag a Vöröskereszt, a Karitász és egy civil szervezet, 
az ajkai Kristály-völgy Egyesület 2-3 órán belül, míg a többi szervezet körülbelül 
este hét órára volt a katasztrófa sújtotta településeken az első segélyszállítmá-
nyokkal. A helyzetet különösen nehezítette, hogy ebben az időben még folytak  
a borsodi árvíz helyreállítási munkálatai, tehát a Máltai Szeretetszolgálat, az 
Ökumenikus Segélyszervezet és a Katolikus Karitász szervezeti erőforrásai ebbe 
a térségbe voltak csoportosítva.

„A normális menet az lett volna, meg hát az, hogy a katasztrófavédelem 
abban kérne tőlünk segítséget, amit ő nem tud megoldani. Egy katasztró-
fa során vannak olyan feladatok, amit egy állami szervnek kell megoldani, 

96 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
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de vannak olyan feladatok, ami a segélyszervezetekre hárul. Amikor mi 
a médiából értesültünk róla, és aki éppen ráért, az vállalhatta azt, hogy 
lemegy oda.”97

Meg kell jegyezni, hogy a vörösiszap-katasztrófát követően megszületett Ka-
tasztrófavédelmi Törvény rendezi a katasztrófavédelem és a segélyszervezetek 
közötti együttműködést. A Belügyminisztérium és a Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság együttműködési megállapodást kötött az öt nagy segélyszervezettel, 
hogy koordinálják tevékenységüket. Összességében tehát megállapítható, hogy 
a vörösiszap-katasztrófa alapjaiban átrendezte a magyar katasztrófavédelem 
stakeholdereinek kapcsolatát: az ad hoc jellegű informálást és együttműködést 
szerződéses, törvényileg szabályozott együttműködés váltotta fel.98

A vörösiszap-katasztrófa idején, a főként nemzetközi segélyezési gyakorlatot 
szerzett hazai szervezetek, a klaszter típusú segélyezést próbálták több-keve-
sebb sikerrel adaptálni. A klaszter-megközelítés elvi alapja a szoros partnerség  
a klaszterek kulcsszereplői között. Ez tartalmában a kiszámíthatóságon, a ka-
pacitások felelősségteljes felhasználásán, a koordináción és az elszámoltatha-
tóságon nyugszik.99 A klaszterek szerint humanitárius segítségnyújtás a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a segélyszervezetek terület és tevékenység alapján 
rendeződnek klaszterekbe.

Végül is, a területi klaszter-felosztás szerint az Ökumenikus Segélyszervezet 
Kolontáron, míg a többi szervezet Devecserben működött közre a humanitári-
us segélyezésben, ezzel a Karitász, a Málta és a Vöröskereszt között szorosabb 
együttműködés alakult ki. Helyzeti előnyt jelentett, hogy a négy segélyszervezet 
közül a Vöröskeresztnek Devecserben és Kolontáron, míg a Katolikus Karitász-
nak Devecserben volt helyi csoportja. Ki kell emelni, hogy a helyi katolikus plé-
bánia a katasztrófa első időszakában a mentés és az adományozás központja volt.

A történelmi egyházak mellett számos kisegyház is részt vett az adományok 
és az önkéntesek szervezésében, de ők csak lazán kötődtek az érintettek háló-
zatához.

A segélyszervezetek között – a Vöröskereszt kivételével – partnerségi együtt - 
működés jött létre 2010. október végétől, amelynek koordináló szerve a Civil 
Humanitárius Koordinációs Központ lett. (Ma már azonban abban megoszla-

97 Részlet a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársával készült interjúból, 2012. 
szeptember.

98 A 2012-es viharkároknál már a Katasztrófavédelem vette fel a kapcsolatot például a Máltai 
Szeretetszolgálattal.

99 Stoddard Abby et al (2007), Cluster Approach Evaluation. OCHA Evaluation and Studies 
Section. Overseas Development Istitute, United Kingdom. 1–49. http://www.odi.org.uk/sites/
odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4955.pdf
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nak a segélyszervezetek munkatársai közötti vélemények,100 hogy korábban nem 
volt partnerségi jellegű egyeztetés a hazai segélyszervezetek között.)

„Eddig az volt a gyakorlat, hogy mindegyik szervezet önállóan döntötte 
el, hogy akar-e tevékenykedni, mit és hol. Aztán nagy nehezen időnként 
létrejött egy koordinációs fórum, először például 2001-ben a beregi árvíz-
nél, aztán 2010-ben a borsodi árvíznél. …Itt a négy egyházi hátterű szer-
vezet – majdnem a Karitatív Tanács mintájára – megállapodott abban, 
hogy mire terjed ki ez a koordinációs mechanizmus és milyen gyakran 
egyeztet. Gyakorlatilag hetenként, szerdánként a kolontári önkormány-
zat testületi termében ült össze a négy szervezet. Meghívtuk természete-
sen a Vöröskeresztet, ami akkor is bejelentette, majd utána is bejelentette, 
hogy ők ebben a formában nem fognak csatlakozni. Az egésznek a háttere 
az volt, hogy ők végig meg akarták őrizni az önállóságukat; »ők nem fog-
ják korlátozni semmilyen formában a tevékenységüket«.”101

„A CHKK-ban mi, azt mondhatnám, »ENSZ-megfigyelőként« vettünk 
részt, nem tudtunk illeszkedni, szakmai, elvi különbségek voltak köztünk. 
Meg aztán nem akartunk belemenni, ki akartunk maradni abból a rivali-
zálásból, pozícionálásból, ami ott folyt. Nekünk a kapott adományokat ki 
kellett osztani, mert nagyon sok gyors lejáratú élelmiszer volt közte. Mit 
csináltunk volna azokkal, ha betartjuk a kéthetenkénti osztást, és lejár-
nak? Hogy számoltunk volna el adományozóink felé? Én csak az Országos 
Központ felé tartozom elszámolással. Egyébként a Vöröskereszt alkalmas 
lett volna az egész katasztrófa segélyezésének megoldására, míg példá-
ul más, kisebb szervezetnek alig ötéves gyakorlata van ezen a területen. 
Egyébként nekünk szerződésünk volt a devecseri önkormányzattal a se-
gélyáru raktározására és kiosztására. Szerintem ilyen esetekben jó, ha egy 
külső szervezet irányítja a segélyszervezeteket is, és erre a Katasztrófavé-
delem a legalkalmasabb, hiszen ő hozott rendszert az egész katasztrófa-
elhárításba… A különbség a szervezetek között az, hogy a Vöröskereszté 
törvényileg is le van szabályozva, mi szuverén szervezet vagyunk, ezért 
sokkal jobban is tudtunk reagálni. Mi az embert kell, hogy nézzük, és azt 
kell betartani, ami elő van írva.”102

100 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa szerint „Felsőzsolcán volt az, hogy össze-
ültünk és megbeszéltük, hogy melyik szervezet mit csinál, bár már korábban is volt egyeztetés  
a szervezetek között, de nem volt ilyen mély. A Reformátusok vitték a konyhát, a MÖSZ utalványt 
osztott, a Karitász tatarozott. Zsolcán rengeteg adomány összegyűlt, és ott vezettük be az ado-
mánykártyát is. Szóval ez a CHKK, még ha ilyen hangzatos nevet is adunk neki, és egyesek ennek 
a vezetőjeként akartak tündökölni, nem itt jött létre, ez már korábban is működött.”

101 Részlet az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember
102 Részlet a megyei Vöröskereszt munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember
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A segélyszervezetek együttműködését elemezve meg kell jegyezni, hogy egyrészt 
a vörösiszap-katasztrófa példa nélküli természeti és környezeti pusztítása és 
tragikus jellege miatt sem nemzetközi, sem hazai szinten nem nagyon voltak 
arra nézve tapasztalatok, hogy melyek a hatékony beavatkozás módszerei. Más-
részt a közvetlenül károsultak (akiknek háza, és/vagy ingósága megsemmisült) 
száma mintegy 350 családot tett ki. Ezt a károsulti létszámot erőforrásait te-
kintve (az országos szintű, nagy mértékű adományozás révén) a négy nagyobb  
segélyszervezet bármelyike képes lett volna egyedül is ellátni. Harmadrészt a fel- 
fokozott társadalmi- és média-figyelem szinte kikényszerítette a katasztrófa el-
hárításában érintett minden szereplő együtt és egyszerre való részvételét és be-
avatkozását, ami a katasztrófa méreténél nagyobb erőforrás-allokálást jelentett.

„Nagyjából október végére kialakul az ellátotti létszám, hogy mennyi em-
ber a közvetlen károsult. Itt még nem, de majd a szervezetek nagyjából 
felosztják, hogy arányos mennyiségben vegyenek részt az ingatlanpótlás-
ban. Az egy hatalmas önmérséklet, hogy egy olyan szervezet, amelyiknek  
200 milliója van, a másiknak 500 milliója, a harmadiknak meg csak 30 mil- 
liója, mégis egyenlő számú ellátotti létszámot vállalnak. Ez a nagyoktól 
elég nagy önmérsékletet kívánt. Nyugodtan mondhatta volna szinte bár-
melyik szervezet Devecserben – a Baptisták és a Reformátusok kivételé-
vel –, vagy például a két katolikus szervezet, hogy mi majd mindent meg-
csinálunk. Nem azért, mert annyira büszkék voltak, ez egy extrém helyzet 
volt, mert annyi pénz volt, és így lettek kompromisszumok.”103

Összességében tehát a Civil Humanitárius Koordinációs Központ egy szakmai-
információs alhálózatnak is volt tekinthető az érintettek hálózatán belül, amihez  
a Vöröskereszt csak lazán kötődött, kapcsolatai inkább a kormányzati érintet-
tekkel volt szoros. Míg a négy egyházközeli segélyszervezet a katasztrófavéde-
lem egyenlő partnereként kívánt fellépni a Civil Humanitárius Koordinációs 
Központon keresztül, addig a Vöröskereszt felfogásában a Katasztrófavédelem-
nek való alárendelődés kapott prioritást.

d  A civil szervezetek és a helyi közösségek szerepe és kapcsolatai a vö rös-
iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zásban

A vörösiszap-katasztrófa elhárításában és a humanitárius segítségnyújtás-
ban részt vevő civil szervezetek két típusát lehetett azonosítani: a segítő, illetve 
az érdekvédelmi szervezeteket. A segítő célú, lokális civil szervezetek közül ki 
kell emelni a helyi polgárőr és tűzoltó szervezeteket, akik az első óráktól részt 
vettek a mentésben és később a katasztrófavédelem szervezetrendszerébe in-

103 Részlet az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával készült interjúból.
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tegrálódtak. Az ajkai Kristály-völgy Egyesület szintén, már a katasztrófa első 
óráiban Devecserben volt, majd pedig a kolontári lakosság kitelepítésekor meg-
szervezte a sportcsarnokban való ellátásukat, valamint az Ajkán albérletben 
lakó károsultak rendszeres támogatását. Az Egyesület lazán kötődik az általunk 
felrajzolt érintettek hálózatához, tevékenysége is inkább ismert és elismert Aj-
kán, mint a károsult településeken.

Két egyesület jött létre a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak érdekvédel-
mi képviseletére. Az „Esélyt az életre a vörösiszap-katasztrófa után” Egyesü-
let104 közel 80 olyan devecseri, kolontári és somlóvásárhelyi tagot számlál, akik 
a közvetetten károsultak köréből kerültek ki. Az egyesület létrejöttének gyújtó-
pontja az volt, hogy „az embereket kifelejtették a döntéshozatalból, és hogy ne 
közösségi dolgokra költsék a Kármentő Alap pénzét, hanem az emberekre.”105 
Ezért az egyesület 2011. december 19-én félpályás útlezárással egybekötött tün-
tetést szervezett.106 Ezzel a radikális akcióval – ami, úgy gondoljuk, részben az 
érintett felek között kialakult elmérgesedett kommunikáció, részben az egyesü-
let mögött megbújó „külső” törekvések eredményeképpen jött létre – az egye-
sület kiilleszkedett az általunk felvázolt érintettek hálózatából.

Sajnálatos ez azért is, mert további törekvéseik „a Lőrinte-pusztán élők kár-
talanítása, új lakásokba való elhelyezése, ahol 35 felnőtt és 15-20 gyerek él”, va-
lamint „a normális orvosi ellátás”, „a tározó letakarása” mind olyan közösségi 
problémák, amelyekre a kormánynak és önkormányzatoknak megoldást kellett 
volna találniuk.

A követelések szükségességét támasztották alá kutatási eredményeink is, mi-
szerint:
• a rendszeres orvosi szűrővizsgálatokat mind a közvetlenül, mind pedig  

a közvetetten károsultak több mint kétharmada, de leginkább a devecseriek, 

104 Az egyesületet nem a helyiek alapították, hanem az LMP-hez közeli radikális zöld irányzat 
egyik képviselője jegyeztette be, aki a portugál Marisa Matias EP-képviselő szakértőjeként műkö-
dött közre „One step from hell – the tragedy of red sludge in Hungary” kiadvány szerkesztésében, 
amit a képviselőnő Paulete Matosszal együtt jegyez.

105 Részlet „Esélyt az életre a vörösiszap-katasztrófa után” Egyesület tagjaival készült interjúból.
106 „Megkezdődött a tavaly októberi vörösiszap-katasztrófa károsultjainak félpályás útlezá-

rással egybekötött demonstrációja a 8-as főút devecseri elágazója után; a Körmend irányába tartó 
oldalon hétfőn kora reggel már több mint húsz autóból álló kocsisor foglalja el az utat.[…] Az 
„Elég volt!” mottóval közzétett, a helyszínen az arra járó autósoknak kiosztott kiáltványukban azt 
követelik, hogy őket is vonják be az adományok elosztásába, illetve dönthessenek arról, mire van 
a három település lakosságának szüksége. Almási János, a civil szervezet elnöke azt mondta: a ka-
tasztrófa sújtotta települések valamennyi lakosát károsultnak tekintik, ezért – véleményük szerint 
– nekik is járna kárpótlás az elszenvedett károkért. Közlése szerint a kármentő alap pénzeinek 
felhasználásáról népszavazást kezdeményeznek. A vörösiszap-katasztrófa által sújtott települése-
ken élők érdekeinek képviseletére tavaly márciusban alapítottak egyesületet devecseri, kolontári 
és somlóvásárhelyi lakosok, a szervezetnek jelenleg több mint száz tagja van.”

Forrás: http://www.hir24.hu/belfold/2011/12/19/tuntetnek-a-vorosiszap-karosultak/
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az alacsony iskolai végzettségűek, a gazdaságilag inaktívak és a romák na-
gyon szükségesnek tartanák.

• A folyamatos légszennyezettség mérését ugyancsak nagyon fontosnak 
tartaná a megkérdezettek 66 százaléka, közülük is legfőképpen a közvet-
lenül károsultak, a kolontáriak és a nem roma származásúak, a családosok, 
tehát azok a társadalmi csoportok, amelyek a legveszélyeztetettebbnek te-
kinthetők.

A másik érdekvédelmi egyesület „A vörösiszap károsultjaiért kiemelkedően 
közhasznú Egyesület” egyaránt tagjai között tudhat közvetlenül és közvetetten 
károsult lakosokat. Inkább a helyi együttműködésekre alapozza, alapozná tevé-
kenységét, de az önkormányzattal nem sikerült kialakítaniuk megfelelő partneri 
viszonyt. Ez az egyesület csak ad hoc módon tudott becsatlakozni a vörösiszap-
katasztrófa elhárításában és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő érin-
tettek hálózatába.

Egy katasztrófahelyzetben az elsődleges segítség a településeken élőktől jön, 
de a vörösiszap-katasztrófa idején a környező települések lakói is megmozdul-
tak a károsultak megsegítésére.

A vizsgált települések összetartó erejét jól mutatja, hogy eredményeink 
szerint a lakosság helytállását a katasztrófa idején a kolontáriak 76,3 szá- 
zaléka teljesen megfelelőnek ítélte, míg ez a somlóvásárhelyiek esetében  
62,5 százalék, a devecserieknél pedig 61,5 százalék volt. Részletesebben nézve  
a nők, az alapfokú végzettségűek, a közvetetten károsultak és romák kéthar-
mada értékelte a károsult települések lakosságának helytállását teljesen meg-
felelőnek, míg a férfiak, a felsőfokú végzettségűek, az aktív foglalkoztatási 
helyzetűek és legfőképpen a közvetlenül károsultak inkább csak megfelelőnek vél- 
ték ezt.

Összességében eredményeink is azt mutatták, hogy a helyi közösségek vi-
szonylatában a katasztrófa egyfelől megmutatta az összefogás erejét, másfelől 
a kárpótlás pedig felerősítette a meglévő feszültségeket, vagy pedig újakkal ter-
helte meg.

d  A magánadományozók szerepe és kapcsolatai a kárenyhítésben
A magánszemélyek és a vállalatok pénz- és tárgyi adományaikat szervezetten 
négy csatornán – a Nemzeti Segélyvonalon, az Adományvonalon, a segély-
szervezeteken és a gyűjtőpontokon – keresztül juttathatták el a károsultakhoz.  
A Nemzeti Segélyvonal révén a négy egyházközeli segélyszervezethez 318 mil-
lió forint, illetve az Adományvonal által a Vöröskereszthez 206 millió forint 
felajánlás érkezett. Ezenkívül a segélyszervezetek gyűjtése során 623,5 millió fo-
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rint adomány érkezett be magánszemélyektől.107 Az így összegyűjtött pénzado-
mányok nagyságát jól mutatja, hogy ez 2010-ben a 64 ezer nonprofit szervezet 
magánadományból származó bevételének közel 1,5 százalékát tette ki.

A segélyszervezetek közül főként a Vöröskereszt fogadta a vállalati adomá-
nyok azon részét, amely a közvetlenül károsult lakosság ingatlanpótlását volt 
hivatva fedezni. Az egyéni és vállalati adományok másik jelentős része mint 
közcélú adomány a Kármentő Alaphoz futott be.108 Számtalan, névtelen adomá-
nyozó is segítette a bajbajutott települések lakóit természetbeni adományokkal 
személyesen, vagy a gyűjtőpontokra eljuttatva azokat. Az interneten elérhető 
adatforrások alapján az egész országra kiterjedően 159 adománygyűjtő pontot 
regisztráltunk.

A magánadományozók felől vizsgálva a vörösiszap-katasztrófa elhárításában 
és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő érintettek kapcsolathálózatát, 
három dolgot szükséges kiemelni. Egyrészt az adományokat személyesen el-
juttatók körét, akiknél sok esetben a segítő szándék mellett a bizalom- és infor-
mációs deficit állt fenn a szervezett adománygyűjtéssel szemben. Másrészt az 
egyéni adományok gyűjtése – az ország minden részéből áradó segítő szándék 
eredményeképpen – rendkívül koordinálatlan volt. Így a károsultak számára 
szükséges dolgokból sok esetben hiány volt, míg más, a szükséghelyzetben ke-
vésbé hasznosítható adományok garmadával álltak a raktárakban. Harmadrészt 
– az előbbiekkel összefüggésben is – a humanitárius segélyezésben általánosan 
is jelentkező probléma: a magyar adományozói kultúra fejlesztésének szük-
ségessége, különösen a tárgyi adományozások terén. Ahogy az alábbi idézet is 
mutatja, a segélyszervezeteket anyagilag és emberi erőforrás tekintetében is je-
lentősen megterhelik a „rossz” tárgyi adományok.

107 Lásd még: A segélyszervezetek forrásai a vörösiszap-katasztrófa segélyprogramban című 
fejezetet.

108 A Kármentő Alap közhasznúsági jelentése szerint 2010-ben 807,2 millió forint volt a ma- 
gánszemélyek (az összes: 47,6 százaléka) és 720,7 millió forint a vállaltok befizetése (az összes  
42,5 százaléka), míg önkormányzatoktól 120,7 millió forint érkezett (az összes 7,2 százaléka).  
Külföldi magánszemélyek adománya 27,5 millió forint, míg a vállalkozásoké, szervezeteké 19,1 mil- 
lió forint volt (ezek együtt az összes bevétel 2,7 százalékát tették ki). 2011-ben 12,2 millió forint 
érkezett magánszemélyektől (az összes 3,5 százaléka), 124,2 millió forint vállalkozásoktól, szerve-
zetektől (az összes 35,7 százaléka), önkormányzatoktól pedig 1,9 millió forint (az összes 0,6 szá-
zaléka). Külföldi magánszemélyek adománya 2011-ben 637,2 ezer forint (az összes 0,2 százaléka) 
és vállalatoké, szervezeteké pedig 208,8 millió forint (az összes 60 százaléka) volt. http://www.
karmentobizottsag.hu/upload/2011/kozhasznusagi_jelentes.pdf „Kiemelten támogatta az alapot 
az AUDI Hungária Kft., a Magyar Villamos Művek Zrt., az OTP Bank Nyrt., a Paksi Atomerőmű Zrt.  
és a Soros Alapítvány. Több önkormányzat is jelentős összeggel támogatta a rászorulókat:  
Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzat, Tiszakécske Város Önkormányzat, valamint George Pataki, New York állam volt 
kormányzója is nagymértékben segítette az adománygyűjtést.”
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„Ugyanakkor 7 tonnát tett ki az a lom-adomány, amit semmire sem tud-
tunk használni. Gondoljon bele, egytonnás konténer 40 000 forintba ke-
rül. Sokan úgy gondolják, hogy az adományozás az a lomtalanítás, és nem 
lehet megsérteni, hiszen Ő az adományozó.”109

Úgy véljük, a konkrét eseten is túlmutatva, mindenképpen szükséges lenne, 
hogy „békeidőben” a segélyszervezetek megfelelő kampányt indítsanak a hazai 
adományozói kultúra fejlesztéséért.

d  Az önkéntesek szerepe és jellemzői a kárenyhítésben
A katasztrófa elhárításában és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő ön-
kéntesek számát naponta 600 és 1000 fő közé tette a katasztrófavédelem, illetve 
a segélyszervezetektől származó források.110 Az önkéntesek és munkájuk olyan 
humánerőforrást és idő-adományt jelentenek a katasztrófák idején, amelyek ki-
egészítik a katasztrófavédelem és a segélyszervezetek erőforrásait.

A válaszadók adatai alapján a vörösiszap-katasztrófa tipikus önkéntese az 
a budapesti, Budapest környékén élő vagy Veszprém megyei, átlagosan 35 éves, 
inkább férfi és házas volt, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezett, 
jobb anyagi körülmények között élt és gazdaságilag aktív volt.

Kiemelendő, hogy más önkéntes kutatások eredményeivel111 összevetve azt 
találtuk, hogy a vörösiszap-katasztrófa elhárításában a 26–45 éves korosztály-
ból azok aktivizálódtak, akik egyébként is végeztek önkéntes munkát más szer-
vezeteknél.

„Az önkéntes munka során nagyon sok budapesti ismerősömmel talál-
kozhattam, valahogy akaratlanul is találkoztak azok az emberek, akik 
egyébként is „hajlamosak” az önkénteskedésre.”112

A vörösiszap-katasztrófa elhárításában és a humanitárius segítségnyújtásban 
részt vevő érintettek hálózatához az önkéntesek valamivel több mint a fele  
a segély- és civil szervezeteken keresztül szorosabban, míg kétötödük lazábban 
kapcsolódott, azaz nem szervezetten, hanem spontán érkezett a katasztrófa 
helyszínére. Eredményeink arra utalnak, hogy – a katasztrófa-beavatkozás szer-
vezése, de önkéntes-menedzsmenti szempontból is – a nagyszámú, spontán ér-

109 Részlet a Vöröskereszt munkatársával készült interjúból, 2012. szeptember.
110 Dobson Tibor, a Katasztrófavédelem szóvivője 2010. október 15-i nyilatkozatában 600 fő 

(http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk = 154078), míg a Katolikus Karitász közel 1000 fő önkén-
tesről tesz említést. http://www.karitasz.hu/projektek/projektek-2010/vorosiszap-ar/beszamolo.

111 Lásd Bartal Anna Mária–Kmetty Zoltán (2011), A magyar önkéntesek motivációi – a Ma- 
gyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján, Civil Szemle, 4. sz.

112 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április.



73

kező önkéntesek szervezésére, foglalkoztatására, ellátására az érintett szerveze-
tek nem voltak felkészülve. Mindezek olyan általános tanulságok, amelyek már 
túl is mutatnak a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás értékelésén.

A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás  
és a humanitárius segítségnyújtás érintettjei (stakeholders)  

helytállásának vizsgálata

Egy katasztrófa utólagos vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy a katasztró-
fa-elhárításban és a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő érintettek 
(stakeholderek) helytállását és tevékenységét is felmérjük.113 Kutatásunkban 
elsősorban annak a hat érintettnek (stakeholdernek) a vizsgálatára koncentrál-
tunk, akiket az előbbi fejezetben bemutattunk. Ugyanakkor a fókuszcsoportos 
interjúk arra késztettek bennünket, hogy felmérjük további szereplők, úgymint 
a hitel- és biztosító intézetek (bankok, biztosítók), a családi, szomszédsági háló-
zatok (családok, rokonok, szomszédok), valamint a közvetlenül, vagy közvetet-
ten károsult egyének önmaguk szerinti helytállását a katasztrófa idején.

d  Először a három katasztrófa sújtotta település, Kolontár, Devecser és Somló-
vásárhely válaszadóinak véleménye szerint nézve az egyes szereplők helytállá-
sát, három különböző példát láthatunk arra, hogy a katasztrófahelyzet kezelését 
kiknek a helytállása határozta meg. Általánosságban elmondható, hogy – a ban-
kok és a biztosítók kivételével – minden érintett szereplő helytállását a megfele-
lőhöz közeli vagy annál jobbra értékelték a válaszadók.

A devecseri megkérdezettek megítélése azt tükrözi, hogy ott elsősorban  
a segélyszervezetek helytállása határozta meg a katasztrófa kezelését, amit ki-
egészített a családi, rokoni helytállás, valamint a hivatásos mentők szerepválla-
lása. A saját helytállás és helyi közösség megítélése – ami gyengébb volt, mint  
a kolontári, de erősebb, mint a somlóvásárhelyi – csak ezek után következett.

A kolontári válaszadók elsősorban a családi, szomszédsági, illetve a civil- és 
karitatív szervezetek, valamint saját maguk, és csak ezt követően a helyi kö-
zösség helytállását értékelték a legmagasabbra a katasztrófahelyzet kezelésével 
kapcsolatban. Mindezek azt mutatják, hogy a falusias településen a helyi közös-
ségi helytállás mellett a hivatásos mentők, illetve a civil karitatív szervezetek 
voltak a katasztrófa kezelésének meghatározó szereplői.

113 A válaszadóknak egy ötfokú skálán kellett értékelniük az egyes szereplők helytállását ahol 
1 = egyáltalán nem volt megfelelő, míg 5 = teljesen megfelelő volt.
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4. táblázat. „Hogyan értékeli az alábbi szervezetek/emberek helytállását  
a katasztrófahelyzet kezelésével kapcsolatban?”  

– devecseri, kolontári, somlóvásárhelyi válaszadók (átlag)

Devecseri 
válaszadók

Kolontári 
válaszadók

Somlóvásárhelyi 
válaszadók

Kormányzati szereplők 4,01 4,27 3,72
Katasztrófa-, rend-, honvédelmi 
szervezetek és tűzoltóság 4,49 4,26 4,11

Segélyszervezetek, civil szervezetek, 
önkéntesek, egyházak 4,62 4,64 3,98

Hitel- és biztosítóintézetek 3,05 3,08 2,45
Helyi közösség 4,2 4,4 3,97
Családi, szomszédsági hálózatok 4,58 4,7 4,07
Saját maga 4,41 4,63 4,02

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

A fenti táblázat eredményei alapján legszembetűnőbb, hogy a somlóvásárhelyi 
megkérdezettek minden szereplő helytállására alacsonyabb értékelést adtak, 
mint a másik két településen megkérdezettek. Ennek hátterében, úgy véljük, az 
állhat, hogy a katasztrófa területileg jobban érintette Kolontárt, Devecserben 
pedig több volt a károsult, így Somlóvásárhelynek mind a segélyekből, mind az 
intézményi segítségből sokkal kevesebb jutott. A somlóvásárhelyiek sok esetben 
joggal érezhették azt, hogy magukra maradtak, hiszen a katasztrófában a hiva-
tásos mentőkön túl leginkább a szűkebb családi, szomszédsági kapcsolataikra és 
saját magukra számíthattak. Ezt egészítette ki vélemények szerint a helyi közös-
ség és a civil- és karitatív szervezetek helytállása.

A kormányzati, önkormányzati szereplők helytállását mindhárom települé-
sen – a többi szereplőhöz viszonyítva – a „megfelelő” közeli átlagpontokkal ér-
tékelték a válaszadók. Devecserben a kormány helytállását a katasztrófahelyzet 
kezelésében a válaszadók fele magasabbra értékelte, mint a helyi, vagy a megyei 
önkormányzatét. Mindez utalhat arra, amit az előző fejezetekben is leírtunk, 
hogy a helyi önkormányzat nem mindig állt a helyzet magaslatán a lakossággal 
való kommunikációban, illetve nem tudta kellőképpen megjeleníteni, a maga 
javára fordítani a kármentesítésben betöltött szerepét, hanem ezt „átengedte”  
a kormányzati szereplőknek.

A kolontári válaszadók körében a fentiekhez képest más sorrend alakult ki  
a kormányzati, önkormányzati szereplők katasztrófahelyzetben tanúsított helyt-
állását illetően: a válaszadók 69 százaléka „teljes mértékben elégedett” volt  
a helyi önkormányzat helytállásával, míg a kormányéval csak valamivel több 
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mint a felük, illetve a megyei önkormányzatéval már csak 49 százalékuk. Ko-
lontáron a helyi önkormányzatba vetett bizalommal lehet magyarázni ezt a sor-
rendet, illetve azzal, hogy a kolontáriak kevéssé érzékelhették a kormányzati 
helytállást, hiszen „mindenről Devecserben határoztak”.

Mindezekkel szemben a somlóvásárhelyi válaszadók voltak a legkritikusab-
bak, a kormányzat, a helyi és megyei önkormányzat helytállásával a válaszadók 
jóval több mint fele nem volt elégedett (csak 41 százalékuk ítélte „teljes mér-
tékben megfelelőnek” a helyi önkormányzat helytállását, míg a megyei önkor-
mányzatét 28 százalékuk, és a kormányét pedig csak 15 százalékuk).

A katasztrófa-, a rend és honvédelemi egységek, valamint a tűzoltók helyt-
állását az átlagpontok alapján a devecseri válaszadók értékelték a legmaga-
sabbra (M = 4,49), míg a somlóvásárhelyiek a legalacsonyabbra (M = 4,11). 
Ugyanakkor érdemes megnézni, hogy ha az összes szereplő helytállásához vi-
szonyítjuk a katasztrófa-, a rend és honvédelemi egységek, valamint a tűzoltók 
helytállásának megítélését, akkor az előzőekkel ellentétes eredményt kapunk.  
A somlóvásárhelyiek számára ezen szereplők helytállása volt a legelismertebb,  
a devecseriek pedig a második helyre, míg a kolontáriak az utolsó előttire rang-
sorolták őket. A bankok kedvezőtlen megítélésében mindenképpen szerepet 
játszott az, hogy a károsult ingatlanok közel egyharmadát (108-at) terhelt a zá-
logjog valamely fajtája, elidegenítési és terhelési tilalom, vagy éppen végrehajtá-
si jog. Az abszurd helyzetet jól mutatja, hogy a károsultak 3-6 hónapos fizetési 
haladékot kaptak, noha ingatlanaikat elvesztették!

A biztosítók tevékenységével az összes válaszadó 66 százaléka nem volt elé-
gedett. Az elégedetlenség legfőbb oka a nem megfelelőnek tartott kártérítési 
összeg, valamint hiába volt biztosításuk, de kárukra nem fizetettek a biztosítók.

d  Amennyiben a károsulti alminták szerint vizsgáltuk az egyes szereplők helyt-
állását a katasztrófa kezelésével kapcsolatban, azt találtuk, hogy a közvetlenül 
károsultak (átlagosan) elsősorban
• családjuk (M = 4,79),
• az önkéntesek (M = 4,79) majd pedig
• szomszédaik (M = 4,68), illetve
• saját maguk (M = 4,64) helytállását értékelték a legmagasabbra.

Esetükben tehát a közvetlen, fizikai, érzelmi, segítő helytállásnak volt a legna-
gyobb értéke, amit főként a nők, a családosok, a nyugdíjasok, az érettségizettek 
és a szakmunkás végzettségűek, a településhez erősen kötődőek, és a nem ro-
mák értékeltek magasabbra.

A kormányzati, önkormányzati szereplők közül a kormány kapta a legma-
gasabb átlagértéket (M = 4,1), míg a helyi önkormányzatok a legalacsonyabbat  
(M = 3,63), de ezek a megítélések is még a „megfelelő” értékhatár közelében voltak.
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Úgy véljük, ennek hátterében egyrészt az állhat, hogy a mindennapi „harco-
kat” az önkormányzatoknak kellett megvívniuk. Másrészt, ahogy már korábban 
utaltunk rá, a károsulti listák összeállításánál a helyi önkormányzatok egy ha-
rapófogó-helyzetbe kerültek, amibe eleve kódolt volt a konfliktus lehetősége.

A helyi önkormányzatok helytállásával elégedetlenek a közvetlen károsultak 
közel 20 százalékát tették ki, akik igen heterogén összetételű csoportot alkottak. 
Leginkább jellemző volt rájuk, hogy erős települési kötődésük van, gazdaságilag 
aktívak, sőt családjukban több foglalkoztatott is van, akik tehát úgy gondolták, 
hogy anyagilag a legtöbbet vesztettek a katasztrófában.

A katasztrófa-, rend- és honvédelmi egységek, illetve a tűzoltó szervezetek 
helytállását a „megfelelő–teljesen megfelelő” tartományba helyezték el a köz-
vetlenül károsult válaszadók, sőt a tűzoltók munkáját övezte a legnagyobb elis-
merés (M = 4,64), ami egyébként megegyezett a kérdezettek saját helytállásának 
értékelésével is.

6. ábra. „Hogyan értékeli az alábbi szervezetek/emberek helytállását  
a katasztrófahelyzet kezelésével kapcsolatban?”  

– közvetlenül és közvetetten károsult alminta (átlag)

Az önkéntesek mellett a segélyszervezetek helytállására is magas átlagpontokat 
(M = 4,63) adtak közvetlen károsult válaszadók, így értékelve a katasztrófahely-
zetben tanúsított magatartásukat.
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Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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A fenti ábrán jól látható, hogy a közvetetten károsult válaszadók a kormány 
és a családi–szomszédsági hálózatok kivételével minden szereplő helytállására 
magasabb átlagpontokat adtak, mint a közvetlenül károsultak. Esetükben is az 
önkéntesek, a segélyszervezetek, illetve a tűzoltók helytállása volt a legmaga-
sabbra, míg a bankoké és a biztosítóké a legalacsonyabbra értékelt.

d  A devecseri roma válaszadók értékelését vizsgálva azt találtuk, hogy a csa-
ládi helytállást (M = 4,72) értékelték a legmagasabbra, ami abból is eredhet, 
hogy a dankótelepi romák szoros családi közösségben élve, elsősorban család-
jukra és saját magukra számíthattak a bajban. Körükben igen magas volt a saját 
helytállás értékelése is, amit megerősített az is, hogy több roma lakos kapott ki-
tüntetést a katasztrófa második évfordulóján azért a helytállásért, amit a mentés 
során tanúsított.

A roma válaszadók ugyancsak nagyra tartották az önkéntesek (M = 4,61) és 
a segélyszervezetek (M = 4,54), tevékenységét, míg a katasztrófa-, rend- és hon-
védelmi szervezetek közül a honvédség helytállását értékelték a legmagasabbra 
(M = 4,51).

Sajátos képet látunk, ha a kormányzati, önkormányzati helytállás értékelését 
nézzük a roma válaszadók minősítése alapján: a kormányzat helytállását jóval 
magasabbra értékelték (M = 3,73), mint a helyi önkormányzatét (M = 2,99). Az 
interjúk során több roma károsult számolt be arról, hogy véleményük szerint 
az önkormányzat nem nyújtott kellő segítséget számukra, különösen amíg nem 
rendeződött az albérleti program.

Összességében tehát az eredmények azt mutatják, hogy a katasztrófahely-
zet kezelésében bár a civil szereplők – közülük is az önkéntesek – helytállását 
értékelték minden válaszadói mintában a legmagasabbra, de erősen megjelent 
az is, hogy a bajban csak a családra és rokonságra számíthatott a válaszadók 
többsége. Ez arra utal – különösen a két falu esetében – hogy katasztrófa idején  
a mikroközösségi segítő kapcsolatok méginkább fontosabbakká válnak, és ahol 
ez már gyengül vagy nincs meg – például Devecserben –, az intézményes segí-
tők szerepe felértékelődik. Noha az intézményi szereplők helytállását átlagosan 
a „megfelelő” közeli kategóriákba helyezték el a megkérdezettek, de a részlete-
sebb elemzések azt mutatják, hogy a közvetlenül károsult és a roma válaszadók 
egy része kritikusan ítélte meg – különösen – az önkormányzatok katasztrófa-
helyzetben tanúsított helytállását.
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A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás  
és a humanitárius segítségnyújtás érintettjei (stakeholders)  

tevékenységének megítélése

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a katasztrófa-beavatkozásban részt 
vevő szervezetek tevékenységét miként ítélték meg a károsult települések lakói 
közül a megkérdezettek, valamint az önkéntesek.

Az érintettek körét itt már leszűkítettük a katasztrófavédelem, a helyi önkor-
mányzatok és a segélyszervezetek vizsgálatára, mivel ezen szervezetek munká-
járól voltak közvetlen, mindennapi tapasztalataik a megkérdezetteknek.

Valójában – az értékelések tükrében – a vizsgálat ezen eredményei mutat-
ják meg a katasztrófa-beavatkozásban részt vevő szervezetek hatékonysá-
gát. Négy szempont alapján elemeztük az egyes szervezetek tevékenységét, úgy 
mint:
• munkájuk szervezettsége,
• hatékonysága,
• a nyújtott támogatások,
• a foglalkoztatott önkéntesek munkájának megszervezése.114

Meg kell jegyezni, hogy a válaszadók utólagos értékelései az eltelt, különösen 
hosszú idő miatt torzíthatnak, de úgy véljük, az eredmények jelzésértékűen al-
kalmasak arra, hogy a katasztrófa-beavatkozás egyes szereplőinek tevékenysé-
géről és hatékonyságáról számot lehessen adni.

d  Elsőként a Katasztrófavédelem115 mint olyan szereplő tevékenységének ér-
tékelését mutatjuk be, amelyiknek meghatározó ráhatása volt arra, hogy a ka-
tasztrófa-beavatkozás mennyire volt hatékony a három károsult településen.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a különböző típusú válaszadói 
csoportok a Katasztrófavédelem munkájának hatékonyságát összességében  
a „megfelelő–nagyon megfelelő” értékhatárokon belül helyezték el.

A Katasztrófavédelem tevékenységét főként a közvetlenül károsultak és  
a devecseri válaszadók értékelték magasabb átlagpontokkal. A somlóvásárhelyi 
válaszadók a többi település válaszadóinál alacsonyabbra értékelték, míg az önkén-
tesek kifejezetten kritikusan viszonyultak a Katasztrófavédelem tevékenységéhez.

114 A válaszadóknak az egyes szereplők fentebb részletezett tevékenységét négypontos skálán 
kellett értékelni, ahol 1 = egyáltalán nem volt megfelelő, 2 = nem volt megfelelő, 3 = megfelelő,  
4 = nagyon megfelelő volt.

115 Katasztrófavédelem alatt összefoglalóan értjük a katasztrófa-, rend-, honvédelmi egysége-
ket és a tűzoltóságot.
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5. táblázat. A Katasztrófavédelem tevékenységének átlagos megítélése  
az érintettek különböző csoportjaiban (átlag)

Milyennek  
ítéli meg  
a vörösiszap-
katasztrófa 
idején…

Közvetlenül 
károsultak
(N = 179) 

Közvetetten 
károsultak
(N = 176) 

Devecseri 
válaszadók
(N = 228) 

Kolontári 
válaszadók

(N = 40) 

Somló-
vásárhelyi 
válaszadók

(N = 28)

Önkéntesek
(N = 250) 

 

Általában 
a szervezet 
tevékenységét

3,56 3,49 3,54 3,42 3,49 3,11

Munkájának 
szervezettségét 3,50 3,43 3,52 3,40 3,33 3,07

Munkájának 
hatékonyságát 3,58 3,50 3,56 3,57 3,53 3,08

A szervezet 
által nyújtott 
támogatásokat  
a károsultak részére

3,47 3,48 3,49 3,56 3,43 2,99

A szervezet által 
foglalkoztatott 
önkéntesek 
munkájának 
szervezését.

3,55 3,48 3,55 3,59 3,35 2,97

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

„Az adományok fogadásában, rendszerezésében a Katasztrófavédelem 
nem vette figyelembe a szakértelemmel, helyismerettel, logisztikai tapasz-
talattal, emberekkel, eszközökkel rendelkező helyi szakember munkáját.”

„A kezdeti logisztikai káosz után sikeresen összeállt a Katasztrófavédelem 
rendszere. Az önkénteseket jól tájékoztatták és irányították, és „vigyáztak 
rájuk”, minden (információs, biztonsági, vegyvédelmi, egészségügyi stb.) 
értelemben.”116

„Végül a tűzoltókkal tudtunk jól együtt dolgozni, amikor egy ház udvarát 
tisztítottuk, ahol valóban kézzel kellett takarítani, mivel a gépek nem fér-
tek hozzá a zeg-zugos részekhez. A tűzoltók pedig teljesen egyenrangúan 
kollégáknak tekintettek minket, emberszámba vettek, szerettek velünk 
dolgozni, kérdezték is, hogy mikor jövünk legközelebb (sajnos csak egy 
napra tudtunk menni). A katasztrófavédelem munkatársai ezzel szemben 

116 Részlet az önkéntesek beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2012. április
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főnökösködtek, nem adtak tájékoztatást, lekezelően mihaszna emberek-
ként kezeltek.”

„Fontos lenne, hogy legyen kidolgozott koncepció, hogy az önkéntesek-
nek milyen munkát adjanak a katasztrófavédelemnél, mert aki felkel reg-
gel 5-kor, hogy 2 órát autózva elmenjen egy egész napra dolgozni, az tény-
leg segíteni akar, és általában képes is rá.”117

Ahogy a fenti, önkéntesektől származó vélemények is mutatják, noha a válasz-
adói csoportok a Katasztrófavédelem szervezettségét tartották kevésbé jónak, 
de még ez is a „megfelelő” értékelési tartományba esett. Érdemes felfigyelni arra 
is, hogy az önkéntesek munkájának szervezését a megkérdezett lakosok a „meg-
felelőnél valamivel jobbra”, míg maguk, a megkérdezett önkéntesek a „megfele-
lő közeli” átlagpontokkal értékelték. Mindez a konkrét eredményeken túl arra 
is utal, hogy a Katasztrófavédelemnek az önkéntes-szervezés területén jobban 
kidolgozott menedzsmenti módszereket kellene alkalmaznia, különösen annak 
fényében, hogy azóta már megalakultak a katasztrófavédelmi önkéntes csoportok.

d  A helyi önkormányzatoknak a katasztrófa elhárításában végzett munkája 
értékelésekor egy jól látható tendencia fejeződik ki: a közvetlenül károsultak 
alacsonyabb átlagpontokat adtak az önkormányzatok munkájára, mint a köz-
vetetten károsultak, míg az önkéntesek minden változó tekintetében a legala-
csonyabb átlagpontokkal értékeltek. Úgy véljük, ennek hátterében a közvetlenül 
és közvetetten károsultak közötti látens vagy direkt ellentétek húzódnak meg. 
Azaz a közvetlenül károsult csoport tagjai úgy ítélték meg, hogy az önkormány-
zatoknak módjuk lett volna hatékonyabban és többet megtenni értük, míg  
a közvetetten károsult csoport ezzel éppen ellentétes véleménye tükröződik  
a megítélésekben. Az önkéntesek pedig olyan kívülállóknak tekinthetők, akik 
objektív, de talán sokszor egy optimumhoz igazodó elvárás szerint értékeltek.

„Sokszor a hatóságok helyett az önkénteseknek kellett kisebb nagyobb 
problémákat megoldani.”

„A legnegatívabb tapasztalatom az első napok szervezetlensége volt.”

„Az adományok átvétele és elosztása kaotikus volt, az egyes szervezetek 
közötti (civil, segélyező, önkormányzatok) kommunikáció szervezetlen és 
elégtelen volt a katasztrófa idején és az utána következő időkben.”

117 Részlet az önkéntesek beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április



81

„Zavart, hogy a város vezetői nem voltak a helyzet magaslatán. Az önkor-
mányzat sehol sem volt, lakossági fórumok hiánya, intézkedések, tájékoz-
tatások hiánya jellemezte a működésüket.”

„Nem volt szimpatikus a hatóságok, civil segítőkhöz való hozzáállása ab-
ban az időszakban, bár ez később sokat javult. Mindenki irányítani akart, 
dolgozni senki. Látszott a fejetlenség, a szervezetlenség.”118

A devecseri önkormányzat tevékenységét a katasztrófa-beavatkozás idején 
mind a közvetlenül, mind pedig a közvetetten károsultak nagyon egyöntetűen  
ítélték meg. 127 közvetlenül károsult válaszadó (az összes 70 százaléka) a meg-
felelő, míg 145 közvetetten károsult válaszadó (az összes 81 százaléka) a „meg-
felelőnél” valamivel magasabb átlagértékekkel „jutalmazta” az önkormányzat 
tevékenységét a katasztrófa elhárításában. A közvetlenül károsultak mintegy 
20 százaléka volt „inkább elégedetlen” a devecseri önkormányzat katasztrófa 
idején kifejtett tevékenységével, míg az ilyen megítélések a közvetetten káro-
sultak csak 8 százalékára volt jellemző. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy  
a megkérdezettek nem nagyon differenciálták az önkormányzat tevékenységét 
értékelésükben. Leginkább a foglalkoztatott önkéntesek munkájának szervezé-
sét tartották jónak, míg az önkormányzat által, a károsultak számára nyújtott 
támogatásokat a legkevésbé.

A kolontári önkormányzat munkájának értékelése már sokkal összetettebb 
képet mutat, noha mindkét károsulti csoport a „megfelelő–nagyon megfelelő” 
értéktartományba eső átlagpontokat adott, sőt az önkéntesek értékelésére is ez 
volt a jellemző. A közvetlenül és közvetetetten károsultak között nagyobb vé-
leménykülönbség az önkormányzat három tevékenységét illetően mutatkozott 
meg: a károsultak részére juttatott támogatásokban, az önkéntesek munkájának 
szervezésében és kisebb mértékben az önkormányzati munka szervezettségében.

A somlóvásárhelyi önkormányzat munkájának értékelésekor szembetűnő, 
hogy milyen nagy különbség mutatkozik a közvetlenül és a közvetetten károsult 
megkérdezettek megítélései között. Általában mindkét válaszadói csoport az ön-
kormányzat általános tevékenységét értékelte leginkább.

A fenti eredmények, úgy véljük, erősítik azt a korábbi megállapításunkat, hogy  
a katasztrófa eltérő irányítási helyzetben érte a három önkormányzatot, illetve 
három különböző típusú irányítási attitűd értékelése mutatkozik meg a fenti 
adatokban.

118 Részletek az önkéntesek beszámolóiból. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április.
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6. táblázat. A helyi önkormányzatok tevékenységének átlagos megítélése  
az érintettek különböző csoportjaiban (átlag)

Milyennek ítéli meg  
a vörösiszap-katasztrófa 
idején…

Közvetlenül
károsultak

Közvetetten
károsultak Önkéntesek

Devecseri
önkormányzat

Általában  
a szervezet tevékenységét 3,09 3,37 2,91

Munkájának szervezettségét 3,02 3,32 3
Munkájának hatékonyságát 2,98 3,34 2,81
A szervezet által  
nyújtott támogatásokat  
a károsultak részére

2,97 3,35 2,96

A szervezet által  
foglalkoztatott önkéntesek 
munkájának szervezését

3,1 3,35 3,25

Kolontári 
önkormányzat

Általában  
a szervezet tevékenységét 3,55 3,56 3,25

Munkájának 
szervezettségét 3,30 3,21 3,06

munkájának hatékonyságát 3,55 3,58 3,06
A szervezet által nyújtott 
támogatásokat  
a károsultak részére

3,40 3,65 3,07

A szervezet által 
foglalkoztatott önkéntesek 
munkájának szervezését

3,40 3,53 3,06

Somlóvásárhelyi
önkormányzat

Általában  
a szervezet tevékenységét 3 3,46 3,67*

Munkájának 
szervezettségét 3 3,28 3,5*

Munkájának hatékonyságát 3,08 3,33 3,5*
A szervezet által nyújtott 
támogatásokat  
a károsultak részére

2,92 3,31 3,5*

A szervezet által 
foglalkoztatott önkéntesek 
munkájának szervezését

3 3,44 3,25*

* A válaszadók alacsony létszáma miatt az adatok csak tájékoztató jellegűek.

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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d  A segélyszervezetek munkájának elemzését az Ökumenikus Segélyszerve-
zet tevékenységének értékelésével kezdjük, mivel a szervezet csak Kolontáron 
végzett tartósan és hosszabb ideig segélyezési munkát, illetve biztosította az ott 
élő károsultak ingatlanpótlását. A kolontári közvetlen károsultak legnagyobb 
számban még a Vöröskeresztet említették mint olyan segélyszervezet, ami segí-
tette családjukat. Ahogy a következő táblázatban is látható, a két segélyszerve-
zet tevékenységének megítélése – a közvetlenül károsulti almintában – minden 
változó esetében átlagosan a „nagyon megfelelő” tartományba esett. Érdekes 
felfigyelni arra, hogy a közvetetten károsult alminta válaszadói kritikusabbak 
voltak az Ökumenikus Segélyszervezet, mint a Vöröskereszt tevékenységét il-
letően.

7. táblázat. Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Vöröskereszt  
tevékenységének átlagos megítélése  

Kolontáron a közvetlenül és a közvetetten károsultak körében (átlag)

Milyennek ítéli meg  
a vörösiszap-katasztrófa idején…

Ökumenikus 
Segélyszervezet Vöröskereszt

Közvetlen 
károsultak 
(N = 19)

Közvetetten 
károsultak  
(N = 20)

Közvetlen 
károsultak  
(N = 19)

Közvetetten 
károsultak  
(N = 20)

Általában a szervezet tevékenységét 3,95 3,69 3,89 3,83
Munkájának szervezettségét 3,79 3,48 3,95 3,66
Munkájának hatékonyságát 3,95 3,72 3,84 3,86
A szervezet által nyújtott 
támogatásokat a károsultak részére 3,89 3,76 3,95 3,83

A szervezet által foglalkoztatott 
önkéntesek munkájának szervezését 3,84 3,76 3,84 3,86

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

A közvetlenül károsult kolontáriak almintájában legmagasabbra az Ökumeni-
kus Segélyszervezet általános tevékenységét és munkájának hatékonyságát érté-
kelték a válaszadók, míg szervezettségével voltak fenntartásaik. Ezzel szemben 
a Vöröskereszt munkájának szervezettségét és az általa nyújtott támogatásokat 
értékelték a legmagasabbra. Úgy véljük, ennek hátterében mindenképpen ott áll 
annak kritikája, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet utalványokat osztott, míg 
a Vöröskereszt tárgyi adományokkal segítette a károsultakat. Noha a Vöröske-
reszt munkájának általános megítélése 0,9 átlagponttal volt alacsonyabb, mint 
az Ökumenikus Segélyszervezeté, de látható, hogy a válaszadók jól differenciál-
ták a két szervezet erősségeit és gyengeségeit.
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A közvetetten károsultak mindkét szervezet tevékenységét alacsonyabb át-
lagpontokkal értékelték, mint a közvetlenül károsultak. Sőt, az Ökumenikus 
Segélyszervezet általános tevékenységét, ha néhány tizeddel is, de gyengébbre 
értékelték (a „megfelelő–nagyon megfelelő” kategórián belül), mint a Vörös-
keresztét. Úgy véljük, ezt az magyarázhatja, hogy a Vöröskereszt által nyújtott 
gyorssegélyből (élelmiszerek, tisztítószerek) minden lakos részesült, míg az 
Ökumenikus Segélyszervezet munkájának középpontjában főképpen a közvet-
lenül károsultak álltak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kolontáron nem végzett közvetlenül ön-
kéntes szervezést, ezt főleg a katasztrófavédelem organizálta a faluban. Ráadá-
sul a településen régóta működött vöröskeresztes alapszervezet, így az önkén-
tesek munkájának szervezettsége ezért is kaphatta a legmagasabb átlagpontot.

A Katolikus Karitász tevékenységének megítélésére Devecserben a köz-
vetlenül károsultak 78 százaléka, míg a közvetetten károsultak 51 százaléka 
vállalkozott. Ennél nagyobb volt mind a közvetlenül, mind pedig a közvetetten 
károsultak körében a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének megítélését 
vállalók aránya.

Fontos megjegyezni, hogy mindkét szervezet esetében többen értékelték 
munkájukat, mint ahány családot ingóságpótlással segítettek.

Az értékelések eredményeit bemutató táblázat első szembetűnő jelensége, 
hogy a Katolikus Karitász munkáját mind a közvetlenül, mind pedig a közvetetten 
károsultak nagyon egyöntetűen és egyformán magas átlagpontokkal értékelték.

8. táblázat. A Katolikus Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat  
tevékenységének átlagos megítélése Devecserben  

a közvetlenül és a közvetetten károsultak körében (átlag)

Milyennek ítéli meg  
a vörösiszap-katasztrófa idején… 
 

Katolikus Karitász Máltai Szeretetszolgálat
Közvetlenül 
károsultak  
(N = 92)

Közvetetten 
károsultak  
(N = 66)

Közvetlen 
károsultak  
(N = 115)

Közvetetten 
károsultak  
(N = 88)

Általában  
a szervezet tevékenységét 3,80 3,81 3,89 3,82

Munkájának szervezettségét 3,83 3,83 3,87 3,80
Munkájának hatékonyságát 3,81 3,86 3,88 3,80
A szervezet által nyújtott 
támogatásokat a károsultak részére 3,82 3,83 3,89 3,80

A szervezet által  
foglalkoztatott önkéntesek 
munkájának szervezését.

3,82 3,81 3,87 3,82

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ha néhány tized átlagponttal is, de jobb ér-
tékelést kapott – főként a szervezet által nyújtott támogatások terén – a köz-
vetlenül károsult devecseri lakosoktól, mint a Katolikus Karitász. Ugyanakkor  
a közvetetten károsult lakosság körében a Máltai Szeretetszolgálat tevékenysé-
gének megítélése némileg alacsonyabb volt a Katolikus Karitászéhoz viszonyítva.

A helyzetet még ellentmondásosabbá teszi, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 
– az általa működtetett Biztos Kezdet Házzal – ma is jelen van a településen.

Devecserben mind a közvetlenül károsultak közül, mind pedig a közvetetten 
károsultak közül legtöbben a Vöröskereszt vörösiszap-katasztrófa idején kifej-
tett tevékenységének értékelésére vállalkoztak.

9. táblázat. A Vöröskereszt tevékenységének átlagos megítélése  
Devecserben a közvetlenül és a közvetetten károsultak körében (átlag)

Milyennek ítéli meg a vörösiszap-katasztrófa idején… Vöröskereszt
Közvetlenül 
károsultak  
(N = 119)

Közvetetten 
károsultak  
(N = 101)

Általában a szervezet tevékenységét 3,87 3,85
Munkájának szervezettségét 3,85 3,84
Munkájának hatékonyságát 3,86 3,84
A szervezet által nyújtott támogatásokat  
a károsultak részére 3,85 3,82

A szervezet által foglalkoztatott önkéntesek munkájának 
szervezését. 3,87 3,84

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

A közvetlenül károsult válaszadók a „nagyon megfelelő” tartományba helyzeték 
el a Vöröskereszt tevékenységét, és a vizsgált változók közül legmagasabbnak  
a szervezet általános tevékenységét és a foglalkoztatott önkéntesek szervezett-
ségét ismerték el.

Végezetül az önkéntesek értékeléseit mutatjuk be a Katolikus Karitász, a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt tevékenységére vonatkozóan (a többi segély-
szervezet önkéntes szervezéssel nem foglalkozott, így az önkéntesek körében is 
nagyon kevés számú válaszadó értékelte tevékenységüket).

A három segélyszervezet közül a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét ér-
tékelték a legmagasabbra az önkéntesek, ami megegyező képet mutat a közvet-
lenül károsultak értékelésével.
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10. táblázat. A Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt  
tevékenységének átlagos megítélése az önkéntesek körében (átlag)

Milyennek ítéli meg  
a vörösiszap-katasztrófa idején…

Katolikus
Karitász

Máltai
Szeretetszolgálat Vöröskereszt

Általában a szervezet tevékenységét 3,6 3,77 2,86
Munkájának szervezettségét 3,43 3,73 2,86
Munkájának hatékonyságát 3,58 3,68 2,93
A szervezet által nyújtott 
támogatásokat a károsultak részére 3,66 3,69 3,14

A szervezet által foglalkoztatott 
önkéntesek munkájának szervezését 3,45 3,57 3,07

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

Leginkább munkájának szervezettségét emelték ki, míg az önkéntesek munká-
jának szervezésére alacsonyabb átlagpontokat adtak, de így is a „megfelelő–na-
gyon megfelelő” értékhatárokon belül.

„Az érkezés pillanatától kezdve a Máltai Szeretetszolgálat nagyon pon-
tos, szervezett, összehangolt, segítőkész munkáját tapasztaltam, együtt-
működve, összekapcsolódva a többi segítő szervezetekkel, önkéntesekkel. 
A segítők összehangoltsága kiemelkedő volt. Minden a legnagyobb össz-
hangban, szervezetten (menetrendszerűen) zajlott. A segítők egymást 
segítése is nagyon megható volt számomra. Mindenki emberfeletti kitar-
tással, fegyelemmel, hatalmas empátiával fordult embertársa iránt, akár 
rászorult, vagy segítő volt. Azok a segítők, akik már rendelkeztek kellő 
tapasztalattal, teljes mértékben segítették azokat, akik először vettek részt 
ilyen önkéntes munkában. Ismeretségekre tettünk szert, emberi kapcso-
latokra, melyek a jövőben meghatározóak lehetnek életünk és a segítő 
munkánk során.”119

A Katolikus Karitász munkájában az önkéntesek a szervezet által nyújtott tá-
mogatásokat értékelték nagyra, míg a munka szervezettségére megfelelő közeli 
átlagpontokat adtak. A három segélyszervezet közül a Vöröskereszt általános 
munkáját értékelték a legalacsonyabbra az önkéntesek.

119 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2012. április
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„Negatív tapasztalatnak a Magyar Vöröskereszt viselkedését tudnám fel-
hozni, akiknek szemlátomást nem a segítségnyújtás, hanem a hős meg-
mentő szerepében tetszelgés volt a fő célja, és nem átallottak ennek érde-
kében néha kifejezetten nem megfelelő lépéseket tenni.”120

Ez esetben, mint látható, a károsultak és az önkéntesek megítélése között na-
gyobbak voltak a különbségek, ami annak is betudható, hogy az önkéntesek szá-
mos kritikát fogalmaztak meg a Vöröskereszt katasztrófa-elhárítás idején kifej-
tett tevékenységével kapcsolatosan.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a segélyszervezetek tevékenységét mind  
a közvetlenül, mind a közvetetten károsultak a „nagyon megfelelő–megfelelő” 
tartományban helyezték el, ami azt mutatja, hogy a megkérdezettek nagyra ér-
tékelték és elismerték a segélyszervezetek munkáját. A segélyszervezetek mun-
kájára adott értékelések különbségei néhány tized átlagpontokban mérhetők, 
ami árnyalatnyi megítélés-különbségre utal.

A kolontári közvetlenül károsultak az Ökumenikus Segélyszervezet, míg 
a devecseriek – a többi segélyszervezettel való összehasonlításban – a Máltai 
Szeretetszolgálat tevékenységét értékelték a legmagasabb átlagpontokkal, ami 
egyezett az önkéntesek megítélésével is.

Azt a számos kifogást, ami a Vöröskereszt munkáját érte a többi segélyszer-
vezet részéről, a károsultak körében végzett vizsgálat nem, de az önkéntesek 
értékelései visszaigazolták. Míg a Vöröskereszt által a károsultak számára nyúj-
tott támogatás – a többi magasra értékelt tevékenységhez képest – alacsonyabb 
átlagpontokat kapott a károsultaktól, addig az önkéntesek ezt értékelték a leg-
magasabbra. Mindez arra utal, hogy a Vöröskereszt tevékenysége igen ellent-
mondásos volt a katasztrófa-beavatkozás idején.

120 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2012. április
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ESETTANULMÁNYOK  
A VÖ RÖS ISZAP KA TASZ TRÓ FA-BE A VAT KO-

ZÁS EGYES SZEREPLŐIRŐL

A következőkben a katasztrófa-beavatkozásban részt vevő három szereplő  
– a Magyar Kármentő Alap, a segélyszervezetek és az önkéntesek – jellemzőivel 
külön is foglalkoznunk.

Ahogy már fentebb is írtuk, a kormányzat egyik legvitatottabb lépése a Ma-
gyar Kármentő Alap létrehozása, illetve forrásainak közösségi célú felhasználá-
sa volt. Mindezért az esettanulmányban bemutatjuk a Magyar Kármentő Alap 
működését, bevételi forrásait, elemezzük a Kármentő Bizottság döntéseit a há-
rom károsult település vonatkozásában és végül feltárjuk az Alapból finanszíro-
zott közösségi célú beruházások megítéléseit.

A segélyszervezetek tevékenységét és együttműködését már a korábbi feje-
zetben elemeztük. Az esettanulmányban nemzetközi és hazai keretbe helyezve 
tárgyaljuk megalakulásuk körülményeit, szervezeti felépítésüket, gazdálkodásu-
kat, mert úgy véljük, hogy ez magyarázza a vörösiszap-katasztrófa idején alkal-
mazott eltérő módszereiket, és választ ad az együttműködés dilemmáira is.

Az önkéntesek és munkájuk olyan humánerőforrást és idő-adományt jelen-
tenek a katasztrófák idején, amelyek kiegészítik a katasztrófavédelem és a se-
gélyszervezetek erőforrásait. A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás során jelen 
lévő, becsült önkéntes létszám 38 százalékára kiterjedő vizsgálatunk eredményei  
– úgy véljük – megmutatják a katasztrófa-önkéntesség specifikumait, a spontán 
és szervezett önkéntesség problémáit.

A Magyar Kármentő Alap működése  
és a közösségi célú beruházások lakossági megítélése121

A vörösiszap-katasztrófa által okozott veszteségek enyhítésére 2010. októ-
ber 21-én a magyar kormány egy pénzalap létrehozásáról döntött (252/2010.  
(X. 21.) Korm. rendelet.122 A Kármentő Alap123 megalapításának célja elsősorban 
a katasztrófával érintett személyek lakhatási feltételeinek megteremtése volt,  

121 A fejezet Bodor Ákosnak és Mezei Mikesnek a kutatás számára készült tanulmánya fel-
használásával készült.

122 http://www.karmentobizottsag.hu/upload/252_kormrend.pdf
123 http://www.magyarkarmentoalap.hu/
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a katasztrófát megelőző állapot mértékének megfelelően Devecser, Kolontár és 
Somlóvásárhely településeken.

A Kármentő Alap operatív szervezete a veszprémi székhelyű Kármentő Bi-
zottság, amely a befolyt összegek szétosztásáról rendelkezett.124 Működését há-
romtagú Felügyelő Bizottság felügyeli.

A Kármentő Bizottság tagsága a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegy-
zőjéből, a belügyminiszter által kijelölt, a katasztrófavédelmi szervezet állomá-
nyába tartozó személyből, Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely polgármes-
tereiből, valamint a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány kijelölt 
képviselőjéből állt, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnökének irányításával.

Irányítási szempontból a Bizottság működése két szakaszra osztható: 2011 
végéig Lasztovicza Jenő elnöklésével működött, majd 2012-től Kovács Zoltán 
vette át a vezetést.

A Kármentő Alap forrásait a Bizottság a 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet  
9. paragrafusa szerint elsősorban a katasztrófa által közvetlenül károsultak javá-
ra fordította, másodsorban pedig közösségi célú fejlesztésekre.

„Az Alap forrásai a következő célokra használhatók fel:
a) a katasztrófával érintett személyek lakhatása elemi feltételeinek meg-

teremtésére a katasztrófát megelőző állapot szerinti mértékig, ide 
értve a háztartási ingóságok lehetőségek szerinti pótlását is,

b) az a) pont szerinti célok veszélyeztetése nélkül
ba) a katasztrófával érintett személyek átmeneti elhelyezésére, ellátásuk 

feltételeinek megteremtésére,
bb) a katasztrófa hatásai által előidézett egészségkárosodás megelőzésére,
bc) a katasztrófában megrongálódott közterületek, közutak helyreállítására,
bd) a katasztrófával érintett térség revitalizációjára.”125

A Kármentő Bizottság határozott idejű szervezet: 2010. október 26-án ült össze 
először, azóta126 15-ször ülésezett, és működése 2013. június 30-ig tartott.

A Kármentő Alap bevételi forrásai

A Kármentő Alap létrehozása újszerű és egyben vitatott fordulatot hozott a kár-
mentesítési folyamatba, amely ezt megelőzően kizárólagosan a segély- és civil 
szervezetek tevékenységi köre volt. Az Alap emellett nagy médiavisszhangot ka-
pott, és ismert személyiségek támogatása népszerűsítette. A kormány az Alapot 

124 http://www.karmentobizottsag.hu/
125 http://www.karmentobizottsag.hu/upload/252_kormrend.pdf
126 2013 májusáig tartó időszak.
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támogató vállalkozásokra érvényessé tette az adományokra vonatkozó adóked-
vezményt, valamint személyi jövedelemadójuk 1 százalékával magánszemélyek 
is gyarapíthatták a pénzalapot.

11. táblázat. A Kármentő Alap bevételei (2010–2011)  
a befizetők szerinti bontásban

Támogató 2010 év 2011 év
Összeg (Ft) Megoszlás Összeg (Ft) Megoszlás

Belföldi támogatások 1 648 694 956 97,3% 138 478 231 39,8%
Magánszemély adományai 807 235 245 47,6% 12 253 551 3,5%
Belföldi vállalkozások,  
egyéb szervezetek 720 728 801 42,5% 124 227 870 35,7%

Önkormányzatok támogatásai 120 730 910 7,2% 1 996 810 0,6%
Külföldi támogatások 46 717 678 2,7% 209 517 438 60,2%
Külföldi magánszemély 
adományai 27 536 685 1,6% 637 259 0,2%

Külföldi vállalkozás, szervezet 19 180 993 1,1% 208 880 179 60%
Összes befizetés  
(2011. december 31-ig) 1 695 412 634 100% 347 995 669 100%

Forrás:  A Kármentő Alap közhasznúsági jelentése 2011.  
A táblázat nem tartalmazza a természetbeni, tárgyi adományokat,  
az Alap kamatbevételeit és az SZJA 1%-ból származó bevételeket.

Ahogy az Alap 2011-es közhasznúsági jelentéséből látszik, 2010-ben az adomá-
nyok szinte kizárólagosan belföldről érkeztek, elsősorban magánszemélyektől, 
valamint vállalkozásoktól,127 egyéb szervezetektől.128 2011-ben a belföldi adako-
zás csökkent, és a bevételek 60%-át külföldi vállalkozások, szervezetek támogatá-
sai adták. Az Alap 2012. évi közhasznúsági jelentése szerint abban az évben már 
csak 366 000 forint bevétele volt, magánszemélyek befizetéseiből. A befizetőkön 
kívül az Alap a személyi jövedelemadók 1%-án keresztül 434 148 forinttal gya-
rapodott, a banki kamatbevételek pedig a négy évben összesen 195 802 000 fo- 
rinttal növelték a pénzalapot.129 A természetbeni juttatások nyomán a Samsung 
9 335 984 forint értékben elektronikai eszközökkel támogatta a Kármentő Alapot.

127 Az Alapot kiemelten támogatta az AUDI Hungária Kft., a Magyar Villamosművek Zrt., az 
OTP Bank Nyrt., a Paksi Atomerőmű Zrt.

128 Kiemelten támogatta az Alapot a Soros Alapítvány, Budapest Főváros IV. kerületi Önkor-
mányzat, a Fővárosi Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat, Tiszakécske Város 
Önkormányzat.

129 http://www.karmentobizottsag.hu/upload/2014/vegelszamolasi_zaro_beszamolo.pdf
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Az adománygyűjtések révén meglepően nagy összeg, több mint 2 milliárd 
forint gyűlt össze a Kármentő Alapban. Ezenfelül számos felajánlást regisztrált 
a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetett a Vörösiszap-katasztrófa Fel-
ajánlások Központi Nyilvántartó Rendszere130 is, amely 2010. október 16. óta 
több mint 1600 ajánlatot rögzített.

A Kármentő Alapba befolyt végső összegről ellentmondásos információk 
lelhetők fel. A Belügyminisztérium honlapja131 „csaknem 2 milliárd” forintot 
emleget, de a legtöbb megjelenő közlésben 1,7 milliárdot találunk – valószínű-
leg azért, mert az Alap 2010-es, első közhasznúsági jelentésében ez az összeg 
szerepelt.

Az Alap hivatalos végelszámolási jelentése alapján 2 269 474 000 forinttal 
gazdálkodott 2013. december 31-ig.

A Kármentő Bizottság határozatai  
Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely  

települések vonatkozásában

Ebben a fejezetben forrás- és dokumentumelemzések alapján vizsgáljuk a Kár-
mentő Bizottság határozatait, a megvalósuló közösségi fejlesztéseket. A Bizott-
ság döntéseit a kormányzati határozat szerint köteles nyilvánosságra hozni hon-
lapján,132 feltüntetve a támogatott helyi önkormányzat nevét, a támogatás célját, 
illetve összegét. Ez utóbbi információk és az elérhető határozatok képezik az 
elemzés alapját.

Meg kell jegyezni, hogy a hozzáférhető információk néhány esetben ellent-
mondásosak, akadnak tételek, amelyek többször szerepelnek, vagy a határozat-
ban foglaltakhoz képest másképpen. A döntések rögzítése csak az első pár ülés 
után nyerte el végső formáját, emiatt nehezebben követhetők.

Legelőször is a három érintett település tekintetében vizsgáljuk a támogatáso-
kat. A Bizottság honlapján szereplő összes megítélt támogatás 2 269 474 000 fo- 
rint volt.133

A Kármentő Bizottság honlapján szereplő határozatok alapján az Alap mű-
ködése során:
• Devecser Város Önkormányzata 1 645 324 000 forint,
• Kolontár Község Önkormányzata 411 100 000 forint,
• Somlóvásárhely Község Önkormányzata pedig 213 050 000 forint támoga-

tásban részesült a Kármentő Alapból.

130 http://vorosiszap.vizugy.hu/
131 http://vorosiszap.bm.hu/?p = 1325#more-1325
132 http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
133 A határozatokban szereplő összegek szerint 2013 júniusáig.



92

Meg kell jegyezni, hogy a három településsel együtt támogatást kapott Somlóje-
nő is (Somlóvásárhellyel együtt a települések vízbázisára tervezett új tisztítómű 
tervezési költségeit támogatták).

7. ábra. A Kármentő Bizottság által megítélt összegek településenként  
(ezer forint)

Érintettség, valamint a település mérete nyomán Devecser Önkormányzata 
kapta a pénzalap csaknem 72,6 százalékát, Kolontár 18,1 százalékát, Somlóvá-
sárhely pedig 9,3 százalékát.

A Kármentő Bizottság által megítélt összegek  
nem közcélú felhasználásának területei önkormányzatonként

Az Alap által nyújtott támogatásokat csoportosíthatjuk közcélú, illetve nem 
közcélú felhasználás szerint.
• Közcélú alatt a közösségi fejlesztéseket érintő kiadásokat (szolgáltatások, 

gazdaság, infrastruktúra fejlesztése) értjük, míg
• a nem közcélú kategória a károsultak közvetlen támogatása (segély, lakóház, 

ingóságok), ezzel együtt a helyi vállalkozó családok kártalanítását jelenti.

1 562 991

209 125
513 100

2 285 216

Devecser Somlóvásárhely Kolontár Összesen

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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A nem közcélú támogatások aránya a településeken élő közvetlenül károsultak 
számához igazodott. E szerint arányaiban a legtöbb nem közcélú támogatást 
Devecser költötte el közvetlenül károsult lakóinak megsegítésére, míg a legke-
vesebbet Somlóvásárhely.

Devecser város önkormányzata az általa felhasználható nem közcélú 
támogatásokból fedezte – a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével –  
a károsultak albérleti díjait. Továbbá az első hetekben 150 ezer forint segélyt 
osztott szét 300 károsult között, valamint 100 ezer forintot a 8 napon túl gyógy-
uló sérüléssel rendelkezők (95 fő) között.

Ezt követően 200 ezer forint támogatásban részesített 150 károsult vállalko-
zást (később további 15 millió forintot osztott szét közöttük), valamint biztosí-
totta a használtcikk-piac (lomis piac) bérleti díjait az ott árusító helyiek számára 
három hónapra.

A közvetlenül károsultak lakásproblémáinak orvoslására – ingóságokkal és 
melléképületekkel együtt – 102 800 000 forintot fordított.

A kármentesítési folyamat során az önkormányzat további 50 425 000 forin-
tot osztott szét családok lakhatási problémáinak megoldására.

8. ábra. A Kármentő Bizottság által megítélt összegek jogcím szerint

Kolontár község önkormányzata az általa felhasználható nem közcélú tá-
mogatásokból szintén egyénenként 150 ezer forinttal támogatta a helyi káro-
sultakat (50 fő), és 100 ezer forinttal 26 károsultat, akik 8 napon túl gyógyuló 

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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sérüléseket szereztek a katasztrófában. Ezenfelül öt vállalkozást támogatott csa-
ládonként 200 ezer forinttal, valamint 3 400 000 forinttal segítette a károsultak 
átmeneti elhelyezését.

Somlóvásárhely község önkormányzata az általa felhasználható nem 
közcélú támogatásokból 48 károsultat segített 50 ezer, kettőt pedig 150 ezer 
forinttal, illetve 100 ezer forintot adott egy 8 napon túl gyógyuló, egészségká-
rosodást szenvedett gyermek ellátási feltételeinek javítására. A kármentesítési 
folyamat során 600 ezer forintot fizetett a rehabilitáció közben keletkezett me-
zőgazdasági károk enyhítésére.

A három település összesen 250 872 000 forintot költött a károsultak közvet-
len megsegítésére, a Kármentő Alapban összegyűlt összeg 11,1 százalékát.

12. táblázat. A támogatások megoszlása a települések között  
időben és célok szerint (ezer forint)

Devecser Kolontár Somlóvásárhely Összesen
Közvetlen károsultak támogatása 230 247 10 500 10 125 250 872
Közcélú fejlesztések 1 415 077 400 600 202 925 2 018 602
Összesen 1 645 324 411 100 213 050 2 269 474

A Kármentő Bizottság által megítélt összegek  
közcélú felhasználásának területei önkormányzatonként

A Bizottság által megítélt összegek felhasználási területeiben a károsultak köz-
vetlen támogatásán kívül differenciáltuk a közcélú beruházásokat is. Ennek 
alapján az alábbi kategóriákba voltak besorolhatók a közcélú támogatások fel-
használásának területei:

A gazdaság fejlesztését elemzésünkben a helyi vállalkozások támogatása, 
valamint az ipari park létrehozására fordított összegek adják.

A szolgáltatások fejlesztésén az oktatási intézmények, az egészségügy, 
sport, roma integráció támogatását, szociális, kulturális beruházásokat értünk, 
valamint ebbe a kategóriába soroltuk a devecseri rendőrörs alapítására szánt 
összeget is.

Infrastrukturális beruházások jelentik a közutak, közművek korszerűsítésé-
re, közterületek felújítására, (busz)közlekedés fejlesztésére fordított összegeket.

Külön csoportot, egyéb kategóriát, alkotnak a pályázati önrész támogatások, 
a pályázatírásra, kutatásra, megvalósíthatósági tanulmányra fordított tételek, 
azok, amelyek nem kapcsolódnak egyik előbbiekben felsorolt területhez sem.

Jól látható, hogy a Kármentő Alapból származó támogatásokból összessé-
gében legnagyobb arányban a szolgáltatásokat fejlesztették, harmadából a helyi 
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gazdaságot erősítették, és jelentős összeget fordítottak az infrastruktúra korsze-
rűsítésére. A három település különböző prioritásokat állított fel a fejlesztéseket 
illetően.

9. ábra. A Kármentő Bizottság által megítélt összegek felhasználási területei

Devecserben a település városi jellegéből is adódóan prioritást élvezett a gaz-
daság fejlesztése, mindenekelőtt az ipari park kialakítása. Legnagyobb mérték-
ben az infrastruktúra fejlesztésére költöttek, amelyben leghangsúlyosabban 
a közművek, közterületek rendbehozatala szerepelt. Megvalósításra került  
a Devecser–Kolontár közös vízrendezési projekt, felújították a városközpont 
közterületeit, a város főterét, néhány fontosabb ingatlan homlokzatát, fabázisú-
vá alakították az önkormányzati tulajdonú épületek fűtésrendszerét a termesz-
tendő energianövény felhasználási feltételeként. A buszközlekedés javítására 
felújították a buszmegállókat, új buszpályaudvart építettek. Rendbe hozták a ká - 
rosodott városrész útjait, járdaszakaszait, az érintett területen emlékparkot ala-
kítottak ki. Az egészségügyi jellegű beruházások oroszlánrészét a lakóparkban 
megépített orvosi rendelő és annak felszerelése adta. A Soros Alapítvány által 
felajánlott szociális jellegű, célzottan roma integrációra fordítandó összegeket  
a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Biztos Kezdet Gyermekházra köl-
tötték. A szociális célú beruházások másik pillére a Devecseri Városüzemel-

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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10. ábra. A Kármentő Bizottság által Devecsernek ítélt összegek  
felhasználási területei (1 645 324 ezer forint)

11. ábra. A Kármentő Bizottság által Kolontárnak ítélt összegek  
felhasználási területei (411 160 ezer forint)

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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tetési Nonprofit Kft. telephelyének, irodájának biztosítása volt. Felújították  
a helyi óvodát, általános iskolát, a Rotary Házat, valamint a futballpályát. A meg - 
valósuló fejlesztések hozzájárultak Devecser járási központ funkciójának meg-
erősödéséhez is.

Kolontáron az oktatás, a kultúra, a sport fejlesztése jelentette a Kármentő Alap-
ból kapott támogatás több mint felét. Felújításra került a helyi általános iskola 
épülete, sportpályája. Újjá építették a művelődési házat, valamint tanösvényt, 
emlékhelyet alakítottak ki a katasztrófasújtotta területen. A műfüves labdarú-
gópálya és a hozzá tartozó öltöző megépítése jelentette a legnagyobb kiadást, 
csaknem 70 millió forintot.

A Devecserrel közös vízrendezési projekten túl rendbe tették a járdákat, uta-
kat, illetve szennyvízcsatornázásra pályáztak. A szociális jellegű beruházások 
keretein belül 9 személyes kisbuszt vásároltak a szociális étkeztetés és közösségi 
rendezvények könnyebb megvalósítása érdekében.

Somlóvásárhely fejlesztési prioritásai között szintén az oktatás, kultúra sze-
repelt első helyen, és ugyanilyen hangsúlyos volt a közművek, közterületek fej- 
lesztése. Rendbe hozták az általános iskola és az óvoda épületét, felújításra ke-
rült a Római Katolikus Plébánia toronysisakja és kupolájának tartószerkezete, 

12. ábra. A Kármentő Bizottság által Somlóvásárhelynek ítélt összegek  
felhasználási területei (213 050 ezer forint)

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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korszerűsítették a község rendezvényterének villamosenergia ellátását. A szenny-
víz-csatornázásra, az önkormányzati tulajdonú épületek energiaellátásának átalakí-
tására pályáztak. Újjá építették az orvosi rendelőt, rendbe tették az önkormányzati 
utakat, valamint buszöblöt építettek. Kutatási projektet indítottak a vörösiszap- 
katasztrófa somlói borvidékre gyakorolt esetleges hatásainak tisztázására.

A három település összesen 1 990 492 000 forintot költött közcélú beruhá-
zásokra, a rendelkezésre álló összeg 87 százalékát. Az eltérő adottságokból és 
célokból adódóan az egyes fejlesztési területek különböző hangsúllyal szerepel-
tek, de mindegyik település fontosnak tartotta helyi oktatási intézményeinek 
felújítását, a belterületi utak rendbetételét, illetve a közművek korszerűsítését.

A Kármentő Bizottság határozatainak  
időbeli eloszlása, szakaszai

A Kármentő Bizottság 2010. október 26-i alakuló ülésétől 2013 júniusáig 17-szer 
ülésezett. Az ülések alkalmával kiosztott támogatások mértéke jól reprezentál-
ja, hogy az első pár hónap a károsultak közvetlen segítéséről, gyors segélyosz-
tásokról szólt, a települések csak később, 2011 tavaszától kezdték kialakítani  
a Kármentő Alapból megvalósítani kívánt fejlesztési koncepciójukat, és a szol-
gáltatások, az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban megfogalmazott céljai-
kat a Kármentő Bizottság elé tárni.

Az Alapból történt kifizetések a következőképpen alakultak a működés ideje 
alatt:

Év Kifizetett támogatás
2010 1 000 000 Ft
2011 297 895 000 Ft
2012 279 345 000 Ft
2013 1 683 233 000 Ft
Összesen: 2 260 474 000 Ft 134

A tanulmány korábbi részében részletesen taglaltuk a vö rös iszap ka tasz tró fa-be-
a vat ko zás szakaszait: a kezdeti szakaszt (az egyéni szintű reagálást a katasztró-
fára), a gyors segítségnyújtás, beavatkozás, kármentesítés szakaszát, a rehabili-
táció szakaszát, és az újjáépítés két fázisát.

A Kármentő Bizottság munkája nem követte egészében a katasztrófa-beavat-
kozás fentebbi szakaszait, azokhoz csak részben igazodott. Egyrészt azért, mert 
a katasztrófa után három héttel alakult, és csak ekkor – már a rehabilitációs

134 A főkönyvi tételhez képest látható eltérést a Samsung 9 millió forintos tárgyieszköz-fel-
ajánlása jelenti.
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13. ábra. A Kármentő Bizottság által megítélt összegek ülések szerint  
(ezer forint)

fázisban – kapcsolódott be a beavatkozási folyamatba. Másrészről, a kárenyhí-
tésben betöltött speciális és újszerű szerepe miatt főként az újjáépítés szakaszai-
ban aktivizálódott működése. Mindezzel együtt a Kármentő Bizottság döntései 
mindig jelentős fáziskéséssel követték a katasztrófa-beavatkozás eseményeit.

A Kármentő Bizottság 2010 végéig – ahogy azt az ábra is mutatja – leginkább 
a közvetlenül károsultak részére határozott támogatásokról, azaz gyorsbeavat-
kozás jellegű támogatásokat ítélt meg a katasztrófa-beavatkozás rehabilitációs 
szakaszában.135

Az első közösségi célú fejlesztési projekt 2011 tavaszán került a Kármentő 
Bizottság napirendi pontjai közé, ekkor döntöttek a devecseri rendőrörs meg-
alapításáról.

Július eleji ülésén hozott határozatot azoknak a károsultaknak a támogatásáról, 
akik az állami kárenyhítésre nem jogosultak ugyan, de lakóingatlanjuk a kataszt-
rófa következtében megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált. Ezzel a határo-
zattal az alapvető lakhatási feltételek mindenki számára biztosítottá váltak.

135 Míg a gazdaságra irányuló fejlesztések az első, kármentesítés és rehabilitáció szakaszban 
a helyi vállalkozások segítésére utalnak, addig az újjáépítés szakaszaiban az ipari park megvalósí-
tására koncentrálnak.

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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14. ábra. A Kármentő Bizottság döntései által megítélt összegek megoszlása  
a katasztrófa-menedzsment ciklusai és felhasználási terület szerint

Az újjáépítés szakaszaiban a Kármentő Bizottság döntései egyértelműen  
a szolgáltatások, illetve az infrastruktúra fejlesztéséről szóltak, az első szakasz-
ban előbbi, míg a második szakaszban utóbbi volt hangsúlyosabb. Az ábra jól 
szemlélteti azt, ahogy a károsultak közvetlen támogatása fokozatosan megoldó-
dott, és ezzel együtt a közösségi célú beruházások támogatása került a Bizottság 
döntéseinek fókuszába.

A Kármentő Bizottság határozatainak vizsgálata  
az eredetileg megfogalmazott célkitűzések vonatkozásában

A Kármentő Alapot létrehozó kormányrendeletben136 foglalt célkitűzések 
mentén is megvizsgáltuk a határozatok nyomán kiosztott összegeket. A pénz-
alap megalakításának elsődleges célja a katasztrófa által közvetlenül károsultak 
lakhatási feltételeinek megteremtése a katasztrófa előtti állapotokhoz hasonló 
mértékben, háztartási, berendezési tárgyak, valamint ingóságok tekintetében is. 

136 http://www.karmentobizottsag.hu/upload/252_kormrend.pdf

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek
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Ez végül is állami segítségnyújtással és a segélyszervezetek közreműködésével 
megvalósult, a Kármentő Alap azokat támogatta, akik állami kárenyhítésre nem 
voltak jogosultak, illetve – a karitatív szervezetek kiürült kerete miatt – 28 mel-
léképületet finanszírozott a devecseri lakóparkban.

A Kármentő Alapnak – ahogy az az előzőekben kifejtésre került, és ahogy  
a 15. ábra mutatja – főként a térség revitalizációjában, a települések talpra állítá-
sában volt szerepe, célkitűzései közül ez a szempont volt domináns. A közvetle-
nül károsultak segélyezésén túl a települések rendbe hozták közútjaikat, közterü-
leteiket, korszerűsítették közműveiket. Kérdés azonban, hogy a „katasztrófa által 
előidézett egészségkárosodás megelőzésének” tekinthető-e az orvosi rendelők 
felújítása/építése, és ez jelent-e egyben szűrővizsgálatokat is a károsultak részére.

Az Alap 2013. június 30-án befejezte működését, így a majdnem három éven 
keresztül támogatott, mentorált települések magukra maradnak. Kérdés, hogy 
hogyan boldogulnak ezután, mennyire sikerült fejlődésük alapjait lerakni. Tud-
ják-e tartani a megkezdett irányokat, véghez tudják-e vinni a megkezdett pro-
jekteket, és legfőképpen, fenn tudják-e tartani a közösségi célú beruházásokat? 
Vajon mikor ér véget egy kormányzati döntés révén életre jött kármentő pénz-
alap funkciója? Mikor zárul le a kármentesítés folyamata, és mely ponton lehet 
a segélyezett településeket magukra hagyni?

15. ábra. A Kármentő Bizottság határozatai által megítélt összegek aránya  
a célkitűzés vonatkozásában (2 269 474 ezer forint)

Forrás:  A Kármentő Bizottság Döntései http://www.karmentobizottsag.hu/index.php?/dontesek

6%
6%

4%

14%

70%

A közvetlenül károsultak lakhatása elemi feltételeinek megteremtése (6%)
A közvetlenül érintettek átmeneti elhelyezése, ellátásuk feltételeinek megteremtése (6%)
A katasztrófa hatásai által előidézett egészségkárosodás megelőzése (4%)
A megrongálódott közterületek, közutak helyreállítása (14%)
A térség revitalizációja (70%)
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A katasztrófa utáni újrakezdés egyúttal új lehetőségeket, erőforrásokat hozott  
a települések életébe. A közösségek újraépítése és az új lehetőségek megragadása 
a következő évek erőpróbája lesz mindannyiuk számára.

A Kármentő Alap tevékenységének vizsgálata a kutatási szakaszban nem 
sokkal a működés vége előtt lezárult.

A bevételi oldalon 2012–2013-ban már csak kisebb tételek jelentek meg. 
2012-ben 82,5 millió forint a bevétel. Ebből 366 ezer magánadomány; 434 ezer 
az SZJA 1%-ból befolyó összeg, a többi kamatbevétel. A 2013-ban keletkező be-
vétel 20 millió forint, amiből 9,9 millió a kamat, 10,1 millió egyéb bevétel.

A 14. ábránkon jól látszik, hogy a legnagyobb horderejű döntések 2012 őszén 
születtek. A 2013. márciusi határozatok döntő többségükben – két kivételtől 
eltekintve – nem pénzek elosztásáról, hanem a határidők kitolásáról szóltak, 
hogy a megítélt pénzösszegeket fel lehessen használni. 2013. május 30-án volt 
egy olyan ülés, ahol csak somlóvásárhelyi támogatásokról döntöttek. Somlóvá-
sárhely ezzel a 14 döntéssel 53,5 millió forint támogatást kapott. Ez követően  
a június 19-i döntések alakították ki a támogatások elosztásának végleges szer-
kezetét és összegeit. Ezen a napon Devecser és Kolontár pénzügyeiről döntöt-
tek. Új, önálló igényekről ekkor már nem volt szó. Az összes döntés valamelyik 
korábbi határozat módosítása volt. Nem csak plusz forrásokat biztosítottak, 
hanem egyes korábbi döntésekből lefaragtak, illetve visszavontak korábban 
megítélt támogatásokat. Devecserre vonatkozóan 23 döntés született, ebből  
13 kisebb-nagyobb mértékben csökkentett korábbi támogatásokat, 10 pedig ki-
egészített korábban megítélt összegeket. A döntések révén Devecser 83,5 mil- 
lió forint plusz támogatást kapott. Kolontárt 8 döntés érintette, ebből öt  
csökkentett, három kiegészített korábbi forrásokat. Kolontár összesen plusz 
20,8 millió forinthoz jutott ezáltal. Ezt követően már csak egy pénzügyi döntés 
született, június 28-án, amiben Devecser kapott még 11,1 millió forintot. Ez az 
összeg volt a Kármentő Alap számláján megtalálható utolsó tétel, amit Devecser 
városának utaltak át. 2013. június 30-án a Kármentő Alap döntéseinek soroza-
ta lezárult, befejeződött a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítése és  
a közösségek támogatása.

A pénzek felhasználása és elszámolása 2013. december 31-ig tartott. A Kár-
mentő Alap záró beszámolójából és a könyvvizsgálói jelentésből kiderül, hogy 
a megítélt támogatások felhasználásra kerültek a jelzett időpontig. Ennek meg-
felelően az Alap eredmény-kimutatásában a kifizetett 2013. évi támogatások 
1 617 757 forint összege 2013. július 1–december 1. között szerepel.

A Kármentő Bizottság 2014. január 9-én ülésezett utoljára. Ekkor elfogadta  
a 2013. évi és a teljes tevékenységre vonatkozó záró beszámolókat, valamint  
a könyvvizsgálói jelentéseket, illetve határozott az Alap számlaszámának meg-
szüntetéséről.
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A Kármentő Alapból támogatott  
közösségi célú beruházások  

hasznosságának lakossági értékelése

Egy katasztrófa-beavatkozás hatásvizsgálatakor megkülönböztethetők a direkt, 
szándékolt és az indirekt, nem szándékolt hatások. A szándékolt hatások általá-
ban egyértelműek: a kárt szenvedett lakosság kártalanítása, a tárgyi-környezeti 
feltételek rehabilitálása, újjáépítése, a katasztrófa előtti állapotok visszaállítása.

Mindebből következően a katasztrófát követő beavatkozások értékelésének 
egyik lehetséges indikátora a károsultak részére nyújtott támogatásokkal való 
elégedettség. A másik hatásvizsgálati indikátor az, hogy a károsult települések 
lakossága mennyire tartja hasznosnak137 azokat a közösségi célú beruházásokat, 
amelyek a településükön megvalósultak. A következőkben a településenként 
megvalósult közösségi beruházások hasznosságának megítélését vizsgáltuk  
a megkérdezettek körében, amelyek a Kármentő Alap támogatásával jöttek létre.

A Devecserben megvalósuló  
közösségi célú beruházások értékelése

Általánosságban nézve mind a közvetlenül, mind a közvetetten károsult meg-
kérdezettek a „hasznos” közeli tartományba helyezték a csatornahálózat fej-
lesztését, az új orvosi rendelő létesítését a lakóparkban, a közműfejlesztéseket, 
valamint az iskola felújítását. A kevésbé hasznos beruházások közé sorolták  
a Rotary Ház felújítását, a Biztos Kezdet Ház programot és főképpen pedig az 
emlékparkot.

„Volt, aki azt mondta, hogy minek az emlékpark. De sokan kijárnak oda, 
sokan együtt éreznek. Kell az, jó odaülni és emlékezni, hogy ott volt az 
életünk.”

A beruházások hasznosságát a közvetetten károsult lakosság magasabb átlag-
pontokkal értékelte, mint a közvetlenül károsult lakosság. Ennek hátterében 
megítélésünk szerint az alábbiak állhatnak:
• Személyes okok, miszerint nagyon sok károsult úgy vélte, hogy ezek a beru-

házások az ő kártalanításuk terhére történtek.

137 A megkérdezetteknek felsoroltuk a táblázatokban látható fejlesztéseket, és arra kértük 
őket, hogy egy négyfokú skálán (ahol 1 = egyáltalán nem hasznos; 2 = nem hasznos; 3 = hasznos; 
4 = nagyon hasznos) értékeljék egyenként, hogy mennyire tartják hasznosnak azokat.
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• Közösségi problémák, ugyanis a válaszadók közül többen sérelmezték, hogy 
a tárgyi beruházások szükségességéről és prioritásairól nem egyeztetett kel-
lőképpen az ott élőkkel semelyik segélyszervezet, sem az önkormányzat.

• Kommunikációs probléma, ami összefügg a lakossági egyeztetésekkel is, 
ugyanis különösen az önkormányzat nem kellően kommunikálta a lakosság 
felé ezen „központilag” eldöntött beruházások hasznosságát, hanem magá-
tól értetődőnek vette, hogy az emberek felismerik a beruházások közösségi, 
társadalmi és gazdasági hasznát.

• Végezetül az alacsonyabb értékelést az is magyarázza, hogy a megkérdezettek 
többsége szerint a tárgyi beruházások elvonták a forrásokat olyan egyéni– 
közösségi szükségletek elől, mint a szűrővizsgálatok, a közösségfejlesztés, az 
egészségi rehabilitáció és a konkrét munkahelyteremtés.

Szociológiai szempontból nagyon fontos kérdés, hogy kik alkotják az elége-
dettek és az elégedetlenek csoportjait. Erre azért is szükség van, mert a fen-
tebb felsorolt problémák a helyi közösségekben differenciált érdekek mentén 
alakultak ki.

13. táblázat. A közösségi célú beruházások átlagos megítélése  
a megkérdezettek körében Devecserben138

Közvetlenül károsult
(N = 140)

Közvetetten károsult
(N = 137)

Iskola felújítása 3,29 3,38
Emlékpark 2,27 2,30
Rotary Ház rendbetétele 2,53 3,14
Ipari park létrehozása 2,97 3,25
Orvosi rendelő a lakóparkban 3,25 3,34
Biztos Kezdet Gyermekház program 2,68 3,14
Közterületek felújítása 2,91 3,30
Futballpálya korszerűsítése 2,72 3,03
Csatornahálózat fejlesztése 3,25 3,26
Közműfejlesztések 3,24 3,24

138 Az értékelésben szereplő beruházások egy része még nem volt ismert a lakosság számára 
az adatfelvétel idején, mert még nem fejeződött be, ezért a hozzájuk kapcsolódó értékelés is in-
kább feltételezésen alapult, illetve elvárásokat jelzett. Devecser Város Önkormányzata 2013 őszén 
egy rövid, a beruházások elfogadottságára koncentráló véleménykutatást tervez, ami alapján  
a fenti kép a megvalósult beruházások ismeretében árnyalható lesz.
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A vizsgálat során a közösségi célú fejlesztések egyenkénti megítéléséből  
(12. táblázat) létrehoztunk egy összevont, úgynevezett „elégedettségi indexet” 
(beleértve a válaszadóétól különböző településen történt beruházások megíté-
lését is). Az elemzések alapján három változó mutatkozott olyannak, amivel jól 
megragadhatók voltak az elégedettek–elégedetlenek csoportjai: a településhez 
való viszony (őslakos–betelepülők), a különböző korcsoportok, és a roma, nem 
roma illetőség.

„A Kármentő Alapban bent maradt 2 milliárd forint – na, ez inkább a be-
települőkre vonatkozik, hogy ők azt szerették volna, hogy az legyen szét-
osztva. Ki lett számolva, mindenkire jutott volna, mondjuk 1 millió forint. 
A normálisabbak azt mondták, hogy akkor a falu ebből legyen rendbe 
téve. Ingyen kaptunk csatornázást, kultúrházat, iskola, utak, a falu telje-
sen meg lett csinálva… Ugyanígy megkapjuk ezt a pénzt, csak nem zsebbe 
– ami úgyis elfogyott volna.”

d  Településhez való viszony szerinti elégedettség a közösségi célú beruhá-
zásokkal
Őslakosnak tekintettük azokat, akiknek már a nagyszülei vagy szülei is a tele-
pülésen éltek. A betelepülők közé pedig azokat a válaszadókat soroltuk, akik 
beházasodás vagy más módon kerültek a településre. Erős összefüggést talál-
tunk a tekintetben, hogy az „őslakosok” elégedettebbek a közösségi beruházá-
sokkal, mint a „beköltözők”. A „beköltözők” településre kerülésének időpontja 
meglehetősen széles időtávot ölel fel, a csúcspontot a ’70-es és ’80-as évek 
beköltözési hulláma jelentette. A különböző évtizedekben beköltözők közcélú 
beruházásokkal elégedettségében azonban nem találtunk jelentős különbséget.

d  Korcsoportok szerinti elégedettség a közösségi célú beruházásokkal
Az eredmények szerint a devecseri középkorú lakosság, azaz a 40–59 év kö-
zötti, sokkal elégedetlenebb volt a közösségi beruházásokkal, mint a fiatalok 
vagy akár az idősek. Felmerül a kérdés, hogy mi állhat e mögött: miért éppen  
a középkorú népesség elégedetlenebb? Ennek magyarázatához az „elégedetlen 
korosztályt”, vagyis a 40–59 év közöttieket részletesebben kell megvizsgálnunk.

A részletesebb vizsgálat során azt találtuk, hogy a válaszadó 40–59 éves kor-
osztályt egyfajta általános elégedetlenség jellemzi a közügyekkel, fejlesztések-
kel és a kárenyhítéssel kapcsolatban. Nem csak és kifejezetten a közösségi célú 
beruházásokkal elégedetlenek, hanem általában mindennel, ami a város életét 
meghatározta a katasztrófa-beavatkozás idején és jelenleg is. Így például más 
korcsoportoknál is elégedetlenebbek házukkal, lakáskörülményeikkel, a helyi 
közösség állapotával, a katasztrófa-beavatkozás idején a szervezetek, emberek 
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helytállásával, munkájával, illetve a segélyszervezetek munkájával is. Felmerül-
het, hogy az általános elégedetlenség, és ezen belül a közösségi fejlesztésekkel 
kapcsolatos elégedetlenség hátterében az egyéni élethelyzet aktuális problémái 
is állhatnak, például a munkanélküliség, illetve az egyéb okokból fellépő munka-
erő-piaci inaktivitás nehéz teher az egyén és a család számára.

14. táblázat. Elégedettségi mérések a devecseri válaszadók körében,  
különös tekintettel a 40–59 éves korosztályra (átlag)

Kérdése
Teljes  
minta  
átlag

40–59 éves  
korosztály  

átlaga

Más  
korcsoportok 

átlaga
Elégedettség a közösségi célú fejlesztésekkel 3,06 2,83 3,18
Elégedettség a jelenlegi házzal/lakással 3,41 3,27 3,52
Közösségfejlesztés szükségessége 3,37 3,25 3,47
Összes vizsgált kérdés átlaga 3,54 3,39 3,61

Feltételezésünk, hogy a 40–59 éves korosztályban az esetleges inaktív státusz 
magasabb fokú reménytelenséget, kilátástalanságot, frusztrációt okoz, mint  
a fiatalabbak vagy (természetesen) az idősek között. Ebből fakadt egyfajta ér-
dektelenség, vagy általános elégedetlenség, amolyan „minden mindegy” attitűd, 
ami így a közösségi fejlesztések megítélésére is rányomja bélyegét. Ezt többé-
kevésbé alátámasztják adataink is. Kimutatható, hogy a fiatalabb korosztályban 
(18–39 évesek) kevésbé befolyásolja az inaktív státusz a közösségi fejlesztések 
megítélését, mint az „elégedetlen korosztályban” (40–59 évesek). A fiatal kor-
osztályban és az „elégedetlen korosztályban” is az aktív lakosok voltak elégedet-
tebbek a közösségi fejlesztésekkel.

„nagyon szép és jó minden, csak nem erre kellett volna költeni.”

Az előzőekből következően nem meglepő, hogy a közösségi fejlesztésekre köl-
tött pénzt ez a korosztály teljesen más célokra szánná. Megkérdeztük a válasz-
adókat egy nyitott kérdésben, hogy melyik az a három legfontosabb fejlesztés, 
amire szüksége lenne a településnek. Az összes válaszadó felénél a munkahely-
teremtés az első helyen állt, és közel háromnegyedüknél (71,4 százalék) szere-
pelt az említések között a csatornázás, az orvosi rendelő, a fogorvos, a buszpá-
lyaudvar szükségessége mellett.

Ami a 40–59 éves korosztályt, azaz az „elégedetleneket” illeti, közel 80 szá-
zalékuk említette, hogy szükség lenne munkahelyekre, 54 százalékuk az első 
helyen.
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15. táblázat. A munkahelyteremtés szükségességének említése  
az „elégedetlen” és más korosztályokban

Kor
Említette  

a munkahelyteremtés 
fontosságát

Nem említette  
a munkahelyteremtés 

fontosságát

Összes
(fő/százalék)

„Elégedetlen korosztály” 78 
(79,6%)

20 
(20,4%)

98 
(100%)

Fiatal és idős korosztály 111
(62,4%)

67 
(37,6%)

178 
(100%)

Látható, hogy az „elégedetlen korosztály” számára fontosabb a munkahelyte-
remtés, mint a többi korosztályhoz tartozónak. Ennek hátterében az állhat, hogy 
a fiatalok még látnak és találnak is perspektívát a környékben lévő munkahelye-
ken (míg az idősebb korosztály értelemszerűen már nem munkaképes korú). Az 
elégedetlenek korosztálya helyben szeretne munkahelyet találni, hiszen többsé-
gük évek óta kiilleszkedett az elsődleges munkaerő-piacról. Ez magyarázhatja 
azt is, hogy miért nem elégedettek a közösségi fejlesztésekkel – munkahelyeket 
szeretnének. Ez annak tükrében is fontos és kiemelendő, hogy találkozik a te-
lepülés vezetésének törekvéseivel, noha a károsult településeken a Kármentő 
Alapból megvalósított 20 közösségi célú fejlesztés közül csupán kettő célozta 
meg a munkahelyteremtést (ipari park, tojásüzem).

d  A roma és nem roma válaszadók elégedettsége a közösségi célú beruhá-
zásokkal

A vizsgálati mintába bekerült roma válaszadók többsége – ahogy más kér-
dések kapcsán is láttuk – a közösségi célú fejlesztésekkel (is) elégedetlenebb, 
mint a többi megkérdezett. Ez a negatív attitűd esetükben is az összes változó 
kapcsán jelen van, ami megerősíti, hogy a megkérdezett romák – a 40–59 éves 
válaszadókhoz hasonlóan – általánosan és összességében elégedetlenek a többi

16. táblázat. A közösségi célú fejlesztésekkel való elégedettség  
és a munkahely szükségességének említése  

a roma és nem roma válaszadók körében (N = 241)

Elégedettség 
a közösségi 

fejlesztésekkel

Említette  
a munkahelyteremtés 

szükségességét
Roma válaszadók 2,93 83,3%
Nem roma válaszadók 3,08 63,9%
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megkérdezetthez képest. Mindez nem azt jelenti, hogy nem ismerik el a közös-
ségi célú fejlesztések fontosságát, de míg például a nem roma válaszadók inkább 
elégedettek, addig a roma válaszadók által adott értékelések ambivalensebbek.

Esetükben is azt találtuk, hogy ahhoz a válaszadói csoporthoz tartoznak, akik 
szerint nagyon fontos a településen a munkahelyteremtés.

Az interjús vizsgálatok is megerősítették, hogy a roma megkérdezettek  
a 40–59 éves korosztályhoz hasonlóan nagyobb hiányát érzik a munkahelyek-
nek, így feltehetőleg a fejlesztésekre költött pénzből inkább munkahelyeket tar-
tottak volna fontosabbnak. Továbbá, mivel a roma népesség körében különösen 
alacsony a bizalom az önkormányzatban, a polgármesterben, a képviselőtestü-
letben, ez is magyarázhatja, hogy a közösségi célú fejlesztéseket is negatívabban 
ítélik meg a nem roma válaszadóknál.

A Kolontáron megvalósuló  
közösségi célú beruházások értékelése139

Mint látható, Kolontáron is azokat a beruházásokat tették a „nagyon hasznos” 
tartományba a megkérdezettek, amelyek közvetlen életüket és nem utolsósor-
ban kiadásaikat is befolyásolják: közműfejlesztések, csatornahálózat felújítása, 
utak, járdák felújítása. A víz- és csatornahálózat fejlesztése például jelentősen 
csökkentette a lakóparkban élők vízdíj-költségeit. Ez esetben is tapasztalhat-
juk, hogy az egyéb beruházások megítélése a közvetetten károsultak körében 
magasabb átlagpontokat kapott, hiszen ezzel úgy érzik, ők is kaptak valamit 
az elszenvedett károkért. A helyben élők félelme inkább az, hogy miből tudják 
majd fenntartani, megőrizni ezeket a beruházásokat, hiszen az önkormányzati 
költségvetés erre nem mindig elég.

17. táblázat. A közösségi célú beruházások megítélése Kolontáron (átlag)

Közvetlenül károsult
(N = 19)

Közvetetten károsult
(N = 17)

Emlékpark 3,55 3,69
Tojásüzem támogatása 3,24 3,06
Művelődési ház felújítása 3,6 3,69
Futballpálya és öltöző felújítása 3,5 3,83
Utak, járdák felújítása 3,89 3,89
Csatornahálózat fejlesztése 3,94 3,94
Közműfejlesztések 3,95 3,89

139 A fejezethez felhasználtuk Bodor Ákos és Mezei Mikes a kutatás számára készült tanul-
mányának eredményeit.
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A kolontári közvetlenül és közvetetten károsult lakosság megítélése a közössé-
gi célú beruházásokat illetően három esetben – az emlékparknál, a tojásüzem 
támogatásánál és a futballpálya és öltöző felújításánál – mutat jelentősebb kü-
lönbségeket. Meg kell jegyezni, hogy ezek a különbségek az elég hasznos–na-
gyon hasznos értéktartományon belül mutatkoznak meg.

Figyelemre méltó, hogy az emlékpark hasznosságának a közvetetten károsul-
tak magasabb átlagpontokat adtak, mint a közvetlenül károsultak. Az interjús 
vizsgálatok alapján úgy véljük, hogy az emlékpark „hasznosságának” alacso-
nyabb értékelése a közvetlenül károsultak körében egyrészt érzelmi problémák 
tükröződése, másrészt pedig a károsultak számára a park fizikailag is távol van, 
hiszen ők elkerültek a település másik részébe.

A tojásüzem hasznosságának magasabb támogatottságába a közvetlenül ká-
rosultak részéről erőteljesen belejátszik az, hogy több válaszadó erős rokoni-ba-
ráti kapcsolatban van azzal a családdal, amelyik az üzemet működteti. Az üzem 
kisvállalkozásként működik, kolontári foglalkoztatottja pedig csak néhány van, 
és valójában a helybeli foglalkoztatási gondokat nem tudja megoldani.

A futballpálya és az öltöző felújítása olyan közjó, amely az egész települést 
szolgálja. Ugyanakkor a beruházás hasznosságának ellentétes megítélése mö-
gött az interjúk alapján a következőket feltételezzük. A közvetetten károsultak 
számára, akik a faluban laknak, elérhető közelségben van a pálya, míg a közvet-
len károsultak többségének már nehezebben megközelíthető. A mintába került 
kolontári közvetlenül károsultak nagy része sem életkora, fizikai állapota miatt, 
sem pedig családi viszonyait tekintve nem tudja közvetlenül használni ezt a fej-
lesztést.

Összegezve, eredményeink azt mutatják tehát, hogy a Kármentő Alap támo-
gatásával megépült közösségi célú beruházások megítélését különböző ténye-
zők befolyásolták. Ezek közül vannak olyanok, amelyek csak közvetett összefüg-
gést mutatnak az adott beruházás konkrét tartalmával, míg találtunk olyanokat 
is, amelyek esetében közvetlen összefüggés fedezhető fel.

A csak közvetetten a közösségi fejlesztések megítélésére vonatkozó ténye-
zők közé sorolhatjuk a devecseri válaszadók körében mérhető elégedetlenséget. 
A közösségi beruházásokkal való elégedetlenség a válaszadók közül az „általá-
nosan elégedetlenek” – a 40–59 év közöttiek, az inaktív munkaerő-piaci státu-
szúak, illetve a roma lakosság – körében volt megfigyelhető legerősebben. Ezt 
a csoportot azért neveztük el „általánosan elégedetleneknek”, mert az összes 
általunk vizsgált egyéb kérdésben is lényegesen negatívabb véleményeket for-
máltak, mint más csoportok. A kutatás során készült lakossági interjúk is ezt  
a tapasztalatot erősítették meg. Az általános elégedetlenség különösen szembe-
tűnően jelentkezett a roma származású interjúalanyok esetében. Ők a katasztró-
fát követő mentési, helyreállítási folyamatok minden egyes fázisát és szereplőjét 
általában is éles kritikával illették. A halmozottan hátrányos helyzetű emberek 
esetében nem meglepő, hogy az inkább szimbolikus értékeket hordozó beruhá-
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zások (például emlékpark, Rotary Ház) helyett a mindennapi megélhetési gon-
dokat kézzelfoghatóan enyhítő intézkedéseket (például munkahelyteremtést) 
részesítenék előnyben. Többen fogalmazták meg, hogy a fejlesztések nagy része 
számukra haszontalan, nem jelent semmiféle értéket. Azt tehát mindenképpen 
látni kell, hogy a közösségi fejlesztések negatív megítélésének tetemes része 
nem feltétlenül a konkrét beruházást minősíti, hanem csak „formát ad” egy ál-
talánosabb, reménytelen élethelyzet miatti elkeseredettségnek.

A fejlesztések megítélését közvetlenebbül befolyásoló tényezők közül kettőt 
sikerült azonosítanunk: a megkérdezettnek a településhez való viszonyát, illetve  
a katasztrófa során elszenvedett kár jellegét. Eredményeink azt mutatják, hogy  
a településhez mélyebb gyökerekkel kötődő lakosok elégedettebbek a közössé-
gi beruházásokkal, mint a „beköltözők”. Úgy tűnik az, erősebb helyi identitás,  
a pozitív érzelmi elköteleződés közvetlen jótékony hatást gyakorol ennek a kér-
désnek az értékelésre.

Ez egyrészről azt jelenti, hogy az „őslakosok” pozitív hozzáállására számít-
hatnak a helyi fejlesztésekben gondolkodó döntéshozók, másrészt viszont fon-
tos feladatuk a „beköltözők” bizalmának megszerzése, hiszen a támogató lakos-
ság nélkülözhetetlen erőforrás egy hatékonyan fejlődő településen.

A másik, megítélést befolyásoló tényező a közvetlen–közvetett károsultság  
dimenziója. Ebben a kérdésben azt állapítottuk meg, hogy a beruházások hasz-
nosságát a közvetetten károsult lakosság magasabb átlagpontokkal értékelte, 
mint a közvetlenül károsultak. Feltételezésünk szerint ennek hátterében az 
áll, hogy e fejlesztéseken keresztül úgy érzik, hogy így ők is kaptak valamit az  
elszenvedett károkért. Ezzel párhuzamosan elgondolkodtató a közvetlenül ká-
rosodottak viszonylagos elégedetlensége. Az interjúk során gyakran előkerü-
lő probléma volt a települések „kettészakadásának” említése a közvetlenül és 
közvetetten károsodottak tengelye mentén. Ez leginkább az új házba költözők 
körében merült fel, akik ma már úgy érzik, hogy a többség irigykedik emi-
att rájuk, továbbá az új településrészek fizikai elkülönülése miatt elvesztették  
a közösséghez tartozásuk érzését. Ez a „kirekesztettség”-érzés a „település kö-
zössége” felé talán indokolhatja ezeknek a fejlesztéseknek a negatívabb meg-
ítélését.

A humanitárius segítségnyújtás  
– a magyar segélyszervezetek jellemzői

Több mint húsz évvel ezelőtt, a magyarországi segélyszervezetek átalakulása 
(Vöröskereszt), újjászületése (Katolikus Karitász) és létrejötte (Baptista Szere-
tetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet, Református 
Szeretetszolgálat) abban az időszakban történt, amit Walker és Maxwell (2009) 
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a humanitarizmus globális korszakaként (globalization of humanitarianism) 
aposztrofált.140

A humanitárius segítségnyújtás  
globális korszaka

Ennek a folyamatnak egyik legfőbb jellemzője a nem kormányzati (NGO-k141) 
– különösen pedig a humanitárius – szervezetek számának ugrásszerű emel-
kedése volt.142 Ahogy Elisabeth Ferris oxfordi professzor idézi az Economist 
1999. decemberi cikkét: „a kommunizmus vége, a demokrácia terjedése a sze-
gény országokban, a technológiai változások, a gazdasági integráció – röviden: 
a globalizáció – termékeny talajt teremtett az NGO-k növekedéséhez”. Anheier, 
Glasius és Kaldor143 statisztikailag is alátámasztották, hogy az 1990-es évtized-
ben az emberiség iránti aggodalom és a környezetvédelmi aggályok erősödése 
ugyancsak szerepet játszott a nem kormányzati szervezetek – általánosságban  
a globális civil társadalom – terjedésében.

A folyamat másik jellemzője, hogy a nem kormányzati, de különösen a hu-
manitárius szervezetek mindinkább a politikai és társadalmi közfigyelem kö-
zéppontjába kerültek. Ennek élénkülésében nagy szerepet játszott az is, hogy  
a humanitárius szervezetek által megvalósított programok – egyre növekvő 
mértékben – kormányzati támogatásokból és/vagy magánadományokból való-
sultak meg. Nem ritka az olyan nemzetközi humanitárius NGO, amely támoga-
tásainak 90 százaléka kormányzati forrásokból származik, míg más szervezetek 
ennek felső limitet szabnak.144 Mindez komoly kérdéseket vet fel a szerveze-
tek nem kormányzati-jellegét illetően, és mint Barnett145 tanulmányában meg- 

140 Davey, Eleanor–Borton, John–Foley, Matthew (2013), A history of the humanitarian 
system. Western origins an foundations. Working Paper, London, Overseas Development Insti-
tute–Humanitarian Policy Group. 

141 Az NGO-k elnevezés először a nagy nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, Világbank) do-
kumentumaiban jelent meg és terjedt el általános elnevezésként az olyan nonprofit szervezetek 
megkülönböztetésére, amelyek tevékenységükben, működésükben és részben finanszírozásukban 
is az államtól, kormányzatoktól való függetlenséget és legfőképpen a politikamentességet hangsú-
lyozták (Bartal, 2005, 13).

142 A Nemzetközi Szervezetek Évkönyve 2000-ben már 26 000 nemzetközi NGO-t számlált, 
az 1990-es 6000-rel szemben (Ferris, 2005, 312).

143 Anheier, Helmut–Glasius, Mariles–Kaldor, Mary (2004), Globális civil társadalom I. 
Budapest, Typotex Kiadó, 448–454.

144 Lásd például az 1948-ban létrejött OXFAM, amelynél a kormányzati támogatás mértékét 
28 százalékban limitálták.

145  Barnett, Michael (2005), Humanitarianism transformed, Perspectives on Politics, De-
cember, 729.
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állapítja, ez veszélyeztetheti ezen szervezetek semlegességét és politikamentes-
ségét is.146

Végezetül a humanitarizmus globális korszakának harmadik jellemzője az 
intézményesülés.147 Az 1990-es évektől meginduló intézményesülés egyrészt je-
lentette az ENSZ és az EU humanitárius tevékenységének intézményesülését,148 
másrészt ezzel párhuzamosan a humanitárius szervezetek hálózatosodását,149 
harmadrészt pedig az alapelvek meghatározását,150 működési sztenderdek151 ki-
dolgozását. Ennek a globális, egységes alapelveken és sztenderdek szerinti hu-
manitárius segítségnyújtásnak az egyik „főpróbája” volt a 2004-es szumátrai ka-
tasztrófa, majd pedig 2010-ben a haiti földregés idején megvalósult nemzetközi 
humanitárius összefogás. Ezekben a nemzetközi humanitárius akciókban már  
a magyar segélyszervezetek is aktívan vettek részt.

Részben a politikai, társadalmi percepció-váltás hatására, részben pedig  
a humanitárius programok komplexebbé válásával egyre inkább előtérbe ke-
rült a humanitárius akciók és szervezetek átláthatósága és elszámoltathatósága. 
Ennek következtében mind általánosabb gyakorlattá vált a humanitárius prog-
ramok hatásvizsgálata.152 Míg kezdetben ezek az értékelések a pozitivista „cél 
– idő – input – output” módszereken nyugodtak,153 addig – az ezredfordulót 
követően – a problémák és a programok komplexitása „kikényszerítette” az új 

146 Jó példa erre a Médecins sans Frontiér esete is, amelyet a beavatkozás és a be nem avat-
kozás dilemmája tört ketté. A beavatkozás-párti, a Sarkozy-kormány későbbi külügyminiszterévé 
avanzsált, szervezetalapító Bernard Kuchner ezért hozta létre 1979-ben a Médecins du Monde 
szervezetet. (Lásd erről bővebben: Kaldor, 2004, 171.)

147 Barnett, Michael (2005), Humanitarianism transformed, Perspectives on Politics, De-
cember, 723–740.

148 Az ENSZ közgyűlés 1991-ben a 46/182 számú határozatában fogadta el az Emergency 
Relief Coordinator (ERC) pozíció, majd pedig az 1998-as főtitkári reform eredményeképpen az 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) létrehozását. Az Európai Közös-
ség által működtetett Humanitárius Hivatal (ECHO) 1992-ben alakult meg, majd pedig 2004-től  
a Hivatal vezetése biztosi hatáskörbe került az Európán belüli és kívüli katasztrófák hatékonyabb 
kezelése érdekében.

149  Anheier, Helmut–Katz, Hagai (2005): Network Approaches to Global Civil Society, Glo-
bal Civil Society 2004-5. London, Sage, 206–221.

150 A humanitárius segítségnyújtás főbb alapelveit az OCHA és az ECHO dekrétumai tar-
talmazzák. 1994-ben jelent meg a Code of Conduct for the International Red Cross and Red 
Crescent Movement and NGOs in Disaster Releief, amelyet azóta 140 szervezet írt alá.

151 Lásd: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response – The Sphere 
Project 1998.

152 Crips, John (2004), Thinking outside the box: Evaluation and humanitarian action, Forced 
Migration Review, 8.

153 Frerks, Georg–Hilhorst, Dorothea (2002), Evaluation of humanitarian Assisstance in 
Emergency Situations, Disaster Studies Rural Development, Sociology Group, Wageningen Uni-
versity, Working Paper No. 56.
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típusú módszerek alkalmazását is.154 Módszertanilag pedig mindinkább teret 
nyert a kvalitatív (például interjúk, dokumentumelemzések, fókuszcsoportok) 
és kvantitatív vizsgálati módszerek (kérdőíves felmérések, statisztikai másod-
elemzések) együttes alkalmazása a humanitárius programok értékelésében, ha-
tásainak vizsgálatában.

A magyar segélyszervezetek főbb jellemzői

A humanitárius szervezetek rendkívül különbözőek nagyság, tevékenység és 
erőforrások tekintetében. Ezért általában két nagy csoport szerint osztályoz-
zák őket: hit alapú (faith-based) és nem hit alapú (szekularizált) szervezetek. 
Noha a hit alapú szervezeteknek nincsen általánosan elfogadott definíciója, de 
Elisabeth Ferris155 szerint az alábbi egy vagy több jellemző valamelyikével ren-
delkeznek: kötődés valamilyen vallási szervezethez, missziójuk expliciten kap-
csolódik vallási értékekhez, pénzügyi támogatásukat (vagy egy részét) vallási 
közösségektől kapják, szervezetirányításukban a vezetőket/tagságot vallási hit 
vagy az egyházhoz való tartozás alapján választják, és a szervezeti értékekben 
közvetlenül megjelennek a vallási értékek.

A magyar humanitárius „piac” egyik sajátossága, hogy a hat segélyszervezet 
közül öt (Baptista Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, Máltai Szeretetszolgá-
lat, Ökumenikus Segélyszervezet, Református Szeretetszolgálat) hit alapú, egy-
ház-közeli, míg a Vöröskereszt szekularizált szervezetnek tekinthető.

A nemzetközi szakirodalomban két megközelítés tapintható ki arra nézve, 
hogy a szekularizált és a hit alapú humanitárius NGO-k miért és hogyan kü-
lönböznek egymástól. Az egyik nézet156 szerint egyrészt a missziójuk, amire  
a tevékenységüket építik, különbözteti meg őket, másrészt pedig az, ahogyan  
a vallási értékeket a szekuláris célokkal kombinálják.

A másik nézet157 képviselői úgy vélik, hogy a hit alapú szervezetek abban kü-
lönböznek a szekularizált szervezetektől, de egymástól is, hogy a vallás milyen 
fokon járja át tevékenységüket. Berger amellett érvel, hogy egyetlen szervezet 

154 Hofmann, Charles-Antoine–Roberts, Les–Shoham, Jeremy–Harvey, Paul (2004), 
Measuring the Impact of Humanitarian Aid. A Review of Current Practice, Humanitarian Policy 
Group Research Report, No. 17., Watson, Cathy (2008), Impact Assessment of Humanitarian 
Response: A Review of Literature. Medford, Feinstein International Center, Tufts University.

155 Ferris, Elisabeth (2005), Faith-based and secular humanitarian organisation, Internatio-
nal Review of the Red Cross, V:87., No. 850., 312.

156 Stoddard, Abbay (2003), Humanitarian NGOs: Challenges and trends, Humanitarian 
action and the „Global War on Terror” = A review of trends and issues, eds: Macrae, Joanna–
Harmer, Adele, London, HPG Report, 25–26.

157 Berger, Julia (2003), Religious nongovermental organisations: An exploratory analysis, 
Voluntas, V:14., 15–39.
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sem tekinthető „tisztán” hit alapúnak vagy szekularizáltnak, ez a vizsgálat szint-
jétől függ, de nyilvánvaló, hogy a vallás szerepe akkor a legszignifikánsabb, ha 
közvetlenül befolyásolja a szervezet működését. Az ilyen szervezeteket evange-
lizáló humanitárius szervezeteknek nevezik, hiszen számukra a humanitárius 
tevékenység csak másodlagos a hit terjesztése mellett.

Laura Thaut158 tanulmánya alapján úgy véljük, a humanitárius szervezete-
ket egy kontinuumon lehet elhelyezni, aminek egyik végpontján a szekularizált,  
a másikon pedig az evangelizáló szervezetek állnak. Ahhoz, hogy egy hit alapú 
humanitárius szervezet helyét teoretikusan ki lehessen jelölni ezen a spektru-
mon, meg kell vizsgálni a vallás hatását aszerint,159 hogy
• mi a szervezet missziója, azaz miként tekint a szolgáltatásokra, programokra 

és ezekkel mi a célja.
• Továbbá, mi a viszonya a vallási bázishoz, azaz a szervezetnek mennyire erős 

vagy gyenge a kötődése kongregációjához vagy más vallási szervezetekhez.
• Milyen a személyzeti politikája (staff policy), azaz vezetői, munkatársai, illet-

ve önkéntesei alkalmazásánál a vallási identitás mennyiben meghatározó.
• Végezetül pedig anyagi erőforrásai tekintetében mennyiben tud támaszkod-

ni a vallási közösségtől származó adományokra, illetve a kormányzati támo-
gatásokra.

Elemzésünkben ezt a szempontrendszert még egy változóval egészítjük ki, még-
pedig az alapítási körülmények vizsgálatával, mivel úgy véljük, ez a magyar se-
gélyszervezetek jellemzésénél egy igen releváns és a szervezet fejlődését, műkö-
dését is meghatározó szempont.

A fenti szempontok vizsgálata alapján Thaut alkalmazkodó humanitarizmust 
(accomodative humanitarianism) megjelenítő szervezetekként írja le azokat 
a hit alapú segélyszervezeteket, amelyek explicite nem valósítanak meg hitre 
épülő missziót, sőt a hitet humanisztikus szempontból értelmezik, és gyöngén 
kötődnek az egyházi hierarchiához. Jól ötvözik a vallási értékeket a szekuláris 
célokkal, ezért széles társadalmi támogatói bázissal rendelkeznek. Tevékeny-
ségüket egyfajta racionális hatékonyság hatja át, és személyzeti politikájukban  
a professzionalizmust helyezik előre.

A szintézis humanitarizmussal (synthesis humanitarianism) jellemezhetők 
azok a szervezetek, amelyek sokban hasonlítanak a szekularizált szervezetekre, 
de missziójukban a vallásosság dominánsan jelenik meg. Tevékenységük közép-
pontjában az intézmények (család, egyház) állnak, fontosnak tartják, hogy a fizi-
kai-humán szükségletek mellett a spirituálisakat is kielégítsék a segítségnyújtás 
során. Tagjaik, önkénteseik, illetve szervezeti felépítésük, valamint személyzeti 

158 Thaut, Laura (2009), The role of faith in christian faith based humanitarian agencies: 
Constructing and taxonomy, Voluntas, V:20, 319–350.

159 Thaut, i. m., 2009, 328.
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politikájuk erősebben kötődik az egyházi kongregációhoz, hierarchiához. Ezt  
a kötődést a szervezet erőforrásai tekintetében megfelelően tudják kamatoztat-
ni is.

Most pedig nézzük meg, mi jellemzi a magyar humanitárius „piac” szereplőit 
a fenti szempontok alapján.

d  A 132 éves múltra visszatekintő Magyar Vöröskereszt a humanitárius fel-
adatokat is ellátó segélyszervezetek között az egyetlen szekularizált szervezet. 
Története több szakaszra is osztható, hiszen a hazai politikai-társadalmi válto-
zások alapvetően befolyásolták a szervezet működési kereteit. A szocializmus 
alatt pártállami befolyás és ellenőrzés alatt álló Vöröskereszt a rendszerválto-
zással új kihívások elé került. A demokratikus társadalomban elfoglalt státu-
szát az 1993. évi XL (azóta módosított) törvény rendezte, amely újraszabályozta 
alaptevékenységét és működési garanciáit. A Vöröskereszt szervezeti irányítá-
sában továbbra is a demokratikus centralizmus elve érvényesül, de a megyei 
szervezetek önálló jogi státusszal rendelkeznek. A szervezet misszióját a Nem-
zetközi Vöröskereszt által kidolgozott hét alapelv határozza meg.160 A rendszer-
változás után a Vöröskereszt „megújulva megmaradását” számos probléma ne-
hezítette, így például: szervezeti felépítésében megtartotta a megyei-települési 
hálózatát, de tagsága jelentős részét elvesztette. Bár a 2010-es adatok szerint  
a Vöröskeresztnek országosan 3160 szervezete és „már csak” 129 ezer tagja,  
46 ezer önkéntese volt,161 de ezzel még mindig a legjelentősebb tagsági és önkén-
tes bázissal rendelkező szervezetek egyike. További kihívást jelentett a Vörös-
kereszt számára az elmúlt évtizedben egyfelől az elöregedő aktivista-bázis és az 
ifjúsági korosztály bevonása, másfelől a közfeladatok ellátása (véradásszervezés, 
elsősegély-oktatás, katasztrófa készenlét és segítségnyújtás, szociális szolgálta-
tások) mellett olyan új innovatív programok kidolgozása, amelyek népszerű-
vé teszik a szervezetet és növelik társadalmi reputációját. Erőforrásait tekintve  
a Magyar Vöröskereszt kiemelt helyzetét mutatja, hogy támogatását a költség-
vetés egészségügyi fejezete rögzíti. Meg kell jegyezni, hogy a szervezet gazdál-
kodását az elmúlt egy évtizedben több, az Állami Számvevőszék által is vizsgált 
szabálytalanságok, botrányok jellemezték. Bevételeit tekintve a Vöröskereszt 
nem csak a hazai segélyszervezetek, hanem a magyar nonprofit szektor egyik 

160 http://www.voroskereszt.hu/kueldetesuenk.html
161 Meg kell jegyezni, hogy ez a taglétszám 2006-ban még 275 000 főt számlált és az önkén-

tesek száma pedig 42 000 fő volt. 2009-ben pedig már csak 157 000 fő. http://magyarnarancs.hu/
belpol/kihagyott_ziccerek_-_verzo_voroskereszt-65531

Ez taglétszám a közhasznúsági jelentés szerint a 2009. évinek a 82 százalékát tette ki. http://
www.voroskereszt.hu/szervezetuenk/44-nemzeti-szervezetuenk/810-a-magyar-voeroeskereszt-
a-nemzetkoezi-voeroeskereszt-es-voeroesfelhold-mozgalom-resze.html
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legnagyobb erőforrásokkal rendelkező szervezete.162 Bevételeinek döntő hánya-
da állami támogatás, míg az adományok az összes bevétel 35 százalékát tették ki 
a vörösiszap-katasztrófa évében.

d  Az öt hit alapú segélyszervezet egyházi és/vagy magánszemélyek általi 
alapítására valamivel a rendszerváltozás előtt (Máltai Szeretetszolgálat 1989), 
vagy a rendszerváltozás után nyílt mód (az Ökumenikus Segélyszervezet és  
a régi tradíciókat felelevenítő Katolikus Karitász 1991, a Baptista Szeretetszol-
gálat 1996, a Református Szeretetszolgálat pedig 2006-ban jött létre). Műkö-
désük első tíz évében rakták le hazai intézményhálózatuk alapjait, alakították 
ki szakember-gárdájukat, önkéntes bázisukat, és nem utolsósorban építették ki 
társadalmi elismertségüket akcióik, programjaik és szolgáltatásaik révén.

Szervezeti struktúrájában a Katolikus Karitászra az egyházmegyei és ezen 
belüli területi csoportok szerinti felépítés a jellemző (590 plébániai karitász-cso-
portjában megközelítőleg 6000 önkéntes tevékenykedik). A Máltai Szeretetszol-
gálat regionális hálózatot alakított ki (a hét régióban körülbelül 100 csoportja 
és 3000 körüli önkéntese van). Az Ökumenikus Segélyszervezet struktúráját az 
jellemzi, hogy intézményei főként Budapesten és elszórtan az országban, hét 
településen találhatók. A Baptista Szeretetszolgálat hasonlóképpen épül fel, de 
a Szeretetszolgálat és intézményei szoros szimbiózisban működnek a Baptista 
Egyházzal.

Ez a regionális, megyei hálózatokra, illetve központokra épülő hazai segély-
szervezeti struktúra alapvetően megszabja a szervezetek mobilizálható erőforrá-
sait, valamint reakcióképességét katasztrófák idején. Mint láthattuk, a hely színre 
először a Katolikus Karitász megyei vezetője, illetve a Máltai Szeretetszolgálat re-
gionális irodája érkezett (a Vöröskereszt helyi, illetve megyei szervezete mellett).

A Református Szeretetszolgálat kivételével minden segélyszervezet élén egy-
házi tisztséget is betöltő vezető áll. Míg a Katolikus Karitász esetében a 15 egy-
házmegyéből hatban egyházi személy a vezető (de a területi csoportokat nem 
egyházi személyek irányítják), addig a Máltai Szeretetszolgálatnál a hét régióve-
zető egyike sem egyházi személy. Mind a Katolikus Karitász, mind pedig a Mál-
tai Szeretetszolgálat előírja tagjainak a katolikus vagy keresztény felekezethez 
való tartozást.163

A szervezeti missziót vizsgálva azt láthatjuk, hogy a Katolikus Karitász, a Mál- 
tai és a Református Szeretetszolgálat missziója a vallási értékeken és az egy ház - 
hoz tartozáson nyugszik. Míg a Baptista Szeretetszolgálat missziójának megfo-

162 A vörösiszap-katasztrófa két évében a szervezet összbevétele 6,32 milliárd forint (2010), 
illetve 6,37 milliárd forint (2011) volt. Az adományok összege 2,38 milliárd forintot tett ki.

163 „Rendes (aktív) tag az lehet, aki a római vagy görög katolikus egyházhoz, illetve más ke-
resztény felekezethez tartozik.” http://www.maltai.hu/?action = subpage&subpageid = 751
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galmazásában inkább az evangelizáló szervezetekhez közelít,164 addig az Öku-
menikus Segélyszervezetnél a társadalmi alapelvek és az emberi jogok a hang-
súlyosabbak.

Bevételeit tekintve az öt hit alapú, egyház-közeli szervezet közül a Máltai 
Szeretetszolgálat rendelkezik (kiterjedt szolgáltatói és intézményi tevékenysé-
géből következően) a legnagyobb gazdasági erővel, majd pedig az Ökumenikus 
Segélyszervezet.165 E két szervezet 2010. évi összes bevételében a központi költ-
ségvetésből származó bevételek 38-45 százalékot, a magánadományok pedig 
28-34 százalékot tettek ki. A többi segélyszervezet tipikus adományokból élő 
szervezetnek tekinthető, hiszen összbevételeik 74-90 százaléka magánadomá-
nyokból származott.166

A nagyobb nemzetközi humanitárius akciókba a hazai segélyszervezetek  
a második évezredben kapcsolódtak be és szereztek tapasztalatokat. Ezt meg-
előzően főként kárpát-medencei országokban nyújtottak segítséget, az Ökume-
nikus Segélyszervezet és a Baptista Segélyszolgálat kivételével, amelyek már  
a kilencvenes évek végén részt vettek a nemzetközi humanitárius programok- 
ban is.

A hazai segélyszervezetek első nagy „főpróbája” a 2001. évi beregi árvíz volt. 
A segélyszervezetek közül a Katolikus Karitász a Magyar Ökumenikus Szeretet-
szolgálattal egyeztetve az ingóságpótlásban vállalt részt.167 Majd egy évtizeddel 
később, a 2010-es borsodi árvíz idején már szervezetten és a területfelosztási 
elvet követve négy segélyszervezet – a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszol-
gálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Vöröskereszt – vállalt vezető szere-
pet a mentésben, a kárenyhítésben és a helyreállításban.

164 „Johann Gerhald Oncken mondotta: »Minden baptista misszionárius.« Ez azt jelenti, hogy 
minden gyülekezeti tag küldetése az evangélium hirdetése, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel 
azok felé, akik még nem hallottak Róla, nem ismerik Őt, vagy akiknek valamiféle téves elképzelé-
sük van az üdvösség felől.” http://baptistasegely.hu/kik-a-baptistak

165 2010-ben a Máltai Szeretetszolgálat 4,7 milliárd, az Ökumenikus Segélyszervezet 3,06 mil-
liárd, a Katolikus Karitász 1,08 milliárd, a Baptista Szeretetszolgálat 1,09 és a Református Szere-
tetszolgálat pedig 343 millió forint összbevételből gazdálkodott. 2011-ben a Máltai Szeretetszol-
gálat növelte bevételeit (5,8 milliárd forint), míg a többi szervezetnek csökkent az összbevétele: 
Ökumenikus Segélyszervezet 1,45 milliárd, a Katolikus Karitász 517 millió, a Baptista Szeretet-
szolgálat 938 millió és a Református Szeretetszolgálat pedig 111 millió forint. Meg kell jegyezni, 
hogy 2010 nyarán a szervezetek jelentős támogatásokat mozgattak meg az árvízkárosultak meg-
segítésére is.

166 2011-ben a katasztrófa újjáépítési időszakában minden segélyszervezet növelte a közpon-
ti költségvetésből származó bevételeinek arányát, ezzel együtt a magánadományokból származó 
bevételek aránya pedig csökkent: a Katolikus Karitász esetében 91-ről 45 százalékra, a Baptista 
Szeretetszolgálatnál 74-ről 71 százalékra, a Máltai Szeretetszolgálatnál 28-ról 27 százalékra, az 
Ökumenikus Segélyszervezetnél pedig 34-ről 33 százalékra.

167 http://index.hu/politika/belfold/arvizdosszie/arviz2001/arviz0323/
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Amennyiben Thaut tipológiája alapján akarjuk jellemezni az öt hit alapú 
szervezetet, a következőket állapíthatjuk meg: szervezeti felépítése, missziója, 
és széles adományozói bázisa, valamint racionális-technokrata jellegű segé-
lyezési módszere alapján az Ökumenikus Segélyszervezet az alkalmazkodó 
hu ma nitarizmust (accomodative humanitarianism) megjelenítő szervezetek 
főbb jellemzőit viseli magán.

Azon a széles kontinuumon, amelyet a szintézis típusú humanitárius szer-
vezetek képviselnek, a Református és a Máltai Szeretetszolgálat szervezeti fel-
építésében és missziójában a vallásosság kevésbé dominánsan jelenik meg, mint  
a Katolikus Karitásznál és a Baptista Szeretetszolgálatnál. E két utóbbi szerve-
zet inkább a klasszikus humanitárius feladatok ellátására „szakosodott” – mint  
a második fejezetben láthattuk – míg a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységé-
ben a „modernebb”, egyéniesítő, segítő és szociális munka dominál.

Noha a fenti besorolás erősen teoretikus jellegű, de kutatásunkban igazolni 
tudtuk azokat a sajátosságokat, amelyek alapján jobban érthetővé válik a hazai 
segélyszervezetek működése, tevékenysége, módszerei és adománygyűjtési stra-
tégiái. Úgy véljük, mindezen jellemzők magyarázzák azt is, hogy egy katasztró-
fahelyzetben milyen tevékenységet, milyen módon vállalnak fel és milyen erő-
forrásokat tudnak mindehhez mozgósítani.

A segélyszervezetek humanitárius tevékenysége  
és az együttműködés dilemmái

A segélyszervezetek tevékenységének vizsgálatakor világosan kell látni, hogy 
a „humanitárius piacon” egyrészt a szervezetek egymás versenytársai, konku-
rensei az adománygyűjtésben és abban, hogy ki tud jobb programokat kitalál-
ni. A verseny két terülten folyik valójában: a médiában és a katasztrófa sújtotta 
területen. Egyfelől, az a szervezet, amely hamarabb jelenik meg a médiában, az 
könnyebben tudja befolyásolni a támogatást nyújtani akaró, szervezetkereső 
adományozót is. Másfelől, az a szervezet, amely hamarabb érkezik meg a ka-
tasztrófa sújtotta területre, az szakmailag is a saját képére, a saját elveire for-
málhatja az egész humanitárius segítségnyújtási folyamatot. Nem szabad azon-
ban elfeledni, hogy ez a verseny elsősorban és legfőképpen károsultakért folyik. 
Minden szervezet küzd egymással, a munkáért, a reputációért, a hírnévért, kü-
lönböző érdekekért, azért, hogy a legjobban, a leghathatósabban tudjon segíteni 
a bajba jutott embereknek.

A segélyszervezetek katasztrófa-beavatkozásnál bemutatott tevékenysége 
alapján megállapítható, hogy minden szervezetnek megvannak a maga erőssé-
gei és gyengeségei a segítségnyújtásban. Úgy látjuk, hogy a hatékony humani-
tárius segítségnyújtás alapjának az egyes segélyszervezetek erősségeiből kellene 
összeállnia, nem pedig egy szervezet autoritásából. Így például a mentés terén 
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a Baptista Szeretetszolgálat egységének, az adományozásnál a Katolikus Ka-
ritász, a Református Szeretetszolgálat munkájából, az önkéntes-szervezésben 
a Katolikus Karitász és a Vöröskereszt tevékenységéből, a Máltai Szeretetszol-
gálat kipróbált és jól bejáratott egyéniesítő, segítő-szociális tapasztalataiból és 
az Ökumenikus Segélyszervezet programszervezési és nemzetközi tapasztala-
taiból.

Ahogy írtuk, a felfokozott társadalmi- és média-figyelem szinte kikénysze-
rítette a katasztrófa elhárításában érintett minden szereplő együtt és egyszerre 
való részvételét és beavatkozását, amely a katasztrófa méreténél nagyobb erő-
forrás-allokálást jelentett. Az eddigi természeti katasztrófák idején a szerveze-
tek a szubszidiaritás, a kisegítőlegesség elve alapján működtek együtt. A vö-
rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás idején együtt, egy helyen és egyszerre kellett 
dolgozniuk.

A Civil Humanitárius Koordinációs Központ által összefogott segélyszer-
vezetek példát mutatattak arra nézve, hogy ezek a mozaikszerűen kirajzolódó 
erősségek összeadódjanak a károsultak minél hatékonyabb, szakszerű megse-
gítésére. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az együttműködés dilemmái mögött 
a magyar humanitárius „piac” régi és új szereplői között a kialakulási előnyökön 
alapuló ellentétek is meghúzódnak. Ebben egyrészt burkoltan megjelenik a sze-
kularizált–egyház-közeli szervezetek ellentéte is, például amikor a Vöröskereszt 
saját szuverenitására hivatkozott. Másrészt az is láthatóvá vált, hogy míg az 
egyház-közeli segélyszervezetek a katasztrófavédelemnek és más aktoroknak is 
egyenlő partnereként kívántak fellépni a Civil Humanitárius Koordinációs Köz-
ponton keresztül, addig a Vöröskereszt felfogásában a katasztrófavédelemnek 
való alárendelődés kapott prioritást.

Összegezve úgy látjuk, hogy a vörösiszap-katasztrófa fordulópontot jelentett 
a hazai humanitárius segítségnyújtásban is. Ebben a fordulópontban benne van 
az a tanulási folyamat, amin a magyar segélyszervezetek az elmúlt 10-15 évben 
a katasztrófák idején kifejtett humanitárius segítségnyújtás során végigmentek.

A segélyszervezetek forrásai  
a vörösiszap-katasztrófa segélyprogramban168

A négy egyház-közeli segélyszervezet összesen 942,8 millió forintnyi adományt 
gyűjtött össze a  vörösiszap-katasztrófa károsultjai javára, és ezt az összeget 
szinte maradéktalanul fel is használták: a közösségi programokon, élelmezésen, 
a kármentők ellátásán túl a károsult családok ingóságpótlását fedezték ebből az 
összegből.

168 Az interjúk és a „A kármentés a civilek diadala” című cikk adataira támaszkodva.
http://nonprofit.hu/?q = content/k%C3%A1rment%C3%A9s-civilek-diadala.
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18. táblázat. A négy egyház-közeli segélyszervezet forrásai  
a vörösiszap-katasztrófa segélyprogramban

Baptista  
Szeretetszolgálat

Katolikus  
Karitász

Máltai  
Szeretetszolgálat

Ökumenikus  
Segélyszervezet

Befolyt források  
és összegek 120 millió Ft 359,5 millió Ft 219 millió Ft 242,8 millió Ft

Nemzeti  
Segélyvonal 79,5 millió Ft 79,5 millió 79,5 millió 79,5 millió Ft

Saját gyűjtés,  
hozzájárulás  
(vállalatok,  
magánszemélyek, 
önkormányzatok  
adományai)

39,5 millió Ft
280 millió Ft
(templomi 
adakozás)

45,5 millió Ft 64,5 millió Ft

Természetbeni  
adományok

Tisztítószer, 
pelenka, cipő, 

élelmiszer, 
ajándék- 

csomagok 
(karácsony, 

húsvét)

Ruha, 
élelmiszer, 
ajándék- 

csomagok 
(karácsony, 

húsvét)

Ajándék- 
csomagok 

(karácsony, 
húsvét)

89,8 millió Ft 
értékben  

és ajándék- 
csomagok 

(karácsony, 
húsvét)

Kármentő Alap
20 millió Ft  

(albérleti 
program)

55 millió Ft  
(tanösvény 

Kolontáron)

NEFMI  
100 Ft-os  
segélyakció

74 millió Ft  
(gyermek-

üdültetés két 
esetben)

Nemzeti  
Összefogás  
Alapítvány

6 millió Ft

Duna Tv  
adomány műsor 5 millió Ft

Forrás:  http://nonprofit.hu/?q=content/k%C3%A1rment%C3%A9s-civilek-diadala

A katasztrófa után két segélyhívó számon is megindult a gyűjtés, a 1749-es Ado- 
mányvonalon csak a Magyar Vöröskeresztnek gyűjtöttek adományokat, míg 
a Nemzeti Segélyvonal (NSV) 1752-es adományvonalán pedig a négy másik 
segélyszervezet – a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  
a Magyar Baptista Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet – javára 
lehetett adakozni. A Nemzeti Segélyvonal számláján a gyűjtés két hónapjában 
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333,5 millió forint gyűlt össze, ebből a költségek – javarészt a telefonszolgálta-
tók jutalékának – levonása után fennmaradó 318 millió forintot egyenlő arány-
ban osztották szét a négy segélyszervezet között.

Ahogy az alábbi táblázat is mutatja, a négy egyház-közeli segélyszervezet kö-
zül a legnagyobb segélyösszegből a Katolikus Karitász gazdálkodott, amihez je-
lentősen hozzájárult az, hogy a legtöbb saját adományt (templomi adakozásból) 
gyűjtötte össze. Mindez arra is utal, hogy a leginkább egyház-közeli segélyszer-
vezet milyen jól tudta mozgósítani ezt a szervezeti erőforrását.

A táblázat alapján látható az is, hogy a legdifferenciáltabb adománygyűjté-
si stratégiát az Ökumenikus Segélyszervezet folytatta. Ez egyrészt betudható 
a szervezet egyébként is kiváló adománygyűjtési és PR-tevékenységének, más-
részt annak, hogy a lazábban egyház-közeli (ökumenikus) szervezet szélesebb 
adományozói bázist is el tudott érni. Az is elmondható, hogy az adományokról 
ez a szervezet rendelkezett leginkább átlátható kimutatással.

A Máltai Szeretetszolgálat forrásgyűjtésében jól tudta kamatoztatni szakmai 
elismertségét, hiszen szakmai programokra (albérleti elhelyezésre és a gyermek-
üdültetésre) sikerült kormányzati forrásokat szereznie, illetve a Biztos Kezdet 
Gyermekház elindítására a Magyar Kármentő Alapon keresztül Soros György 
felajánlásából kapott támogatást.

A 1749-es Adományvonalon keresztül a Vöröskereszt 206 millió forint bevé-
telhez jutott. Ma már úgy tűnik, hogy eredményes megoldás volt a két különbö-
ző adományvonal működtetése, hiszen a Vöröskereszt még mindig nagyon erős 
társadalmi reputációval rendelkezik.

A Vöröskereszt reputációjával magyarázható az is, hogy igen jelentős össze-
gű (körülbelül 194 millió forint) volt az a magán és vállalati adomány, amihez 
a Vöröskereszt hozzájutott (különösen a külföldi források megszerzésében volt 
erős a szervezet, hiszen a nemzetközi vöröskeresztes hálózathoz tartozás eleve 
előnyt jelentett e téren – lásd például, Angelina Jolie és Brad Pritt adománya is 
a szervezethez került.)169

Ahogy a következő táblázat alapján látható, gyorssegélyt októbertől decem-
berig osztott a Vöröskereszt 140 millió forint értékben, az ingóságpótlás során 
pedig közel 100 millió forint természetbeni adományt juttatott el a károsultak-
hoz, valamint részt vállalt az ingatlanpótlásban és a devecseri iskola felújításában.

Az adatok szerint a legalacsonyabb segélykeretből (120 millió forint) gaz-
dálkodó Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kifejezetten a nagycsaládosokra 
koncentrált támogatási programjában: 54 olyan családot támogatott Kolontá-
ron és Devecserben, ahol három vagy több gyermek élt.

169 http://www.ringmagazin.hu/index.php?option = com_content&view = article&catid = 169: 
hirhalo&id = 7931:angelina-jolie-es-brad-pitt-adomanya-az-iszapkarosultaknak
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19. táblázat. A Vöröskereszt forrásai és kiadásai  
a vörösiszap-katasztrófa segélyprogramban

Befolyt források összesen 400 millió Ft
Adományvonal 206 millió Ft
Magán és vállalati adományok (hazai és külföldi) 194 millió Ft
Kiadások összesen 400 millió Ft*
Ingóságpótlás (háztartási eszközök:  
mosógépek, gáz- és villanytűzhelyek, hűtőszekrények) 100 millió Ft

Gyorssegély (élelmiszer, ásványvíz, vegyi áru) 140 millió Ft
6 sérült ház és a devecseri általános iskola felújítása,  
11 családnak házvásárlás 60 millió Ft

Melléképületek 6 családnak, kerti eszközök vásárlása 100 millió Ft*

* Becsült összeg adathiány miatt.

Forrás:  http://nonprofit.hu/?q=content/k%C3%A1rment%C3%A9s-civilek-diadala

A Katolikus Karitász az összegyűjtött adományokból 76 család ingóságpótlását 
látta el Devecserben, továbbá a szervezet fedezte az önkéntesek ellátásának költ-
ségeit, valamint az újjáépítéshez kapcsolódóan 46 melléképület felhúzásának 
munkaköltségét biztosította. Ugyancsak Devecserben, a Máltai Szeretetszol-
gálat 55 család ingóságpótlását finanszírozta. Az Ökumenikus Segélyszervezet 
a katasztrófa első heteiben 36 kolontári család részére osztott ki gyorssegélyt  
23 millió forint értékben, majd pedig ingóságpótlásukat támogatta a károsul-
tankénti 2 millió forintos vásárlási utalvánnyal.

Végezetül meg kell említeni egy komoly szakmai dilemmát, amit vélemé-
nyünk szerint a segélyszervezeteknek meg kellene vitatniuk. Nevezetesen azt, 
hogy katasztrófák esetén az adománygyűjtést mennyire és hogyan kell diverzifi-
kálni. Egyrészt, mint láthattuk az egyház-közeli szervezetek és a Vöröskereszt is 
külön-külön adományszámon gyűjtött, külön számlaszámon gyűjtött a Magyar 
Kármentő Alap és akkor még nem beszéltünk a helyi gyűjtésekről, amelyről in-
terjúalanyaink beszámoltak. A diverzifikált adománygyűjtésnek kétségtelenül 
az az előnye, hogy számtalan adományozási csatornát nyit meg, ugyanakkor 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a magyar adományozási kultúra javítá- 
sára is.

Elisabeth Ferris 2011-ben megjelent tanulmányában hat megatrendet írt 
le,170 amelyek a következő évtizedekben alapvetően meghatározzák a humanitá-
rius akciókat és a szervezetek működését:

170 Ferris, Elisabeth (2011), Megatrends and the future of humanitarian action, International 
Review of the Red Cross, V:93., No. 884. 916–917.
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• demográfiai trendek: a népességszám emelkedése, az időskorú és a városi 
népesség növekvő aránya,

• technológiai-tudományos trendek: a technológia és tudományos innovációk 
gyors változása, a közösségi média (social media) terjedése, a haditechnoló-
giák fejlődése,

• gazdasági trendek: a jólét általános emelkedése mellett valószínűsíthető 
a gazdasági egyenlőtlenségek növekedése (különösen az Észak–Dél-dimen-
ziók mentén),

• politikai trendek, amelyeket a politikai erőterek globális változásai befolyá-
solnak majd, valamint

• környezeti trendek, miszerint a klímaváltozás várhatóan több természeti ka-
tasztrófát idéz majd elő, és végezetül

• a (politikai, katonai, a civil vagy a humanitárius) konfliktusok trendje azt 
jelzi, hogy lassú és elhúzódó válságfolyamatok lesznek jellemzők, amelyek 
főként a városokban fognak koncentrálódni a következő évtizedekben.

Ferris úgy véli, nagyon fontos lenne, hogy a humanitárius szervezetek megértsék 
ezen jövőbeli trendekben rejlő kihívásokat. Ehhez elsősorban arra lenne szük-
ség, hogy lépjenek túl a mindennapi működés problémáin és képesek legyenek 
kreatívabb távlatokban gondolkodni. Véleménye szerint a humanitárius akciók 
egyre mediatizáltabbá válnak, és „csak” addig tartanak, míg ez a média-figyelem 
élénk.171 Meggyőződése szerint a hatékonyabb humanitárius akciók érdekében 
újra kellene gondolni a klaszter-alapú segítségnyújtást, valamint a segélyszerve-
zeteknek nagyobb hangsúlyt kellene fordítaniuk a segítségnyújtás, a rehabilitá-
ció és különösen pedig a fejlesztési programok összehangolására.

A vörösiszap-katasztrófa elhárításában – nem lebecsülendő módon – a segít-
ségnyújtás, valamint a rehabilitáció anyagi-tárgyi, szimbolikus értékeket meg - 
testesítő (lakóparkok építése, károsultak anyagi kártalanítása, utak, közművek 
fejlesztése, intézmények renoválása, építése, ipari park kialakítása stb.) ered-
ményeket tudott felmutatni. Kutatási eredményeink szerint a megkérdezettek 
többsége úgy vélekedett, hogy a  tárgyi beruházások elvonták a  forrásokat az 
egyéni–közösségi szükségletek elől, úgymint: rendszeres szűrővizsgálatok, kö-
zösségfejlesztés, egészség-rehabilitáció, munkahelyteremtés.

Kritikusan meg kell állapítani azt is, hogy a segélyszervezetek „túl hamar” le-
vonultak a katasztrófa után és magukra hagyták a károsult településeket azokkal 
a gondjaikkal, amelyeket igazán jól kidolgozott fejlesztési programokkal lehetett 
volna orvosolni.

171 Briefcase NGO-knak nevezi Ferris azokat a  szervezeteket, amelyek csak akkor és addig 
láthatók, amíg látványos vészhelyzet van. Ferris, 2005, 318.
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„A katasztrófakor volt segítség, de azóta lehúzták a rolót. Sok kisember és 
szervezet előtt le a kalappal, de nem az emberek segítségnyújtásával volt 
a baj, meg a szervezetekkel, hanem az utána jövő időszakkal!”

Mindez pedig arra is utal, hogy a magyar segélyszervezetek legfőbb gyengesége 
ma még a (közösség)fejlesztési programokban való gondolkodás és tevékenység.

Önkéntesek és önkéntesség  
a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás idején

A katasztrófák helyszínén megjelenőket a nemzetközi szakirodalom172 – az em-
pirikus tapasztalatok alapján – már az 1950-es évek végén öt típusba sorolta:
• a segítők, akik lehetnek szakemberek, vagy szervezett, vagy felbukkanó ön-

kéntesek (emergent volunteers),
• a visszatérők, akik korábban a katasztrófa helyszínén éltek, és annak hírére 

térnek vissza a katasztrófa sújtotta területre,
• az aggódók, akik nem a katasztrófa területén laknak, de saját maguk és kör-

nyezetük megnyugtatására információkat akarnak gyűjteni,
• a támogatók, akik a mentésben résztvevőket segítik főként fizikai és pszichés 

szükségleteikben, és végül pedig
• a kizsákmányolóknak nevezett réteg, amelyik személyes hasznot akar húzni 

a katasztrófából.

A következőkben a segítőknek azzal a csoportjával foglalkozunk, akik önkén-
tes segítőként vettek részt a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zásban. Az ön-
kéntesség egy tágabb értelmezés szerint három fő kritérium mentén határoz- 
ható meg:
• nem fizetett, tehát nem ellenszolgáltatásért végzett tevékenység (noha a ki-

adások megtérítése vagy jelképes fizetség megengedhető);
• önkéntes, azaz a személy belső indíttatásából, szabad akaratából végzi;
• más hasznára vagy a közjó előállítására irányuló tevékenység (bár köztudott, 

hogy „haszonnal” járhat az önkéntes személyére nézve is).

Kutatásunkban a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás idején részt vevő önkén-
tesek becsült létszámának 38 százalékát, 289 önkéntest sikerült elérni online 

172 Fritz, Charles E.–Mathewson, John H. (1957), Convergence behavior in Disasters: A prob- 
lem in social control, Comittee on Disater Study, Washington DC., National Academy of Science, 
cit. Fernandez, Lauren–Barbera, Joseph–van Drop, Johan (2006), Spontaneous volunteer 
response to disasters: The benefits and concequences of good intentions, Journal of Emergency Ma-
nagement, 5. September/October 57–68.
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kérdőíves módszerrel.173 A következőkben bemutatjuk és elemezzük a válaszadó 
önkéntesek főbb jellemzőit: kik voltak, honnan érkeztek, mennyi időt töltöt-
tek, milyen keretek között, miben segítettek és legfőképpen, mi motiválta őket 
a segítésre. Elemzésünkben egyrészt külön kitérünk a szervezett és a spontán 
önkéntesek kérdésére, mert úgy véljük, hogy katasztrófa-menedzsmenti szem-
pontból ez volt a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás egyik fő kihívása. Másrészt 
a katasztrófa-önkéntes tulajdonságainak bemutatására, mivel ez eddig még egy 
feltáratlan területe volt a hazai önkéntes-kutatásoknak.

Kik voltak, mit csináltak, miért mentek?  
– a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás önkénteseinek  

általános jellemzői

A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás idején önkéntes munkát végzők – az elért 
válaszadók adatai alapján – többségében, 54 százalékban férfiak, és 46 száza-
lékban nők voltak. Átlag életkoruk 2010-ben 35 év volt. A korcsoportonkénti 
elemzés szerint 55 százalékuk 35 éves, vagy az alatti volt, ami a magyar ön-
kéntesek reprezentatív adataival174 összevetve, a valamivel fiatalabb önkéntesek 
válaszadói aktivitását mutatta.

Iskolai végzettség tekintetében „hozták” a hazai önkéntesekre jellemző vo-
násokat: döntő többségük (47 százalékuk) felsőfokú végzettséggel (ezen belül 
a főiskolai diplomások aránya valamivel magasabb volt az egyetemi végzettsé-
gűeknél), illetve érettségivel rendelkezett egynegyedük. További 9 százalékuk-
nak felsőfokúnak számító, valamint 10 százalékuknak szakmunkás és 9 százalé-
kuknak 8 általános iskolai végzettsége volt.

A válaszadó önkéntesek 47 százaléka volt egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált 
vagy özvegy), míg 53 százalékuk házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élt 
önkéntessége idején. A minta felének nem volt gyermeke, míg 13 százalékuk-
nak egy, 10 százalékuknak kettő, és 27 százalékunknak három vagy több gyerme- 
ke volt.

173 Két és fél évvel a katasztrófa után az önkéntesek felkutatása felért egy tű keresésével a szé-
nakazalban. Itt szeretnénk köszönetet mondani minden segítőnknek, akik eljuttatták, továbbítot-
ták a kérdőívet önkéntes tagjaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek. Különösképpen a Kristály-völgy 
Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Magyarok Szövetsége munkatársai-
nak köszönjük segítségüket.

174 A magyar önkéntesek motivációt vizsgáló reprezentatív kutatásban az önkéntesek 38 szá-
zaléka volt 35 év alatti. Lásd bővebben: Bartal Anna Mária–Kmetty Zoltán (2010), A magyar 
önkéntesek motivációi – a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei, 
Budapest, Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
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16. ábra. A válaszadó önkéntesek korcsoportok szerinti megoszlása  
2010-ben (százalék)

Ahogy az 1. térképen is látható, a megkérdezettek 30 százaléka Budapestről, to-
vábbi többségük a Dunántúl településeiről, valamint kisebb részük az Alföld-
ről érkezett a katasztrófa helyére. A részletesebb elemzések szerint a kataszt- 
rófa közvetlen környezetéből érkezők közül 9 százalék volt ajkai, 9 százalék  
devecseri, 4 százalék veszprémi és 2 százalékuk kolontári volt.

Az átlagéletkorból következően is, nagyon magas volt a válaszadók gazda-
sági aktivitása 2010-ben: 54 százalékuk alkalmazott, közalkalmazott, köztiszt-
viselő, míg 10 százalékuk vállalkozó volt. További 10-10 százalékuk középisko-
lás, illetve egyetemi hallgató, 6 százalékuk munkanélküli és 10 százalékuk pedig 
nyugdíjasként volt önkéntes.

A válaszadói minta sajátos jellegzetességének tekinthető – bár ez nem nagyon 
tér el a magyar önkéntesek reprezentatív mintájának hasonló eredményeitől –, 
hogy 37 százalékuk az egyház, és 29 százalékuk a maga módján vallásosnak, 
míg 23 százalékuk nem vallásosnak vallotta magát (11 százalék nem válaszolt 
a kérdésre). A vallásosok több mint fele, 56 százaléka katolikus, 8 százalékuk 
református, 3 százalékuk evangélikus, míg 11 százalékuk egyéb és 22 százalékuk 
pedig felekezetekhez nem tartozó volt.

Mindezek alapján elmondható, hogy a válaszadók közül a vörösiszap-ka-
tasztrófa tipikus önkéntese az a budapesti (illetve Budapest környékén élő), vagy 
Veszprém megyei, átlagosan 35 éves, házas férfi volt, aki felső- vagy közép fokú 
végzettséggel rendelkezett, gazdaságilag aktív volt és vallásosnak vallotta magát.

Forrás:  Önkéntes adatfelvétel 2013. április
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1. térkép. A vörösiszap-katasztrófa helyszínére érkező önkéntesek  
állandó lakóhelyének megoszlása 2010-ben

„Az önkénteseken keresztül egy olyan oldaláról ismerhettem meg a ma-
gyar embereket, amellyel előtte sosem találkoztam. Ott mindenki kisza-
kadt a mogorva hétköznapokból, mindenki vidám – igen, vidám – és 
segítőkész volt. Mindenkin látszódott, nemtől, kortól és bármilyen beál-
lítottságtól függetlenül, hogy azért van itt, hogy segítsen abban, amiben 
tud, legyen az teafőzés, iszaplapátolás, ruhaosztás, vagy bármi.”

„Nekem külön öröm volt, hogy egy olyan helyzetben lehettem önkéntes, 
amikor nekem sem volt egyszerű az élet (munkanélküli voltam). Nagyon 
építő jellegű volt számomra, hogy végre érezhettem, hogy cselekvőképes, 
tevékeny ember vagyok, és igenis tudok tenni valamit másokért.”

„Meglepett, hogy milyen sok ember érkezett saját költségen, szabadidejét 
áldozva az ország minden pontjáról, hogy segíthessen. Azt hittem, ilye-
nek kevesebben leszünk.”175

175 Részletek az önkéntesek beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április

Forrás:  Önkéntes adatfelvétel 2013. április

Az önkéntes lakóhelyének  
megoszlása (fő)
50–89 (1)
25–50 (2)

5–25 (5)
2– 5 (24)
1– 1 (55)

Külföldi – 2 (0)Szerkesztette: Dr. Csordás László CSc, 2013
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A vörösiszap-katasztrófáról a válaszadók több mint fele az elektronikus médiá-
ból (leginkább a televízióból), míg közel egyharmaduk családtagoktól, barátok-
tól, munkatársaktól, illetve 14 százalékuk egyéb forrásokból szerzett tudomást. 
Ez 50 százalékukból azonnali cselekvést váltott ki, míg 16 százalékuk másnap, 
egyötödük két nap múlva és további 14 százalékuk egy-két héten belül a ka-
tasztrófa helyszínén volt.

„Bár Ajkán éltem 33 évig, de a katasztrófa idején Kecskeméten. Azonnal 
jelentkeztem a Kristály-völgy és Molnár Gábor Alapítványnál munkára. 
A segítséget szívesen fogadták (Kecskemét és Kiskunfélegyháza városai-
ban gyűjtést is szerveztem, az ott összegyűlt tartós élelmiszereket, ruha-
neműket, gyógyszereket, kötszereket stb. … egy részét szállítottam Ajká-
ra, a többinek fuvart szerveztem).”

„Csörgött a telefon, a polgármester volt, összeszerveztek két csapatot, 
mennek Kolontárra romeltakarításra. Mivel kedden már felajánlkoztam, 
kérdi, délután ráérek-e, váltani a délelőtti csapatot, az engedély megvan, 
bemehetünk. Személyautóval indultunk, a lapátok alig fértek be, két autó, 
8 ember, a sofőrök nélkül.”

„Megtapasztaltam egy fiatal férfi által a lélek azon csodáját, amikor a se-
gítségnyújtás valakiben olyan erős, hogy 3 hét fizetés nélküli szabadságot 
vesz ki magánemberként, és ott van a saját tulajdonú munkagépével azért, 
mert a jóság, ami az ilyen embernek a lényéből fakad, ilyen fokú áldozat-
vállalás mellett is mindennél fontosabb.”176

Ahogy a 17. ábrán is látható a legtöbb önkéntes a katasztrófa első két hetében, de 
különösen a második héten végzett önkéntes munkát a katasztrófa sújtotta te-
lepüléseken. Voltak, akik csak hétvégenként egy-egy napra érkeztek, de voltak, 
akik hetekig maradtak ott.

A válaszadók 26 százaléka egy napig, 12-13 százaléka két-három napig, 7- 
5 százaléka négy-öt napig, 4 százaléka egy hétig, míg 23 százalékuk ennél hosz-
szabb ideig végzett önkéntes munkát. Beszámolóik szerint az önkéntesek átla-
gosan napi 8-10 órát dolgoztak.

Az önkéntesek döntő többségét (81 százalék) Devecserben foglalkoztatták, 
hiszen itt működtetett irodát az önkéntesek szervezését felvállaló Katolikus Ka-
ritász, illetve a Máltai Szeretetszolgálat. További 32 százalékuk Kolontáron (is) 
és Somlóvásárhelyen (is) részt vett a Vöröskereszt kötelékében a különféle ön-
kéntes tevékenységekben. Válaszadóink közül külön csoportot alkotott az az 52 
önkéntes, akik a Kristály-völgy Egyesület önkénteseiként, főként a kolontáriak 

176 Részletek az önkéntesek beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
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17. ábra. „Mely időszakban végzett önkéntes munkát  
a katasztrófa sújtotta településeken?” (százalék)

ajkai kitelepítése, majd pedig az albérleti program idején segítette a bajbajutot-
takat.

„Nagyon jó volt a közösségben dolgozni, a fogadó civil szervezet munka-
társainak útmutatásai szerint dolgozni, segíteni a bajbajutottakon. Nagy-
szerű embereket ismertem meg, mind a segítő, mind a rászoruló embe-
rek körében.”

„Hatalmas élményem volt, hogy az ajkai Kristály-völgy Egyesület vezetői 
hihetetlen szervezettséggel és kitartással éjjel-nappal készen álltak a segí-
tésre. Annak megszervezésére és figyeltek, hogy a segítők megfelelő pihe-
néssel és beosztással hatékony munkát tudjanak végezni.”177

A válaszadók többsége (48 százaléka), lévén férfi, a kármentési munkálatokban 
(lapátolás, takarítás, bontás) segített, de az önkéntesek egyötöde számolt be 
arról, hogy az élelmiszercsomag-osztásban, illetve az adományok fogadásában  

177 Részletek az önkéntesek beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
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(18 százalékuk), szállításában (16 százalékuk), étel- és ruhaosztásban (13–12 szá- 
zalékuk), valamint a károsultak költöztetésben (12 százalékuk) vett részt önkén-
tes tevékenysége idején.

Ahogy az alábbi önkéntes beszámoló is mutatja, fizikailag, egészségileg sok-
szor nem várt körülményekkel találták szembe magukat az önkéntesek, ami be-
határolta munkavégzésük idejét is.

„Csak 4 napig voltam Devecserben, amiben közrejátszott az a tény, hogy 
a katasztrófa körülményei nem egy »szokványos« terepet jelentettek ön-
kéntesség szempontjából. Pár nap elteltével például már annyira csípte 
a szemem a levegő (és egyébként is féltettem az egészségemet), hogy nem 
tudtam volna tovább maradni.”178

A kérdőíves vizsgálat során ezért rákérdeztünk arra is, hogy milyen körülmé-
nyek között végezték önkéntes tevékenységüket a katasztrófa sújtotta települé-
seken, és ezeket miként értékelték. Amint az alábbi ábra adatai alapján látható, 
a válaszadók az önkéntes munkavégzés megbecsülésével és a feltételeinek bizto-
sításával (étkezés, szállás, védőfelszerelés, munkaruha biztosítása, egészségügyi 
ellátás), elégedettebbek voltak, mint a munkabeosztással, a munkavégzés körül-
ményeivel, a munkaszervezéssel. Figyelemre méltó, hogy a katasztrófa sújtotta  
területen végzendő önkéntes munkára való felkészítésre, a vörösiszap károsító 
hatásairól szóló felvilágosításra, illetve az egészségre káros hatásokról való tájé-
koztatásra csak az „inkább nem elégedett–elégedett” tartományba eső értékelé-
seket adtak.

Mindez arra utal, hogy különösen a Katasztrófavédelem, de az önkénteseket 
fogadó szervezetek sem voltak igazán felkészültek arra, hogy megfelelő tájékoz-
tatást, információt adjanak az önkéntesek számára az egészségre káros hatások-
ról, ami pedig elemi kötelességük lett volna, hiszen azt az önkéntes-törvény is 
előírja. Ez annyiban sem „meglepő”, mivel a Katasztrófavédelem az első egy hét-
ben hivatalosan sem a vörösiszap pH-értékére, sem pedig a légszennyezettségre 
vonatkozó adatokat nem tett közzé.

Egyébként a válaszadók 8 százaléka, 24 ember számolt be arról, hogy sérü-
lést szerzett önkéntes munkavégzése során, ami 16 főnél egy-két nap alatt be-
gyógyult, 4 főnél nyolc napon belül és további 4 főnél nyolc napon túl.

Az önkéntesek beszámolóikban a munkaszervezés problémáit, a  tájékoztatás, 
és az önkéntes munka társadalmi elismerésének hiányát tették szóvá a leggyak-
rabban.

178 Részlet egy önkéntes beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
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18. ábra. „Mennyire volt elégedett  
az önkéntes munkavégzést biztosító tényezőkkel  

a katasztrófa sújtotta településeken?” (átlag)

„Gyakran végeztünk a felügyeletük [mármint a katasztrófavédelem] mel-
lett látványos, ám mint utóbb kiderült, felesleges munkát. Az aszfaltot 
kellett takarítani, amit egy munkagép pár perc alatt képes megtisztítani, 
emellett a takarításnak semmi értelme nem volt, mert amikor elment egy 
jármű, az újra beszennyezte az úttestet.”

„Az egyik negatív tapasztalatom az információk elhallgatása és elferdítése 
volt.”

„Hiányos, vagy semmilyen tájékoztatás a vörösiszap rövid és hosszú távú 
egészségügyi hatásairól, illetve annak kezelési módjairól.”

„A tájékoztatás nulla volt a katasztrófavédelem részéről, sőt hiányos, fél-
revezető volt. A mentésre érkező hivatásos és önkéntes személyzet nem 
tudta, hogy milyen védelmi módszer(eke)t kellene alkalmazni.”
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„Az önkéntesek munkájáról rendkívül kevés szó esett, pedig nélkülük 
még most is folyna a kármentesítés. A valódi munkát azok a civilek vé-
gezték – mint mindig –, akikről egyetlen árva szó sem esett a hírekben.”179

Végezetül azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy mi motiválta a vizsgálatban 
résztvevőket arra, hogy a vörösiszap-katasztrófa sújtotta településeken önkén-
tes munkát végezzenek. Ennek felmérését a Magyar Önkéntes Motivációs Kér-
dőív180 segítségével végeztük el, és amihez kidolgoztunk egy, a katasztrófahely-
zetet mérő motivációs faktort.181

Az eredmények azt mutatják, hogy a vörösiszap-katasztrófa idején önkén-
tes munkát végző, válaszadó önkénteseket két vezető motiváció vezérelte: egyik 
a társadalmi, szociális értékek motivációja (az altruista segítés, a sajnálat és 
empátia érzése, valamint egy társadalmi csoport, a károsultak védelme, és a tár-
sadalmi ügy, a bajbajutottak megsegítése melletti elköteleződés). A másik pe-
dig – nem meglepő módon – a katasztrófahelyzet által kiváltott motiváció  
(a morális kényszer, az érzelmi involválódás, az állampolgári kötelesség, a kör-
nyezeti károk felszámolása, illetve a károsultak megsegítése).

19. ábra. A válaszadó önkéntesek motivációi  
a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás idején (átlag)

179 Részletek az önkéntesek beszámolójából. Önkéntes adatfelvétel, 2013. április
180 Bartal Anna Mária–Kmetty Zoltán (2011), A magyar önkéntesek motivációi – a Magyar 

Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján, Civil Szemle, 4., 7–30.
181 A kutatásban 13 motivációs faktort vizsgáltunk 51 állítás mentén, amelyről a válaszadók-

nak egy ötös Lickert-skálán kellett megjelölniük, hogy mennyire értenek egyet, illetve nem érte-
nek egyet a felsorolt állításokkal.

Forrás:  Önkéntes adatfelvétel 2013. április
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A környezet védelme, a helyi-, és kormányzati kudarcok (a forrás-, a támoga-
táshiány és az állampolgári öntevékenység), az önbecsülés, és a kölcsönös se-
gítés a fontos, de nem meghatározó motivációi voltak a vizsgálatban résztvevő 
önkénteseknek. Végezetül pedig csak részben motiválta őket az önkéntességre 
a vallási elköteleződés, noha többségük vallásosnak vallotta magát, a helyzet 
és önmaguk megértése, az elismertségre való törekvés, a szociális interakciók  
(a barátok, társaság keresése, noha sokan számoltak be ilyen élményekről), 
a családi és szűkebb környezetben megtapasztalt önkéntesség, illetve a hasonló 
helyzetek megélése.

A motivációk ezen sorrendje egy, a katasztrófa-önkéntesség egy speciális 
motivációs bázisára enged következtetni, ugyanis a magyar önkéntesek repre-
zentatív mintájában a társadalmi, szociális értékek, az elismertség és a szociális 
interakciók voltak a vezető motivációk.

A spontán és a szervezett önkéntesek  
a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás idején

A fentebb ismertetett önkéntes definíciót a szakmai-tudományos megközelíté-
sek szűkebben értelmezik, ugyanis további két feltételt tesznek hozzá az önkén-
tesség meghatározásához:
• az önkéntességet tervezett segítésnek (planned helping) értelmezik, mivel az 

önkéntesek kinyilvánítják akaratukat és elkötelezettségüket, hogy másokon 
segítenek, amire a szabadidejükből áldoznak időt, tehát az önkéntesség idő-
adomány,182 és

• szervezett keretek között kell folynia, tehát más, mint a kölcsönös – és az 
informális keretek között nyújtott – segítségnyújtás.183

A katasztrófáknál ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a szervezett (tag vagy re-
gisztrált és kiképzett önkéntesek) mellett nagy arányban jelennek meg azok 
a spontán önkéntesek, akiket az angolszász szakirodalomban igen gyakran fel-
bukkanó önkénteseknek (emergent volunteers) neveznek.184 Ők azok a közvetle-
nül vagy közvetetten károsultak, a katasztrófa szűkebb vagy tágabb környezeté-

182 Clary, Gil. E–Snyder, Mark–Ridge, Robert–Stukas, Arthur–Copeland, John–Haugen, 
Julie–Miene, Peter (1998), Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Func-
tional Approach, Journal of Personality and Social Psychology, 74., 6., 1517–1518.

183 Wilson, John (2000), Volunteering, Annual Review of Sociology, 26., 216.
184 Drabek, Thomas–McEntrie Donald (2002), Emergent phenomena and multiorganiza-

tional coordination in disasters: Lessons from the research literature, International Mass Emer-
gency Disasters, 20., 2., 197–224.
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ben élő segítők, akik a szervezett erők kiérkezése előtt megkezdik az áldozatok, 
a tárgyi eszközök mentését, a sérültek ellátását stb.185

Nem volt ez másként Kolontár és Devecser esetében sem, és a katasztrófa 
első halálos áldozata is akkor vesztette életét, amikor mások segítésére indult 
mint helyi lakos és polgárőr.

A katasztrófavédelemnek, a helyi önkormányzatoknak arra is fel kell készül-
niük, hogy a spontán önkéntesek kérve vagy kéretlenül jönnek, és részt kér-
nek a katasztrófa-beavatkozás és elhárítás folyamatából is.186 Megjelenésüket 
nagyban befolyásolja a katasztrófát övező média-nyilvánosság, illetve annak 
ellenkezője is, a „ki nem szivárogtatás”. Szociálpszichológiai megközelítésben 
a spontán önkéntesek aktivizálódását azzal magyarázzák, hogy a segítés a bi-
zonytalanság és a cselekvési kényszer kettősségéből jön létre: a krízis-szituáció 
előhívja a kollektív cselekvést.

A katasztrófa-menedzsmenttel foglalkozó nemzetközi szakirodalomban a 2000-
es évektől kezdték el vizsgálni és elemezni a spontán önkéntesek szerepét, sa- 
játosságait a katasztrófa-beavatkozásban.187 Ugyanis a spontán önkéntesek nem-
csak erőforrást és egy gyors reagálású „hadtestet”, hanem – egészségügyi,  
mentési, biztonsági szempontból – rizikó-forrást, nem tervezett költségeket is 
jelenthetnek. A nagyszámú, az önkéntességre, a mentésre nem kiképzett, sok-
szor koordinálatlan tevékenységű segítők hatékony „használata” éppen ezért 
rendkívül fontos. Ennek alapvető követelménye, hogy a spontán önkéntesek 
regisztrálására, foglalkoztatására, ellátására, biztonságának megőrzésére előre 
meghatározott tervvel rendelkezzenek a katasztrófa-beavatkozásban részt vevő 
szervezetek. Ennek hiánya jelentősen nehezítheti, súlyosbíthatja is a katasztrófa-
beavatkozás folyamatát.

Kritikusan meg kell állapítani, hogy a vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás ide - 
jén a Katasztrófavédelemnek,188 a Megyei Védelmi Bizottságnak, de a helyi ön-
kormányzatoknak sem volt arra tervük, hogy miként regisztrálják, foglalkoztas-
sák, lássák el a spontán önkénteseket. Ezeket a feladatokat jobbára  áthárították 
a szervezett önkéntesekkel foglalkozó segélyszervezetekre. Mint fentebb bemu-

185 Fernandez et al (2006, 58) számos példát említ arra, hogy milyen fontos a spontán ön-
kéntesek szerepe a különböző katasztrófákban. Az 1985-ös Mexico városi földrengés idején a vá-
ros népességének 10 százaléka, közel 2 millió ember vett részt a mentésben, vagy a 2001. szeptem-
ber 11-i támadáskor a Word Trade Center környékén élők, dolgozók 94 százaléka aktivizálódott 
a mentésben.

186 Kalifornia állam katasztrófavédelmi hivatala 2006-ban „They will come: Post-disasters vol-
unteers and local governments” címmel adott ki egy kiadványt arról, hogy mi a helyi kormányzat 
teendője a spontán önkéntesek megjelenésekor.

187 Fernandez, Lauren–Barbera, Joseph–van Drop, Johan (2006), Spontaneous volunteer 
response to disasters: The benefits and concequences of good intentions, Journal of Emergency Ma-
nagement, 5. September/October 57–68.

188 A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zásból levont tanulságokat jól mutatja, hogy a 2013-as 
dunai árvíznél jelentkező spontán önkéntesek regisztrációjára külön gondot fordítottak.
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tattuk, a kármentesítés munkafolyamatának szervezése, a tájékoztatás és a fel-
világosítás terén hiányosságok és információs deficitek jellemezték a védelmi 
szervezetek munkáját az önkéntesek megítélése szerint.

Kérdőíves felmérésünk során a válaszadó 285 önkéntes között 121 spontán 
önkéntes volt, aki maga vagy barátaival, ismerőseivel, munkatársaival jött a te-
lepülésre, továbbá 164 szervezett önkéntes, aki a Katolikus Karitász, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, a Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Ifjúsá-
gi Alapítvány, és más civil szervezetek, középiskolák kötelékében érkezett a ká-
rosult településekre.

Új eredménynek tartjuk, hogy a válaszadói minta vizsgálata alapján az ön-
kéntesek az érintett–nem érintett dimenziók mentén is jellemezhetők voltak. 
Érintettnek neveztük azokat az önkénteseket, akiknek települési kötődése volt 
a károsult településeken, vagy családi, rokoni, szomszédsági, baráti kapcsolat-
ban álltak a károsultakkal. Ezek száma 98 fő volt a válaszadói mintában. Nem 
érintettnek azokat az önkénteseket tartottuk, akiknek nem volt személyes, illet-
ve települési kötődése a károsult településeken. Ezek száma a válaszadói mintá-
ban 187 fő volt.

A spontán – szervezett, illetve érintett–nem érintett dimenziók alapján a vá-
laszadó önkéntesek négy típusát tudtuk elkülöníteni:

d  az érintett, spontán önkéntesek száma 66 fő volt, akik főként helyi lakosok 
voltak, családtagjaik, rokonaik, szomszédaik, ismerősük mentését és segítését 
kezdték meg a szervezett védelmi erők kiérkezése előtt és után. Többségükben 
férfiak voltak, de a nők aránya is 45 százalékot tett ki körükben. Összehasonlít-
va a károsultak mintájával, közülük inkább a fiatal és középkorú, már családos 
korosztály aktivizálódott. Iskolai végzettségük és gazdasági aktivitásuk is jóval 
magasabb volt az általunk megkérdezett károsultakénál. A vörösiszap-kataszt-
rófánál érintett spontán önkéntesek tehát a népesség fizikailag tetterős rétegé-
ből kerültek, akik családjukért és a közösségért váltak önkéntessé.

d  a nem érintett, spontán önkéntesek száma 55 fő volt, ők alkották a szakiro-
dalom szerint felbukkanó önkéntesek másik csoportját, akik önmaguk, vagy ba-
rátaikkal, ismerősekkel érkeztek a katasztrófa sújtotta településekre. Ezt a cso-
portot leginkább a gimnazisták és egyetemisták, valamint a fiatal, középkorú, 
házas férfiak és nők önkéntes csoportjaként jellemezhetnénk. Életkori sajátos-
ságaik tükröződtek társadalomstatisztikai jellemzőikben is: egyharmaduknak 
középfokú, míg közel felüknek felsőfokú végzettsége volt, továbbá körükben 
volt a legmagasabb a tanulók, és legalacsonyabb a gazdaságilag aktívak aránya 
(bár ez is elérte a 60 százalékot).
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20. táblázat. A válaszadó önkéntesek négy csoportjának  
főbb demográfiai és társadalomstatisztikai jellemzői

Érintett  
–spontán 

önkéntesek  
(N = 66 fő)

Nem érintett  
– spontán 
önkéntesek  
(N = 55 fő)

Nem érintett  
– szervezett 
önkéntesek  

(N = 132 fő)

Érintett  
– szervezett 
önkéntesek  
(N = 32 fő)

Férfi–nő arány 55–45% 57–43% 53–47% 56–44%
Korcsoportos 
jellemző

26–45 éves  
(81%)

18–35 éves  
(61%)

18–45 éves  
(80%)

26–45 éves  
(74%)

Egyedülálló 
–családos arány 31–63% 37–56% 49–45% 41–52%

Iskolai végzettség 45% középfokú
42% felsőfokú

33% középfokú
49% felsőfokú

32% középfokú
60% felsőfokú

35% középfokú
54% felsőfokú

Tanuló–aktív 
–inaktív arány 6%–64%–30% 27%–60%–13% 20%–69%–11% 18%–63%–19%

Forrás:  Önkéntes adatfelvétel, 2013. április.

d  a nem érintett, szervezett önkéntesek száma 132 fő volt, akik valamilyen se-
gélyszervezet, civil szervezet kötelékében érkeztek Devecserre, Kolontárra vagy 
Somlóvásárhelyre, és nem volt sem személyes, sem települési kötődésük. Nemi 
arányaiban ez volt a legkiegyenlítettebb csoport, ugyanakkor életkori eloszlásá-
ban pedig a legrétegzettebb. Jellemzőjük volt, hogy körükben az egyedülállók 
aránya sokkal magasabb volt, mint a családosoké. Ez könnyen eredhet abból 
is, hogy többhetes önkéntes munkát családosan már nehezebb vállalni, illetve 
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ennek a csoportnak a gerincét a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat önkéntesként kirendelt munkatársai adták. A felsőfokú 
végzettségűek aránya is a nem érintett, szervezett önkéntesek között volt a leg-
magasabb, ami a segítő szakemberek önkéntességével magyarázható. A fenti-
ekből következően körükben volt legmagasabb a gazdaságilag aktívak aránya, 
illetve a tanulók aránya is egyötöd volt.

d  az érintett, szervezett önkénteseknek valamilyen személyes kötődésük (ro-
kon, ismerős, munkatárs) volt a károsult településeken, és szervezett formában 
kerültek oda önkéntesnek. Számuk a válaszadók között 32 fő volt. Ez a csoport 
demográfiai és társadalomstatisztikai jellemzőiben nagyon sok hasonlóságot 
mutatott az érintett, spontán önkéntesek csoportjával, mint például a nemi, az 
életkori megoszlás. A két csoport közötti eltérések egyfelől abban mutatkoztak 
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meg, hogy közöttük több volt az egyedülálló és kevesebb a családos, másfelől 
több tanuló és kevesebb inaktív önkéntes volt.

A válaszadók négy önkéntes csoportja közötti különbségek az önkéntesség 
motivációiban is megjelentek. Ahogy az alábbi táblázat adatai mutatják, az érin-
tett, spontán önkéntesek majd’ minden motivációs faktorra magasabb átlagpon-
tokat adtak, mint a többi csoportba tartozó önkéntesek. Ez azt mutatja, hogy 
nagyon erős motivációik voltak az önkéntességre, különösen a társadalmi, szo-
ciális értékekben, a katasztrófahelyezet kiváltotta önkéntességben, a helyi önkor-
mányzat és a kormányzat kudarcainak önkéntességgel való kompenzálásában, és 
a kölcsönösség motivációja is körükben volt a legmagasabbra értékelt motiváció.

A nem érintett, spontán önkéntesek vezető motivációi is a társadalmi és 
szociális értékek melletti elköteleződés, valamint a katasztrófahelyzet kiváltotta 
önkéntesség, de sokkal alacsonyabb átlagpontokkal, mint a  többi három cso-
portban. Ami figyelemre méltó ezen önkéntesek motivációs struktúrájában, az 
az, hogy a környezetvédelem esetükben jelent meg a legmagasabb motivációs át-
laggal, illetve az önkéntesség mint az önbecsülés elérésének egyik formája. Noha 
a vörösiszap-katasztrófa idején végzett önkéntességüket csak részben motiválta 
az önkéntesség családi mintája, de mégis azt láthatjuk, hogy esetükben a legma-
gasabb ennek a motivációs faktornak az értékelése (magasabb, mint a nem érin-
tett szervezett önkénteseké, és azonos az érintett szervezett önkéntesekével).

21. táblázat. A válaszadó önkéntesek négy csoportjának  
önkéntes motivációi

Érintett  
– spontán 
önkéntesek

Nem érintett  
– spontán 
önkéntesek

Nem érintett  
– szervezett 
önkéntesek

Érintett  
– szervezett 
önkéntesek

Társadalmi-szociális értékek 4,39 4,21 4,3 4,31
Katasztrófahelyzet 4,12 4 3,9 4,01
Környezetvédelem 3,45 3,37 3,28 3,12
Helyi önkormányzati kudarc 3,51 2,93 3,11 3,12
Önbecsülés 3,16 3,27 3,05 3,09
Reciprocitás 3,19 3,04 3,04 3,06
Vallás 2,68 2,93 3,01 2,96
Kormányzati kudarc 3,57 2,98 2,95 3,03
Megértés 2,85 2,84 2,82 2,89
Elismertség 2,66 2,59 2,76 2,87
Társadalmi minta 2,62 2,74 2,47 2,74
Szociális interakció 2,48 2,46 2,38 2,28
Visszahatás 2,5 2,06 2,23 2,52
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A nem érintett, szervezett önkéntesek motivációinak erőssége az összes meg-
kérdezett motivációját tükrözi. Esetükben a társadalmi, szociális értékek mellett 
való elköteleződés sokkal hangsúlyosabb, mint a katasztrófahelyzet involválta 
önkéntesség motivációi. Úgy véljük, hogy a szervezett önkéntesek motivációit 
bármely helyzetben, még katasztrófahelyzetben is a szervezeti értékek domi-
nálják. Az feltételezhető, hogy a katasztrófahelyzet számukra inkább „egy meg-
oldandó feladat”, és kevésbé motivációs tényező, hiszen többségük nem először 
kerül ilyen helyzetbe.

Végezetül pedig az érintett, szervezett önkéntesek két vezető motivációja 
ugyanolyan erősnek mutatkozott, mint az összes önkéntesé. Esetükben, ami fi-
gyelemre méltó, hogy bár a helyzet és önmaguk megértése, valamint az elismert-
ség iránti igény csak részben játszott szerepet önkéntességükben, mégis a többi 
csoporttal való összehasonlításban ők adták rá a legmagasabb átlagértékeket.

A katasztrófa-önkéntes tulajdonságai

Egy korábbi kutatásunkban189 azt a kérdést tettük fel a főként szociális szolgálta-
tásban dolgozó önkénteseknek, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie 
az ideális önkéntesnek. A válaszadók az első öt legfontosabb önkéntes-tulajdon-
ságnak a következőket határozták meg:
• legyen elkötelezett a szervezet iránt,
• jó kommunikációs képességekkel rendelkezzen,
• legyen érdeklődő az önkéntes munka iránt,
• legyen érdekelt a szervezet céljaiban,
• legyen megnyerő személyiségű.

A fenti tulajdonságokon kívül az önkénteseket fogadó szervezetek szívesen tá - 
maszkodnak önkénteseik kezdeményezőkészségére, kreativitására, önálló fel-
adat megoldási képességére.

A kérdőíves vizsgálat során, a vörösiszap-katasztrófa idején önkéntes mun-
kát végzőket arról kérdeztük meg, hogy katasztrófahelyzetben melyek azok 
a legfontosabb tulajdonságok, készségek, amelyekkel az önkénteseknek rendel-
kezniük kell.190

A válaszadók értékelése szerint a katasztrófa-önkéntesnek legfőképpen nem 
kezdeményezőnek, kreatívnak, jó kommunikátornak, valamint érdeklődőnek, 

189 Czike Klára–Bartal Anna Mária (2006), Önkéntesek és nonprofit szervezetek – az önkén-
tes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában, Buda-
pest, Civitalis Egyesület, 76.

190 A kérdőívben 16 tulajdonságot soroltunk fel és azokat kellett a válaszadóknak egy négyfo-
kú skálán értékelniük (ahol 1 = egyáltalán nem fontos, 4 = nagyon fontos volt).
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megnyerő személyiségűnek és nem a szervezete iránt elkötelezettnek, hanem 
egy altruista katonának kell lennie. Olyannak, aki elsősorban fegyelmezett, az 
utasításokat betartja és el tudja fogadni az alá- és fölérendeltségi helyzeteket, 
„csapatjátékos”, hiszen a  veszélyhelyzet határozza meg munkakörülményeit. 
Mindezek után rendelkezik még a segítő alapvető tulajdonságaival is: segítő-
kész, empatikus, lelki támaszt tud nyújtani.

Érdemes felfigyelni, hogy a válaszadók a katasztrófahelyzetben való tapasz-
talatokat a legutolsó helyre tették. Ez véleményünk szerint egyrészt a saját ön-
igazolást is jelenthette, de sokkal inkább azt, hogy az önkéntességen belül mennyi-
re fontos lenne egy speciális önkéntes-hálózat kiépítése, ami katasztrófák idején 
(is) bevethető, és rendelkezik a fentebb meghatározott, a katasztrófa-önkéntes-
re jellemző tulajdonságokkal.

22. táblázat. „Véleménye szerint katasztrófahelyzetekben  
melyek azok a legfontosabb tulajdonságok, készségek,  

amelyekkel az önkénteseknek rendelkezniük kell?” (átlag)

Összes válaszadó 
önkéntes

Spontán 
önkéntesek

Szervezett 
önkéntesek

Fegyelmezettség 3,85 3,81 3,89
Segítőkészség 3,83 3,79 3,85
Csapatjátékos 3,83 3,75 3,88
Kitartó 3,79 3,73 3,83
Utasításokat tartsa be 3,78 3,71 3,83
nagy lelkierő 3,78 3,58 3,65
Alá–fölérendeltségi helyzetek elfogadása 3,64 3,54 3,7
Empátia 3,58 3,53 3,63
Határozottság 3,52 3,54 3,54
Nyújtson lelki támaszt 3,36 3,3 3,4
Jó fizikai állóképesség 3,35 3,38 3,34
Jó kommunikációs képesség 3,05 3,02 3,08
Szervezeti elkötelezettség 2,95 2,72 3,12
Kezdeményezőkészség 2,9 3,02 2,82
Szakismeretek 2,62 2,63 2,62
Tapasztalat katasztrófahelyzetben 2,48 2,46 2,5

A spontán és szervezett önkéntesek által adott értékelések egyrészt erősségük-
ben, másrészt bizonyos tulajdonságok sorrendjében tértek el. A szervezett ön-
kéntesek az összes felsorolt tulajdonságra magasabb átlagpontokat adtak, mint 
a spontán önkéntesek. A két csoport közötti különbségek legélesebben a szerve-
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zeti hierarchia – szervezeti elkötelezettség, az utasítások, az alá-, fölérendeltségi 
helyzet, az együttműködés – elfogadásában, valamint a képzett segítő magatar-
tás (az empátia) megnyilvánulásában volt leginkább tetten érhető. Ugyanak-
kor az is látható, hogy a jó fizikai állóképességnek és a kezdeményezőkészségnek  
a spontán önkéntesek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a katasztrófa-ön-
kéntes tulajdonságainak meghatározásakor.

Célunk a fentiek elemzésével egyrészt az volt, hogy feltárjuk, milyen attribú-
tumokkal kell rendelkezniük a katasztrófák idején önkéntességet vállalóknak. 
Másrészt pedig az, hogy a katasztrófahelyzetekre felkészítő önkéntes-menedzs-
menti munkát megalapozzuk azzal, hogy milyen tulajdonságok, készségek fejlesz-
tése lehet szükséges a felkészítő tréningeken. Ezt nemcsak a szervezett keretek 
között zajló önkéntes-menedzsmenti munkában gondoljuk hasznosnak, hanem  
a katasztrófahelyzetekben megjelenő spontán önkéntesek felkészítésénél is.
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A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA ÁLTAL  
KÁROSULTAK VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

Ahogy már a bevezetőben is említettük, a humanitárius segítségnyújtással fog-
lalkozó legújabb nemzetközi irodalom hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatok-
nál az érintetteken kívül nagyon fontos a katasztrófa elszenvedőinek, résztvevői-
nek – a károsultaknak – vizsgálata. Ugyanis körükben mérhető le igazában egy 
katasztrófa-beavatkozás és humanitárius segítségnyújtás, illetve az újjáépítés 
eredményei, szándékolt és nem szándékolt hatásai.

Ezért 2013 márciusában kérdőíves megkérdezéssel 180 fő devecseri, kolontári 
és somlóvásárhelyi, illetve Ajkán élő elszármazott közvetlen károsult, és 180 fő 
– véletlen megkérdezésen alapuló – közvetetten károsult körében végeztünk 
kérdőíves felmérést.

A kutatás során közvetlenül károsultnak tekintettük azokat a Devecserben, 
Kolontáron és Somlóvásárhelyen élő családokat, akiknek a házát és mindenét 
elvitte a vörösiszap, ezért új házat kaptak a lakóparkban, vagy használt ingat-
lant vásároltak a településen, illetve teljes körű ingóságpótlásban részesültek.  
A közvetlen károsultak megkérdezése a települési önkormányzatok által kapott 
károsulti lista alapján történt.191 Közvetetten károsultnak tartottunk a három 
vizsgált településen élő minden lakost, akik – ha más formában is – szintén el-
szenvedői voltak a vörösiszap-katasztrófa következményeinek.

A vizsgált 360 megkérdezett családjában összesen 914 ember élt, ebből 760 fel- 
nőtt és 154 fiatalkorú gyermek volt.

Válaszadóink valamivel több mint fele nő volt, ami egyrészt az egyedül élők 
(özvegyek, elváltak) számára, illetve a – közvetetten károsultak körében – ma-
gasabb női válaszadói hajlandóságra volt visszavezethető.

Egyik kiemelendő sajátossága volt a megkérdezetteknek, hogy közel kéthar-
maduk 50 év feletti volt. (23. táblázat) A közvetlenül károsultak jelentős több-
ségét tehát abban az életkori szakaszban érte a vörösiszap-katasztrófa, amikor 
húsz, harminc év alatt felépített, már megállapodott egzisztenciát alakítottak ki, 
és amikor az életkori sajátosságokból eredően lényegesen nehezebb az újrakez-
dés. „A gyerekeinket már felneveltük, mindenünk megvolt, amire szükségünk 
volt, és már néha, társasággal el tudtunk menni pihenni is. Volt egy életünk. 

191 A listán szerepelt 19 fő, akik a katasztrófa idején devecseri lakosok voltak, de jelenleg már 
Ajkán élnek. Ezen megkérdezettek válaszai csak a közvetlenül károsultak mintájában szerepelnek.
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23. táblázat. A vizsgálatban részt vett összes megkérdezett  
demográfiai–társadalomstatisztikai jellemzői (%)

Közvetlenül 
károsult  
(N = 180)

Közvetetten   
károsult  
(N = 180)

Teljes 
minta  

(N = 360)

Nem
Férfi 46,7 45,8 46,2
Nő 53,3 54,2 53,8

Életkor

18–29 éves 6,1 5,3 5,7
30–39 éves 12,8 9,5 11,1
40–49 21,1 14,5 17,8
50–59 21,1 16,1 18,6
60–69 18,3 20,0 19,1
70+ 20,6 34,5 27,5

Családi  
állapot

nőtlen/hajadon 10,0 6,7 8,4
élettársi kapcsolatban 17,2 3,9 10,6
házas 45,6 52,5 49,0
elvált 6,1 5,4 5,8
özvegy 21,1 31,2 26,2

Iskolai 
végzettség

8 általánosnál kevesebb 10,6 12,4 11,5
befejezett általános iskola,  
vagy azzal egyenértékű képzettség 25,0 23,9 24,4

szakmunkásképző, szakiskola 38,3 32,3 35,3
érettségi 17,8 25,3 21,5
felsőfokú technikum 1,1 0,4 0,8
felsőfokú képesítés (OKJ) 1,7 0,3 1,0
főiskolai diploma 2,2 2,7 2,5
egyetemi diploma 2,8 2,5 2,6

Gazdasági 
aktivitás

háztartásbeli 1,7 0,0 0,8
gyesen, gyeden, gyeten 5,0 1,7 3,3
munkanélküli 8,9 3,5 6,2
közmunkás 0,6 2,2 1,4
leszázalékolt, csökkent munkaképességű 2,2 3,6 2,9
nyugdíjas 33,9 51,3 42,6
egyéni/társas vállalkozó 4,4 2,9 3,7
alkalmazott 38,3 26,3 32,3
közalkalmazott 0,6 2,5 1,5
egyéb 2,2 1,9 2,1
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Közvetlenül 
károsult  
(N = 180)

Közvetetten   
károsult  
(N = 180)

Teljes 
minta  

(N = 360)

Vallásosság

nem vallásos 22,8 18,8 20,8
nem tudja eldönteni, hogy vallásos-e 1,1 0 0,6
vallásos a maga módján 63,9 61,1 62,5
vallásos az egyház tanításai szerint 11,7 18,0 14,8

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

Már a nyugdíjra készültünk. Most meg itt álltunk 50-en felül és újra kell kezdeni 
mindent.”192

A megkérdezettek családi viszonyait nézve olyan családszerkezet képe raj-
zolódik ki, ahol a családok relatív többségében két felnőtt élt, a többgenerációs 
család csak a megkérdezettek egytizedére volt jellemző. Kiskorú gyermek csak 
a családok egynegyedében volt, és a gyermekes családokban is általában egy 
gyermeket neveltek. Nagycsaládosokat inkább a roma, közvetlen károsultak kö-
zött találtunk.

Figyelemre méltó volt – mind a közvetlenül, mind a közvetetten károsultak 
között – az özvegyek és elváltak viszonylag magas aránya. Úgy véljük, a kár-
talanításkor az egyedülállóknak halmozott hátrányokkal kellett megküzdeniük 
életkoruk, a családi segítő háló hiánya miatt.

A 2011-es népszámlálás kistérségi adataival összevetve az összes megkérde-
zettek között jóval magasabb volt a szakmunkások, illetve az érettségizettek ará-
nya – ez különösen a közvetlenül károsultakra volt jellemző. A települések ko-
rábban bemutatott gazdasági helyzetét tükrözi, hogy a vizsgálatban részt vevő 
összes megkérdezett alig egyharmada volt gazdaságilag aktív, sőt a háztartások 
felében nem volt aktív kereső. Ezzel összefüggésben az összes vizsgált háztartás 
csaknem felében (47 százalékában) az egy havi jövedelem 130 ezer forintnál ki-
sebb volt. Ez főként a közvetetten károsultak 51 százalékára volt jellemző, mivel 
köztük nagy arányban voltak nyugdíjasok, inaktívak. Ugyanakkor a közvetlenül 
károsultak 58 százalékának havi jövedelme a magasabb jövedelmi kategóriákba 
tartozott, mivel közöttük nagyobb arányban voltak gazdaságilag aktívak.

A teljes mintában a roma lakosság aránya 11,4 százalék volt. A közvetlen ká-
rosultak között 17,8 százalék, a közvetetten károsultak között pedig 5 százalék 
volt a roma válaszadók aránya.

A kistérségi adatokkal összevetve, a vörösiszap-katasztrófa megkérdezett ká-
rosultjai – társadalomstatisztikai jellemzőiket tekintve – sem életkorban, sem is-
kolai végzettségben, sem pedig gazdasági aktivitásuk tekintetében „nem hozták” 
az átlagos kistérségi jellemzőket.

192 Részlet egy kolontári lakossal készült interjúból.
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A 2011-es népszámlás adatai szerint a devecseri kistérségben élők 42 száza-
léka 35 és 64 év közötti volt. Mintánkban a 35 év alattiak alul-, a 35 év felettiek 
felülreprezentáltnak mutatkoztak. Iskolai végzettség tekintetében a 8 általánost 
végzettek aránya 35 százalék, a szakmunkás végzettségűeké 23 százalék, az 
érettségizetteké pedig 11 százalék volt a kistérségben. A kutatásban megkérde-
zett összes válaszadó 24 százalékának 8 osztály, 35 százalékának szakmunkás és  
21 százalékának pedig érettségi volt a legmagasabb iskolai végzettsége. A de ve-
cseri kistérségben a családok 68 százalékában volt foglalkoztatott, a munkanél-
küliek aránya 6,4 százalék, az inaktívaké pedig 25 százalék volt.

A közvetlenül károsultak körében egy rétegzett és sajátos demográfiai, családi- 
és foglalkoztatási helyzetű társadalmi csoportot érintett a katasztrófa: életkor 
szerint többségében 40–59, illetve számottevően a 70 év felettieket, akik ala-
csony vagy szakmunkás végzettséggel rendelkeztek, kétnegyedük alkalmazott, 
egyharmaduk nyugdíjas, 10 százalékuk pedig munkanélküli volt.

A devecseri károsultak demográfiai  
és társadalomstatisztikai jellemzői

Kutatásunkban a súlyozott minta kialakításának megfelelően Devecserben ösz-
szesen 247 főt kérdeztünk meg, akik közül 129 fő közvetlenül és 99 fő közve-
tetten károsult a vörösiszap-katasztrófában. A vizsgált családokban összesen  
615 felnőtt, és 119 kiskorú gyermek élt.

A közvetlenül károsult, válaszadó devecseri lakosok valamivel több mint 
a fele nő volt. A megkérdezettek egyik fő jellemzőjének tekinthető, hogy körük-
ben a legmagasabb arányt (24 százalék) a 70 év felettiek alkották, míg a 40–49, 
illetve 50–59 évesek aránya egyenlő (22-22 százalék) volt.

Devecserben a vörösiszap-katasztrófa közvetlenül károsultjai a lakossági ará-
nyoknál tehát sokkal nagyobb mértékben kerültek ki a nyugdíjas korú, és valami-
vel nagyobb arányban a középkorú rétegből.193

A közvetlenül károsultak kétnegyede kétszemélyes, míg egyharmaduk egy-
személyes háztartásban élt, és sajátos módon, a háztartások 11 százalékában 
volt olyan, hogy négy felnőtt korú családtag élt együtt.

Iskolai végzettségükben a szakmunkás (36 százalékuknál) és a 8 osztályos 
végzettség (26 százalékuknál) dominált, míg érettségije 18 százalékuknak volt.

Az életkori megoszlásból következően valamivel több mint kétnegyedük  
(43 százalékuk) nyugdíjas, míg 37 százalékuk alkalmazott volt, illetve a munka-
nélküliek aránya meghaladta a 9 százalékot.

193 A 2011. évi népszámlálás szerint Devecserben a 35–64 éves korúak aránya 42 százalék,  
a 65 év felettieké pedig 17 százalék volt.
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A közvetetten károsultak mintájába véletlenszerűen bekerülő devecseri la-
kosok több mint fele 60 év feletti volt. További jellemzője ennek a csoportnak, 
hogy a megkérdezettek fele élt házasságban, és több mint egyharmaduk özvegy 
volt. Körükben magasabb volt az érettségizettek, és alacsonyabb a szakmun-
kások, de közel ugyanannyi a 8 osztályt végzettek aránya, mint a közvetlenül 
károsultak esetében. A közvetetten károsult megkérdezettek körében magasabb 
volt a nyugdíjasok (59 százalék) és alacsonyabb az alkalmazottak, de a munka-
nélküliek aránya is.

24. táblázat. A devecseri megkérdezettek  
demográfiai–társadalomstatisztikai jellemzői (%)

Közvetlenül 
károsult  
(N = 148)

Közvetetten 
károsult  
(N = 99)

Teljes 
minta  

(N = 247)

Nem
Férfi 47,3 41,4 44,9 
Nő 52,7 58,6 55,1 

Életkor

18–29 éves 5,4 5,1 5,3 
30–39 éves 10,1 8,1 9,3 
40–49 22,3 14,1 19,0 
50–59 21,6 14,1 18,6 
60–69 16,9 20,2 18,2 
70+ 23,6 38,4 29,6 

Családi 
állapot

nőtlen/hajadon 10,1 5,1 8,1 
élettársi kapcsolatban 16,9 3 11,3 
házas 45,3 51,5 47,8 
elvált 5,4 5,1 5,3 
özvegy 22,3 35,4 27,5 

Iskolai 
végzettség

8 általánosnál kevesebb 10,9 13,1 11,8 
befejezett általános iskola,  
vagy azzal egyenértékű képzettség 25,8 24,2 25,2 

szakmunkásképző, szakiskola 36,1 30,3 33,7 
érettségi 18,4 26,3 21,5 
felsőfokú technikum 1,4 0 0,8 
felsőfokú képesítés (OKJ) 1,4 0 0,8 
főiskolai diploma 2,7 3 2,8 
egyetemi diploma 3,4 3 3,3 
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Közvetlenül 
károsult  
(N = 148)

Közvetetten 
károsult  
(N = 99)

Teljes 
minta  

(N = 247)

Gazdasági 
aktivitás

háztartásbeli 1,4 0 0,8 
gyesen, gyeden, gyeten 5,4 5,1 5,3 
munkanélküli 7,4 4,1 6,1 
közmunkás 1,4 2  0,8 
leszázalékolt, csökkent munkaképességű 2,0 0  2,8 
nyugdíjas 42,6 59,2 49,2 
egyéni/társas vállalkozó 3,4 1  2,4 
alkalmazott 32,4 24,5 29,3 
közalkalmazott 1,4 1  1,2 
egyéb 2,7 1  2  

Vallásosság

nem vallásos 19,7 16,3 18,4 
nem tudja eldönteni, hogy vallásos-e 0,7 0  0,4 
vallásos a maga módján 69,4 64,3 67,3 
vallásos az egyház tanításai szerint 10,2 18,4 13,5 

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

Ki kell emelni, hogy az összes megkérdezett foglalkoztatási helyzete nem javult 
2010-hez képest. Az összes devecseri válaszadó körében növekedett a nyugdíja-
sok (+3,2%), a munkanélküliek (+1,7%), míg viszont csökkent az aktívak (–3,3%) 
aránya.

Az egyes aktivitási csoportok közötti elmozdulások azt mutatják, hogy 
a 2010-ben gyesen lévők csak egynegyede lett újra alkalmazott, míg közel egy-
harmaduk pedig munkanélküli. A munkanélkülieknek csak 22 százaléka tudott 
elhelyezkedni 2010-hez képest. A katasztrófa évében alkalmazott státuszban 
lévők 7 százaléka veszítette el a munkáját, és 12,6 százaléka ment nyugdíjba 
2013-ra.

Összehasonlításul érdemes megjegyezni, hogy a népszámlálási adatok szerint 
Devecserben 2011-ben, ha nem is drasztikusan, de romlott a  foglalkoztatási 
helyzet a tíz évvel azelőttihez képest (100 háztartásra 93 foglalkoztatott jutott). 
A munkanélküliség korábban stabil szintje Devecserben kiemelkedően nőtt 
2011-re, a 2001. évi háromszorosára. Az adatok szerint a gazdasági válság és 
a katasztrófa hatására a településről „vegyes” aktivitású családok távoztak.

A válaszadók közül az aktív lakosság legnagyobb része az iparban, építőiparban 
dolgozott (33 százalék), de nem volt sokkal kisebb a kereskedelemben, szolgál-
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tatásban foglalkoztatottak aránya (31 százalék) sem, míg a mezőgazdaságban 
alig egytizedüknek volt állása.

A megkérdezettek csaknem felének (48 százalék) a háztartási jövedelme ki-
sebb volt, mint 130 ezer forint. Az ennél magasabb jövedelmi kategóriába tarto-
zók aránya a közvetlen károsultak több mint a felére volt jellemző. Ugyanakkor 
a közvetetten károsultak 54 százaléka az alacsonyabb jövedelmi kategóriába tar-
tozott, mivel körükben magasabb volt a nyugdíjasok aránya is.

A roma lakosság aránya 12,5 százalék volt a devecseri megkérdezettek kö-
zött, de a közvetlenül károsultak között 20, míg a közvetetten károsultak között 
pedig csak 5 százalék volt az arányuk.

d  A devecseri válaszadók családjában élő gyermekek helyzete. A vizsgált 
devecseri családok egyik fontos jellemzője volt, hogy a 206 családdal élő gyer-
mek 42 százaléka (87 fő) nagykorú volt már, akik többsége dolgozó felnőttként 
élt családjával, illetve további kétötödük általános, illetve középiskolás volt.

A szülők 27 gyermek esetében említettek valamilyen krónikus megbetege-
dést. Huszonegy gyereknek 2010 előtt is volt valamilyen krónikus betegsége. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek körében a légzőszervi megbetege-
dések száma nőtt meg (+5 fő) és a daganatos megbetegedés is azóta jelent meg. 
A 2013-ban krónikus betegségben szenvedő gyermekek többsége a közvetlenül 
károsultak családjában élt. Közöttük nagyobb volt azok aránya (63 százalék), 
akiknél 2010 után alakult ki a betegség (és ez 5 százalékkal magasabb volt, mint 
a közvetetten károsultak családjaiban mértnél).

A népszámlálás kistérségi adatai szerint 2011-ben 392 tartós betegséget re-
gisztráltak a gyerekek körében. A korábbi időpontokhoz viszonyítva ez közel 
40 százalékos növekedést mutatott. Átlagosan tehát majd’ minden tizedik gyer-
meket érintett valamilyen betegség. Kiemelt betegségnek számított a gyerekek 
körében az asztma, ami a korábbi időszakokhoz képest másfészeresére emelke-
dett, de ez már a katasztrófát megelőzően is jellemző volt. Ugyanakkor 2011-re 
kiemelkedő mértékben nőtt a magas vérnyomással, immunrendszerrel és egyes 
viselkedészavarokkal kapcsolatos betegségek száma a gyermekek körében.

d  A devecseri válaszadók egészségi állapota. A megkérdezett felnőtt lako-
sok adatait tekintve a válaszadók 42 százalékának volt 2013-ban valamilyen 
krónikus megbetegedése, de 2010 előtt csak egyharmaduk küzdött ilyen beteg-
ségekkel. A jelenleg krónikus betegségben szenvedők 52 százaléka a közvetlenül, 
48 százaléka pedig a közvetetten károsult csoportba tartozott. Adataink szerint 
nem mutatható ki összefüggés a károsultság foka és a krónikus megbetegedések 
között.
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A 2011-es népszámlálási adatok szerint jellemző, hogy néhány kivételtől el-
tekintve a katasztrófát megelőzően nagyobb mértékben váltak gyakoribbá az 
egyes megbetegedések a devecseri kistérségben. A katasztrófa pontosan kimu-
tatható hatásai e téren csak évekkel később jelentkezhetnek.

d  A devecseri válaszadók települési kötődése, közösségi aktivitása. A de-
ve cseri válaszadók háromötödét erős települési kötődések jellemezték: egyhar-
maduknak a szülei, míg 28 százalékuknak már a nagyszülei is a településen lak-
tak. A közvetlenül károsultak körében több volt az első-, vagy másodgenerációs 
devecseri, aki vagy egyénileg, vagy házasság útján, vagy a szülei költözése révén 
vált devecserivé. Ugyanakkor a közvetetten károsult válaszadók közül többen 
számoltak be több generációra visszatekintő települési kötődésről.

A közvetlenül károsultak többségét tehát gyenge települési kötődés, rokoni, is-
merősi kapcsolatok jellemezték. Mint ahogy korábban már rámutattunk, ezek 
hiányában a devecseri károsultak többsége több szervezett, intézményi segítségre 
volt ráutalva.

Nagyon gyengének volt mondható a válaszadók körében tapasztalható kö-
zösségi, civil aktivitás: alig két százalékuk volt tagja valamilyen civil szervezet-
nek. Legtöbben a helyi Karitász csoportot említették, ketten a nyyugdíjas klubot 
és egyéb szervezeteket, és egy fő a helyi Máltai csoportot.

Az összes megkérdezett többsége a „maga módján vallásosnak” vallotta ma-
gát és csak 12 százalékuk az egyház tanításai szerint, míg ennél több volt a ma-
gát nem vallásosnak tartó válaszadó. A vallásosak 90 százaléka katolikusnak, 
2-2 százaléka reformátusnak, illetve evangélikusnak, és 5 százalékuk felekezet-
hez nem tartozónak vallotta magát.

d  A devecseri károsultak lakáskörülményei a vörösiszap-katasztrófa előtt 
és után. A Devecserben vizsgált háztartások fele 2010 előtt más házban lakott. 
A közvetlenül károsultak korábbi házainak átlagos alapterülete (115 ± 4 m2), 
mind pedig a kertek nagysága (716 ± 52 m2) is nagyobb volt a katasztrófa utáni 
lakáskörülményeiknél, ugyanakkor a szobák átlagos száma és a házaik komfort-
fokozata alacsonyabb volt.

A korábbi házak közel kétharmadához tartozott garázs, valamivel nagyobb 
arányban fészer, több mint feléhez gazdasági épület, és közel egyharmadához 
nyári konyha. A félig falusi, kisvárosi életmódnak elengedhetetlen feltétele a ki-
egészítő épületek megléte, nem beszélve arról, hogy a lomizással foglalkozók 
számára az udvar, a fészer a vállalkozáshoz szükséges hátteret biztosította. Új 
házaik kiegészítő épületekkel való ellátottságát jelentősen gyengébbnek minősí-
tették a válaszadók.
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A devecseri közvetlenül károsultak korábbi házukban átlagosan 29 ± 1 évet 
éltek,194 és jelentős többségüknek nem volt semmi problémája a házával. Akkori 
lakáskörülményeikkel, lakhatási feltételeikkel a közepesnél nagyobb mértékben 
voltak elégedettek (M = 3,83). Leginkább a korábbi házaik fűtésével (M = 3,91), 
a ház nagyságával és a szomszédokkal (M = 3,88), valamint az utcában élők-
kel (M = 3,86) voltak elégedettek, míg legkevésbé a bevásárlási lehetőségekkel  
(M = 3,74) és az egyéb szolgáltatásokkal (M = 3,71).

A közvetlenül károsultak korábbi házukban döntő többségben tulajdonos-
ként, illetve együtt élő családtagként éltek. A vizsgált háztartások 17 százaléká-
nak volt jelzálog a házán, 5 százalékán állami, 12 százalékán banki jelzálog.

A katasztrófa előtti házát jelentős többségük (79 százalék) biztosította. Akik 
nem biztosították, azok azzal indokolták, hogy nem érte meg, illetve nem en-
gedhették meg maguknak. A közvetlen károsultaknak a biztosítókkal kapcsolat-
ban igen negatív tapasztalataik voltak. A károsultak egyharmadának egy összeg-
ben fizettek, míg egynegyedüknek több részletben. A válaszadók közel egyötöde 
(19 százaléka) nyilatkozott úgy, hogy volt biztosítása, de ennek ellenére nem 
fizettek nekik a biztosítók, illetve nem voltak elégedettek a fizetett összeggel.

A katasztrófa-beavatkozás újjáépítési szakaszának az egyik hatásvizsgá-
lati indikátora, hogy mennyire sikerült visszaállítani a katasztrófát megelőző 
lakhatási körülményeket, és ezzel mennyiben elégedettek a károsultak. A kár-
talanítás során a közvetlen károsultak a lakóparkokban kaptak új házat, vagy  
a településen vásárolhattak házat.

A közvetlenül károsultak közel fele azt jelezte, hogy nincs semmi problémája 
az új lakásával. Egy részük – aki vásárolt házba költözött – a felújítás szükséges-
ségét, az alacsony komfort fokozatot, míg másik részük az új házak korábbinál 
magasabb fenntartási költségeit, a melléképületek hiányát, valamint a háztáji 
gazdálkodás tiltását emelték ki a problémák közül. A közvetetten károsultaknál 
nagyobb gyakorisággal fordult elő az a panasz, hogy nincs az ingatlanra kereslet 
(19 százalékos említés), illetve csökkent a házak értéke (41 százalékos említés).

A megkérdezettek új lakáskörülményeiket, lakhatási feltételeiket meghatá-
rozó szempontok mindegyikével a „közepesnél nagyobb mértékben” voltak elé-
gedettek.

„Szépek ezek a házak, nekünk tetszettek, jó dolog volt az is, hogy a telket 
ki lehetett választani. A tervezés, szobák elrendezése során végig egyez-
tettek, ezzel nem volt gond.”

194 A statisztikai középértékek közül itt több információt kapunk a módusz értékéből, ami 
a leggyakrabban előforduló értéket jelenti, ez a 23 és a 28 év volt. A medián pedig 26 év volt, vagyis 
a házak fele, amiben korábban laktak, ennél idősebb, a másik fele pedig ennél fiatalabb volt.
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Leginkább a házaik komfortfokozatát, nagyságát, az utcában élőket, a közvetlen 
szomszédokat, valamint a házak fűtését értékelték magasabb átlagpontokkal. 
A közvetlenül károsultak jelentősen elégedettebbek voltak az utcával (M = 3,61), 
ahol a házuk állt, továbbá az utcában élőkkel (M = 3,87) és csak negyedsorban 
a szomszédaikkal (M = 3,78). A közvetetten károsultak viszont jobbra értékelték 
a házuk településen belüli elhelyezkedését (M = 3,45). A beilleszkedés problé-
máiról így vallott egy devecseri lakóparkban élő lakos:

„Ott éltünk több mint 20 évig, [a szomszédok] látták a gyerekeinket fel-
nőni. Ezekkel a szomszédokkal már nem lesz az, ami ott volt a Móriczon. 
Látásból ismerünk mindenkit a  lakóparkban, persze, de itt barátságok 
nem szövődnek.”

Az új devecseri lakópark egyik fő veszélye, hogy szegregátummá válik a telepü-
lésen, mivel jelentősen elkülönül a falu központi részétől, közlekedési helyzete, 
boltokkal való ellátottsága még 2013-ban sem volt megoldott és „hosszú idő óta 
még mindig nem tudtak orvost szerezni a nagy összegből felépített orvosi ren-
delőhöz, amely azóta is üresen áll.”

A vizsgált devecseri háztartások 14 százalékának volt állami vagy banki  
jelzálog a házán. A jelenlegi házak biztosítottságának aránya Devecserben  
79,7 százalék volt, de a közvetlen károsultak körében elérte 84 százalékot. Akik 
nem biztosították korábbi házukat, azok háromnegyede azzal indokolta, hogy 
nem engedhetik meg maguknak, míg 17 százalékuk szerint nem érte meg.

A kolontári károsultak demográfiai  
és társadalomstatisztikai jellemzői

Kolontáron összesen 63 főt kérdeztünk meg a vizsgálat során. A közvetlenül 
károsultak listájában 20 fő szerepelt, mellettük tovább 43 közvetetten károsult 
személy került be a véletlen megkérdezés során. A vizsgált háztartásokban ösz-
szesen 158 felnőtt és 40 kiskorú gyermek élt.

A kolontári közvetlenül károsultak között valamivel több volt a nő, mint 
a férfi. Két jellemző életkori csoportot lehetett a válaszadók között elkülöníteni: 
a 30–39 éveseket és 50–69 év közöttieket.

Kolontáron tehát azok a fiatal középkorú és a nyugdíj előtt álló, illetve nem 
régi ideje nyugdíjas korosztályok váltak közvetlenül károsultakká a vörösiszap-
katasztrófában, akik egyébként is a település népességének gerincét alkották.

További jellemzője ennek a károsulti csoportnak, hogy jelentős többségük 
házas volt, vagy élettársi kapcsolatban élt. Devecseri összehasonlításban nézve, 
nagyon kevés özvegyet és elváltat találunk a kolontári közvetlenül károsultak 
között. Mindennek hátterében az áll, hogy a katasztrófa a falu azon részét érin-
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tette, ahol 1985-től kertes, családi házas utcák épültek ki, az akkor fiatal betele-
pülők, illetve később már azok gyermekei által tulajdonoltan.

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Kolontáron a népesség 23 százaléka volt 
19 év alatti, 20 százaléka pedig 20–34 év közötti, míg a 35–64 éves korosztály  
44 százalékot, a 65 felettiek pedig 13 százalékot tettek ki. A falu lakosságának 
gerincét az a közép korosztály alkotta nagyobb arányban, akik közül a legna-
gyobb számban kerültek ki a katasztrófa károsultjai. Figyelemre méltó, hogy az 
idősek aránya a településen élők között a legalacsonyabb, sőt jóval alacsonyabb, 
mint Devecserben.

A közvetlenül károsultaknak zömében szakmunkás végzettsége volt (míg a 8 osz - 
tállyal és érettségivel rendelkezők száma közel azonosnak mutatkozott), és jó 
részük Ajka ipari üzemeibe járt dolgozni.

A statisztikai adatok azt mutatták, hogy 2011-ben a falu teljes népességének 
iskolai végzettség szerinti megoszlásában a 8 általános iskolai végzettség do-
minált (34 százalékban), ennél alacsonyabb végzettsége 14 százalékuknak volt. 
Szakmunkás végzettséggel 31 százalékuk, érettségivel 19 százalékuk, míg felső-
fokú végzettséggel csak 3 százalékuk rendelkezett. A közvetlenül károsultak kö-
zött tehát a szakmunkás végzettségűek kifejezetten, az érettségizettek némiképp 
felülreprezentáltak, míg a 8 általános végzettségűek alulreprezentáltak voltak.

A közvetlenül károsultak gazdasági aktivitása – a korszerkezetből követke-
zően – azt mutatta, hogy legtöbbjük alkalmazott volt, míg kisebb számban vol-
tak köztük nyugdíjasok. Munkanélküli nem volt a közvetlen károsultak között, 
míg gyesen hárman voltak.

25. táblázat. A kolontári megkérdezettek  
demográfiai–társadalomstatisztikai jellemzői (fő)

Közvetlenül 
károsult  
(N = 20)

Közvetetten 
károsult  
(N = 43)

Teljes 
minta  

(N = 63)

Nem
Férfi 9 33 42
Nő 11 10 21

Életkor

18–29 éves 1 3 4
30–39 éves 6 7 13
40–49 3 8 11
50–59 4 12 16
60–69 5 7 12
70+ 1 6 7
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Közvetlenül 
károsult  
(N = 20)

Közvetetten 
károsult  
(N = 43)

Teljes 
minta  

(N = 63)

Családi 
állapot

nőtlen/hajadon 0 6 6
élettársi kapcsolatban 5 3 8
házas 11 28 39
elvált 2 3 5
özvegy 2 3 5

Iskolai 
végzettség

8 általánosnál kevesebb 0 3 3
befejezett általános iskola,  
vagy azzal egyenértékű képzettség 5 8 13

szakmunkásképző, szakiskola 10 20 30
érettségi 4 9 13
felsőfokú technikum 0 1 1
felsőfokú képesítés (OKJ) 1 1 2
főiskolai diploma 0 1 1
egyetemi diploma 0 0 0

Gazdasági 
aktivitás

háztartásbeli 0 0 0
gyesen, gyeden, gyeten 3 0 3
munkanélküli 0 3 3
közmunkás 0 3 3
leszázalékolt, csökkent munkaképességű 0 2 2
nyugdíjas 6 13 19
egyéni/társas vállalkozó 1 3 4
alkalmazott 10 19 29
közalkalmazott 0 0 0
egyéb 0 0 0

Vallásosság

nem vallásos 5 10 15
nem tudja eldönteni, hogy vallásos-e 1 0 1
vallásos a maga módján 9 26 35
vallásos az egyház tanításai szerint 5 6 11

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

Ezek a foglalkoztatási adatok még jobbak, mint a települési adatok, noha Ko-
lontár abban a kedvező helyzetben volt, hogy a devecseri kistérségben itt volt 
a legalacsonyabb 2011-ben az inaktív családok (ahol például két nyugdíjas, vagy 
gyermekét egyedül nevelő anya van) és a munkanélküliek aránya. Az inaktív 
családok száma 2011-ben a felére csökkent Kolontáron és markánsan megnőtt 
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a foglalkoztatottal rendelkező családok súlya. Ez arra enged következtetni, hogy 
a katasztrófa után jellemzően az inaktív családok hagyhatták el a falut, vagy az 
olyan aktív családok, akiknek munkaerő-pozícióit a korábban inaktívak vették át.

A véletlen megkérdezés folytán a közvetetten károsultak mintájába bekerülő 
kolontári lakosok között több férfi válaszadó volt, mint nő. Többségük házas 
vagy élettársi kapcsolatban élő volt, és az 50–59 éves, vagy ennél fiatalabb kor-
osztályból került ki. Esetükben a szakmunkás végzettségűek még jobban domi-
nálták a mintát, mint a közvetlen károsultaknál. Többségük ugyancsak alkalma-
zott volt, de nagyobb számban kerültek be nyugdíjasok, illetve munkanélküliek 
és vállalkozók a mintába.

Az összes megkérdezettre vonatkoztatva Kolontáron nagyobb számban ta-
láltunk többgenerációs, három, hatfős háztartásokat, de ennek ellenére a  leg-
gyakoribb családmodell a kétfős háztartás volt.

A háztartások több mint felében már nem élt fiatalkorú családtag. A gyerme-
kes családok közül az egygyermekesek aránya 25 százalék volt, a kettő és több 
gyermekeseké 16 százalék.

A katasztrófa nem okozott nagy munkaerő-piaci átrendeződést a faluban. 
A 2013-ban aktív keresők 86 százaléka 2010-ben is foglalkoztatott volt. 2010 óta 
négyen mentek nyugdíjba, míg három alkalmazott munkanélküli lett, további 
három pedig gyesre ment. A katasztrófa idején gyesen lévők fele vált alkalma-
zottá, míg a munkanélküliek 40 százaléka el tudott helyezkedni.

A jövedelmi helyzetet vizsgálva azt láttuk, hogy a kolontáriak kevesebb mint 
egyharmadának volt csak alacsonyabb a háztartási jövedelme, mint 130 ezer fo-
rint, ami következett a megkérdezettek gazdasági aktivitásából is. Ez jelentősen 
jobb jövedelmi aránynak mutatkozott, mint amit Devecserben, illetve Somlóvá-
sárhelyen tapasztaltunk.

A vizsgált mintában a roma válaszadók aránya 4,8 százalék volt, akik a köz-
vetetten károsultak mintájába kerültek bele.

d  A kolontári válaszadók családjában élő gyermekek helyzete. Az összes 
kolontári válaszadó családjában 67 gyermek élt, akik közül 40 volt kiskorú. Kö-
zülük 16 gyermek volt hat évnél fiatalabb, az általános iskolába járó gyermekek 
száma 14 fő volt, míg középiskolába 9 fő és főiskolára 3 fő járt. A gyermekek 
több mint egyharmada már dolgozó felnőttként élt együtt a szülőkkel.

A szülők 10 gyerek esetében jeleztek valamilyen krónikus betegséget. Ezek 
között légzőszervi, pszichés, egyéb, valamint szív- és érrendszeri, mozgásszer-
vi betegségek együttes jelenléte szerepelt. A vörösiszap-katasztrófa előtt csak 
6 gyereknek volt krónikus megbetegedése. A légzőszervi és pszichés betegségek 
a vörösiszap-katasztrófa óta jelentek meg a kolontári gyermekek között. A koráb-
ban egészséges gyerekek egytizedénél alakult ki krónikus betegség.
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d A kolontári válaszadók egészségi állapota. 2013-ban a megkérdezett fel-
nőttek 29 százalékának volt valamilyen krónikus megbetegedése, míg 2010 előtt 
csak 25 százalékuk küzdött ilyen betegségekkel. A legtöbben szív- és érrendsze-
ri betegségben, légzőszervi, valamint cukorbetegségben, illetve nyolc százalé-
kuk valamilyen daganatos megbetegedésben szenvedett.

Fontos megjegyezni, hogy a szubjektív észlelések „felnagyítják” a daga-
natos megbetegedések számát és összefüggésbe hozzák a vörösiszappal. 
Megnyugtató válaszok hiányában csak a kétségeik maradnak. Erről így 
beszélt az egyik interjúalany: „A férjem nyugdíjas, három hét múlva lesz 
a műtéte, rosszindulatú prosztatarák. 17-en mentek el, mind rákosak! Fo-
lyamatosan mentek el a 17 évestől a 65 évesig. Ki tudja, milyen kisugárzá-
sa volt az iszapnak?! Ezt senki nem mondja el nekünk!”

A katasztrófa előtti helyzetet tekintve, míg a légzőszervi megbetegedések szá-
ma növekedett, addig a szív- és érrendszeri megbetegedéseké csökkent a meg-
kérdezettek körében. Míg 2013-ban a krónikus betegségben szenvedők 35 szá- 
zalékának 2010 előtt nem volt ilyen baja, addig a 2010 előtt betegséget jelzők  
24 százalékának 2013-ban már nem volt egészségügyi problémája.

A kolontári válaszadók saját magukat és családtagjaikat is beleértve 24 sé-
rültet jeleztek, akik a katasztrófa során valamilyen sérülést szenvedtek el. A sé-
rülések több mint fele nyolc napon túl gyógyuló sérülés volt. Három-három fő 
szerzett maradandó egészségkárosodást, illetve szenvedett nyolc napon belül 
gyógyuló, könnyű sérülést. A mintába bekerült három háztartás, ahol haláleset 
is előfordult.

A közvetlenül károsultak körében több volt a súlyosabb személyi sérülés. 
A maradandó egészségkárosodottak mind ebbe a csoportba tartoztak, a halál-
esetek közül is kettő itt következett be, és a 8 napon túl gyógyuló sérültek egy-
negyede is ide tartozott.

d  A kolontári válaszadók települési kötődése. Az összes válaszadó közül leg-
nagyobb arányban azok képviseltették magukat, akik ideköltöztek a településre 
(30 százalék). Érdemes megjegyezni, hogy a beköltözők 82 százalékánál a há-
zaspár mindkét tagja beköltözőként került a faluba. Nem sokkal kisebb arány-
ban találtuk meg azokat, akiknek már a nagyszülei is itt éltek (28 százalék), illet-
ve szülei költöztek Kolontárra, míg házasság révén a megkérdezettek egyhatoda 
került a községbe.

Kolontáron a megkérdezettek körében valamivel nagyobb közösségi, civil 
aktivitást találtunk, mint Devecserben: a válaszadók hat százaléka volt tagja 
valamilyen civil szerveződésnek. Első helyen a nagy presztízzsel rendelkező 
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pol gár őrséget említették, illetve a Vöröskeresztet, valamint az „Esélyt az életre 
a vörösiszap-katasztrófa után” Egyesületet.

d  A kolontári károsultak lakáskörülményei a vörösiszap-katasztrófa előtt 
és után. A Kolontáron vizsgált háztartások egyharmada 2010 előtt más házban 
élt, egy kivétellel a katasztrófa során mind elvesztették korábbi házukat. Így ezt 
a csoportot tekintettük a kolontári közvetlen károsultaknak.

A közvetlenül károsultak korábbi házainak átlagos alapterülete (117 ± 9 m2) 

nem tért el a települési átlagtól, viszont valamivel nagyobb volt új házuknál (107 
± 4 m2), sőt a korábbi kertek is nagyobbak voltak (1073 ± 128 m2 ), mint az új 
házakhoz tartozók. A közvetlenül károsultak új házaiban a szobák száma meg-
egyezett a korábbiakkal, viszont több ház volt duplakomfortos. Új házaikban 
minőségi változást jelentett, hogy a falu csatornázása révén összközművessé 
váltak otthonaik. A kolontári válaszadók korábbi házukban átlagosan 22 ± 3 éve 
éltek.195

„Azt a házat annak idején együtt megálmodtuk, ketten megcsináltuk. 
Persze, ez új ház, de nem ezt álmodtuk. Persze, szép a ház, új ház, de eny-
nyi, idegen. Majd talán megszokjuk. Kényszer nagy úr.”

A korábban más házban lakó megkérdezettek a katasztrófa előtti lakáskörül-
ményeikkel, lakhatási feltételeikkel a közepesnél nagyobb mértékben voltak 
elégedettek (M = 3,73). Leginkább a korábbi házaik településen belüli elhelyez-
kedésével (M = 3,81), annak megközelíthetőségével, az utcával és a  fűtéssel  
(M = 3,76) voltak elégedettek. Leginkább a bevásárlási lehetőségekkel voltak  
(M = 3,67) nehézségeik, de ez általános probléma volt a településen.

A vizsgált kolontári háztartások közel egyharmadának korábban is volt jel-
zálog a házán. Kolontáron a katasztrófa előtt a házak háromnegyede biztosított 
volt. Akik nem biztosították korábbi házukat, azok azzal indokolták, hogy nem 
érte meg, illetve nem engedhették meg maguknak.

Az összes válaszadó az általunk vizsgált, új lakáskörülményekkel, lakhatási 
feltételekkel a közepesnél nagyobb mértékben volt elégedett. Két terület – a be-
vásárlási lehetőségek és az egyéb szolgáltatások – kapott az ötfokozatú skálán 
a hármasnál valamivel gyengébb értékelést (M = 2,97).

A közvetlenül károsultak új házai Kolontáron egy korábbi utca folytatásaként 
épültek meg. Korábbi lakóhelyükhöz képest az itt élők egyrészt a falu életéből 

195 A statisztikai középértékek közül itt több információt kapunk a módusz értékéből, ami 
a leggyakrabban előforduló értéket jelenti, ez Kolontáron a 12–15 év volt. A medián pedig 15 év 
volt, vagyis a házak fele, amiben korábban laktak, ennél idősebb, a másik fele pedig ennél fiata- 
labb volt.
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kirekesztettnek érzik magukat: „itt nem hallom a harangszót”. Erre utal, hogy új 
házaik településen belüli helyére a közepesnél valamivel jobb értékelést adtak, 
míg házaik nagyságával, komfortfokozatával, az utcával, ahol élnek, elégedet-
tebbnek mutatkoztak. Másrészt arról panaszkodtak, hogy a  falu sem fogadta 
vissza őket új lakóhelyükön.

„Tartottunk tavalyelőtt utca-avatót, plakátoztunk, nagyon sok embert 
megpróbáltunk meghívni. Tényleg ilyen szájról szájra terjesztettük, és saj-
nos nem sokan voltunk, szinte csak az utcabeliek. Élőzene volt, főztünk, 
és igenis meg akartuk köszönni mindenkinek itt lenn, aki segített. És nem 
nagyon jöttek el. Nem az idegeneknek akartuk megköszönni, hanem a fa-
lubelieknek – hát nem nagyon sikerült.”

A közvetetten károsultak számára a házak értékcsökkenése és a kereslet hiánya 
okozott igazán problémát lakásaiknál. Megingott az emberek településbe vetett 
hite is és a tehetetlenség érzése uralkodott el rajtuk. Az egyik kolontári interjú-
alanyunk a következőképpen írta le a helyzetet.

„Elköltöztek fel a lakóparkba, de én itt maradtam lenn, naponta látom 
[mármint a tározót], ez a trauma. Nagyon gyakran elérzékenyülök. Meg-
mondom őszintén, nem nagyon szeretek már itt lakni, az embereket sze-
retem, azt hiszem ők is, de nem szeretek itt lakni. Értéktelen a házam, 
kinek adjam el?”

A somlóvásárhelyi károsultak demográfiai  
és társadalomstatisztikai jellemzői

Somlóvásárhelyről összesen 51 főt kérdeztünk meg a kutatás során. A közvet-
lenül károsulti listában 12 fő szerepelt, rajtuk kívül 39 közvetetten károsult sze-
mély került be a véletlen megkérdezésen alapuló mintába. A vizsgált háztartá-
sokban összesen 97 felnőtt és 18 kiskorú gyermek élt.

26. táblázat. A somlóvásárhelyi megkérdezettek  
demográfiai–társadalomstatisztikai jellemzői (fő)

Közvetlenül 
károsult  
(N = 12)

Közvetetten 
károsult  
(N = 39)

Teljes 
minta  

(N = 51)

Nem
Férfi 5 19 24
Nő 7 20 27
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Közvetlenül 
károsult  
(N = 12)

Közvetetten 
károsult  
(N = 39)

Teljes 
minta  

(N = 51)

Életkor

18–29 éves 2 2 4
30–39 éves 2 6 8
40–49 2 5 7
50–59 2 8 10
60–69 3 9 12
70+ 1 8 9

Családi 
állapot

nőtlen/hajadon 3 6 9
élettársi kapcsolatban 1 4 5
házas 4 17 21
elvált 1 3 4
özvegy 3 8 11

Iskolai 
végzettség

8 általánosnál kevesebb 3 5 8
befejezett általános iskola,  
vagy azzal egyenértékű képzettség 2 11 13

szakmunkásképző, szakiskola 6 13 19
érettségi 1 8 9
felsőfokú technikum 0 1 1
felsőfokú képesítés (OKJ) 0 0 0
főiskolai diploma 0 0 0
egyetemi diploma 0 0 0

Gazdasági 
aktivitás

háztartásbeli 2 1 3
gyesen, gyeden, gyeten 0 0 0
munkanélküli 1 4 5
közmunkás 0 1 1
leszázalékolt, csökkent munkaképességű 1 0 1
nyugdíjas 4 18 22
egyéni/társas vállalkozó 0 1 1
alkalmazott 4 13 17
közalkalmazott 0 0 0
egyéb 0 0 0

Vallásosság

nem vallásos 7 17 24
nem tudja eldönteni, hogy vallásos-e 0 0 0
vallásos a maga módján 4 12 16
vallásos az egyház tanításai szerint 1 9 10

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Somlóvásárhelyen a korcsoportonkénti elemzés azt mutatta, hogy a megkérde-
zettek között legnagyobb arányban a 60–69 éves, illetve az 50–59 éves korcso-
port tagjai voltak, míg a legkevesebben a 18–29 évesek.

Ez a korcsoportos megoszlás csak részben fedte a falura jellemzőket. Ugyanis 
a 2011-es népszámlálási adatok alapján a település népességének 22 százaléka 
19 évnél fiatalabb volt, 20 százaléka 20–34 év közötti, míg 44 százaléka 35– 
64 éves és 13 százaléka pedig 65 év feletti volt.

A megkérdezettek között közel azonos számban voltak családosok (26 fő) és 
egyedülállók (hajadonok, nőtlenek, elváltak és özvegyek, 24 fő). Ez a családszer-
kezeti megoszlás a somlóvásárhelyi minta egyik sajátosságának volt tekinthető. 
Iskolai végzettséget tekintve a válaszadók több mint kétötödének alapfokú, több 
mint felének középfokú végzettsége volt és nem került diplomás a mintába.

A 2011-es statisztikai adatok szerint Somlóvásárhelyen a lakók 37 százalékának 
8 általános, 15 százalékának pedig ennél is alacsonyabb az iskolai végzettsége. 
Szakmunkás végzettségű 25 százalékuk, érettségizett 17 százalékuk és 6 száza-
lékuknak volt diplomája.

A somlóvásárhelyi válaszadók alig több mint egyharmada volt gazdaságilag 
aktív. A megkérdezettek háztartásainak felében egyetlen aktív kereső sem volt 
– hasonlóan a devecseri mintához –, illetve valamivel több mint negyedüknél 
lehetett csak egy aktív keresőt regisztrálni. A gazdaságilag aktívak csoportján be-
lül döntő többségben az alkalmazottak, kisebbségben pedig a vállalkozók voltak. 
Az aktív lakosság fele az iparban, építőiparban dolgozott, míg kisebb hányaduk 
a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, szolgáltatásban és a közigazgatásban. 
A megkérdezettek alacsony gazdasági aktivitásával összefüggésben a munkanél-
küliek aránya magas volt, mintegy 8 százalék, és az inaktívaké pedig 6 százalék 
(a leszázalékoltak, csökkent munkaképességűek aránya további 2 százalék volt).

A jövedelmi helyzetet vizsgálva azt láttuk, hogy a válaszadó somlóvásárhelyi 
háztartások kétharmadának a jövedelme kisebb volt, mint 130 ezer forint, míg 
ennél magasabb jövedelemmel csak egyharmaduk rendelkezett. Ezen arányok 
szerint a somlóvásárhelyi megkérdezettek többsége sokkal nehezebb anyagi hely-
zetben élt, mint a devecseriek, vagy akár a kolontáriak.

A somlóvásárhelyi megkérdezettek között a roma lakosság aránya négy szá-
zalék volt.

d  A somlóvásárhelyi válaszadók családjában élő gyermekek helyzete. A meg- 
kérdezettek családjaiban 18 gyermeket találtunk, akiknek többsége még általá-
nos iskolás volt. A somlóvásárhelyi gyerekek között senkinél nem jeleztek a szü-
lők krónikus megbetegedést.
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d  A somlóvásárhelyi válaszadók egészségi állapota. A vizsgálat idején a meg-
kérdezett felnőtt lakosok 35 százalékának volt valamilyen krónikus megbetege-
dése, míg 2010 előtt csak a vizsgált felnőttek 30 százaléka küzdött ilyen beteg-
ségekkel. A legtöbben szív- és érrendszeri betegségekben, illetve mozgásszervi 
megbetegedésben szenvedtek. A somlóvásárhelyi válaszadók saját magukat és 
családtagjaikat is beleértve 9 sérültet jeleztek, akik a katasztrófa során megsé-
rültek. Öten szenvedtek maradandó egészségkárosodást, négyen pedig 8 napon 
túl gyógyuló sérülést. A sérültek egy kivétellel a közvetlenül károsultak közül 
kerültek ki, a maradandó egészségkárosodást szenvedettek mindegyike is ebbe 
a csoportba tartozott.

d  A somlóvásárhelyi válaszadók települési kötődése. Legnagyobb arányban 
(egyharmad) azok voltak az almintában, akik maguk költöztek a településre. 
A nem „őslakosok” 82 százalékánál a házaspár mindkét tagja beköltözőként 
került a faluba. A megkérdezettek majd’ egyharmada több generációra nézve 
somlóvásárhelyi volt, már a nagyszüleik, illetve szüleik is a településen éltek.

Alacsonynak volt mondható a megkérdezettek közösségi, civil aktivitása: alig 
három százalékuk volt tagja valamilyen civil szervezetnek.

A válaszadói minta sajátos jellegzetességének volt tekinthető, hogy a csa-
ládok felnőtt tagjainak fele nem vallásosnak vallotta magát. A vizsgált három 
település közül tehát itt volt a legalacsonyabb a vallásosak aránya. A megkérde-
zettek egynegyede a maga módján, egyötöde pedig az egyház tanításai szerint 
volt vallásos, akiknek döntő többsége a katolikus, míg 7 százaléka a református 
és 5 százaléka az evangélikus felekezethez tartozott.

d  A somlóvásárhelyi károsultak lakáskörülményei a vörösiszap-kataszt-
rófa előtt és után. Mivel Somlóvásárhelyen a katasztrófa főként külterületet 
ért, ezért a közvetlenül károsultak között mindössze négy olyan volt, akinek 
tagjai 2010 előtt más házban laktak. Közülük két háztartás tagjai a katasztrófa 
következményeként költöztek el. Esetükben is jellemző volt, hogy a korábbi há-
zak alapterülete nem tért el a települési átlagtól, de a kertek nagysága jelentősen 
nagyobb volt, mint az új házaknál.

Összegezve fontos kiemelni, hogy a kutatásban megkérdezett 360 károsult sem 
életkorban, sem iskolai végzettségben, sem pedig gazdasági aktivitás tekinteté-
ben „nem hozta” az átlagos kistérségi jellemzőket.

Az összes közvetlenül károsult körében egy rétegzett és sajátos demográfiai, 
családi- és foglalkoztatási helyzetű társadalmi csoportot érintett a katasztrófa: 
életkor szerint többségében 40–59, illetve számottevően a 70 év felettieket, akik 
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alacsony vagy szakmunkás végzettséggel rendelkeztek, kétnegyedük alkalma-
zott, egyharmaduk nyugdíjas, 10 százalékuk pedig munkanélküli volt.

Devecserben a vörösiszap-katasztrófa közvetlenül károsultjai a  lakossági 
arányoknál jóval nagyobb mértékben kerültek ki a nyugdíjas korú, és csak va-
lamivel nagyobb arányban a középkorú rétegből. Míg Kolontáron azok a fiatal 
középkorú és a nyugdíj előtt álló, illetve nem régi ideje nyugdíjas korosztályok 
váltak közvetlenül károsultakká a vörösiszap-katasztrófában, akik egyébként is 
a település népességének gerincét alkották.

Devecserben a közvetlenül károsultak többségét gyenge települési kötődés, 
rokoni, ismerősi kapcsolatok jellemezték, ezért ők több szervezett, intézményi se-
gítségre volt ráutalva. Noha Kolontáron is a közvetlenül károsultak közel egyhar-
mada betelepülő volt, de esetükben a szomszédsági hálózat nyújtott segítséget.

Mind Devecserben, mind Kolontáron a gyermekek és a  felnőttek körében 
emelkedett a krónikus megbetegedések száma, de adataink szerint nem volt ki-
mutatható összefüggés a károsultság foka és a krónikus megbetegedések között.

A közvetlenül károsultak új lakáskörülményeikkel, lakhatási feltételeikkel 
a közepesnél nagyobb mértékben voltak elégedettek, de számos objektív (kertek 
mérete, kiegészítő épületek, fűtés) és szubjektív (elidegenedés, beilleszkedési 
nehézségek) problémát megfogalmaztak ezekkel kapcsolatosan.

Esettanulmány a károsult devecseri romák helyzetéről196

Devecserben 2013-ban a romák becsült száma 20 százalék (1200–1300 fő) kö-
rüli volt, de az általános iskolába járó gyermekek között arányuk megközelítette 
a kétharmadot. A devecseri romák többségükben romungró, illetve oláh (kö-
szörűs), és beás (teknővájó) cigányok. A családok még számon tartják ezeket 
a csoportvonatkozásokat, de a hagyományokat már nem őrzik, a beás és lovári 
nyelveket főként csak az idősebb korosztály beszéli.

A kutatásban 41 roma háztartást – 141 főt – értünk el, akik közül 21 család 
közvetlen, míg 20 család pedig közvetetten károsultnak volt tekinthető a vörös-
iszap-katasztrófában.

Ahogy a településtörténeti részben már megemlítettük, az 1970-es és 80-as 
években kezdtek el nagyobb számban megtelepedni a környék falvait elhagyó 
cigány családok a Devecser belterületén fekvő Dankótelepen, illetve az állami 
gazdaság székpusztai telepén. Mindez egybeesett azzal az időszakkal, amikor 
Devecser (1971-ben) elvesztette járási székhely funkcióját, és az egykori mezővá-
ros munkaképes lakosságát az erőteljesen iparosított, szomszédos Ajka szívta el.

196 A könyv ezen fejezete Lukács Ágnesnek 2013 májusában a kutatás számára készített 
„Esettanulmány a közvetlenül és közvetetten károsult roma népesség társadalmi és gazdasági in-
tegrációjának problémáiról és lehetőségeiről” című tanulmányának felhasználásával készült.
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A rendszerváltást követően a cigányok már nemcsak a Dankótelepen éltek, 
hanem szerte a nagyközségben, saját épített házakban vagy önkormányzati bér-
lakásokban. A Devecserben élő, de munkahellyel nem rendelkező cigányok szá-
ma a kilencvenes évek közepétől kezdve fokozatosan emelkedett, ami folyama-
tos társadalmi–szociális kihívások elé állította a település vezetését.

A megkérdezett romák harmadának már nagyszülei is a  településen éltek, 
szintén harmadának pedig a szülei költöztek a településre. A többiek házasság 
révén vagy egyéni elhatározásból költöztek Devecserre, főként a rendszerváltás 
után. Iskolai végzettségük az esetek többségében 8 általános, vagy annál alacso-
nyabb volt (főként az idősebb korosztályban). A fiatalabbak körében már meg-
jelent a szakiskolai végzettség, és a gyerekek között akadt középiskolai diák is. 
Csupán 20 százaléka állt alkalmazásban, és a munkavállalók is főként betanított 
munkásként, segédmunkásként, közmunkásként dolgoztak, ami pedig Deve-
cserhez és Ajkához kötötte őket. A többség azonban álláskereső, vagy gyes-en, 
gyed-en, gyet-en lévő volt.

A megkérdezett háztartások jövedelmi helyzete igen tagolt volt, ami össze-
függ a helyi roma társadalom rétegzettségével is (harmaduk 30–70 ezer forintból 
gazdálkodik havonta, másik harmada 71–110 ezer forintból, a harmadik pedig 
111–200 ezer forint havi jövedelemmel rendelkezett). Figyelemre méltó, hogy 
36 százalékuknak (15 családnak) volt rendszeresen törlesztendő kölcsöntarto-
zása. Nem pénzbeli vagy kiegészítő jövedelemként öt háztartásban említettek 
zöldség- és gyümölcstermesztést, ugyanennyien rendszeresen számíthattak ro-
koni segítségre, és akadtak, akik alkalmi munkaként ház körüli tennivalókkal, 
vagy háztartási gépek, berendezések szereléséből szereztek jövedelmet. Ezek 
mellett többen foglalkoznak használtcikk-kereskedéssel, akár főállásban, akár 
alkalmi munkaként.

A devecseri romák szinte kizárólagosan római katolikusnak vallották ma-
gukat, de vallásgyakorlásukat túlnyomó részt – romákra általánosan jellemző 
módon – a „maga módján vallásosság” jellemezte. A templomi közösségbe csak 
keresztelőkor, temetéskor járnak, az egyházközségnek nem integrált részei.

A megkérdezettek nem vettek részt aktív tagként sem a helyi politikai élet-
ben, sem a civil szférában. A településen négytagú roma nemzetiségi önkor-
mányzat működött, amely számos kulturális programot szervezett, és amire 
romákat és nem romákat egyaránt vendégül láttak. Hirdettek buszos kirándu-
lásokat, az általános iskolában foglalkozásokat, de a legnépszerűbb esemény az 
évente megrendezésre kerülő Roma Nap. A 2012-es Roma Nap fő attrakciója 
a helyi rendőrörs és a romák közötti futballmérkőzés volt. A kisebbségi önkor-
mányzat tagjai igyekeznek minden fontosabb városi eseményen jelen lenni, és 
ily módon képviselni a devecseri romákat.
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d  A dankótelepiek és a „lomisok”. A devecseri roma társadalom strukturáló-
dását kettős tagoltság jellemezte, amelyet nemcsak az interjús, hanem a kérdő-
íves vizsgálat is visszaigazolt:
• Az egyik csoportot az alacsonyabb gazdasági, társadalmi státusszal rendel-

kező, jellemzően a (volt) dankótelepi romák,
• a másikat pedig a jobb anyagi, társadalmi és települési helyzetben lévő, jel-

lemzően használtcikk-kereskedéssel foglalkozó, a Dankótelepet határoló ut-
cákban, vagy a városban, azaz nem szegregált környezetben élő cigányok al-
kották.

A két csoport közötti hierarchia abban is megnyilvánult, hogy a telepiek közül 
többeknek a használtcikk-kereskedéssel foglalkozó romák adtak alkalmi munkát.

A volt dankótelepiek alacsonyabb státusza a megkérdezett, városban lakó 
cigányság körében a csoporttól való erős elhatárolódásban is tetten érhető volt.

„Mi nem a Dankón laktunk, mi nem vagyunk olyanok.” (Ötvenes roma 
nő) „Más életvitel a Dankó. Nem volt ingatlanjuk, sátrakban, összeeszká-
bált bungalókban laktak.” (Negyvenéves roma férfi) „A dankótelepieknek 
jól jött az iszap. A kis faházból palota lett. Sose láttak angol WC-t előtte, 
rettenetes körülmények között éltek” (Harmincas roma nő).

A leromlott állapotú, főként vályogházakból álló Dankótelepet a Torna-patak 
földrajzi értelemben is elválasztotta a várostól, egyetlen híd jelentette az ösz-
szeköttetést a város és a telep között. A telepi élet – a katasztrófa után városba 
költöztetett romák körében – már-már idealizáltan jelent meg. Az interjúkban 
a telepi szegregátumok minden „előnye és hátránya” megmutatkozott: az ösz-
szetartó közösség – átjártak egymáshoz, szoros kapcsolatot ápoltak a szom-
szédsággal –, a szabadság érzése, ugyanakkor a családokon belüli konfliktusok, 
a „problémás családok”, a rossz életkörülmények, a munka és a jövedelemhiány.

„A Dankón jobb volt a társaság, sokat voltunk együtt. Hangosan lehe-
tett zenét hallgatni, a hangfalak kint voltak az ablakban, nem szóltak ránk 
a szomszédok, meg az öregek. Kijártunk a »hídra« beszélgetni, szórakoz-
ni. Problémás család volt egy-kettő, de azok is csak egymással balhéztak, 
ha ittak, össze-vissza verték egymást.” (19 éves cigány férfi) „Esténként 
együtt főztünk, kijártunk a hídra, tüzet raktunk, zenét hallgattunk, olyan 
»bulis élet« volt”. (38 éves cigány nő)

Devecserben a „lomizás”, a használtcikk-kereskedés – a visszaemlékezések sze-
rint – négy család vállalkozásával indult. Az egyik cigány család osztrák rokon-
látogatáson figyelt fel a lomtalanításra kihelyezett cikkekre, és az ezekből fakadó 
lehetőségre. Az első címeket az osztrák rokonoktól kapták.
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Az 1990-es évek óta – a lomis-piac üzemeltetője szerint – a lomizás csaknem 
200, többségében roma család számára nyújtott kiegészítő keresetet, néhányuk 
megélhetését teljesen biztosítva. A használtcikk-kereskedők véleménye szerint 
a környék munkaerőpiaci adottságai miatt a lomizás az „egyetlen” megélhetési 
forma volt a cigányok számára. A használtcikk-kereskedés ezért egyesek szá-
mára főállássá vált az évek során, míg másoknak – a tőkével nem rendelkezők- 
nek – a szociális jövedelmek kiegészítésére szolgált.

„A fiam és a  lányom is lomizással foglalkoznak. Nincs szakmájuk, nem 
veszik fel őket sehova.” (57 éves roma férfi) „Devecserbe nincs más lehe-
tőség. Lomizással magyar, tanult emberek is próbálkoznak. Bárki bele-
vághat, csak kérdezze meg a burgenlandi hatóságot, mi ennek a jogi alap-
ja.” (41 éves roma férfi)

„Akinek van egy kis tehetsége, kimegy, és belevág, de sokan belebuknak 
azért. […] Strapás munka, sokat kell vele dolgozni. Nem is volt vele prob-
léma, megéltünk belőle szépen.” (57 éves cigány férfi)

Noha (elvileg) a használtcikk-kereskedésbe bárki belevághat, de ahhoz elsősor-
ban tőke kell, hiszen egy-egy osztrák vagy német út 80-100 ezer forint beruhá-
zást igényel. Aztán kell még megfelelő gépkocsi, és legfőképpen helyismeret, 
kapcsolatok, amit pénzzel nehezen lehet megvenni.

Egy átlagos lomis család életébe havonta két ausztriai, vagy németországi 
látogatás fért bele. Ez hajnali kelést, késő éjjel való hazaérkezést, vagy autóban 
éjszakázást jelentett. A lomok lelőhelyeit illetően több évtizedes tapasztalat 
gyűlt össze, illetve egyre többen használták ki az internet adta lehetőségeket, 
és ilyen módon vásároltak ígéretes adottságokkal rendelkező használtcikkeket. 
A devecseriek nemcsak lomtalanításokra, de bolhapiacokra és magánszemé-
lyekhez is jártak áruért.

A külföldi célpontok mellett néhányan magyarországi lelőhelyekről is beszá-
moltak, de a minőségi portékákért, állításuk szerint, Nyugatra kellett menni. 
A hazaérkezés után a szétválogatás fázisa következett. Az árut egyesek feljaví-
tották – az évek során ebbe többen beletanultak –, vagy szakemberekkel felújít-
tatták. Mások szerint a lomok feljavítása nem minden esetben érte meg, csak 
akkor fektettek bele energiát, ha azt az eladáskor megtérülni látták.

A 2000-es évek elejére a devecseri piac hazánk legnagyobb használtcikk pi-
acává nőtte ki magát. Hétvégenként üzemelt, a devecseriek egy része itt árult, 
míg többen az Alföldre is leutaztak, szintén lomis piacokra, hogy ott értékesít-
sék árujukat. A használtcikkek felvevőpiacát Kelet-Magyarország, Szerbia, Uk-
rajna, illetve Románia nyugati fele adta, így Devecser „tranzit”, összekötő szere-
pet is ellátott a kelet-európai régió használtcikk kereskedésében.
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2008-ig a használtcikk-kereskedők többsége saját udvarából árult, míg a te-
hetősebbek önálló lomis boltokat építettek. 2008-ban az önkormányzat betil-
totta a lomok házak udvarán, működési engedély nélkül való árusítását. Ennek 
hatására, és az ágazat sikeressége miatt nyílt meg a Devecsertől 3 kilométerre 
fekvő, az egykori laktanya területén a meggyeserdei, avagy a devecseri lomis 
piac.197 Az akkori önkormányzat bérbe adta a piac üzemeltetését egy cégnek, 
a használtcikk-kereskedők pedig ennek bérleti díjat fizettek.

d  A vö rös iszap ka tasz tró fa-be a vat ko zás hatásai a devecseri romák életére. 
A katasztrófában több mint 30 roma család vesztette el a házával együtt min-
denét, köztük többen súlyos egészségkárosodást szenvedtek. A nem roma ká-
rosultakhoz hasonlóan néhányan rendkívül megrázó történetekről számoltak 
be, súlyos fizikai és lelki sérülésekről. Az első pár éjszakát – akik nem kórház-
ban – ismerősöknél, rokonoknál, az önkormányzat és a plébánia által bizto-
sított helyeken töltötték, többen lomis felajánlásokból származó matracokon. 
A családok többsége később a közeli településeken (Csabrendek, Sándormajor, 
Székpuszta), a segélyszervezetek által finanszírozott albérletekben, illetve hosz-
szú ideig az iskolában vészelte át a kármentesítés időszakát.

Kárrendezés. A kárrendezés során a családok a becsült kár arányában vá-
laszthattak új otthont. Mivel az egykori Dankótelepen élők ingatlanjainak értéke 
nem érte el az újonnan épülő lakóparkba való beköltözés szükséges minimumát 
– a hatmillió forint feletti értéket –, ezért a Kármentő Alap anyagi kiegészítésé-
vel a városban vásárolhattak használt ingatlanokat. Az anyagi lehetőségeken túl 
a telepiek választását erősen befolyásolták a lakópark rendjét védő szigorú sza-
bályok (például az udvar, a járdák tisztán tartása). Úgy látták, hogy ebből több 
hátrányuk lesz, mint előnyük.

„Mi 2012 óta lakunk itt, 4 millióért vettük a házat. Nem volt hova men-
nünk, azért jöttünk ide. Alulértékelték a házunkat. A lakótelepen meg 
minden tilos, kutyát tartani, bulizni, lomizni…” (Ötvenes roma nő)

A lakóparkba azok a „tehetősebb” romák költözhettek, akik a városban lak-
tak már és ingatlanuk értéke elérte a hatmillió forintot. A lakóparki háztípust  
– a kárbecslés értékében – kiválaszthatták, sőt az elsők a lakóparkban való el-
helyezkedésről is dönthettek. Az új házakba legtöbben 2011 júliusában költöz-
hettek be.

Amikor a következőkben a kárrendezés problémáit vesszük sorra, meg kell 
jegyezni, hogy minden interjúalany első mondata a köszöneté volt, főként a kor-
mány, de minden segítőkész magyar ember felé.

197 http://devecseripiac.hu/
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Amiért a kárrendezés módját és formáit mégis elemzés tárgyává tesszük, 
annak oka az egyedi esetekből összeálló – remélhetőleg megfontolás tárgyát 
képező – általános tanulságok. Hangsúlyozni kell, hogy az alább bemutatandó 
problémákról a nem roma károsultak ugyanúgy beszámoltak, tehát itt nem csak 
„az elégedetlenkedő cigányok” panaszairól van szó!

A problémák első csoportja – ahogy a  kérdőíves vizsgálat eredményeinél 
is utaltunk rá – az újonnan épített házak kivitelezésével, illetve szigetelésével 
(például beázások) voltak kapcsolatosak. Többen nehezményezték az új házak 
gáz alapú fűtésrendszerét, amely jóval magasabb számlákat produkált az addig 
megszokott fenntartási díjakhoz képest. A használt ingatlanokba költözők ag-
godalma a házfelújításra vonatkozott, hiszen a kereső nélküli, szociális jövedel-
mekből élő romák annak semmi esélyét sem látták, hogy a szükséges felújításo-
kat (például a falak vizesedése) valaha is meg tudják oldani.

A legfontosabb, amit a megszólaltatott interjúalanyok helytelenítettek, az az 
volt, hogy a károsultakkal nem folyt valós egyeztetés arról, mire is lenne igazán 
szükségük.

„Semennyire nem volt egyeztetés a lakossággal, hogy mire van szükség. 
Itt az elején lett volna ennek értelme, elbeszélgetni az emberekkel, hogy 
mire van szükségük. […] Rendszeresen kaptunk élelmiszersegélyt, de el-
felejtették megkérdezni, hogy van-e kanalunk, van-e késünk. És akkor ott 
ültem a családommal, és néztük egymást, és akkor a szívem majdnem 
megszakadt, mert a kislányom kérdezte, »Apu, most mivel bontjuk ki 
a konzervet, mert éhes vagyok«.” (41 éves roma férfi) „Nagy volt a fejet-
lenség, nem volt összhang [a szervezetek között].” (Ötvenes roma férfi)

Mind a nem roma, mind a roma származású interjúalanyaink nem panaszként, 
hanem soha meg nem válaszolható kérdésként tették fel, hogy a katasztrófa 
nyomán elszenvedett fizikai és lelki szenvedéseket lehet-e anyagiakban ellensú-
lyozni, kártalanítani?

„Tavaly el szerettünk volna menni fürdeni, levetkőztünk, és ahogy men-
tünk be a  fürdőbe, láttam, hogy ferde szemmel néznek minket a hegek 
miatt, ki is ürült az egész kismedence. A kisebbik lányom el is sírta ma-
gát. Nagyon nehéz volt elmagyarázni neki, hogy miért néznek ránk úgy.”  
(41 éves cigány férfi)

A kártalanítás talán legnegatívabb következménye, hogy a sérelmek a min-
dennapok szintjén is megjelentek, számon tartották, hogy ki, hogyan, milyen 
értékben, mit kapott. A kártalanítással kapcsolatos információk, azok hiánya, 
méginkább a kapott információk ellentmondásossága számos feszültséget in-
dukált, és éltetett a katasztrófa után két és fél évvel később is. A kárrendezést 
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kaotikusnak, követhetetlennek élték meg a kérdezett károsultak, ami táptalajt 
is adott a különböző szóbeszédek elterjedésének. A kárrendezéssel kapcsolatos 
információáramlást az is nehezítette, hogy a legtöbb károsult család a települé-
sen kívül kapott átmeneti albérletet.

„Csabrendeken lemaradtunk sok mindenről. Utólag hallottuk, hogy osz-
tottak ezt-azt.” (57 éves roma férfi) „Akik okosak voltak, meg ottvoltak, 
többet tudtak intézkedni, azoknak jobban is ment minden.” (Negyvenes 
cigány nő)

A kártalanítás mikéntje néhány kérdezett olvasatában etnikai színezetet is ka-
pott, míg mások azt kifogásolták, hogy a lakóparkba költöztetettek sokkal több 
figyelmet kaptak, mint akik használt házat vásárolhattak. Az ellentétek harma-
dik dimenziója a közvetlen és közvetetten károsultak közötti feszültségekben 
jelent meg, főként az adományosztás vélt vagy valós „igazságtalanságai” miatt.

„Mi semmilyen élelmiszert vagy ruhát nem kaptunk, mert nem voltunk 
károsultak! Pedig annyi adomány jött össze, hogy mindenkinek jutott vol-
na a városban! Aztán meg csak kidobták őket!” (50 éves roma nő)

Életmódbeli változások. A katasztrófa előtti és utáni életmódbeli különbségek 
közül a lakókörnyezet változását emelték ki leghangsúlyosabban a megkérde-
zettek. Az egykori közösség, szomszédság, amely többek számára a biztonsá-
got, az emberi-, baráti kapcsolatokat jelentette, megbomlott. Az új környezetet  
– ami jellemzően a település egy egészen más szeglete – meg kellett szokni, az új 
ingatlanokat be kellett lakni. Ebben a helyzetben nagyon sok múlt az egyéni ön-
segítő képességen. Noha a legtöbben inkább a problémákat sorolták, de voltak 
azonban már néhányan, akik pozitívan tudták megközelíteni a történteket: jobb, 
komfortosabb ingatlanba kerültek; beszámoltak arról, hogy családjuk összetar-
tó ereje növekedett; ők maguk is „komolyabbak” lettek.

Mint minden házkárosultnak, a romáknak is előről kellett kezdeni mindent, 
hiszen néhányuknak a megélhetésük, a vállalkozásuk is odalett. A lomis cigá-
nyok egy része elvesztette áruját, a beszerzéshez szükséges gépjárművét, újra 
fel kellett építeniük a vállalkozást. Voltak, akik a katasztrófában szerzett egész-
ségkárosodásuk miatt nem tudtak dolgozni, de akadt, akit azért bocsátottak el 
a munkahelyéről, mert túl sokat hiányzott a katasztrófa utáni ügyintézés miatt. 
Összességében mindegyik megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy rosszabbul él 
a katasztrófa óta, az odaveszett értékeket még nem sikerült pótolnia. A meg-
kérdezett roma családok fele csak szűkösen tudott megélni, harmaduk a hónap 
végére már gyakran nézett szembe anyagi problémákkal, kölcsönt kellett kérnie.

Jelentős anyagi terheket rótt a családokra a katasztrófa okozta fizikai sé-
rülések, illetve az azok következményeként kialakuló betegségek kezelésének 
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költségei. A legjellemzőbb sérülés az égési sérülés volt, amely látható nyomott 
hagyott a károsultakon, és néhányuk két és fél év eltelte után is viaskodott  
a nehezen gyógyuló, kiújuló sebekkel. Az érintettek közül néhányan önkénte-
sen jártak kontroll-vizsgálatokra, de szervezett formában nem volt semmilyen 
egészségügyi kontroll-vizsgálat.

„Idegileg nem lehet ezt feldolgozni.” (38 éves roma férfi) „Még mindig 
bennünk van a pánik.” (53 éves cigány nő) „Idegileg kimerültem, nem 
tudok aludni, nem tudom elfogadni ezt a helyzetet.” (52 éves roma nő)  
„A kisebbik lányom, amikor látta a bontásnál, hogy a markoló kettéroppantja  
a ház tetejét, olyan sokkot kapott, hogy rohammentő vitte el”. (Negyvenes 
roma nő)

Akadt olyan is, akiben a történtek megélése után hála fogalmazódott meg: 
„Örülök, hogy élek, nem sok esélyem volt rá.” (41 éves roma férfi)

A roma megkérdezettek között is eltérő információk éltek a vörösiszap tulaj-
donságairól, káros hatásairól, amelyek tisztázásra várnak.

„A mai napig nem kaptunk tájékoztatást arról, milyen anyagok voltak 
pontosan a vörösiszapban, és milyen egészségügyi problémákra kell fel-
készülnünk.” (41 éves cigány férfi)

Beilleszkedés. A devecseri romák és nem romák kapcsolata a katasztrófa előtt 
– a visszaemlékezések szerint – alapvetően súrlódásmentes volt. A városnak 
megvoltak a „maga cigányai”, akik generációk óta ott laktak. Az 1990-es években 
a betelepülő, nagyobb számú cigány lakosság az amúgy is rossz anyagi helyzet-
ben lévő városra komoly szociális terheket rótt.

A látensen meglévő problémák – az interjúalanyok szerint – az Új Magyar 
Gárda 2012. augusztus 5-én megtartott demonstrációjával198 kaptak lángra, 
amelyen a később, 2014-ben megválasztott polgármester is részt vett. A beszél-
getések nyomán úgy tűnt, hogy a felvonulás óta egyfajta bizalmatlanság alakult 
ki a roma–nem roma lakosság között.

Az interjúk tanúsága szerint a roma–nem roma együttélés jó példája a Sport-
egyesület. „Cigányok, magyarok együtt játszunk. Sosem volt ebből probléma.” 
– mondta egy Dankótelepen felnőtt, 19 éves férfi.

A roma gyermekek beilleszkedésében nehéz feladat hárul az iskola „külön-
legesen szocializálódott pedagógus közösségére”, akik a nehéz körülmények el-
lenére is meg tudták oldani a feladatukat, hogy a helyzetből adódó hátrányokat 
kompenzálni tudják. Ugyanakkor az iskola vezetői arról is beszámoltak, hogy az 

198 http://mandiner.hu/cikk/20120805_a_ciganybunozes_ellen_vonultak_devecserben
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erőforrás hiánya mennyire akadályozza munkájukat, és a gyerekek magatartá-
sának, lelkének „gyógyítását”.

Sajnálatos módon a közösségi célú beruházásokból pont az olyan, égetően 
fontos, nem tárgyiasult dolgokra, mint iskolapszichológus vagy cigány szociális 
segítő, már nem jutott forrás, az önkormányzat meg még, vagy már nem fordí-
tott erre figyelmet.

„Sok gyerek elköltözött, illetve sok gyereket más településen járatnak is-
kolába a szülők, ezért csökkent a gyereklétszám is. Nagyon nagy probléma 
a családok nagyon-nagyon rossz szociális helyzetéből adódó hátrányok, 
amivel az iskolában szembesülünk. Én úgy veszem észre, hogy a problé-
ma a következő: a településen rengeteg a hátrányos helyzetű gyermek és 
sok feszültség alakult ki. Én legalábbis úgy érzem, hogy egyrészt a lakó-
parkban lakó emberek jó része még mindig nincsen megelégedve, hogy 
elvesztették a régi dolgaikat, személyes tárgyaikat. Másrészt olyan he-
lyekre költöztek be családok, ahol zavarják a környezetüket, vannak olyan 
verekedések, amelyek médianyilvánosságot kapnak. A probléma az, hogy 
ezeket mind behozzák az iskolába a gyerekek. Annak idején nekünk volt 
adományból pszichológus az iskolában. Jelenleg ezt a dolgot nem nagyon 
tudjuk megoldani. A családsegítő nem tudja megoldani ezt, és jobb volt 
az az időszak, amikor volt egy szakember, akihez lehetett volna fordulni, 
hogy miként lehet megoldani az ilyen helyzeteket. Erre lenne szükségünk 
és az ilyen jellegű megsegítés az hiányzik. Még egy dolog: adománypénz-
ből tudtunk alkalmazni az iskolában egy szociális segítőt, egy cigány szár-
mazásút, és ez nagyon jól működött. A konfliktusok oldásában egy olyan 
ember, aki a cigányságból jön, nagyon sokat tud segíteni.”199

A település szélén fekvő egykori Dankóteleppel nem volt mindennapos kap-
csolata a helyieknek. A szegregátum kényszerű felszámolása új lehetőséget, és 
új kihívásokat hozott a devecseriek életébe. Az egykori dankótelepiek beköltö-
zésével megnőtt az érintkezési felület a helyi, nem roma társadalommal. Az új 
szomszédok részéről több ízben érkezett bejelentés az önkormányzat felé az 
életmódbeli különbségekből származó feszültségekről. A beköltözőkben szin-
tén megfogalmazódik a beilleszkedés nehézkessége. „Ott [a Dankótelepen] sen-
kihez sem kellett alkalmazkodni. Itt a gyerekek nem tudnak az udvaron játszani, 
mert rájuk szólnak a hangoskodás miatt.” – meséli a húsz év körüli roma nő, 
és hozzáteszi, hogy mindezek ellenére úgy érzi, jól kijönnek az idős szomszéd 
asszonyokkal. A roma családok új normákkal és elvárásokkal találták szembe 
magukat. A  Dankótelep zavaros lakóviszonyaihoz képest az új ingatlanokhoz 
közüzemi számlák tartoztak, amelyek szintén új, életmódbeli kihívásokat indu-

199 Részlet a devecseri intézményvezetőkkel készített interjúkból, 2013. február
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káltak. A telepi családok a beköltözéssel szétszóródtak a településen, ez jelentős 
nehézséget okozott az egykori közösség ápolásában, a kapcsolatok tartásában. 
Az interjúalanyok becslése szerint a 21 volt dankótelepi család közül körülbelül 
6-8 küzdött beilleszkedési nehézségekkel.

A telepről való beköltözés nagy kérdése az volt, hogy a romák hogyan tudnak 
élni ezzel az új lehetőséggel. Az interjúalanyok szerint volt, aki megbecsülte, és 
rendben tartotta az új házát, és akadt, aki nem. „A dankótelepi cigányok jól jár-
tak. Sufnikban laktak, és most kaptak házat, mindent ugyanúgy. De sokan, amit 
kaptak, már nincs is.” (57 éves roma férfi)

Az önkormányzat a felmerülő konfliktusok kezelésére intézményes választ kí-
nált a település roma és nem roma lakossága számára, úgynevezett Békés Egy-
más Mellett Élést Segítő Bizottság létrehozásával. Ebben az aljegyző, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, az önkormányzati testület, a rendőrség, 
a családsegítő, védőnői szolgálat, a nyugdíjas klub, a polgárőrség, a katolikus 
egyházközség képviselője, illetve az oktatási intézmények képviselői vettek 
részt. 2013 márciusában a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint 
a Bizottság működése addig hatásos volt, hiszen a felekkel való beszélgetés min-
den esetben meghozta az eredményeket.

Véleményünk szerint nagyon fontos szerepet tölthet be a roma–nem roma konf-
liktusok megoldásában egy széles intézményi összefogás, de mint fentebb ol-
vashattuk, a bizottságokon túl – a megfelelő időben és helyen – az intézmények 
szakember-ellátottsága is sokat javíthatott volna a konfliktusok kezelésében.

A közösségek állapota:  
a katasztrófa-beavatkozás nem szándékolt hatásai  

a bizalom, a segítségnyújtás,  
a közösségi és települési jövőképek tükrében200

A tanulmánynak ebben a részében a katasztrófa-beavatkozás helyi közösségekre 
gyakorolt hatásait mutatjuk be. Egy katasztrófa-beavatkozás során számolni kell 
azokkal a nem szándékolt hatásokkal is, amelyek a károsult települések közös-
ségeinek állapotában okoznak változásokat. Ezek a változások azonban csak egy 
utólagos hatásvizsgálat által mutathatók meg teljes valójukban. A helyi közössé-
gek állapotának további fontos mutatója a bizalom, általában és a helyi emberek-

200 A kutatás számára a tanulmány alapját képező háttéranyagot Kmetty Zoltán készítette 
2013 májusában.
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ben. A tanulmány második részében a katasztrófa és a kérdőíves felvétel idején 
meglévő segítő kapcsolatokat elemezzük. Célunk mindezzel az, hogy megmu-
tassuk, milyen potenciálok maradtak meg a károsult települések közösségeiben, 
amire alapozhatóak lennének a közösségek újraépítését segítő programok.

A katasztrófa-beavatkozás nem szándékolt hatásai  
a helyi közösségekben

A vizsgálat során főleg arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a katasztrófa-beavat-
kozás nem szándékolt hatásai a helyi közösségekben milyen változók mentén 
mutathatók ki.

A segélyszervezetek munkatársaival készített interjúkból kiderült, hogy 
a „segélyszervezetek túl hamar vonulnak le a terepről”, otthagyva a közössége-
ket, hogy maguk küzdjenek meg azokkal a problémákkal is, amelyeknek részben 
a szervezetek is előidézői voltak. Általánosságban elmondható, hogy a kataszt-
rófa-beavatkozások az újjáépítés időszakában elsősorban a  tárgyi környezet 
helyreállítására koncentrálnak. Kevésbé vagy egyáltalán nem merül fel beavat-
kozási szempontként az, hogy a katasztrófahelyzet a helyi közösségek állapotát 
is megbontja és ezek újraépítésére legalább annyi erőt kell/ene fordítani, mint 
a környezeti rehabilitációra.

Mindebből kiindulva a kutatás során egyrészt részletesen vizsgáltuk azokat 
a feltételezett, nem szándékolt pozitív hatásokat, amelyeket a vö rös iszap ka-
tasz tró fa-be a vat ko zás előidézett a helyi közösségben, úgymint:
• „erősítette az emberek közötti összetartást”, „megmutatta az összefogás ere-

jét”, „erősítette a település közösségét”.

Másrészt világosan kell látni, hogy minden beavatkozás nem szándékolt, nega-
tív hatásokkal is jár. A feltételezett, nem szándékolt, negatív hatásokat három 
változó mentén mértük:201

• „felszínre hozta a meglévő feszültségeket”, „viszályt, irigységet szült”, „meg-
osztotta a település lakosságát”.

A katasztrófa-beavatkozás nem szándékolt pozitív és negatív hatásainak meg-
ítélését először a közvetlenül és a közvetetten károsult válaszadók körében ele-
meztük.

Az eredmények szerint a közvetlenül károsultak a katasztrófa helyi közös-
ségekre gyakorolt pozitív hatásainak megítélésében ambivalensebbnek mutat-
koztak (M = 2,55), mint a negatív hatások megítélésében (M = 3,41).

201 A válaszadóknak mindkét esetben egy négyfokú skálán kellett elhelyezni az egyes változó-
kat, ahol 1 = „egyáltalán nem” és 4 = „teljes mértékben” értékelésnek felelt meg.
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20. ábra. A katasztrófa-beavatkozás nem szándékolt hatásainak megítélése  
a közvetlen és közvetetten károsultak körében

Részletesebben vizsgálva azt látjuk, hogy a „teljes mértékben” megítélések kö-
rükben inkább a negatív hatások felé billentik a mérleget. A katasztrófa közös-
ségre gyakorolt pozitív hatásait inkább a férfiak, az őslakosok, családosok és 
a közepesnél alacsonyabb iskolai végzettségűek emelték ki körükben, míg a ne-
gatív hatásoknak a nők, a betelepülők, az egyedülállók és a magasabb jövede-
lemmel rendelkezők tulajdonítottak nagyobb jelentőséget.

A közvetetten károsultak ugyancsak megosztottak voltak a katasztró-
fa közösségre gyakorolt pozitív és negatív hatásainak megítélésében, hiszen 
majdnem azonos átlagpontokat adtak a pozitív (M = 3) és a negatív hatásokra  
(M = 3,12). Ami kiemelendő, hogy a közvetetten károsultak között többen vol-
tak, akik a pozitív hatásokra magasabb átlagpontokat adtak.

Mindez arra utal, hogy a károsultak még két és fél év után is igen sérülékeny 
helyzetben voltak és a tágabb közösséggel való viszonyukat alapvetően a negatív 
attitűdök befolyásolták.

Mindkét károsulti csoportban a közösségre gyakorolt pozitív hatások közül 
a „megmutatta az összefogás erejét” változó kapta a legmagasabb értékeléseket, 
míg a negatív hatások közül a „viszályt, irigységet szült” változó. Ennek alapján 
úgy véljük, hogy vannak olyan közös élmények, amelyekre a helyi közösségek ösz-
szefogását lehet építeni, ha kibeszélésre kerülnek a kártalanítás vélt vagy valós 
problémái.

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Amennyiben települési szinten néztük meg a katasztrófa-beavatkozás helyi 
közösségekre gyakorolt, nem szándékolt pozitív és negatív hatásait, azt találtuk, 
hogy nem a települési hovatartozás dönti el a nem szándékolt pozitív és nega-
tív hatások megítélésének mértékét, hanem sokkal erősebb magyarázó faktor 
a közvetlenül vagy közvetetten károsult jellemző.

A devecseri romák körében a katasztrófaenyhítés nem szándékolt pozitív 
hatásainak átlagos megítélése (M = 3,19) magasabb volt a többi almintában 
mérthez képest, és az „inkább igen” választartományba esett. A nem szándékolt 
negatív hatások átlagos értékelése (M = 3,19) hasonlóan az „inkább igen” vá-
lasztartományba került. A roma válaszadók tehát ugyanolyan mértékben élték 
meg a katasztrófaenyhítés pozitív és negatív hatásait, mint a közvetlen károsult 
válaszadók. Ez azzal magyarázható, hogy a helyi roma társadalom erősen meg-
osztott, így voltak köztük olyanok, akik jobban és voltak olyanok, akik kevésbé 
„jól jártak” a katasztrófaenyhítés során.

A nem szándékolt pozitív hatást mérő változók közül a roma válaszadók leg-
inkább a katasztrófaenyhítés közösségépítő erejét emelték ki. Több interjúban 
is utaltak rá, hogy a bajban nem volt roma és nem roma, mindenki egyformán 
segített a másiknak, sőt ekkor tapasztalhatták meg, hogy az emberek elismerik 
munkájukat. Ezt támasztja alá, hogy a nem roma válaszadók is a nem szándé-
kolt pozitív hatások között az összefogás erejét említették leginkább. A romák 
51 százaléka, míg a nem romák 49 százaléka válaszolta azt, hogy a katasztrófa 
során megtapasztalta a közösségi szolidaritás érzését.

Mind a roma, mind a nem roma válaszadói csoport körében érzékelt viszály 
és irigység a rehabilitáció időszakában és az ingóságpótlás idején lángolt fel a te-
lepülésen, nem csak a romák–nem romák, hanem a romák–romák között is. 
A viszály meglétének erősségét támasztja alá az is, hogy mind a romák, mind 
pedig a nem romák 21-22 százaléka a katasztrófa okozta öt legsúlyosabb kár 
között említette a  településen lévő viszályt és irigységet. Mindkét válaszadói 
csoport úgy vélekedett, hogy szükséges lenne a településen a közösségfejlesztés 
és a közösségi problémák kibeszélése.

Bizalom a helyi közösségekben

Egy helyi társadalom működésének egyik nagyon fontos pillére az egymásba 
vetett a bizalom, amit az általános és a személyközi bizalom mérésével lehet 
megmutatni. A kutatásban két kérdéssel vizsgáltuk az általános bizalmat a he-
lyi közösségekben. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy „Általában mennyire 
bízik meg az emberekben?”, a második pedig arra, hogy „Mennyire bízik meg 
a településen lakókban?” a kérdezett. A személyközi bizalmat a családokba, 
a rokonokba, a barátokba, az ismerősökbe, munkatársakba vetett bizalomra vo-
natkozó kérdésekkel kívántuk feltárni.
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A bizalom mérésének másik szintje az intézményekkel szemben meglévő 
bizalom feltárása. Ezzel kapcsolatosan egyfelől mértük a lokális intézmények – 
a helyi önkormányzat, képviselőtestület, polgármester, hivatali dolgozók, a he-
lyi vállalkozók, civil szervezetek, rendőrség és tűzoltóság – esetében megjelenő 
bizalmat. Másfelől megnéztük az országos vizsgálatoknak megfelelően az egyes 
országos intézményekbe – segélyszervezetekbe, civil szervezetekbe, egyházak-
ba, kormányba, parlamentbe, igazságszolgáltatásba, pártokba, politikusokba – 
vetett bizalmat is, hiszen ezek közül jó néhány szereplője volt a katasztrófa-be-
avatkozásnak.202

Általában az emberekben való bizalom kérdésére az összes válaszadó az 
„inkább nem bízik meg–inkább megbízik” tartományba eső átlagot (M = 2,77) 
adott, míg a településen élő emberekbe vetett bizalom kérdésre hasonlóan am-
bivalens, de kissé alacsonyabb átlagpontot (M = 2,66-ot). Kis mértékben tehát 
az elméleti átlag feletti értékelések születtek, és mind a két kérdésre az volt a jel-
lemző, hogy az „egyáltalán nem bízik meg”, és a „teljesen megbízik” kategóriákat 
kevéssé, inkább a közbülső két válaszlehetőséget választották a megkérdezet-
tek. Úgy véljük, ezek az eredmények alátámasztják azt, hogy a mintába bekerült 
megkérdezettek igen ambivalensek értékítéleteikben, és a katasztrófa hatására 
felborult értékek még nem normalizálódtak.

A három vizsgált településen nem mutatkozott jelentős különbség a bizalmi 
kérdésre adott válaszok átlagértékei között, bár a somlóvásárhelyiek esetében 
valamennyivel magasabb bizalmi átlagokat mértünk, de a különbség nem volt 
szignifikáns. Ugyancsak nem volt különbség az általános bizalomszintben a köz-
vetlenül és a közvetetten károsultak között. Ahol eltérést találtunk, az a roma és 
nem roma alminták voltak, ugyanis a roma válaszadók jóval alacsonyabb átlagot 
(M = 2,33) adtak mind az általános bizalmat, mind pedig a településen élő em-
berekbe vetett bizalmat (M = 2,35) mérő kérdésekre. Mindez azt mutatja, hogy 
a megkérdezett roma népességen belül nemcsak elégedetlenség, hanem általános 
bizalomvesztés is kimutatható volt.

d  Személyközi bizalom. Magyarországon a szűk családi és baráti körben na-
gyon magas bizalmi szint jellemző, aminek következménye, hogy a kapcsolat-
hálók igen zártak. Erőforrás szempontjából csak a közeli kapcsolatok használ-
hatók, és ezekre a kapcsolatokra viszont más európai országokhoz képest sokkal 
inkább támaszkodnak a magyarok. Ez részben magyarázható azzal is, hogy az 
intézményi utak nem mindig járhatók és használhatók, ezért inkább a közelebbi 
kapcsolatainkra támaszkodunk az intézményi csatornák helyett.

202 A kérdéseket ugyancsak négyes skálán kellett a válaszadóknak értékelniük, ahol 1 = egyál-
talán nem bízik meg, 4 = teljesen megbízik volt.
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Eredményeink szerint az összes megkérdezett esetében a családtagokba ve-
tett bizalom átlaga a nagyon megbízik tartományhoz közel esett (M = 3,87 volt), 
és a válaszadók 94 százaléka azt mondta, hogy teljesen megbízik családjában. 
Szignifikánsan alacsonyabb, de még mindig nagyon magas átlagot adtak a rokon-
ságra és a barátokra vonatkozó bizalmi kérdésekben (a rokonságra adott bizalmi 
index M = 3,7 volt, míg a barátoknál M = 3,66). A távolabbi ismerősök körében 
mért bizalom egyre csökkenő átlagértéket mutatott: a szomszédok esetében  
M = 3,33, az ismerősöknél M = 3,26, a munkatársaknál pedig M = 3,21 volt.

Az országos trendekkel egyező eredmények azt mutatják, hogy a távolabbi is-
merősök felé haladva egyre inkább csökken a bizalom szintje. Ugyanakkor a kér-
dezettek körében még a legtávolabbi ismerősök esetében is ez a bizalom-szint 
jóval magasabb volt, mint a már ismertetett általánosított bizalom értéke.

A részletesebb eredmények azt mutatták, hogy a családi bizalom átlaga  
(M = 3,95) a devecseri válaszadók esetében volt legmagasabb, míg a kolontáriak 
valamivel alacsonyabb átlagértéket adtak (M = 3,84). Továbbá, a közvetlen ká-
rosultaknál magasabb családi bizalomszintet mértünk, mint a közvetetten ká-
rosultak esetében. Ugyanakkor a közvetlenül károsultak körében a távolabbi 
ismerősök – a szomszédok, az ismerősök és a munkatársak – rendre magasabb 
bizalmi átlagokat adtak. Szomszédaikban a 60 év felettiek jobban megbíztak, 
mint a  40 év alattiak, illetve azok, akik rendszeresen tartják szomszédaikkal 
a kapcsolatot.

A roma válaszadók a családtagokba vetetett bizalmon kívül minden dimen-
zióban alacsonyabb értéket adtak, mint a nem roma válaszadók: a rokonság ese-
tében M = 3,41-es értéket, a barátoknál M = 3,3-at, a szomszédoknál, ismerő-
söknél, munkatársaknál pedig M = 2,9 körüli értéket.

Összességében tehát a vörösiszap által károsult népesség körében az általá-
nosított bizalom indexe viszonylag alacsony volt, de ez nem tért el jelentősen az 
országosan mért értékektől. A személyközi bizalom mérése sem mutatott elté-
rést az országosan tapasztaltaktól, de jóval magasabb volt, mint az általánosított 
bizalomé. Fontos eredmény, hogy a közvetlenül károsultaknál a szomszédokba 
vetett bizalom szintje mutatkozott kiemelkedőnek, az országos eredményekhez 
képest is. Ennek magyarázatát majd a segítségnyújtás elemzésénél mutatjuk be.

d  Lokális intézményi bizalom. A bizalom kapcsán feltett következő kérdés-
blokkban a helyi intézmények és intézményi szereplőkkel kapcsolatos vélemé-
nyeket vizsgáltuk. A kutatás egyik érdekes eredménye volt, hogy a korábbi kér-
désekhez képest a leginkább éles különbséget a romák és nem romák által adott 
értékelésekben mértük.

Ahogy az alábbi ábrán is látható, az összes megkérdezett legfőképpen a helyi 
tűzoltókban bízott meg. Az „inkább megbízik” (M = 3,3) feletti átlag megegyezik 
a távolabbi kapcsolatok (például szomszédok) esetében adott bizalmi értékkel. 
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A helyi tűzoltókat a bizalmi rangsorban nem sokkal lemaradva követték a he-
lyi rendőrök, és a helyi civil szervezetek. Az országos vizsgálatokban is megfi-
gyelhető, hogy az intézményi bizalom esetében rendre a legmagasabb értékelést 
kapja a tűzoltóság, a honvédség és a rendőrség, tehát a vörösiszap-károsultak 
esetében mért sorrend követi az országos trendeket.

Három feletti bizalmi átlagot lehetett mérni a hivatali dolgozókat illetően, 
míg a helyi vállalkozók is épp hogy három alatti (M = 2,97) értékelést kaptak.

Közismert az országos vizsgálatokból, hogy a politikusok és a politikai sze-
replők kapják a legalacsonyabb értékelést a bizalom-felmérésekben. Nincs ez 
másként jelen kutatásban sem, a polgármestereket (M = 2,95), a helyi önkor-
mányzatot (M = 2,89), és a képviselőtestületet (M = 2,82) értékelték legala-
csonyabbra a kérdezettek a feléjük irányuló bizalom terén. Azonban még ezen 
szereplők esetében is az elméleti átlag (M = 2,5) felett voltak az értékelések, és 
meghaladták a fejezet elején bemutatott általánosított bizalmi értékeket. Fontos 
azt is megjegyezni, hogy a helyi önkormányzatok katasztrófa-beavatkozás során 
tanúsított helytállását magasabbra értékelték a válaszadók, mint ahogy a velük 
kapcsolatos bizalomról nyilatkoztak.

21. ábra. A lokális intézményi bizalom  
a teljes minta és nem roma–roma válaszadók körében (átlag)

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Települési bontásban csak a polgármesterek esetében mértünk szignifikáns kü-
lönbséget: a  legmagasabb bizalmi átlagértéket (M = 3,35) a kolontári polgár-
mester kapta.

A különböző módon károsultak mind a három helyi politikai intézményi 
szereplő (polgármester, képviselőtestület, hivatal) esetében eltérő bizalmi érté-
kelést adtak. A közvetlen károsultak bizalma alacsonyabb volt ezen szereplőkbe, 
mint a közvetetten károsultaké. Ez, úgy véljük, indikátora annak is, hogy a köz-
vetlenül károsultak kevésbé voltak elégedettek a helyi politikai szereplők munká-
jával a katasztrófa-beavatkozás terén.

A helyi szereplők megítélésében a roma–nem roma válaszadók között vol-
tak a legélesebb különbségek. A roma válaszadók a helyi rendőrség kivételével 
minden vizsgált szereplőnek szignifikánsan alacsonyabb bizalmi értékelést ad-
tak. Ez különösen a polgármesterek, a képviselő testület és a helyi vállalkozók 
esetében volt jól kézzel fogható – mind a három kérdésben M = 2 alatti bizalmi 
szintet mértünk.

Amennyiben azt néztük, hogy demográfiai–társadalmi változók szerint ki-
ket jellemez magasabb, illetve kiket az alacsonyabb bizalomszint a helyi közös-
ségekben, azt találtuk, hogy a korcsoportok esetében jól látható a bizalom kap-
csán két ellenpólus. Leginkább az idősek, főleg a 70 év felettiek, és legkevésbé 
pedig a fiatalok bíztak a helyi, az intézményi szereplőkben. A különbség főként 
a politikai szereplőket vizsgálva jelentős: így például a helyi képviselőtestület ese-
tében a 30 év alattiak bizalom-átlaga „inkább nem bízik meg” tartományhoz kö-
zeli (M = 2,36), míg a 70 év felettieké „inkább megbízik” (M = 3,14) tartományba 
esett. Az iskolai végzettséget elemezve az volt látható, hogy az alapfokú végzett-
ségűek kevésbé bíztak a helyi vállalkozókban és a hivatali dolgozókban. Végeze-
tül úgy találtuk, hogy a jövedelmi szint a nem politikai szereplőkkel kapcsolatos 
bizalmi szintet befolyásolja: a magasabb háztartási jövedelemmel rendelkezők 
jobban bíznak a helyi vállalkozókban, civil szervezetekben és a tűzoltóságban.

d  Bizalom az országos intézményi szereplőkben. A bizalmat vizsgáló utolsó 
kérdésblokk az országos intézményi szereplőkkel kapcsolatos attitűdöket vizs-
gálta.

Három jól elkülöníthető bizalmiszint-zónát jelöltek ki a válaszok. Az orszá-
gos szereplők közül leginkább a segélyszervezetekben (M = 3,38), a civil szerve-
zetekben (M = 3,2), és az egyházakban (M = 3,08) bíztak a kérdezettek.

Ezeket követik, jelentősen alacsonyabb értékeléssel, az egyes politikai intéz-
mények: a kormányzat (M = 2,64), az igazságszolgáltatás (M = 2,41), és a parla-
ment (M = 2,39). Magyarországon nemzetközi viszonylatban is nagyon alacsony 
a politikai aktivitás szintje, és nagyon erős a politikusokkal szembeni elutasítás. 
Ez tükröződik a kormányzat és a parlament nem túl magas bizalmi értékelésé 
ben, de még inkább kirajzolódik a pártokra és a politikusokra („az egyáltalán
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22. ábra. Az országos intézményi szereplőkbe vetett bizalom  
(N = 359; átlag)

nem bízik meg” M = 1,98; M = 1,95) adott rendkívül alacsony bizalmi pont-
számokban. Ezek az értékek jelentősen alatta vannak az általánosított bizalmi 
szintnek is.

A segélyszervezetek megítélésében nem voltak szignifikáns különbségek 
a vizsgált háttérváltozók szerint, azonban a civil szervezetek esetében a roma 
válaszadók már alacsonyabb (M = 2,85) bizalmi osztályzatokat adtak, mint 
a nem romák (M = 3,24). A civil szervezeteknél a helyi és az országos szerveze-
tekre adott bizalmi pontszámok között nem volt jelentős különbség.

Az egyházak megítélése több vizsgált dimenzióban is eltérő volt. A de ve-
cserieknek volt a legmagasabb az egyházba vetetett bizalma (M = 3,15), a som-
lóvásárhelyieknek a legalacsonyabb (M = 2,62), míg a kolontáriak a kettő érté-
kelés között helyezkedtek el. Ez összefügg azzal is, hogy az egyes településeken 
milyen volt a magukat vallásosnak vallók aránya. Az egyházakban a közvetlenül 
károsultak (M = 2,95) és a romák is (M = 2,79) az átlagnál kevésbé bíztak meg.

Az azonban érdekes, hogy míg a közvetlenül károsultak a helyi politikai  
szereplőkben kevésbé bíztak meg, mint a közvetetten károsultak, addig az or-
szágos politikai szereplőkbe és intézményekbe (kormány, parlament, igazságszol-
gáltatás) vetett bizalmuk viszont átlag feletti volt (sőt még a politikusok és pár-
tok esetében is M = 2 feletti bizalmat mértünk náluk).

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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A bizalmi kérdések alapján tehát közvetve kirajzolódik egy helyi politikai 
szereplőkkel kapcsolatos elégedetlenség, és az országos szereplőkkel kapcsolatos 
átlag feletti elégedettség a közvetlenül károsultak mintájában. Mindez igazolni 
látszik azt a korábbi megállapításunkat, hogy a katasztrófa-beavatkozás okozta 
konfliktusok helyi szinten csapódtak le, és a helyi vezetőket „büntették” vélt és 
valós sérelmeikért, illetve azért, hogy mennyire álltak ki a településen élők érde-
keiért.

Mindezt azonban annak viszonylatában kell értékelni, hogy a helyi szereplők 
bizalmi megítélése még a közvetlen károsultak esetében is magasabb, mint az 
országos intézményeké (például a helyi képviselőtestület esetében M = 2,6-os 
bizalmi pontszámot adtak, míg az országos szinten ezzel párhuzamba állítható 
parlamentnek M = 2,48-at).

Segítés és segítségnyújtás a helyi közösségekben  
a katasztrófa alatt és után

Egy katasztrófa során kiemelten fontos, hogy az érintettek, lehetőségeikhez 
mérten, maguk is szerepet vállaljanak a krízis megoldásában. Természetesen 
nem lehet azt várni, hogy a helyi közösségek tagjai minden problémát meg tud-
nak oldani, de feltételezhető, hogy a nehezebb időszakokban megerősödik az 
egymás iránti szolidaritás. A segítségnyújtási háló nemcsak a közeli családi, ba-
ráti kapcsolatokra korlátozódik, hanem kiterjed a távolabbi ismerősökre, szom-
szédokra, munkatársakra, vagy akár ismeretlen környékbeliekre is.

Általában, de egy katasztrófa esetében is, nemcsak a segítségnyújtás aránya, 
hanem annak szerkezete is fontos egy közösségen belül. Noha nem feltétlenül 
fogalmazódik meg direkten mindenki fejében, hogy ha ad, akkor szeretne kap-
ni is, de azt gondoljuk, hogy a segítségnyújtás szempontjából a leginkább az 
a helyzet szerencsés, ha magas a kölcsönös (reciprok) segítségnyújtási kapcso-
latok száma.

Amikor a segítségnyújtást vizsgáljuk, különbséget teszünk személyközi (per-
szonális) – a családi, a baráti, szomszédsági, távoli ismerősök, illetve munka-
társak felé irányuló –, illetve az intézményi jellegű segítségnyújtás között. Az 
intézménynek történő segítségnyújtás mutatja meg talán leginkább, mennyire 
hajlandók az emberek a szűk családi, baráti, ismerősi kapcsolataikon kívül is 
segítséget nyújtani, tenni a közösségért.

A segítség adás és segítség kapás kérdések alapján felállíthattunk egy négyes 
tipológiát:
• Azokat, akik csak adtak segítséget, de nem kaptak, a továbbiakban donornak 

fogjuk nevezni, az ő arányuk 24 százalék volt a mintában.
• Aki csak segítséget kapott, de nem adott, ők a recipiensek a segítségnyújtási 

kapcsolatokban. Ez az összes válaszadó 14 százalékára volt jellemző.
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• A minta közel felére, 45 százalékára volt jellemző az, hogy adott és kapott is 
segítséget, tehát náluk reciprok kapcsolatok alakultak ki a segítségnyújtási 
kapcsolatokban.

• Végezetül, akik se nem adtak, se nem kaptak segítséget, azok a segítségnyúj-
tási kapcsolatokban nem játszottak szerepet. Ez a teljes minta 17 százalékát 
tette ki.

d  Akik segítettek – a donorok – jellemzői. A vizsgált három településen a kér-
dezettek közel 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy segített valamilyen személy-
nek, szervezetnek a katasztrófa idején.

Kik voltak ezek a segítők? Elsősorban férfiak, hiszen a katasztrófa idején, 
a mentésnél sok esetben nehéz fizikai munkát kellett végezni, amiben a férfiak 
jobban tudtak segíteni.

A korosztályi szinten jelentősek voltak az eltérések: elsősorban a 30–39 és 
a 40–49 éves korcsoport volt a legaktívabb a segítésben (közöttük tízből minden 
kilencedik válaszadó segített valakinek), a legkevésbé pedig a 70 év felettiek, 
ami nem is meglepő, mivel fizikai állapotuk már erősen akadályozza a lehetősé- 
geiket.

Iskolai végzettség mentén is láthatók voltak kisebb különbségek: a középfo-
kú végzettségűek voltak a legaktívabbak, és az alapfokú végzettségűek a legke-
vésbé. Ez azonban nem elsősorban az iskolai végzettség közötti különbségekből 
adódik, hanem a korcsoportos hatás átszűrődését láthatjuk ebben a kérdésben 
(az alapfokú végzettségűek között sok volt a 60–70 év feletti a mintában). A ma-
gasabb jövedelmű (130 ezer forint felett) háztartásokban a válaszadók nagyobb 
arányban segítettek a családon belül, illetve az ismerősöknek, munkatársaknak 
is. A  roma válaszadók több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy segített 
valamilyen intézménynek vagy személynek a katasztrófa idején.

Sem az egyes települések esetében, sem a közvetlenül–közvetetten károsul-
tak között nem voltak mérhetők szignifikáns különbségek.

Kiknek segítettek? A személyek felé irányuló segítségnyújtásban legtöbben 
(45 százalék) főként barátaiknak, szomszédaiknak segítettek a katasztrófa ide-
jén, illetve említették a távoli ismerősöknek, munkatársaknak (40 százalékban) 
nyújtott segítséget. Családtagoknak 37 százalékuk segített (itt azonban meg 
kell jegyezni, hogy azoknak, akik esetleg egyedül élnek, nem biztos, hogy volt 
a környezetükben olyan családtag, akiknek segíthettek volna a katasztrófa ide-
jén). A roma kérdezettek 56 százaléka számolt be családi segítségnyújtásról, 
ami magyarázható a helyben elérhető, kiterjedt és nagyszámú családi kapcso-
latokkal.

A barátoknak, szomszédoknak nyújtott segítség leginkább a kolontáriakra  
(70 százalék) volt jellemző. Ennek magyarázata az, hogy akik a károsult telepü-
lésrészen éltek, közel egykorúak voltak, egy időben költöztek oda, és a szomszéd-
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ság mellett jó baráti kapcsolatokat is ápoltak egymással. A távoli ismerősöknek és 
munkatársaknak is legnagyobb arányban a kolontáriak segítettek (70 százalék), 
sőt a különböző intézményeket is átlag felett segítették (37 százalék).

Ezzel összefüggésben az is kiderült az adatokból, hogy a közvetlenül károsul-
tak aktívabbnak bizonyultak a barátoknak, szomszédoknak nyújtott segítség-
ben, mint a közvetetten károsultak. A családtagoknak nyújtott segítség esetében 
még élesebbek a különbségek a közvetlenül és a közvetetten károsultak között: 
előbbiek esetében 55 százalékos arányt mértünk, utóbbiak között azonban 
mindössze 17 százalékot.

Legkevesebben intézménynek segítettek, itt mindössze 22 százalékos segítési 
arányt mértünk, de az egyes intézmények segítésében ugyanakkor a közvetetten 
károsultak, illetve a roma válaszadók voltak aktívabbak.

Miben segítettek? Ahogy az alábbi ábrán is látható, a személyek felé irányuló 
segítés elsősorban a mentés során valósult meg. (Az ábra értelmezéséhez fontos 
kiegészítés, hogy az itt látható százalékos arányok már csak azokra vonatkoz-
nak, akik segítették az adott csoportot, továbbá a kérdezettek egyszerre több-
fajta segítési formát is bejelölhettek.) A mentésben való segítés minden vizsgált 
dimenzióban 66 százalék feletti volt, a legmagasabb arányt a szomszédok eseté-
ben regisztrálhattuk, közel 80 százalékot.

23. ábra. A katasztrófa idején segítséget adók  
segítségnyújtásának típusai (százalék)

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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A helyreállításban a segítséget adók átlagosan 40-50 százaléka segített, kivéve 
a felnőtt korú gyermekeket, akiket „csak” 25 százalékban segítették ily módon. 
Ez részben a károsodás mértékével, illetve a települési illetőséggel is magyaráz-
ható. Ugyanakkor jól látható, hogy a lakhatásban már a gyermekek nagyobb 
arányú (22 százalék) segítőként jelennek, míg a szülők esetében – akik közül több 
volt a károsult – ez már csak 10 százalék volt, és a többi dimenzióban is 5 szá-
zalék alatti volt.

Érdekes annak is a vizsgálata, hogy milyen formában segítettek a segítséget 
adók. A segítők egyharmadára a multiplex – több formában megvalósuló – se-
gítségnyújtás volt jellemző. Ez majdnem minden esetben azt jelentette, hogy 
a mentésben és a helyreállításban is segítettek. A több formában megvalósuló 
segítségnyújtás főként a gyerekek felé irányult, de a szomszédok esetében volt 
a leggyakoribb.

Mivel segítettek? Két domináns segítségnyújtási forma rajzolódik ki: az egyik 
a ház körüli munkában (ez 31 százalékot tett ki), a másik pedig a felújítási mun-
kákban (21 százalék) megvalósuló segítség. A harmadik leggyakoribb segítség-
nyújtási forma a házi munka volt. A többi segítségnyújtási forma mind 10 szá-
zalékos arány alatt maradt.

24. ábra. A katasztrófa idején segítséget adók  
segítségnyújtásának formái  

(az összes megvalósult segítségnyújtás arányában)

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március  
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A nők nagyobb arányban segítettek házi munkával, illetve gyerekvigyázással,  
míg a férfiak inkább a felújítási munkákban tudtak segíteni. Sem az iskolai vég-
zettség, sem a jövedelem, sem a közvetlenül–közvetetten károsultság nem mu-
tatott szignifikáns összefüggést azzal, hogy milyen formában segített a kérdezett 
a károsultakon. A romák esetében kisebb eltérések kirajzolódtak: a bevásárlás, 
illetve a felújítási munkák voltak a jellemző segítési formák.

d  Akinek segítettek – recipiensek – jellemzői. Az összes megkérdezett 60 szá-
zaléka számolt be arról, hogy valamilyen formában kapott segítséget.

Kik voltak, akiknek segítettek? A kérdezettek által nyújtott segítség kap-
csán is láttuk a kolontári válaszadók körében az átlag feletti segítségnyújtási 
arányokat, ami megfigyelhető volt a kérdezettek által kapott segítség kapcsán 
is (80 százalék). A romák ugyancsak magas arányban (78 százalék) számoltak 
be arról, hogy kaptak segítséget. A legélesebb különbség (ahogy az várható is 
volt), a közvetlenül és közvetetten károsultak között volt mérhető: a közvetlenül 
károsultak 95 százaléka, a közvetett károsultaknak pedig 23 százaléka számolt 
be arról, hogy segítettek neki a katasztrófa alatt.

Kik segítették őket? A kérdezettnek nyújtott segítség esetében is a barátok, 
szomszédok jártak élen, a válaszolók közel 50 százaléka számolt be erről, de a csa- 
ládtagoktól érkező segítségnyújtás aránya sem volt sokkal alacsonyabb (44 szá-
zalék). Az intézmények a kérdezettek 40 százalékát segítették, míg a távoli isme-
rősök, munkatársak pedig 36 százalékukat.

A közvetlenül károsultak rendre minden dimenzióban magasabb segítség-
nyújtási arányról számoltak be, mint a közvetetten károsultak (a barátok eseté-
ben 80 százalékról, a családtagok részéről 77 százalékban, intézményi oldalról  
73 százalékban, és még a távolabbi ismerősök esetében is 64 százalékban). A ro-
mák a  családtagokon kívül ugyancsak magas arányban említették a másoktól 
kapott segítséget. Ez részben azzal is magyarázható, hogy a mintába került ro-
mák nagy része a közvetlen károsultak közül került ki, ezért az ő magas recipi-
ens arányuk mögött a károsultság foka húzódik meg.

Demográfiai–társadalomstatisztikai jellemzők szerint: elsősorban a 30–39 éve- 
seket és az 50–59 éveseket segítették, és legkevésbé a 70 év felettieket. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy a helyi közösségek magukra hagyták volna a 70 év 
felettieket, hanem azt, hogy a mintában a legalacsonyabb volt 70 év feletti, köz-
vetlenül károsultak aránya, így ebből következően a katasztrófa idején sem szo-
rultak kiemelt segítségnyújtásra.

Sem az iskolai végzettség, sem a jövedelem nem függött össze azzal, hogy ka-
pott-e valaki segítséget. Kivétel ez alól, az ismerősöktől/munkatársaktól érkező 
segítség: ebben kevésbé részesültek az alacsonyabb jövedelműek és az alacso-
nyabb végzettségűek.
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Miben kaptak segítséget? Ahogy a katasztrófa idején megnyilvánuló segítés 
esetében láttuk, elsősorban a mentésben és a helyreállításban kaptak segítséget 
a kérdezettek. Az ismerősöktől, barátoktól és szomszédoktól jövő, mentésben 
való segítségről a válaszadók 80 százaléka, a szülőktől kapott segítségről 55 szá-
zalékuk, míg az önkormányzattól érkező segítésről 50 százalékuk tett említést. 
Legkisebb arányban – a mentésben megvalósuló segítségnyújtásnál – az egyhá-
zakat és a segélyszervezeteket említették a válaszadók.

A különböző csoportoktól és szervezetektől kapott segítség 15–40 százaléka 
a helyreállítással volt kapcsolatos, és itt leginkább a munkatársakat említették 
a válaszadók. Lakhatási segítséget főként a szülőktől, az önkormányzattól és 
a segélyszervezetektől kaptak a kérdezettek.

A kapott segítségek körében többfajta (multiplex) segítség legfőképpen a sze-
mélyközi segítségnyújtásra volt jellemző. Ez az intézmények felől érkező segít-
ségi formák mindössze 10 százalékára volt igaz, de a segélyszervezetektől érkező 
segítségnél elérte a 20 százalékot. A személyes ismerősök, barátok sok esetben 
és több dologban is tudtak segíteni a kérdezetteknek, míg az intézményi szerep-
lők jellemzően csak egy formában.

25. ábra. A katasztrófa idején segítséget kapók  
segítésének típusai a segítséget adók szerint

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Milyen formában kaptak segítséget? Az összes segítésen belül legnagyobb 
arányban a ház körüli munka és a felújítási munka volt jellemző. A kapott se-
gítésen belül az adott segítéshez képest lecsökkent a házi munka aránya, ez-
zel szemben megnőtt a kapott pénzbeli segítség aránya – ami szinte kizárólag 
a szervezetek oldaláról érkezett.

26. ábra. A katasztrófa idején segítséget fogadók  
segítettségének formái  

(az összes fogadott segítség arányában)

d  A kölcsönös – reciprok – segítségnyújtás jellemzői. Ahogy már a fentiek-
ben is említettük, egy közösség erejét jól jellemzi a kölcsönös segítő kapcsolatok 
megléte és aránya. A három vizsgált település közül a kölcsönös segítségnyújtás 
magas aránya (67 százalék) a kolontári válaszadók körében volt regisztrálható. 
A devecseri és somlóvásárhelyi válaszadók körében ennél jóval alacsonyabb volt 
az egymást kölcsönösen segítő válaszadók aránya.

A roma válaszadókra szintén magas kölcsönös segítő kapcsolatok voltak jel-
lemzőek (68 százalék), ugyanakkor körükben igen kevesen mondták azt (10 szá-
zalék), hogy nem kaptak és nem adtak másoknak segítséget.

Ahogy a fentebbi elemzésben már jeleztük, a közvetlen károsultakra igen 
jellemző volt, hogy adtak is és kaptak is segítséget. Ennek megfelelően közöttük  
69 százalék volt a reciprok segítségnyújtási kapcsolatok aránya.

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy kikkel valósulnak meg ezek a kölcsönös se-
gítő kapcsolatok, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a barátok, szomszédok esetében 
voltak a legmagasabbak, és az intézmények esetében a legalacsonyabbak.

A kolontári válaszadók minden dimenzióban – személyes és intézményi 
szereplőkkel – nagyon magas reciprok segítségnyújtási arányról számoltak be. 
Mindezek alapján a helyi közösséget, a más kérdésekben mért megosztottság elle-
nére, jól működő (különösen személyes) segítő kapcsolatok hálózata tartja össze, 
és másoknak segíteni közös érték volt a településen.

27. táblázat. A segítségnyújtási kapcsolatok típusai a teljes mintában  
(oszlopszázalék)

Családtagok Barátok, 
szomszédok

Távoli 
ismerősök, 

munkatársak
Intézmények

Reciprok  
(kölcsönös segítségnyújtás) 26,9 31,4 22,4 9,8

Donor  
(segítséget adó) 10,0 14,0 17,6 12,1

Recipiens  
(segítséget fogadó) 16,6 16,4 13,9 30,2

Se nem adó, se nem kapó 46,5 38,2 46,1 47,9

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

A közvetlen károsultak elsősorban a kölcsönös, és a segítséget kapó segítőkap-
csolatokban vannak felülreprezentálva, míg a közvetetten károsultak a csak 
adók, és se nem adó, se nem kapó viszonyokban. A roma válaszadóknál elsősor-
ban a családi segítségnyújtás dominál, ami lehet kölcsönös vagy éppen donor-
jellegű, de az intézményi segítségnyújtás esetében is átlag feletti volt közöttük  
a kölcsönös segítési arány.

d  Szomszédsági- és segítőkapcsolatok a helyi közösségekben. A lokális kis - 
közösségekbe való beágyazottság jó indikátora, hogy az emberek milyen gyak-
ran tartanak kapcsolatot közvetlen szomszédaikkal. Ennek alapján megkérdez - 
tük a kutatásban résztvevőket, hogy milyen gyakran tartják a kapcsolatot szom- 
szédaikkal. A kérdezettek több mint fele (55 százalék) válaszolta azt, hogy legalább 
alkalmanként összejár (vagy a katasztrófa előtt összejárt) a szomszédaival.

Azt feltételeztük, hogy a viszonylag erős szomszédsági kapcsolatokkal 
rendelkező megkérdezettek körében gyakori segítőkapcsolatok is jellemzőek 
lesznek.
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Az eredmények azt mutatták, hogy azok körében, akik legalább alkalman-
ként összejárnak (vagy összejártak) a szomszédaikkal, magasabb arányban volt 
jellemző mind a reciprok, mind a csak recipiens segítségnyújtási forma. Ameny-
nyiben tudtak, akkor adtak és kaptak is segítséget, de ha esetleg nem tudtak adni, 
akkor is kevésbé kellett attól tartaniuk, hogy nem kapnak segítséget.

Ezzel szemben azok között, akik kevéssé ismerik (vagy ismerték) a szom-
szé daikat, jellemzőbb volt a csak donor segítségnyújtás, vagy a teljes segítési 
inaktivitás. A legérdekesebb az eredményekben az, hogy a szomszédokkal tör-
ténő kapcsolattartás gyakorisága nem csak a közeli és szomszédi kapcsolatok 
esetében mutatott jelentős hatást, hanem még a családi és intézményi segítő kap-
csolatokra is.

28. táblázat. A segítségnyújtási kapcsolatok típusai  
a szomszédokkal való kapcsolattartás szerint (sorszázalék)

Kapcsolati 
dimenziók

Szomszédsági 
kapcsolat jellege

Reciprok 
(segítő  

kap-csolatok)

Donor 
(segítő  

kap-csolatok)

Recipiens 
(segítő  

kap-csolatok)

Inaktív 
(segítő  

kap-csolatok)

Család
Nem ismeri 16,0 7,8 11,3 64,9
Legalább néha 
összejárnak 36,2 11,4 24,3 28,2

Közeli 
kapcsolatok, 
szomszédok

Nem ismeri 27,3 17,6 6,4 48,7
Legalább néha 
összejárnak 37,6 9,8 25,4 27,1

Távolabbi 
kapcsolatok, 
munkatársak

Nem ismeri 16,9 23,4 8,5 51,2
Legalább néha 
összejárnak 28,0 11,7 19,8 40,5

Intézmények
Nem ismeri 9,5 12,6 20,7 57,2
Esetenkénti 
kapcsolat 9,7 9,7 43,7 36,9

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a szomszédokkal való kapcsolattartás 
gyakorisága nemcsak a lokális kisközösségbe való beágyazottság erősségét mutat-
ja, hanem a családi és települési beágyazottságot is.203 Ezen eredmények alapján 
úgy véljük, hogy a helyi közösségek újraépítésének egyik legfontosabb eleme  
a szomszédsági kapcsolatok erősítése a károsult településeken.

203 Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a minta ilyen szempontból vett alacsony eset-
száma nem teszi lehetővé, hogy kontrolláljuk az összes lehetséges háttérváltozóval az összefüg-
géseinket.



187

d  Segítés és segítségnyújtás a katasztrófa után – segítségnyújtás 2013 már - 
ciusában.

A katasztrófák idejében a megerősödő közösségi szolidaritás jelentősen 
megemeli a segítségnyújtás szintjét. Fontos kérdés – amikor a helyi közössé-
gek helyzetéről akarunk látleletet adni, több évvel a vörösiszap-tragédia után –,  
hogy mennyiben maradtak meg azok a  segítségnyújtási formák, amelyekről  
a megkérdezettek beszámoltak.

Eredményeink azt mutatták, hogy a megkérdezettek 45 százaléka segített va-
lakinek vagy valamely intézménynek a vizsgálatot megelőző hónapban. Ez, ösz-
szehasonlítva a katasztrófa kapcsán mért 70 százalékkal, jelentős csökkenésnek 
tűnik, de még mindig igen magas értéket mutat.

Azok aránya, akiknek segítettek (a recipiensek) 47 százalékra esett vissza,  
a krízis-helyzetben történő segítés 60 százalékáról. Mint látható, ebben az eset-
ben a csökkenés valamivel alacsonyabb volt.

Amennyiben a korábban bemutatott tipológiába rendezzük az adatsort, ak-
kor tisztán látszik, hogy hosszú távon elsősorban a reciprok segítségnyújtási for-
mák maradnak fent. A kérdezettek 40 százaléka számolt be ilyenről, míg donor 
és csak recipiens segítségnyújtási formáról mindössze 5 és 7 százalék. A minta 
fele pedig se nem adott, se nem kapott segítséget az elmúlt egy hónapban.

Érdekes módon a közvetlen és közvetetten károsultak közötti különbség még 
ennyi év után is megmaradt. A közvetlenül károsultak közel fele számolt be re-
ciprok jellegű segítésről, míg a közvetetten károsultak kicsivel kevesebb mint 
egyharmada. Előbbi csoportban a recipiens segítségnyújtási forma is átlag felet-
ti, míg utóbbiban több mint 60 százalék azok aránya, akik se nem adtak, se nem 
kaptak segítséget az elmúlt egy hónapban.

29. táblázat. A segítségnyújtási kapcsolatok típusai  
az elmúlt egy hónapban a teljes mintában (oszlopszázalék)

Családtagok Barátok, 
szomszédok

Távoli 
ismerősök, 

munkatársak
Intézmények

Reciprok  
(kölcsönös segítségnyújtás) 32,9 18,6 7,1 0,1

Donor  
(segítséget adó) 5,0 5,6 5,3 1,1

Recipiens  
(segítséget fogadó) 6,7 3,1 2,0 0,7

Se nem adó, se nem kapó 55,4 72,7 85,6 98,1

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Ahogy az összesített adtok is mutatják, a csak donor vagy csak recipiens segít-
ségnyújtási forma aránya jelentősen lecsökkent a katasztrófa idejéhez képest, 
és elsősorban a reciprok segítségnyújtási kapcsolatok maradtak meg, az is főleg 
a családtagok, rokonok esetében. Mind a négy vizsgált dimenzióban növekedett 
azoknak az aránya, akik se nem adtak, se nem kaptak segítséget. Ez inkább a tá-
volibb kapcsolatokra volt igaz, mint a közeliekre. Az intézményi segítségnyújtás 
gyakorlatilag teljesen eltűnt a három településről. Ahogy fentebb már jeleztük, 
a közvetlen károsultak esetében még mindig magasabb a reciprok segítségi kap-
csolatok aránya, mint a közvetetten károsultaknál. Ez elsősorban annak köszön-
hető, hogy a családi, rokoni kapcsolataik esetében megmaradt ez a segítségnyúj-
tási típus.

Közösségi jövőképek

Kutatási eredményeink alapján azt a következtetést vonhattuk le, hogy a helyi 
közösségeket még két és fél év után is több dimenzió – károsult–nem károsult, 
roma–nem roma – mentén leírható feszültségek hatották át. Egy anyagi, közös-
ségi és érzelmi veszteséggel teli település képe bontakozott ki annak alapján, 
amivel devecseri interjúalanyaink a katasztrófa utáni település problémáiról be-
széltek.

27. ábra. Devecser problémái a katasztrófa után

Forrás:  Interjús vizsgálatok, 2013. február
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Igen fontos eredménynek tartjuk, hogy sikerült azonosítani az „általánosan elé-
gedetlenek” (ami a 40–59 év közöttiek, az inaktív munkaerőpiaci státuszúak, 
illetve a roma lakosság körében volt megfigyelhető legerősebben) csoportját.

Mindezek alapján a megkérdezettek többsége úgy vélekedett, hogy szüksé-
ges lenne a településeken a közösségfejlesztés, és a közösségi problémák ki-
beszélése.

Noha jellemző egy általános elégedetlenség és egy általános bizalomvesztés 
a megkérdezettek körében, de vannak olyan erőforrásai is a településnek, amire 
támaszkodhat a közösségi rehabilitáció folyamán. Egyrészt az eredmények azt is 
megmutatták, hogy vannak olyan közös élmények – mint például az összefogás 
ereje a bajban –, amelyekre a helyi közösségek összefogását lehet építeni, ha 
kibeszélésre kerülnek a kártalanítás vélt vagy valós problémái. Másrészt a szom-
szédsági kapcsolatok ereje nagyon meghatározó a településen, így tehát a közös-
ségfejlesztésben ez a másik erőforrás, amire lehet támaszkodni.

A kutatás másik nagyon fontos eredményének tartjuk, hogy
• a rendszeres orvosi szűrővizsgálatokat mind a közvetlenül, mind pedig 

a közvetetten károsultak több mint kétharmada, de leginkább a devecseriek, 
az alacsony iskolai végzettségűek, a gazdaságilag inaktívak és a romák na-
gyon szükségesnek tartanák.

• A folyamatos légszennyezettség mérését ugyancsak nagyon fontosnak tar-
taná a megkérdezettek 66 százaléka, közülük is legfőképpen a közvetlenül 
károsultak, a kolontáriak és a nem roma származásúak, a családosok, tehát 
azok a társadalmi csoportok, amelyek a  legveszélyeztetettebbnek tekinthe-
tők. Mindezek fontosságát alátámasztják azok az eredményeink, amelyeket 
a gyermekek és a felnőttek egészségi állapotára való rákérdezések alapján 
tudtunk regisztrálni.

A következőkben azt vizsgáljuk meg az egyes települések tekintetében, hogy 
milyen közösségi jövőképet rajzoltak fel a közvetlenül és a közvetetten károsult 
válaszadók. A közösségi jövőképet hét változó segítségével mértük: a telepü-
léshez való kötődés, az összetartás, aktivitás, valamint az elszigetelődés, indi-
vidualizáció. A válaszadóknak négyes skálán (ahol 1 = teljesen nem ért egyet,  
4 = teljesen egyetért) kellett elhelyezniük véleményüket.

Az első fontos megállapítás, hogy a devecseri közvetlenül károsult válasz-
adók kötődése erősebb a településhez, mint a közvetetten károsultaké. Különö-
sen éles volt ez a különbség a „már csak azok laknak itt a településen, akik nem 
tudtak elmenni” változó esetében (közvetlen károsultak M = 1,84; közvetetten 
károsultak M = 2,41).

„A katasztrófa egyeseknek meghozta a »szabadulás-élményt« is, azaz aki 
eddig nem tudott, vagy nem szánta rá magát, hogy elmenjen a  telepü-
lésről, az most megtalálta a megfelelő indokot, megkapta a végső lökést 
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ehhez. Mindez azt eredményezte, hogy már csak az maradt itt, aki nem 
tudott elmenni. A katasztrófa súlyos társadalmi problémákat is hozott 
felszínre tehát: egyrészt az elvándorlást, másrészt etnikai problémákat, 
valamint a munkanélküliséget.”

Ahogy az eddigi elemzésekből is kiderült, a településen élők egy része – érdekes 
módon a közvetetten károsultak –, ha lehetősége lenne rá, elköltözne. Ez pedig 
súlyos teher a közösség számára, hiszen csökkenti az összetartást és közösségi 
aktivitást. Ezt támasztja alá, hogy mindkét válaszadói csoport úgy ítélte meg, 
hogy inkább nem összetartó közösség él a városban. A  település ügyeit érintő 
aktivitást ugyanakkor – ha nem is egyforma mértékben – fontosnak tartották, 
bár ez sokkal inkább egy igényt, elvárást jelent, mint a  saját részvételt, hiszen 
nagyon alacsony volt a válaszadók körében bármilyen közösségi feladat válla-
lása. A megkérdezettek válaszai alapján egy inkább elszigetelődő és individuali-
zált közösség képe rajzolódik ki, amit a közvetlenül károsultak mérsékeltebben, 
míg a közvetetten károsultak pedig erősebben ítéltek meg. A munkaetika szerinti 
boldogulás ugyancsak a közvetetten károsultak körében kapott magasabb érté-
kelést. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy éppen a közvetlenül károsultak 
között sok inaktív, alacsony iskolázottságú személy van, akinek a munkához fű-
ződő viszonya és lehetősége igen korlátozott.

28. ábra. A közvetlenül és közvetetten károsultak közösségi jövőképe  
Devecserben

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Összességében a megkérdezettek válaszai alapján egy bizonytalan közösségi 
jövőkép rajzolódik ki. Amennyiben nem indulnak meg a közösségépítő, reha-
bilitáló folyamatok, úgy egy összetartás-hiányos, egyre jobban elszigetelődő és 
individualizálódó közösségi struktúra merevedik meg a településen.

A kolontári közösség jövőképének felvázolásakor az első szembetűnő jelen-
ség, hogy a közvetetten károsultak minden közösségi változó esetében maga-
sabb átlagértékeket adtak, mint a közvetlenül károsultak. Ez azért is érdekes, 
mert a kolontári közvetlenül károsult válaszadókat magasabb bizalom-index és 
segítségnyújtási attitűd jellemezte. Azonban, ha jobban megnézzük az adatokat, 
ennek a bizalomnak esetükben inkább a szűkebb mikro-közösség és nem általá-
ban véve a közösség volt az alanya. A kolontári közvetetten károsultak település-
hez való kötődése erősebb, mint a közvetlenül károsultaké. Ne feledjük el, hogy 
a közvetlenül károsultak közösségi gyökerei el lettek szakítva, és ez megrendítette 
településhez való kötődésüket, noha azzal, hogy ittmaradtak, bizonyították tele-
pülési kötődésüket. Ugyanakkor a lakóparkban élő közvetlen károsultak körében 
még nem alakult ki a közösségi élet, noha erre már voltak kezdeményezések. 
A közösségi aktivitás igénye is a közvetetten károsultak körében jelez magasabb 
értékeket.

 
 

29. ábra. A közvetlenül és közvetetten károsultak közösségi jövőképe  
Kolontáron

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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30. ábra. A közvetlenül és közvetetten károsultak közösségi jövőképe  
Somlóvásárhelyen

A település falusias jellege nagyobb lehetőséget ad a helyi közösség újrakovácso-
lásához, és erre meg is van az igény a válaszadók körében. A közösségi aktivitást 
mindkét válaszadói csoport fontosnak tartja, a kérdés a jövőben az, hogy van-e 
elég erő ebben az elvárásban, igényben.

A somlóvásárhelyi alacsony számú válaszadói minta inkább csak tendenci-
ák jelzésére alkalmas. Ami éles különbségnek látszik a két válaszadói csoport 
között, a közösség összetartó erejének, illetve az elszigetelődés megítélésében 
mutatkozik meg. A közvetlenül károsult válaszadók sokkal alacsonyabbra ér-
tékelték a település összetartó erejét, de magasabbra az elszigetelődést, mint 
a közvetetten károsult válaszadók. A közvetlenül károsodott válaszadók erősebb 
települési kötődésről, míg a közvetetten károsultak pedig magasabb közösségi 
aktivitási igényről adtak számot. Úgy látjuk a válaszadók megítélései szerint, 
hogy Somlóvásárhely közössége erősen erőforrás-hiányos az elszigetelődés és az 
individualizáció miatt.

Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március
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Forrás:  Kérdőíves adatfelvétel, 2013. március

Települési jövőképek

A három katasztrófa sújtotta településen a gazdasági–társadalmi jövőképet 
nyolc állítás mentén vizsgáltuk, amelyek közül három a munkahelyteremtés-
sel, képzéssel, kettő a kiaknázatlan gazdasági lehetőségekkel, a továbbiak pe-
dig a gazdasági, szociális és közösségi erőforrásokkal kapcsolatos megítéléséket 
mérték négyes skálán.204

Ahogy az alábbi ábrán is látható, a devecseri válaszadók leginkább a mun- 
kahelyteremetéssel kapcsolatos állításokat értékelték a legmagasabbra, mint 
amelyek meghatározzák a település gazdasági–társadalmi jövőképét.

A munkahelyteremtés tehát nemcsak az elégedetlen korosztály „követelése” 
és elvárása, hanem – úgy tűnik – a település széles „tömegeié”. A másik fon-
tos, jövőképet meghatározó választása a megkérdezetteknek a szociális hely-
zet javítására – különösen pedig a leszakadó családok segítésére – vonatkozott. 
Érdekes módon a válaszadók több erőforrást (fejlődőképesség, gazdasági „sta-
bilitás”) látnak meghatározónak a település jövőjét illetően, mint kiaknázatlan 
lehetőségeket. Mindez arra utal, hogy a megkérdezettek reálisan látják települé-
sük jövőjét és nincsenek illuzórikus vágyaik.

31. ábra. Devecser gazdasági–társadalmi jövőképének megítélése  
a közvetlenül és a közvetetten károsult megkérdezettek megítélései alapján

204 A használt skála értékei: 1 = teljesen nem ért egyet, 4 = teljesen egyetért.
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A közvetlenül és a közvetetten károsult lakosság megítélése két esetben tért el 
egymástól: egyfelől a közvetlenül károsultak – a kevésbé hasznosnak ítélt beru-
házások ellenére is – fejlődőképesebbnek és a változásokra nyitottabbnak ítélték 
meg a települést, mint a közvetetten károsultak. Másfelől ők azok, akik a mun-
kanélküliségből való kitörés egyik útjának a képzést tartották.

Az elemzések alapján elmondhatjuk, hogy akik úgy gondolták, településük 
képes fejlődni, a jövő nem kilátástalan, és a települési erőforrásokra alapozott 
fejlődés egy lehetséges út, azok hasznosabbnak találták az eddigi közösségi célú 
fejlesztéseket is. Akik pedig azon aggódtak, hogy a település esetleg nem lesz 
képes fenntartani jelenlegi intézményeit sem, azok a közösségi fejlesztéseket is 
pazarlásnak vélték.

Kolontáron a megkérdezett válaszadók ugyancsak a munkahelyteremetéssel 
kapcsolatos állításokat értékelték a legmagasabbra, de azon belül is a képzésnek 
szavaztak prioritást. Másrészt a szociális helyzet – a leszakadó családok helyze-
tének – javítását tartották fontosnak.

A válaszok részben bizakodással teli jövőképet mutattak, ugyanakkor meg-
mutatkozott az a többször is jelzett félelem, hogy az önkormányzat erőforrásai 
nem lesznek elegendők a létesítmények fenntartására.

„Hogy reálisan lássanak, hogy milyen kis falunk lett. Ne nyalogassuk a se-
beinket – a halottainkat elsirattuk – kész, megyünk előre, és én úgy gon-
dolom, hogy jó irányba megyünk. És meg lehet nézni, ha nincs vörösiszap, 
itt tíz évig nincs csatorna, utak nem lettek volna. Lett új iskola (habár 
most gyerek nincsen), házhelyeket alakítottak ki pluszba.”

A munkahelyteremetéssel kapcsolatos állítások, valamint a képzés, a szociális 
helyzet megoldása a somlóvásárhelyi válaszadóktól kapott a legmagasabb ér-
tékeket. Ha figyelmesebben megnézzük, a válaszadók jövőképe némileg egy-
síkúnak tűnik: „csak munka legyen és más nem fontos”. Azaz, nem nagyon lát-
ják a település gazdasági–közösségi erőforrásait, de a kiaknázatlan lehetőségeit 
sem. Pedig a Somló lábánál fekvő település olyan kiaknázatlan természeti erő-
forrásokkal rendelkezik, amely még rengeteg potenciált rejt magában. Azonban 
a válaszadók értékelése alapján úgy tűnik, hogy ehhez nincs elegendő közösségi 
erőforrás és jövőbe vetett hit.
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ELMÉLETI KITEKINTÉS:  
A KATASZTRÓFÁK  

TÁRSADALMI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA  
A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETEK TÜKRÉBEN

A kockázatok és különös tekintettel a katasztrófák társadalmi hatásainak tár-
sadalomtudományi irányultságú vizsgálata sokáig nem tartozott a fő kutatási 
irányok közé. Bizonyos katasztrófatípusok, környezeti vagy ember által okozott 
vészhelyzetek előfordultak, de ezek kezelése, megoldása, további elkerülése ja-
varészt megmaradt a probléma műszaki, technológiai megközelítéseinél. Akár 
a természet, akár az ember által okozott katasztrófák értékelésének, hatásai be-
mutatásának mindenképp multidiszciplinárisnak kell lennie, hiszen egyetlen 
tudományterület sem tudja a saját eszközrendszerével teljes mértékben leírni 
és magyarázni a katasztrófákat. A természet- és a műszaki tudományok esz-
közrendszere ebből a szempontból önállóbb, hiszen a jelenségek kialakulásának 
magyarázatára alkalmas lehet, de mivel a hatások nem csak a természetet érint-
hetik, ezért nem lehet teljes körű. A társadalomtudományok megközelítéseinek 
viszont nem kell elmerülniük a természettudományos értékelések részleteiben, 
bár azok főbb eredményeit, tendenciáit ismerni és követni kell az alaphelyzetek 
megértéséhez. A társadalomtudományokon belül is számos iskola értelmezte 
a katasztrófák hatásait.

A technológiai folyamatok társadalmi hatásainak és ezzel a  jövő egyfajta 
szaktudományi jellegű vizsgálatba foglalásának, történeti változásának elemzé-
sét a hatvanas évek közepétől datáljuk, amikor világszerte sajátos társadalmi 
skizofrénia jelent meg. Egyrészt a műszaki fejlődés azóta is csak fokozódó di-
adalmenetének jól látható eredményei jelentkeztek, tovább erősítve a műszaki 
haladásba vetett hitet, másrészt a II. világháborút követő másfél évtized növeke-
dés és haladás eufóriája után hirtelen kezdték megérezni, hogy bajok is lehetnek 
az ipari társadalom alapértékeivel és ideológiáival, például a műszaki haladás 
mítoszával. Az állam szempontjából az a kérdés vált fontossá, hogy milyen ipar-
ágakat és fejlesztéseket kell magára vállalnia ahhoz, hogy a korábban megszo-
kott növekedés folytatódjon, sőt, gyorsuljon.

A társadalmi folyamatok előre jelezhetőségének megnövekedett igénye 
a hetvenes évek elején a gazdasági trendváltozások, elsősorban az energiaár-
robbanás miatt hirtelen felerősödött. Ez egyben az első sokk is volt a korai jö-
vőkutatás várakozásaival szemben. Azoknak persze, akik a technológia-trendek 
nem kívánatos másodlagos, például természeti és társadalmi hatásainak elem-
zésére számítottak, látszólag könnyű dolguk volt. Nyilvánvalónak tűnt ugyanis 
a hetvenes évek elején, hogy hiányt kellett pótolni. Úgy látszott, hogy nem kell 
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mást tenni, mint kiterjeszteni a tudományos vizsgálódás jól kifejlesztett mód-
szereit erre az – immár társadalmilag fontosnak mutatkozó – területre. Külö-
nösen a veszélyes technológiák bevezetésével járó „objektív kockázat” megálla-
pítása ígért reményteljes sikereket.

A fejlett ipari társadalmakban a hetvenes évek közepe óta megfigyelhető új-
fajta veszélyérzékenység fölértékelte a különféle technológiákban rejlő potenci-
ális veszélyeket, dramatizálta az ipari termelés árnyoldalait, és figyelmeztetett az 
egész technológiai fejlődés problematikusságára, katasztrofális következménye-
ire.205 A társadalmi gondolkodás átalakulásának számos jele volt: ide kapcsolha-
tó a „hulladék-kérdés” előtérbe kerülése; az a probléma, hogy mi lesz azokkal az 
anyagokkal, amelyek a különféle technológiák alkalmazásának következményei-
ként jönnek létre, és jelentős mértékben megterhelik környezetünket. A kutatók 
„a kényes ökológiai egyensúly növekvő tudatosodásával, az emberiség nukleáris 
önmegsemmisítési lehetőségének bizonyosságával” kapcsolatban „megnöve-
kedett szorongásról és bizonytalanságról”, a veszélytudat általánossá válásáról 
beszélnek, s szívesen utalnak arra, hogy a valóság kognitív észlelése során a biz-
tonság/veszély séma alapvetően fontos szempontként jelenik meg.206

Az 1980-as években ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a kockázat társa-
dalomtudományi indíttatású kutatása iránt. Számtalan új empirikus munka lá-
tott napvilágot ebben az időben, amely fogalmi és kritikai elemzés tárgyává tette 
a szóban forgó jelenséget. Ezzel párhuzamosan haladt az alapkutatás alkalmazá-
si lehetőségének, a döntésekben való felhasználhatóságának kutatása is. Ezt az 
érdeklődést elsősorban az motiválta, hogy a demokratikus politikai rendszerek 
nem dolgozták még ki azokat a mechanizmusokat, amelyek biztonsággal hoz-
zásegítenék a döntéshozókat a véleményeltérések e téren történő kezeléséhez, 
hogy eldönthessék, mi legyen a szakértők szerepe, hogyan vegyék figyelembe 
a döntések során a laikusok és azon társadalmi csoportok véleményét, amelyek 
a környezetvédelem értékítéleti vagy ideológiai szempontja köré szerveződtek?

A társadalomban keletkező változások, amelyeket a katasztrófahelyzetek 
okoztak, hazánkban sokáig nem álltak az érdeklődés középpontjában. A rend-
szerváltás egyik fő eleme a döntések decentralizációja és a társadalmi kontroll 
szerepének növelése a döntések nyilvánossága és bírálhatósága formájában. Ez 
a változás Magyarországon is felvetette azt a kérdést, hogy mikor és mitől lesz 
egy adott kockázat elfogadható a társadalom számára. A kockázatkutatás fon-
tossága Magyarországon csak ezután vált nyilvánvalóvá.

205 Szabó Máté (1985), Zöldek, alternatívok, környezetvédők, Budapest: Gondolat.; Szabó 
Máté (szerk.) (1989), Politikai ökológia. Szemelvények a nyugati alternatív mozgalmak elméleté-
ből. Budapest, Bölcsész Index.; Szabó Máté (1992), Társadalmi mozgalom és politikai változás: 
zöldek. Budapest, Alapítvány a politikai kultúráért.

206 Nowotny H., 1989, Sicherheit und Komplexität: über den Umgang mit Unsicherheit, 
Zeitschrift für Wissenschaftsforschung, 5: 3–12.
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A rendszerváltozás után a magántulajdon, az állami gondoskodás és fele-
lősségvállalás kérdéseinek átértelmeződése hívta életre azokat a kutatásokat, 
amelyek a társadalomban jelentkező reakciókat is próbálták figyelembe venni 
egy-egy szituáció értelmezésénél, a megoldási módok keresésénél.

Magyarországon a leginkább meghatározó kockázati elem a víz, legyen szó 
árvízről vagy belvízről. Az azonban kiemelendő, hogy katasztrófa méretű árvi-
zek csak néhány évtizedenként következtek be a nagyobb magyar folyószaka-
szokon. Ezek társadalmi hatásairól már számos cikk, elemzés, tanulmány szü-
letett.207

A mi szempontunkból fontosabb terület a kockázatos technológiákat létre-
hozó nagyvállalati szféra vizsgálata. A (magyar) társadalomtudományon belül 
is meglehetősen elhanyagolt témának, afféle szürke zónának számított a nyolc-
vanas években a szocialista nagyvállalatok és a környezet viszonya. Leginkább 
néhány közgazdaságtudományi, szervezetszociológiai jellegű munka képviselte 
a tudomány megközelítését, illetőleg pár szociográfia színesítette még a képet. 
A környezeti konfliktusok kutatásának is köszönhető, hogy az államszocializ-
mus döntéshozatali eljárásairól, a szocialista nagyvállalatok működéséről rela-
tíve sok ismerettel rendelkezünk, a kilencvenes években ezzel a területtel fog-
lalkozó számos kutatás zajlott, publikáció megjelent. Ugyanakkor ez a terület 
az elmúlt másfél évtizedben mintha újra bezárult volna: politikai és gazdasági 
tényezők együttesen eredményezték azt, hogy a kockázatokat, veszélyeket szisz-
tematikusan termelő nagyvállalatok kapcsán újra kezdett kialakulni egy olyan 
zóna, amelyről nagyon kevés ismeretet halmozott eddig fel a magyar társada-
lomtudomány.208

Az úgynevezett telepítési döntéseket döntéselméleti és környezetszociológi-
ai szempontok alapján bemutató, feldolgozó tanulmányok születtek nagy szám-
ban,209 melyek valamely neves nyugat-európai vagy amerikai elméleti iskolához 
csatlakozóan közelítették meg a kérdéseket. A  legjellemzőbb módszertan az 
esettanulmány alapú feldolgozás, amely kiváló lehetőséget nyújtott a konflik-
tus-orientált megközelítésre és a módszertani gazdagságra. A 80-as évek végén 
feltárt konfliktusok között voltak olyanok, amelyek túlnőttek a tudományos és 
civil társadalmi „érdeklődés” keretein és a rendszerváltás meghatározó politikai 
akcióivá váltak. Ilyen emblematikus telepítési konfliktus volt az ófalui atomte-

207 Rozgonyi T., Tamás P., Tamási P., Vári A. (szerk.), A tiszai árvíz: vélemények, kockáza-
tok, stratégiák, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest.

208 Szijártó, 1998, Kockázat, kultúra, konfliktus, Replika 31–32.
209 Kerekes Sándor–Kindler József (szerk.), 1996, Vállalati környezet-menedzsment, AULA, 

Budapest.; Vári Anna–Faragó Klára–Vecsenyi János, 1987, A dorogi veszélyeshulladék-égető 
telepítésével kapcsolatos vélemények felmérése, TÁRKI, Budapest.; Engländer Tibor–Szabó La-
ura–Paul Slovic (1988), Izoláció és kockázatészlelés, Pszichológia, 8(3): 333–351.
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mető és a bős–nagymarosi vízlépcső kérdése, de a dorogi hulladékégető is ide 
sorolható.210

Azóta a nyilvánosság érdeklődésének előterébe kerültek különböző környe-
zeti konfliktusok, de nem nagyon látni nyomát egy olyan folyamatos diskurzus 
kiépülésének, amely állandóan napirenden tartaná azt a kérdést, hogy milyen 
technológiai kockázatok és veszélyek vállalhatók egy társadalomban, az egyes 
technológiákhoz kapcsolódóan milyen a kockázatvállalási hajlandóság, milyen 
trendek állapíthatók meg. Az új médiumok megjelenése sem javított sokat ezen 
a problémán: nem jöttek létre (vagy csak marginális szerepet játszanak) például 
a veszélyes technológiák témájával foglalkozó portálok, nyomtatott vagy közös-
ségi médiumok.

Ezekkel a folyamatokkal függ össze az a  jelenség is, hogy az elmúlt évtize-
dekben számottevően erodálódott a kockázatokat és veszélyeket kezelő – dön-
tési, megvalósítási, és ellenőrzési kompetenciákkal rendelkező – intézményekbe 
vetett bizalom. E bizalomvesztés következtében átalakult a kockázat-diskurzus 
egész feltételrendszere: a különböző veszélyes technológiákkal foglalkozó álla-
mi, önkormányzati, civil szervezet tevékenységének hátterét innentől fogva egy 
gyanakvó, sok esetben ellenséges nyilvánosság képezi.211

A katasztrófa definíciója

Az irodalmak alapján megállapítható, hogy a  katasztrófákat sokkal könnyebb 
felismerni, mint definiálni. Kreps212 szerint a katasztrófa kifejezés egy összegző 
nézőpont; Quaranteli és Dynes szerint egy nehezen meghatározható gumi-fo-
galom. Mind a két megnevezés tartalmazza, hogy a szó jelentése többértelmű 
és a különböző embereknek különböző dolgokat jelent. A katasztrófa szoci-
ológiai meghatározásainak többsége megfogalmazza a katasztrófa szélesebb, 
esernyőszerű jelentését abban az értelemben, hogy a katasztrófa egy kollektív 
stressz-szituáció vagy társadalmi krízis-időszak is lehet.213 A szerzők szerint bár 
a katasztrófa kifejezés számos átalakulási kísérleten ment keresztül, amelyek 
többsége sikeres volt, azt javasolják, hogy a megfelelőbb definíció tartalmazza, 
hogy a kockázat elsősorban társadalmi jelenség és társadalmi értelemben azo-
nosítható.214

210 Szántó Richárd, 2008, Telepítési döntések, telepítési konfliktusok. Doktori értekezés, BCE 
Gazdálkodástani Doktori Program.

211 Szijártó, 2012, Kockázat, veszélyek, katasztrófák, Korunk 2/2012, 6–12.
212 Kreps, 1984, ’Disaster and the social order. Definition and taxonomy’, Department of 

Sociology, College of William and Mary, Williamsburg, VA, Mimeo.
213 Quarantelli–Dynes, 1977, Response to Social Crisis and Disaster, Annual Review of 

Sociology, Vol. 3; 23–49.
214 Neil, R. B., 1986, Developing an uderstanding of disaster, Journal of Sociology 1986; 22; 254.
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Szerencsétlenség, vészhelyzet, katasztrófa

E három fogalom megkülönböztetésére, a köztük lévő fokozatbeli különbségek 
megmutatására teszünk kísérletet a következő kritériumok szerint:
1. az érintett emberek száma és tulajdonságaik
2. az érintett területen lévő emberek bevonódásának mértéke
3. a rend felbomlásának nagysága, amit a kollektív stressz-tényező okoz a társa-

dalmi rendszerben.

A kritériumok önmagukban nem bizonyítják, hogy mi a szerencsétlenség, 
a vészhelyzet vagy a katasztrófa. Ezek nem definíciók, hanem olyan kritériu-
mok, amelyek a kollektív stressz-események és szereplők különböző szintjeinek 
tulajdonságaira vonatkoznak.

30. táblázat. A legjellemzőbb károk az egyes katasztrófáknál,  
empirikus vizsgálatok eredményei alapján  

(az egyes kártípusok említési gyakoriságai, %)

Tiszai árvizek  
1998–2001

Ciánszennyezés  
2001

Vörösiszap  
2013

Ingatlankár 14 – 97
Közösség megbomlása, lelki szenvedés 24 – 86
Fizikális, egészségügyi károk 1 12 81
Környezeti károk – 99 48
Gazdasági károk 10 62 32

Forrás:  Vári, Ferencz 2006, és saját számítások a 2013. évi adatfelvétel alapján

Egy szerencsétlenség azonnali és hosszú távú hatásai is egy szűk földrajzi terü-
letre korlátozódnak. Az emberek kis csoportját érinti, csak bizonyos speciális 
érdekcsoportok felbomlását okozza, ami az áldozatokat és a hozzájuk kapcso-
lódókat jelenti. A közösség nagyobb részén belül csak nagyon kicsi a felbomló 
csoportok aránya.

A vészhelyzet esetén a földrajzi terület, amit az eset érint, lokalizálható, de 
nem fókuszálódik, mint a szerencsétlenség. Az összeomlás az épített környezet 
blokkjai mentén következik be. A közvetlenül bevontak száma tekintélyes is le-
het, így a jelentősen és közvetlenül bevontaké emiatt lehet nagyobb. A nagyobb 
érintett terület és az érintettek nagyobb száma miatt egy vészhelyzet sokkal 
komplexebb a helyreállító intézkedések vonatkozásában is, így feltűnő csúszás 
van az esemény bekövetkezése és az esemény megoldódása között. Egy vész-
helyzet jelentheti azt, hogy a közösség infrastruktúrájának kis szakasza időlege-
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sen működésképtelenné válik, amíg a veszélyelhárítók próbálják az esetet elhá-
rítani. Nem omlik össze, vagy nem semmisül meg az egész általános társadalmi 
struktúra és a  folyamatban lévő társadalmi folyamatok, amelyek a közösséget 
általában jellemzik.

A katasztrófa átfogó, de ugyanakkor időleges összeomlást idéz elő a kiala-
kult társadalmi folyamatokban, rutinokban és kölcsönhatásokban. Az áldozatok 
száma a teljes lakosság arányában magas lehet, a jelentősen érintettek számának 
növekedésével együtt. A közvetlenül érintettek száma is magas lehet. Az ese-
mény kimeríti a közösségek krízis-management képességét, ezáltal az érintett 
közösséget sokkal kiszolgáltatottabbá teszi a külső segítségre.

A katasztrófa és nem katasztrófa szituációk közötti különbség abban nyilvá-
nul meg, hogy a katasztrófa feltételei alatt a társadalmi szervezetek szerkezete és 
működése bizonyos módon szétszakad olyan mértékben, ami az emberi létezést 
egyes területeken komolyan veszélyezteti. A társadalmi szerveződések megsza-
kadása nem található meg a balesetekben és a vészhelyzetekben, ott a „hétköz-
napi” rutinok érintettek. Ez teszi a katasztrófákat összehasonlításban215 ritka 
eseménnyé az emberi tapasztalatokban. A katasztrófák emiatt is különösen ko-
moly forrásai a kollektív stressznek.

A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban többször felmerült az a kérdés, 
hogy természeti vagy ipari katasztrófának minősítsék. Ezért is fontos megnéz-
nünk a két fogalom jelentését.

„A Vizsgálóbizottság munkája során a  fenti okok elemzése után arra 
a megállapításra jutott, hogy a felelősség igen összetett. Mindezeken túl 
megállapítható, hogy a bekövetkezett katasztrófa alapvetően nem termé-
szeti jellegű, az egyértelműen az ipari tevékenységből fakadó ipari kataszt-
rófának minősíthető.” (Országgyűlési vizsgálóbizottság jelentése, 2011., 3.)

A természeti katasztrófa

Természeti katasztrófáról akkor beszélünk, amikor az esemény természetes ere-
detű. Ide tartoznak a meteorológiai, geofizikai események, a vihar, esőzés, vul-
kánkitörés, földrengés. Ide tartoznak még az általuk okozott jelenségek is, mint 
például az árvíz, földcsuszamlás, lavina, és bizonyos értelemben az erdőtüzek is. 
Mivel nem minden eseménynek van katasztrofális következménye, ezért szoká-
sosan csak a statisztikailag kiugró eseményeknél beszélünk különleges esemé-
nyekről mint a katasztrófa kiváltójáról. Hogy az események tisztán természe-

215 Wallace, 1956, Tornado in Worcester: An Exploratory Study of Individual and Community 
Behavior in an Extreme Situation, NAS/NRC Committee on Disaster Studies, Washington, D.C., 
Publication 392, Disaster Study No. 3.
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ti eredetűek, vagy az ember is részese, nem lehet egyértelműen megmondani. 
A természeti katasztrófák és az ember által okozott környezeti- és műszaki ka-
tasztrófák tiszta elválasztása a sokoldalú összefonódások miatt egyre nehezebb. 
Az olyan eseményeket, mint a viharok, földrengések a nyilvánosság és az érin-
tettek egyértelműen természeti katasztrófaként észlelik. Ezek olyan ismert kü-
lönleges események, amelyekkel az emberiség már konfrontálódott, és amelyek 
mindegyike az ember természeti környezetbe való beavatkozása nélkül is fellép. 
A legtöbb ökológiai katasztrófára (vegyi anyagok kikerülése a környezetbe egy 
baleset következtében vagy tankhajó balesete miatti olajszennyezés) érvényes, 
hogy a megoldandó események a megtörtént társadalmi fejlődés nélkül elkép-
zelhetetlenek és ezért az emberiség története szempontjából új eseménynek te-
kintendők. Az újdonságérték mint egy káresemény saját oka, szerepet játszik 
a kockázatészlelésben.

A „katasztrófa” definíciójaként elfogadhatjuk a 2011. évi CXXVIII. törvény  
(a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról)216 értelmezését, amely szerint „a katasztrófa, szükséghelyzet vagy a veszély-
helyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el 
nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (például természeti, biológiai ere-
detű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakos-
ság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan 
módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítá-
sa vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek 
előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges 
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek fo-
lyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segít-
ség igénybevételét igényli”. A fogalom-meghatározás széles körű, de elsősorban 
a következményekre és az abból adódó lehetséges feladatokra koncentrál.

A környezetünket veszélyeztető katasztrófák osztályozására a vonatkozó 
szakirodalmakban több felosztás is található, melyek közös része a természeti 
katasztrófák, illetve az emberi tevékenységek által okozott katasztrófák, mint 
két fő kategória definiálása.

Az egyik ilyen lehetséges felosztás a természeti katasztrófák esetében a lég-
köri eredetű, a hidroszférához kapcsolódó, a geofizikai, és egyéb katasztrófák 
felosztása, amely lényegében a jelentős környezeti károkat, illetve emberi áldo-
zatokat okozó szélsőséges természeti jelenségeket öleli fel, mint a földrengések, 
az árvizek, a szökőárak, a vulkánkitörések, a trópusi ciklonok, a földcsuszam-
lások, sáskajárások és a szélsőséges szárazságok. Az emberi tevékenységek által 
okozott úgynevezett „technikai” vagy „mesterséges” katasztrófák kategóriáinál 

216 A törvényt az Országgyűlés a 2011. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el. A törvény 2012. 
január 1-jétől hatályos. A katasztrófa definíciója azonban nem változott, megegyezik a kézirat 
lezárásának idején érvényes 1999. évi LXXIV. tv. rendelkezéseivel.
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ki kell hangsúlyozni a katasztrófák kialakulásában szerepet játszó, egyre ösz-
szetettebb emberi tevékenységek szerepét. Ide sorolhatók többek között a ta-
lajpusztulás, az erdőtüzek, az ipari levegőszennyezés, a folyószennyezés, a nem 
megfelelő folyószabályozásból eredő katasztrófák, a nem megfelelő ipari hul-
ladékkezelésből eredő katasztrófák, a nem megfelelő ipari szennyvízkezelésből 
eredő katasztrófák, az erdőkivágás, a túllegeltetés, illetve az ipar és szállítás mi-
atti balesetek.

Ember által okozott katasztrófák

Ipari katasztrófák

Az ipari katasztrófák csoportjába sorolhatók azok az események, amelyek 
a különböző üzemekben bekövetkező műszaki hibák, balesetek következtében 
veszélyt jelenthetnek a környezetre (tipikusan a gyárakban történt robbaná-
sok, veszélyes vegyi, biológiai anyagok szabadba jutása). Az ipari üzemekben 
a robbanást általában a  létesítmények összeomlása és nagy kiterjedésű tüzek 
keletkezése kísérheti (olajfinomítók, üzemanyagtöltő állomások, vegyi üzemek, 
lőszergyárak stb.). Amennyiben a baleset valamelyik közműszolgáltató létesít-
ményében következik be, a hatás nagyobb területre is kiterjedhet, de ezzel a fel-
sorolást még nem zárhatjuk le, mert az ipari katasztrófák komplexek, sokrétűek 
és nagy változatosságot mutathatnak.

Tűzvészek, tűzesetek

Ilyen típusú katasztrófák előfordulhatnak ipari balesetből, robbanásból, szán-
dékos robbantásból, gyújtogatásból eredő tűzesetek, esetleg spontán gyulladás 
következményeiként.

Nukleáris erőművek, reaktorok  
működési zavara okozta katasztrófák

A világon mintegy 150 atomerőmű működik, nagyjából ugyanennyi atommeg-
hajtású úszóegység üzemel, és több mint 50 000 ezer elhasznált nukleáris fű-
tőelem van felhalmozva a világ számos pontján. Az atomreaktorokat bizton-
ságtechnikailag úgy alakították ki, hogy robbanás ne következhessen be, mégis 
mint veszélyforrással számolni kell velük.

A leírtakat összegezve a felsorolásból az tűnik ki, hogy az egyes katasztró-
fák előfordulási valószínűségét külön-külön vizsgálva a bekövetkezés lehető-
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sége alacsony, azonban az összes valószínűséget egy időben, együtt vizsgálva 
olyan helyzetet eredményez, amely megköveteli a megelőző tervezést. Lényeges 
szempont az is, hogy a különféle katasztrófák bekövetkezésének valószínűsége 
a Földön pontról pontra változik.

A kockázat

Az embert körülvevő természeti, gazdasági és társadalmi környezetben meglévő 
bizonytalanságokkal kapcsolatban a kockázat fogalmát használják leggyakrab-
ban. A kockázat mint fogalom és elgondolás egy viszonylagosan új téma a szo-
ciológia számára. A technológiai fejlődés, a nagy ipari technológiák, különö-
sen az atomenergia elterjedése kapcsán kialakuló társadalmi viták és tiltakozó 
mozgalmak növelték meg annak fontosságát, hogy a szociológia a kockázattal 
foglalkozzon.217

Számos társadalomtudós egyetért abban, hogy a fejlett ipari társadalomban 
a kockázatok definíciója válik a társadalmi konfliktusok központi területévé, 
a „kockázattársadalom” központi kategóriájává. Ennek egyik legfőbb oka abban 
keresendő, hogy az atomenergia, a géntechnológia, továbbá a különböző kör-
nyezeti károk esetében legtöbbször hiányoznak a módszertanilag megalapozott, 
társadalmilag széles körben elfogadott bizonyítékok, számítások, s nem állnak 
rendelkezésünkre a kockázatok definíciói (sem térbeli, sem időbeli kiterjedé-
süket, sem az érintettek csoportját stb. illetően), ezért a kockázatinterpretáció 
társadalmi–kulturális kritériumai különösen konfliktus-érzékenyek.218

A véletlen és a valószínűség kategóriákban való gondolkodás fontos felté-
telét képezi a kockázatkoncepciónak. Csak a valószínűségelmélet kidolgozásá-
val vált lehetővé a kockázat matematikai modellezése és számítása. Különösen 
a biztosítási módokban lendült előre, ami a keletkezéstörténetében szorosan 
összefonódott a kockázatelmélettel és az ahhoz kapcsolódó kockázat-kiegyenlí-
tődési elmélettel, a kockázat-közösségekben vagy a szolidaritás-közösségekben. 
A biztosításmatematikai szemlélet hívta életre végül is a kockázat azon meg-
közelítését, amely azt a negatívan értékelt következmények várható értéke és 
szórásaként modellezi.

217 Bechmann, G., (ed.)1993, Risiko und Gesellschaft. Grundlagen und Ergebnisse interdiszi-
plinärer Risikoforschung, Opladen, Westdeutscher Verlag.

218 Lau, 1989, Risikodiskurse. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen um die Definition von 
Risiken. Soziale Welt, 40: 374–396.
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A kockázat fogalmának közelítéseit sokféleképpen próbálták csoportosítani. 
Az áttekintés szempontjából a Renn219 által kidolgozott taxonómia alapján az 
alábbi csoportosítást találtuk a legcélszerűbbnek.220

A műszaki közelítések szerint a nemkívánatos események nem mások, 
mint a berendezések vagy a rendszerek meghibásodásai, illetve az emberre és 
a környezetre gyakorolt negatív fizikai, kémiai, biológiai hatások. A műszaki 
közelítés szerint mindezeket a meghibásodásokat, negatív hatásokat objektí-
ven meg lehet figyelni, illetve tudományos módszerekkel mérni lehet, bekövet-
kezési valószínűségeik pedig – ugyancsak objektív módon – például múltbeli 
megfigyelések alapján statisztikai módszerekkel, vagy ok–okozati kapcsolatok 
modellezésével kiszámíthatók. A műszaki közelítés szerint a kockázat nagysá-
gát a valószínűségekkel súlyozott negatív hatásokkal – például a balesetek éves 
várható értékével, vagy az üzemzavarok várható gyakoriságával – mérjük. Így 
a kockázatok viszonylag könnyen számszerűsíthetők, összemérhetők, és tudo-
mányos ismeretek birtokában csökkenthetők.

A kockázat műszaki elemzése sok kritikát kapott a társadalomtudománytól. 
Először, amit az emberek nem kívánt hatásként érzékelnek, az függ az értékeik-
től és a preferenciáiktól. Másodszor, az emberi cselekvések és következményei 
közötti kapcsolatok sokkal összetettebbek és egyedibbek, mint az átlagos való-
színűségek, amelyeket a műszaki kockázatelemzés meg tud ragadni. Harmad-
szor, a kockázatok menedzselésének és ellenőrzésének intézményes struktúrája 
hajlamos a szervezeti hibákra és hiányosságokra, amelyek növelhetik az aktuális 
kockázatot. A szervezeti működési zavarok és a kockázat közötti kölcsönhatást 
általában kizárják a műszaki kockázatelemzésből.

Minden kritikai megjegyzés jól mutatja azt a problémát, hogy a műszaki koc-
kázatelemzés egy szűk keretet jelent, ami nem lehet az egyetlen módja a kocká-
zat meghatározásának, értékelésének és kezelésének. Ez nem jelenti azt, hogy 
a műszaki kockázatelemzés szükségtelen vagy kevésbé releváns, mint a kocká-
zat szélesebb értelmezése. A műszaki kockázatelemzés segít a döntéshozóknak 
előre kalkulálni a várható fizikai kárt.

A közgazdaságtanból ismert fogalom szerint a kockázatot az különbözte-
ti meg a bizonytalanságtól, hogy a kockázat esetében a különféle jövőbeli ese-
mények objektív valószínűsége ismert.221 Ez a megközelítés egyaránt alkalmas 
a negatívan és a pozitívan értékelt jövőbeli események leírására. Ennek ellenére 
a különböző tudományterületeken is, de a köznyelvben is egyértelműen olyan 
értelmezése terjedt el a kockázatnak, ami kizárólag a negatív események bekö-

219 Renn, 1992, Concept of Risk: A Classification = Social Theories of Risk, eds. S. Krimsky,  
D. Golding, Praeger, London 53–79.

220 Műszaki közelítések; Közgazdasági közelítések; Pszichológiai közelítés; Szociológiai elmé-
letek; Kulturális elmélet

221 Knight, F. H. 1921, Risk, uncertainty and profit, Boston, Houghton Mifflin.
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vetkezésére utal. Gyakran nem is kötődik valószínűségi értékekhez, hanem csak 
egy esetleges jövőbeli eseményként jelenik meg.

A döntéspszichológiai felfogás szerint az emberek racionálisan szemlélik 
a kockázatokat, személytől független, ismétlődő problémaként fogják fel azokat 
a veszélyeket is, amelyekkel szembesülnek. Ha nem így tesznek, az a korláto-
zott információfeldolgozási kapacitás következménye. Ezzel szemben azonban 
a  laikusok az őket személyesen érintő problémákat egyedi eseteknek észlelik. 
Ezek az egyedi események nem „valószínűségekként” jelennek meg számukra, 
hanem – mivel szeretnék megelőzni a velük történő rossz dolgokat – a veszély 
egyet jelent számukra azzal, hogy elveszíthetik, vagy már elvesztették a negatív 
következményekkel járó események feletti kontrolljukat. A kockázat e definíci-
ója a veszélyt stresszhelyzetnek tekinti.

A kockázat és a kockázatészlelés legvégső, empirikusan felülvizsgálható  
szociológiai elmélete mindez ideig hiányzik. A német szociológián belüli 
magyarázat a „kockázattársadalom”222 és az elméletileg gyümölcsöző fogalom-
meghatározás, amit Luhmann alkotott meg a kockázat–veszély ellentétpárral, 
mind a mai napig a legjobb kapcsolódási pont az empirikus kutatásokhoz, mivel 
a kockázat témáját nagyon absztrakt szinten közelítette meg.

A kockázatfogalom szociológiai használatát nehezíti az is, hogy egyes meg-
közelítések csak az egészséggel; mások a tudomány, a technika által okozott 
veszélyekkel, illetve a globális problémákkal összefüggésben használják. Ezért 
fordulhat elő, hogy néha a kockázat a globális ökológiai veszélyek szinonimája, 
máskor pedig bármilyen veszéllyel kapcsolatban használják.

A kockázatok a szociológiai terminológiában olyan társadalmi konstrukci-
ót jelentenek, amelyek az egyén jövőre vonatkozó döntését tükrözik; szemben 
azokkal a megközelítésekkel, amikor a jövővel kapcsolatban nem a döntésen van 
a hangsúly, hanem az egyén döntésétől független negatív eseményen.223

A kulturális antropológiai közelítés kiindulópontja, hogy a társadalmak 
számára a kockázat problémája az ismeretlennel, a bizonytalannal való meg-
birkózás problémája volt. A társadalom története során kidolgozta a kockázat 
kezelésére szolgáló intézményrendszert és a kockázat kulturális reprezentáció-
ját. Az intézményrendszer – természeténél fogva – mindig is igyekezett fenn-
maradni, terjeszkedni, a benne foglalkoztatottak és az általa képviseltek érdekeit 
segíteni. Érdekeinek megfelelően alakította a kulturális reprezentációkat, s erre 
a kockázat témája különösen alkalmasnak bizonyult, mert összefonódott a tár-
sadalom számára negatív értékekkel. A kulturális antropológiai kutatások kö-
zül a kockázati problematika vizsgálatára az úgynevezett kulturális elmélet volt 

222 Beck, U., 2003, A kockázattársadalom. Út egy másik modernitásba, Századvég Kiadó,  
Budapest.

223 Luhmann, N. 1990. Risiko und Gefahr = Soziologische Aufklärung, 5, 131–170, Opladen, 
Westdeutscher Verlag. 
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a legnagyobb hatással. Ez a dinamikus keret jó magyarázatot ad a „sebezhetet-
lenség illúziója”, vagy az „irreális optimizmus” jelenségére. A sebezhetetlenség 
illúziója annyit tesz, hogy az emberek – minden alap nélkül – hisznek abban, 
hogy a rossz dolgok csak másokkal történhetnek. Ezt az irreális optimizmust 
több hiedelem kapcsán kimutatták: az emberek kevesebb egészségi problémát, 
kevesebb és enyhébb balesetet, kevesebb kudarcot stb. várnak a saját jövőjük-
ben, mint ami egy hozzájuk hasonló átlagos embernél bekövetkezhet.224

A kockázat társadalmi kontextusa

Az emberiség legújabb kori történetében is számos természeti és technikai ka-
tasztrófa következett be, de ezeknél mindig volt „más”, akiket vagy amiket lehe-
tett okolni. A fordulópontot a csernobili katasztrófa okozta a szemléletben. Rá 
kellett jönni, hogy az atomkorban a veszély már nem korlátozható egy telepü-
lésre, régióra, országra, hanem az mindenkire kiterjedhet. Az emberiség veszé-
lyeztetett sorsában nem a szükséglet, hanem az aggodalom vált alapélménnyé. 
Egy ilyen katasztrófa megkérdőjelezte a politikai rendszerek, a mérési módsze-
rek, elméletek, egyáltalán a megismerés létező formáit; a természet és a társa-
dalom korábban kialakult viszonyait, az egész ipari civilizációt, életformáink 
teljességét.

A társadalomtudományi kockázat-vitában két fontos álláspont jelent meg. 
Az egyik az objektív, realisztikus álláspontot képviselte, vagyis hogy léteznek 
kockázatok és az ember ezeket objektíven felfoghatja, megértheti. Ezt az állás-
pontot képviselte Beck. A másik irányzat, a relatív-konstruktivista nézet szerint 
a kockázat mint olyan, nem létezik, hanem az emberek bizonyos előnyöket és 
hátrányokat tulajdonítanak egyes dolgoknak és ezzel magyarázzák a kockáza-
tot. Ehhez az irányzathoz tartozik Luhmann. Mindkét irányzat abból indul ki, 
hogy a  kockázatok a  szekularizált, modern, komplex és magasan technologi-
zált társadalmak kísérő jelenségei és hogy a kockázatok növekszenek. Mindkét 
irányzatban a kockázat egy társadalom által konstruált fogalom.

Az objektív-realista megközelítés tényként kezeli, hogy a komplex, háló-
zatos, technikailag felszerelt társadalom a fejlődés által maga is új kockázatokat 
hoz létre a technika segítségével a táplálkozásban, a szabadidős tevékenységben, 

224 Svenson O. 1981, ‘Are we all less risky and more skilful than our fellow drivers?’, Acta 
Psychologica, vol 47, 143–148.

Weinstein N. D., 1986, Increasing automobile seat belt use: An intervention emphasizing risk 
susceptibility, J. Appl. Psychol. 71(2), 285–290.

Kulik J. A. and Mahler H. I., 1987, Health status, perceptions of risk, and prevention interest 
for health and nonhealth problems, Health Psychol. 6, 15–27.

Zakay D., 1983. The relationship between the probability assessor and the outcomes of an 
event as a determiner of subjective probability, Acta Psychol. 53, 271–280.
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amelyek a természeti környezetből származó „régi” kockázatokhoz (természeti 
katasztrófák, betegségek) társulnak.

A biztonság problémája soha nem volt olyan aktuális, mint mai világunkban. 
A tudományos-technikai alapú társadalomban az élet sokkal kockázatosabb, 
mint a hagyományos társadalomban volt. Ennek okait a következőképp lehetne 
csoportosítani:225

• A mindennapi élet feltételeinek viszonylagossága növekszik, és ezért csök-
ken a készség arra, hogy panaszmentesen fogadjuk el a kockázatokat.

• Azáltal, hogy a technikával beavatkozunk a természetbe és a társadalomba 
is, intenzívebbé válnak a kockázatokkal összefüggő tapasztalataink.

• Abban az információs térben, amely elérhető számunkra, egyéni és kollektív 
lehetőségeink növelik cselekvéseinket, de ezzel intenzívebbekké válnak a bi-
zonytalansággal kapcsolatos tapasztalataink is.

• Ha a  társadalmi kontroll elhanyagolt és nem működik kielégítően, akkor 
a bizonytalansággal összefüggő tapasztalatok is intenzívebbé válnak.

• Az elért technikai és szociális biztonságszinttel együtt növekszenek a bizton-
ságigények.

A kockázatfogalom középpontba állításának ugyanakkor vannak más, első lá-
tásra talán nem nyilvánvaló, ám mégis messze ható következményei. A fogalom 
fölhasználása a különféle technológiák problematikusságának tematizálásakor 
és megítélésekor csökkenti, bagatellizálja az ipari fejlődés veszélyességének ér-
zetét: a kockázatfogalom mindennapi értelmezései olyan képet festenek az ipari 
társadalom által létrehozott veszélyekről, bizonytalanságokról, mint egy kocká-
zatos játékról, amelyben nagy esélyünk van a nyerésre, de előállhat az a helyzet 
is, hogy veszítünk, s ez nem más, mint a technikai létesítmény balesete. A koc-
kázat-dimenzió hangsúlyozása egyúttal háttérbe szorítja a kérdéses technológia 
másfajta (gazdasági, etikai, társadalmi, strukturális) következményeit; elterelő-
dik a figyelem arról, milyen érdekek, csoportok állnak az adott technológia fej-
lesztése mögött.226

A relatív-konstruktivista nézet abból indul ki, hogy az emberek korábban 
ténylegesen sokkal több fenyegetésnek voltak kitéve, mint ma, elsősorban a be-
tegségeknek és a természeti környezetből származó fenyegetéseknek. Ma a leg-
több fenyegetést kockázatokként észlelik. Ez a tény nem csak a biztonság iránti 
nagyobb jövőbeli szükségletet tükrözi vissza. A kockázatok mindig az ismeret-
lent érintik, a nyitott jövőt, mindig valamilyen döntés van a középpontjukban. 

225 Szíjártó, 1998. i. m.
226 Conrad, J. 1986, Risikoforschung und Ritual. Fragen nach den Kriterien der Akzeptabilität 

technischer Risiken = Technik und sozialer Wandel. Verhandlungen des 23. Deutschen Soziologen-
tages in Hamburg, 1986. Hrsg. B. Lutz, Frankfurt, 455–463. 
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A konstruktivista változatban a kockázatok növekedésének észlelését ezért mint 
a döntési lehetőségek gyarapodását mutatják be.

Luhmann a kockázat–veszély ellentétpárt a földrengés példáján keresztül 
mutatta be és ezen a módon határozta meg a kockázat-jövőképet, a további el-
méleti szemlélődés lehetőségét. Luhmann kockázatfogalma felhívja a figyelmet 
arra, hogy a megfigyelésnek különböző szintjei vannak. A kockázatnak ez az ér-
telmezése pontos elméleti megfigyeléseket alkalmaz, ezért ez a fogalom a társa-
dalomtudományi vitákban is mint a szociológiai kockázatfogalom jelenik meg.

Luhmann szerint a „kockázattársadalom” jellemzés döntéseink kockáza-
tosságára és a funkcionális differenciálódás lényegéhez tartozó esetlegességre 
vonatkozik. Ez független attól, hogy azon spekulálunk, hogy veszélyesebben 
élünk-e, mint korábban, vagy éppen kevésbé veszélyesen. E terminológia sze-
rint a veszély mindig valami külsőt jelent, ami valami tőlünk függetlenül be-
következőre utal, míg a kockázat azt fejezi ki, hogy saját döntéseink lehetséges 
hátrányait vesszük szemügyre.

A tudomány és a technika mind nagyobb stratégiai jelentősége a társadalmi 
dinamizmus számára ugyanis azt jelenti, hogy mai cselekvéseink, akár akarjuk, 
akár nem, egyre jövőorientáltabbak lesznek. Mérlegelnünk viszont mindig bi-
zonytalan tudásra ítélve kell.

Ennek következtében a kockázat egy olyan többdimenziós fogalomnak te-
kinthető, amely összekapcsolja mind a tényszerű, kvantitatív, tapasztalaton ala-
puló értékeléseket és információkat, mind az érzékelt és bizonyos összefüggések 
jellemzéséből eredő kockázatokat.227 A kockázatészlelés definiálható olyan fo-
lyamatnak, ami a kockázatot egy tárgynak, helyzetnek vagy cselekvésnek tu-
lajdonítja. A kockázatészlelést meghatározza a társadalom, amihez tartozunk; 
gyakorlati tapasztalataink, melyekbe a fogalom beágyazódik, vagyis a kockázat-
észlelés társadalmilag konstruálódik.

A kockázatkutatás szinte teljesen átláthatatlanná vált területén belül nem 
sikerült egységes kockázat-fogalmat (s főleg nem egy elméletet) létrehozni, 
amely strukturálná a  területet, ám Bechmann nyomán megkülönböztethe-
tünk három alapvető szemléletmódot, orientációs irányt: a formális-normatív, 
a pszichológiai-pszichometriai és a szociológiai-antropológiai megközelítés-
módot.228

227 Renn, 1989, ‘Risikowahrnehmung: Psychologische Determinanten bei der intuitiven Erfas-
sung und Bewertung von technischen Risiken’ = G. Hosemann (ed.) Risiko in der Industriegesell-
schaft, Erlangen Universitätsbibliotheksverlag, 167–191.

Jungermann, Slovic, 1993, ‘Charakteristika individueller Risikowahrnehmung’ = W. Krohn 
and G. Krücken (eds) Riskante Technologien Reflexion und Regulation, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main.

228 Bechmann, 1993, i. m.
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A formális-normatív megközelítés

A hatvanas évek elején az Egyesült Államokban az atomenergia széles körű al-
kalmazása s ezzel együtt problematikussága olyan szférát tett a nyilvánosság 
számára is hozzáférhetővé, amely korábban a gazdaság és a közigazgatás zárt, 
a közvélemény előtt ismeretlen területéhez tartozott. Ez a változás kezdetben 
nagyfokú tanácstalanságot okozott: a technológia kifejlesztőit, az atomener-
giával foglalkozó szakembereket megdöbbentette a lakosság tiltakozása, mert 
meg voltak győződve arról, hogy az új technológia megfelel a szokásos bizton-
sági standardoknak; a nyilvános ellenállással szembetalálkozó politikusok pedig 
nem tudták egészen pontosan, miből is táplálkozik a lakosság félelme, s hogyan 
lehetne ennek elejét venni. Az új technológiával kapcsolatban fölmerülő prob-
lémák megoldására, a kételyek és a szorongás eloszlatására, a társadalmi elfoga-
dottság növelésére jött létre a kockázatkutatás diszciplínája.

Az ekkor kialakult „risk-assesment” kategóriája alá azok a különböző tanul-
mányok, kutatási irányok sorolhatók be, amelyek a modern technológia bizton-
ságának aspektusaival foglalkoznak. Közös bennük, hogy a lakosság tiltakozását 
a kockázatelemzők szinte minden esetben a technológiák, létesítmények elfoga-
dásának szempontjából értelmezték; azaz a konfliktusok számukra elsősorban 
elfogadási problémáról, elfogadási krízisről szóltak.229 A szakértők számára az 
egyik legnagyobb (s megoldhatatlan) problémát az jelentette, hogy a lakosság 
nagy többsége bizonyos kockázatokat (például a dohányzás kockázatát) min-
den különösebb gond nélkül elfogad, ugyanakkor más kockázatokat (például az 
atomenergiát) rendkívül hevesen elutasít. A szakértők általában úgy fordították 
le ezt a maguk számára, hogy e beállítódás mögött elsősorban információhiány-
ból fakadó félreértések, hibás értelmezések rejtőznek, s ezekért az esetek nagy 
százalékában a tömegkommunikációt tették felelőssé.230 A megoldást pedig a la-
kosság „felvilágosításában”, megfelelő adatokkal történő ellátásában látták, azaz 
fő céljuknak egy instrumentálisan is fölhasználható tudás létrehozását tekin- 
tették.

A formális-normatív kutatások objektívnek tartott mércék (halálozási in-
dexek, valószínűségszámítás) alapján elsősorban a különböző tevékenységek, 
létesítmények kockázatainak és lehetséges veszélyeinek meghatározását, „mé-
rését”, értékelését tartották fontosnak. Azt remélték, hogy a „biztonságtechnikai 
kockázat fogalma” – a kár nagyságának és a kár fellépési valószínűségének szor-
zataként – „objektív formában”, mindenki számára megragadhatóvá teszi vala-

229 Peters, Hans-Peter–Schütz és Wiedemann, 1993, Kommunikations- und Meinungsbil-
dungsprozesse in einer lokalen Risikokontroversen um Müllverbrennung, Entsorgungspraxis, 11: 
837–844.

230 Peters, John, 1994, ‘Mass media as an information channel and public arena’, Risk: He-
alth, Safety and Environment, vol 5, no 3, 241–250.
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mely cselekvés, tevékenység kockázatát, s ezen az úton eloszlathatók a lakosság 
félelmei, szorongásai.

Ezt az elvet helyezte a társadalmi elfogadás vs. elutasítás dimenziójába az 
irányzat egyik megalapítója, az amerikai mérnök és társadalomkutató Chauncey 
Starr, aki elsőként kísérelte meg a tudomány eszközeivel megragadni az újfajta 
technikai kockázatok társadalmi elfogadásának problémáját. Nála jelent meg 
először az a gondolat, hogy az új technológiák elfogadásának vagy elutasítá-
sának értelmezéséhez szükségünk van a kockázatok társadalmi elfogadásának, 
felvállalásának elméletére. Az általa kidolgozott modell célja az volt, hogy a kü-
lönböző tevékenységek kapcsán biztosítsa a politika és a gazdaság számára az 
előrejelzés lehetőségét a kockázatok megítélését illetően. Számos, a későbbi 
kutatások alapjául szolgáló megállapítás fűződik a nevéhez: így álláspontja sze-
rint a kockázatok elfogadásának alapkérdése – „Mennyire biztonságos az elég 
biztonságos?” – nem válaszolható meg csak technológiai ismérvekkel, hanem 
mindenképpen szükség van a társadalmi és a pszichológiai dimenziók bekap-
csolására is. Kutatásának eredményei szerint a nyilvánosság a nagyobb kocká-
zatot is elfogadja, ha az „önként vállalt” kockázat.231

Ez a képlet azonban csak bizonyos feltételek teljesülése esetén működik: 
többek között feltételezi, hogy empirikusan megalapozott kárstatisztikák állnak 
rendelkezésünkre, továbbá a kockázatot jelentő esemény nagyon gyakran lép 
fel, jól megfigyelhető és egyértelmű kapcsolat áll fenn a káresemény, illetőleg 
egy meghatározott kockázatforrás között.232 Starr azzal sem számolt, hogy ezek-
nek a kockázatelemzéseknek nagyon erős politikai karakterük van, mégpedig 
két okból is: egyrészt a szakértők szerepe nem más, mint a bizonytalanságok-
kal terhelt tudás politikai döntésekké változtatása, másrészt a kockázatelem-
zők tevékenységük során fél szemmel mindvégig az „alkalmazás” dimenziójára 
figyelnek, s felvállalt céljuk a kockázatok kapcsán nyugtalankodók kételyeinek 
eloszlatása. A nyilvánosság a maga részéről soha nem fogadta el a kockázatta-
nulmányokból adódó következtetéseket, ahogy ez főként a jelentős katasztrófa-
potenciállal rendelkező technikai létesítmények példájából kitűnik.233

A többszempontú elemzés során alkalmazott hatásértékek meghatáro-
zásához a nyolc kritériumhoz értékelő mátrixok kerültek kidolgozásra az 
alábbi minták szerint. Az összes kockázati forgatókönyv kiértékelésre kerül 
az azonosított hatáskritériumok szempontjából.

231 Starr, Carol, 1969, Social Benefit versus Technological Risk. What is Our Society Willing 
to Pay for Safety?, Science, 165, 1232–1238.

232 Jungermann, Helmut 1990., Risiko – Konzepte, Risiko – Konflikte, Risiko – Kommunika-
tion, Jülich.

233 Nowotny, 1989, i. m.
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Az úgynevezett többszempontú vagy multikritérium elemzés alapvető-
en két lépésből áll:

(1) a forgatókönyvek hatásértékének meghatározása az egyes kritériu-
mok szerint a kockázati mátrixok segítségével és (2) az értékek aggregálása 
valamilyen összegző módszerrel.

Zagytározó gátszakadása súlyos (3) és valószínű (4) kategóriába  
tartozik. Ugyanebbe a kategóriába tartozik, de súlyosabb és valószí- 
nűbb a partfalomlás; de súlyosabbnak és valószínűbbnek ítélik, mint egy 
5-6 erősségű földrengést.234

Pszichológiai közelítések

A kockázatészlelés  
– egy társadalmi, kulturális eredetű fogalom

A társadalomtudományi kockázatkutatás egy másik ponton szakította szét 
a matematikai, műszaki kockázatelemzést és -észlelést. Nem a kockázatelemzés 
eredménye jelenti a cselekvés szempontjából releváns kontextust, hanem a világ 
szubjektív, társadalmilag és kulturálisan közvetített, konstruált észlelése. Ehhez 
meg kell vizsgálni, hogyan hozzák létre az emberek a mindennapokban, más 
emberekkel való együttélésük során saját fontosságukat a kockázatokkal kap-
csolatban és hogyan bizonyítják cselekvésük fontosságát.

A kockázatészlelés gyakran a siker- és kudarclehetőségek megérzésen vagy 
tapasztalaton nyugvó, strukturálatlan észlelés és lehetséges összefüggés a cse-
lekedet és a következmények között. A közvetlen kockázatészleléssel lezárul az 
elemzés, az információbefogadás és feldolgozás folyamata. A hétköznapi gya-
korlatban az észlelés és az értékelés fázisa nehezen választható el egymástól, 
ezért gyakran a  fogalmak említésekor mind a két jelentéstartalmat beleértik. 
Kiindulhatunk abból, hogy a kockázatészlelés módját más befolyásoló hatások 
mellett a kockázattal szembeni magatartás is meghatározza. Az észlelés és az 
értékelés alapot jelentenek a döntéshez, hogy például elővigyázatossági intéz-
kedéseket foganatosítsanak-e, hogy a károk ne legyenek olyan nagyok, vagy 
gondoskodjanak-e biztosításról a káreseményekre.235 A kockázatészlelés és -ér-
tékelés jelentősége azonban túlmutat az egyéni döntések szintjén, inkább van 
szó arról, hogy a kockázatészlelésnek a sérülékenység csökkentésében és ezáltal 
a katasztrófa megelőzésében van jelentősége.

234 Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak 
eredményeiről, 2014; 53. és 66.

235 Beck, 2003, i. m.
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A kockázatészlelés fogalma utal az egyének és csoportok megérzésen alapuló 
döntésére a korlátozott és bizonytalan információk összefüggésében.236 Ezek az 
ítéletek váltakoznak az egyének között az információ és a bizonytalanság külön-
böző szintjeinek; a különböző ösztönös magatartásoknak, valamint a különbö-
ző hatalmi elrendeződéseknek és érdekpozícióknak megfelelően.

A kockázatészlelés interdiszciplináris kutatása az 1960-as, 70-es években 
geográfusok és pszichológusok független munkájával kezdődött, amelyek a ve-
szélyek fizikai következményeire, a kognitív pszichológiára és az emberi dön-
téshozatali magatartásra vonatkoztak.237 Azután a 80-as évek közepéig ezeket 
összevonták a társadalomtudományokkal, kifejezve azt a félelmet, hogy az ant-
ropológiai, szociológiai és politikai tudományok sajátosságának jelentőségét 
a kockázati ügyekben alulreprezentálták és félreértették.238 Korábbi kutatások 
a kultúrákon átívelő elemzésekben azonosították a társadalmi mechanizmuso-
kat mint az egyéni kockázatészleléseket meghatározó tényezőket.239 A szocioló-
gusok és antropológusok növekvő összpontosítása a kockázatészlelés kutatására 
vezetett a társadalmi, kulturális és politikai folyamatok mint az egyéni kockázati 
attitűdöt és annak elfogadását kialakító tulajdonságok elismeréséhez.240

A pszichometrikus kutatások a  formális-normatív kockázatkutatás nega-
tívumait igyekeztek kijavítani úgy, hogy a kockázatészlelés valódi mérésének 
szükségességét hangsúlyozták. Míg a korábbi irányzat az egyes kockázatok és 
veszélyek objektív meghatározására törekedett, addig a pszichometrikus para-
digma egyik fő érdeme annak a mindennapokban gyökerező megfigyelésnek 
teoretikus igényű általánosítása, hogy más-más individuumok és más-más tár-
sadalmi csoportok (így a „laikusok”, illetőleg a „szakértők”) másképpen észlelik 
és értékelik ugyanazt a kockázathordozót, s eltérő jelentéseket tulajdonítanak 
neki.241 A kutatók szükségesnek tartották, hogy vizsgálataik során túllépjenek 
a kvantitatív szemléletmódon, hiszen a kockázatok észlelésekor a kvalitatív je-
gyek („rettenetesség”, „ismeretlenség”) is releváns, a megítélést befolyásoló té-
nyezők.

A kockázatészleléssel foglalkozó tanulmányok célja abban áll, hogy kialakít-
sanak egy empirikusan támogatott kockázatstruktúrát vagy -taxonómiát, ami 
az általános megértésre és a  társadalmi reakciók előrejelzésére használható. 

236 Slovic, Peter, 1987, Perception of risk’, Science, vol 236, no 4799, 280–285.
237 Royal Society, 1992, Risk: Analysis, Perception and Management, London, Report of Royal 

Society Study Group.
238 Short, J. F. 1987. ‘The social fabric of risk: Toward the social transformation of risk analysis’, 

American Sociological Review, vol. 49, 711–725.
239 Cutter 1993, Scare of the Week: Risk Perception and Behaviour = Living with Risk: The 

Geography of Technological Hazards, New York, Edward Arnold, 11–32.
240 Royal Society, 1992, i. m.
241 Fischoff et al., 1978. ‘How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes toward 

technological risks and benefits’, Policy Science, vol. 9, 127–152.
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A kockázatészlelés ebben a feltevésben egyet jelent az ösztönös kockázat-meg-
ítéléssel. A kockázattaxonómiával, amit mentális térképnek is neveznek, bizo-
nyos kockázatokkal (például atomerőmű) szembeni extrém ellenkezéseket és 
más kockázatokkal (például dohányzás, autóvezetés) szembeni közömbös be-
állítottságokat lehet magyarázni. Az átlagpolgár kockázathoz kapcsolódó men-
tális struktúrájának feltárásával az a cél is összekapcsolódik, ami a szakértők és 
laikusok értékelései közötti eltérésen alapulhat. E feltevés képviselői a kezdetek-
től azt a szándékot követik, hogy a megszerzett tudással a laikusok, a műszaki 
szakértők és a döntéshozók között javítsák a kockázat-információk kommuni-
kációját. A kockázatészlelés és kockázat-elfogadás mélyreható megértése nélkül 
még az egyébként jól kigondolt politikák is hatástalanok maradnak.

A veszélyes helyzetekben való viselkedésnek és cselekvésnek a hétköznapi 
ösztönös kockázatészlelés és értékelés az alapja. A kockázat műszaki, kvanti-
tatív definíciója (a valószínűség mértéke és a biztos esemény hiánya) nem se-
gít leírni a kockázatot annak társadalmi összefüggésében. Döntéseinket sokkal 
inkább az észlelt világ, mint a műszaki, kalkulálható kockázat határozza meg. 
A kockázat kvalitatív dimenziója segít a kockázat tágabb értelmezésének meg-
értésében. A kvalitatív dimenziók olyan jelzőkként vagy tulajdonságokként de-
finiálhatók, amelyek összekapcsolódnak a kockázat forrásával, amelyek azután 
beépülnek a kockázat értékelési folyamatába.

Paul Slovic, a pszichometriai paradigma egyik alapítója szerint e vizsgálatok 
legfőbb jellegzetessége a kockázatfogalom „perspektívába helyezése”: a kocká-
zatok értékelésekor az egydimenziós statisztikákon túl különböző kvantitatív és 
kvalitatív jellemzőket is figyelembe vettek.242 A kockázatkutatás korábbi fázisá-
ban, amikor a szakértők az „objektíve” megállapított képlet alapján pontosan 
„kiszámították” egy-egy technológia, tevékenység kockázatának mértékét, föl 
sem merült az a probléma, hogy a társadalom nagyobbik, nem szakértő része 
esetleg más módszereket használ ugyanezen kockázathordozók értékelésénél. 
Csak a pszichometrikus paradigma áttörésével, az egy-egy társadalomban lé-
tező eltérő kockázatpercepciók vizsgálatával vált mindenki számára látható-
vá, hogy egy konkrét kockázathordozó kapcsán releváns különbségek vannak 
a szakértők csoportja és a „laikusok” értékelése között, s ez adott esetben tár-
sadalmi konfliktusokhoz, vitákhoz vezet. A pszichológiai tanulmányok a tech-
nológiák bevezetésekor fellépő konfliktusos, illetőleg elfogadó viselkedéshez 
kapcsolódtak, s elutasították azt a mérnöki szemléletmódot, mely túlságosan 
elkötelezte magát a kérdéses technológia mellett, s nyíltan vagy burkoltan az 
elfogadás mellett érvelt.

242 Slovic, 1987, i. m.; Slovic P., 1993, Perceived Risk, Trust and Democracy, Risk Analysis, 
Vol. 13, 6., 675–682
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„Az 1980-as évek második felében kezdődtek a tervezési, és az építés-
előkészítési munkái a 9-es és 10-es tározónak. Ajkán a lakosság körében 
ellenkezést váltottak ki a tervek. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
egy „Vörösiszap” Bizottságot hozott létre. A X. kazetta tervezési ideje alatt 
több elképzelés volt a kazetta helyére, magasságára, szerkezeti kialakítá-
sára. A tervezés a folyamatosan változó igényeket csak részben követte 
műszaki tartalommal, a szakmai ellenőrzés utólag több hiányosságot azo-
nosított. A kazetta építése 1989-ben, a vörösiszappal történő feltöltése 
1998-ban kezdődött.

Ajka Város Tanácsa 1985. augusztus 30-i ülésén ötfős Ideiglenes Bizott-
ságot hozott létre a szürke-vörösiszap elhelyezésének, illetve a tervezett 
vörösiszaptér beépítésének felülvizsgálatára. A tervezettel kapcsolatban 
a Bizottság számos kritikai megállapítást tett. A tervben nem szerepeltek 
lakossági szempontok, mert azon a közigazgatási bejáráson, amely engedé-
lyezte a szóban forgó tervet, nem jelent meg a Városi Tanács képviselője.”

„…ezeket a bizottságokat azért hozták létre, mert rendkívül nagy volt 
a lakosság félelme, részben tények, részben különböző mendemondák 
nagy nyugtalanságot idéztek elő a Tósok-Beréndi városrészben…”243

A pszichometriai paradigma mint kinyilvánított preferencia arra a feltételezésre 
alapoz, hogy az egyének önálló, értelmes válaszokat tudnak adni nehéz, össze-
tett kérdésekre és a kinyilvánított kockázat-megítélés és annak meghatározói 
alkalmas tapasztalatok segítségével mérhetők lesznek.

Slovic csoportjainak első vizsgálata azt mutatta, hogy egy sor kockázatforrás 
különböző jellemzői korrelálnak egymással. Bizonyos kockázatokat, amelyeket 
önkéntesnek minősítettek, jellemzően ellenőrizhetőnek is érzékeltek. A kér-
dőívben a megkérdezettek számszerűen mérhető kockázatértékelést végeztek 
a különböző veszélyekhez és adatokat rendeltek az elvárt szabályozási szinthez. 
Minden kockázatforrást bizonyos kockázatokra jellemző tulajdonságok figye-
lembevételével kellett megítélni, amelyeket fontosnak tartottak a kockázatész-
lelésnél: az önkéntes kockázatátvétel, félelem (katasztrófapotenciál, félelme-
tesség), tudás, a kockázatok észlelhető ellenőrizhetősége, a kockázatforrások 
társadalmi hasznossága, a lehetséges halálos áldozatok száma, a haszon és a le-
hetséges károk megoszlása stb.

Az észlelt kockázat, az észlelt haszon és a kockázat elfogadása közötti kap-
csolat nem közvetlen, az elfogadást egyéb jellemzők is befolyásolják.244 Az egyéb 
befolyásoló jellemzőket egy faktoranalitikus vizsgálat két fő faktorba sorolta: az 
ismeretlenség és a rettegettség faktorába.

243 Szirmai Viktória–Lehoczki Zsuzsa, 1988. Környezetállapot és érdekviszonyok Ajkán – 
esettanulmány, Budapest.

244 Fischhoff, Slovic et al., 1978, i. m., 246.
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32. ábra. Az ismeretlenség és a rettegettség faktora245

Az adatok elemzéséből azt a következtetést vonták le a kutatók, hogy egy bal-
eseti esemény jelzésértéke (azaz, ha azt további lehetséges és kiszámíthatat-
lan balesetek vagy katasztrófák előhírnökeként észlelik), súlyosabb társadalmi 
megítélés alá esik, mintha egy nagyobb kárt okozó, de kisebb jelzésértékkel bíró 
esemény következett volna be. Az emberek számára tehát a kockázatosság töb-
bet jelent a balesetek várható számánál. A laikusok, bár nem mindig rendelkez-
nek elegendő információval, mégis összetettebben látják a kockázatokat, mint 
a szakértők, hiszen különböző „minőségi” szempontokat is figyelembe vesznek, 
így véleményük nem hagyható figyelmen kívül a kockázat társadalmi keze- 
lésekor.

245 Forrás: Slovic, Fischhoff, Lichtenstein, 1986. The psychometric study of risk percep-
tion = V. R. Covello, J. Menkes and J. Mumpower (eds), Risk Evaluation and Management, 
Plenum, New York, 3–24.
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A kockázat kulturális nézőpontja

Az utóbbi években antropológusok és kultúraszociológusok sugallták, hogy 
a kockázatokra adott társadalmi válaszokat a kulturális hiedelmek mintázatai-
nak prototípusai határozzák meg.

Az úgynevezett kulturális elmélet alapját Douglas és Wildawsky246 dolgozta 
ki, akik a kockázatfelfogás kultúrafüggőségét részletekbe menően tanulmányoz-
ták. Az általuk írt művek nagy hatást gyakoroltak a kockázatkutatás területére, 
mivel új szempontot, a kultúrafüggőség szempontját terjesztették el igen széles 
körben. Világosabban kidolgozva tartalmazza az elméletet Thompson, Ellis és 
Wildawsky 1990-ben ugyanezzel a címmmel megjelent könyve.

A feltevés alapkérdése az, miért keltik fel bizonyos, kiválasztott veszélyfajták 
a figyelmünket és mások miért nem? Milyen alapon döntenek emberek arról, 
hogy melyik kockázatot veszik komolyan és melyiket hanyagolják el, amikor ma 
még senki sem tudhatja, hogy melyik kockázatokat fogják most, vagy a jövőben 
szembeállítani egymással?

A kulturális elmélet alapvető feltevése abban áll, hogy különböző társadalmi 
formák léteznek, és minden egyes társadalmi szervezet a saját világlátását állítja 
elő, beleértve a természeti környezetet is. Ez a szelektív nézet meghatározza 
a figyelemreméltó veszélyek kiválasztását.

Azt hangsúlyozzák, hogy a „normálisról”, vagy az „abnormálisról” vallott fel-
fogás kultúrához kötött, így a kockázatról kialakított hiedelmek a kultúra részét 
képezik. Douglas és Wildawsky azt hangsúlyozzák, hogy az emberek reakciói 
társadalmi helyzetüket tükrözik, a  kockázatfelfogás nem egyéni pszichológi-
ai jellegzetességektől, hanem társadalmi csoportok kulturális beállítottságától 
függ. Az értékek a társadalmi pozíciók függvényében fogalmazódnak meg, és 
a társadalomban a hatalom érvényesítési lehetőségeinek függvényében a cent-
rumhoz és a perifériához tartoznak az egyének. Míg a centrum számára a piac 
és a nagy szervezetek diktálta individuális és hierarchikus értékrendszer a meg-
felelő, addig a perifériára egyfajta szektás kultúra jellemző, s ez a periféria egyút-
tal a kockázatokra is sokkal érzékenyebb. A kulturális elmélet értelmében a koc-
kázatészlelés kutatása megpróbálja feltárni, hogy a  társadalmi élet különböző 
jellemzői az egyénekből milyen félelmeket hívnak elő.

246 Douglas és Wildawsky, 1982, Risk and Culture: An Essay on the Selection of Techno-
logical and Environmental Dangers, University of California Press, Berkeley.; Thompson, M.,  
Ellis, W. and Wildavsky, A. (1990), Cultural Theory, Westview Press, Boulder.
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Sérülékenység

A sérülékenység alatt az egyének, közösségek és az ő materiális (utcák, épületek) 
és nem materiális (társadalmi hálózatok) szerkezeteiknek katasztrófák általi sé-
rülékenységét értjük. A különleges esemény fellépésének becsült valószínűsége 
és a sérülékenység eredője jelzi a kockázatot. A sérülékenység egyike a kataszt-
rófák és hatásaik megértéséhez szükséges kulcsfogalmaknak.

A sérülékenység okaihoz és dimenzióihoz, mint például a sérülékenység mér-
hetősége, számos különböző nézetet fogalmaztak meg. A sérülékenység kon - 
cepciójával nemcsak a  lehetséges károkat lehet megérteni, hanem a  kataszt-
rófákkal szembeni reagálóképességet is. Konszenzus mutatkozik abban, hogy 
a sérülékenységet maga az ember hozta létre, nem egyszerűen a sors által adva 
létezik a világban. Egyetértés van abban is, hogy a katasztrófák mérséklése a se-
bezhetőség mérséklését is jelenti és fordítva.247

A sérülékenység fogalma természetesen nemcsak időjárási, hanem vala-
mennyi természeti és ember által előidézett veszélyre vonatkozóan definiálható. 
A fogalom különféle szinteken, az érintett egyének, közösségek, szervezetek, 
rendszerek szintjén is értelmezhető. A sérülékenység összetevői között meg 
szokták egymástól különböztetni

1. az ellenálló képességet és
2. a hatásokkal való megbirkózás képességét.

Az előbbi azt fejezi ki, hogy az adott egyén, közösség, szervezet vagy rendszer 
milyen mértékben tudja megelőzni/enyhíteni a  károkat, és fenntartani saját 
működését. Az utóbbi viszont azt a képességet mutatja, hogy az érintett a kár 
elszenvedését követően milyen hatékonysággal tudja helyreállítani saját műkö-
dőképességét.

A kockázatészlelés és a sérülékenység kapcsolata

Tekintettel a sérülékenység társadalmi és gazdasági tulajdonságaira, a kocká-
zatészlelés fogalma ennek megértésében is döntő. Ebben az összefüggésben, 
a felkészültség nézőpontja, amit mindig a társadalmi érzékenységi indikátorok 
összefüggésében vitatnak, speciális szerepet játszik.

Az emberekre káros hatások széles körét öleli fel, az egészségüket, a tulaj-
donukat, az infrastruktúrát, a  kulturális örökséget, az ökológiai rendszert, az 
ipari termelést és az érintett gazdaság teherbírását. A károk egy része kifejez-
hető pénzügyi értelemben, mások – az úgynevetett eszmei károk – gyakran 

247 Alexander, J. 1996, ‘Critical reflections on reflexive modernization’, Theory, Culture and 
Society, vol. 13, 4,, 133–138.
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nem pénzügyi mértékegységben fejezhetők ki, például az elveszett emberéletek 
száma, a szennyezéssel érintett ökoszisztéma mérete stb. A károk csoportosít-
hatók közvetlen és közvetett kártípusok szerint is. Közvetlen kárnak nevezünk 
minden olyan kárt, amely az ember, a vagyontárgyak és a környezet közvetlen 
fizikai kapcsolatára vonatkozik. Ez a kategória magában foglalja az épületek-
ben, a gazdasági javakban és a gátakban esett károkat, a mezőgazdaságban a ter-
ményeket és az állatállományt ért károkat; az emberi élet kárait, a közvetlen 
egészségi hatásokat és az ökológiai rendszer szennyeződését. A közvetett vagy 
következményi hatások magukban foglalják azokat a károkat, amelyek további 
következményekként keletkeznek, valamint ide sorolják a gazdasági és társadal-
mi cselekvések összeomlását is.

A károk aktuális mértéke az érintett társadalmi, gazdasági és ökológiai rend-
szer sérülékenységétől is függ; szélesebben meghatározva a kockázatos esemény 
károsító hatásától.248 A sérülékenység fogalmát sokféleképpen használja a szak-
irodalom. Három fő gondolati iskolát lehet megkülönböztetni. Az első a biofi-
zikai kockázatoknak való kitettségre fókuszál, beleértve a kockázatos feltételek 
elosztásának, a veszélyes övezetek ember általi elfoglalásának; a kockázatos ese-
mény által okozott veszteség fokának elemzését; valamint maguknak a kockáza-
tos események hatásainak és jellemzőinek elemzését.249 A második iskola a koc-
kázatok társadalmi összefüggéseit tekinti és összefüggésbe hozza a társadalmi 
sebezhetőséget a közösségek megbirkózási válaszaival; beleértve a társadalmi 
ellenálló-képességet és rugalmasságot a kockázatokkal szemben.250 A harma-
dik iskola kombinálja mindkét megközelítést és a sebezhetőséget úgy definiálja, 
mint a hely kockázatát, amelyik tartalmazza a biofizikai kockázatokat, valamint 
társadalmi választ és akciót.251 Az elmúlt években a harmadik iskola jelentősége 
növekedett.

A vörösiszap-katasztrófában érintett településeken élők számára a kocká-
zatészlelést alapvetően a 2010-ben bekövetkezett katasztrófa határozza meg. 
Bármilyen módon károsultak vagy „csak” az érintett településeken éltek, a ka-
tasztrófa hatása hosszú időre meghatározta veszélyérzékelésüket.

Empirikus vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a katasztró-
fák hatását meghatározó legfontosabb változók a kitettség mértéke és a földrajzi 

248 Cutter 1993, Scare of the Week: Risk Perception and Behaviour = Living with Risk:  
The Geography of Technological Hazards. New York, Edward Arnold, 11–32.; Mitchell, 1989, 
Whether and when? Probability and timing of incumbents' entry into emerging industrial sub-
fields, Administrative Science Quarterly, 1989 – JSTOR

249 Heyman, 1991; Alexander 1996. i. m.
250 Blaikie et al., 1994, At Risk, London–New York, Routledge.; Watts and Bohle, 1993, 

"The space of vulnerability: the causal structure of hunger and famine", Progress in human geogra-
phy, 17(1), 43–67.

251 Cutter, 1993, i. m. 



elhelyezkedés. A társadalmi sebezhetőség legfontosabb indikátorainak bizo-
nyultak:
• az egészség,
• az iskolázottság,
• a megtakarítások,
• a kölcsönkérési képesség,
• a közösség tagjaiba és az intézményekbe vetett hit,
• a társadalmi kapcsolatok és az intézmények felkészültségéről alkotott elkép-

zelések.

A katasztrófák kockázatának észlelési és értékelési módjai, valamint az azokra 
adott közösségi, társadalmi válaszok az előző felsorolásban szereplő tényezők-
kel és az érintettséggel hozhatók összefüggésbe.

A kérdőíves vizsgálatok eredményei alapján összefüggéseket találtunk szá-
mos feltételezett sérülékenységi változó és a károk között. A társadalom szá-
mára a kockázatok közötti körültekintő választáshoz nem elegendő, ha csak 
a tudományos kockázatértékelés eredményeit veszik figyelembe. Ha komplex, 
bizonytalan és félreérthető kockázatokkal van dolgunk, fontos, hogy a fizikai 
következményeket jelző adatokat egészítsük ki a másodlagos hatásokra vonat-
kozó adatokkal, beleértve a kockázatra adott társadalmi válaszokat és a kocká-
zatészlelést is.

(Tóth László felvétele. Eredetije a Zrínyi Média Kft. tulajdona.)
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A KUTATÁS MÓDSZERTANA

A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos eddigi tudományos elemzések ökoló- 
giai, biológiai, természetföldrajzi, környezetvédelmi szempontból kerestek ma-
gyarázatot a katasztrófa okaira és szolgáltattak eredményeket a következmé-
nyekre vonatkozóan. Ugyanakkor nagyon keveset tudunk társadalomtudományi 
szempontból a katasztrófa-elhárítás és humanitárius segítségnyújtás hatásairól; 
a részt vevő szervezetek tevékenységéről és azok megítéléséről; a közösségi fej-
lesztések szükségességéről és hatásairól.

A problémafelvetéssel összhangban a kutatás elsődleges célja az volt, hogy 
komplex módszertannal feltárjuk és elemezzük a devecseri kistérség, illetve az 
érintett települések demográfiai, társadalomstatisztikai, szociális és gazdasági, 
munkaerőpiaci helyzetét.

Módszertanilag a katasztrófa és humanitárius programok hatásvizsgálata 
Magyarországon hasonló kihívásokkal és problémákkal küzd, mint az 1990-es 
években a nemzetközi humanitárius szervezetek hatásvizsgálata. A katasztró-
fa vagy humanitárius programok hatásvizsgálata során komplex – az összes 
érintett (stakeholder) és résztvevő – vizsgálatára eddig még nem került sor, és  
a módszertan kidolgozása inkább egyes részterületeken mutatott fel eredmé-
nyeket.

Mindebből kiindulva a kutatásban a stakeholder-analízist a humanitárius 
szervezetekre vonatkozólag alkalmaztuk, amit kiegészítettünk kvantitatív és kva- 
 litatív módszerekkel.

A kutatás során alkalmazott kvantitatív módszer, a kérdőíves megkérde-
zés 180 fő közvetlen károsultra, és 180 fő közvetett károsultra terjedt ki. Köz-
vetlen károsultnak tekintettük a kutatásban azokat a családokat, akiknek a há-
zát és mindenét elvitte a vörösiszap, ezért új házat kaptak a lakóparkban vagy 
használt ingatlant vásároltak a településen, illetve teljes körű ingóságpótlásban 
részesültek. Rajtuk kívül közvetett károsultnak tekintettünk a három települé-
sen élő minden lakost, akik – ha más formában is – szintén elszenvedői voltak  
a vörösiszap-katasztrófa következményeinek.

A kérdőíves megkérdezés főbb témakörei a következők voltak:
• A célcsoportok demográfiai és társadalomstatisztikai jellemzői,
• foglalkoztatási- és munkaútja, szociális, mentálhigiénés helyzete a katasztró-

fa előtt és a katasztrófa óta eltelt időszakban.
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• A kárenyhítésben részt vevő szervezetek (segélyszervezetek, önkormányza-
tok, a Magyar Kármentő Alap Kármentő Bizottsága) ismertsége, együttmű-
ködésének megítélése a célcsoportok által.

• A károsult települések, illetve a térség társadalmi, gazdasági, környezeti, és 
szociális rehabilitációjára irányuló programok elfogadottsága és hatása a cél-
csoportok jövőképére.

• A közvetlenül és közvetetten károsultak körében az általános és személyközi 
bizalom, a segítő kapcsolatok megléte a katasztrófa különböző fázisaiban és 
jelenleg.

A kutatási minta egyik almintáját alkotó közvetlenül károsultakat az önkor-
mányzatok részéről átadott címlista alapján kerestük meg. A közvetetten ká-
rosultak kiválasztása véletlen sétával történt. A séta kezdőpontjait a település 
azon részén jelöltük ki, ami nem károsodott. A háztartásfő kiválasztásánál tö-
rekedni kellett arra, hogy női és férfi válaszadók ugyanolyan számban válaszol-
janak.1

Mind a három településen kiküldtünk értesítést (szórólap, illetve a városi 
honlapon hirdetés) a kutatásról. Minden kérdezőbiztos megbízólevéllel és kitű-
zővel volt ellátva.

A kérdezőbiztosok felkészítésére 2013. március 8-án oktatást tartottunk a de - 
vecseri városi könyvtárban, melyen a polgármester is részt vett és ismertette  
a kutatás jelentőségét. Az adatfelvételre 2013. március 8–23. között került sor.

Az adatfelvételt követően elkezdődött a kérdőívek adatainak számítógépes 
rögzítése és az adatbázis kialakítása. Április közepén elkészült az adatbázis és 
megkezdődött a különböző témakörök szerint az adatok feldolgozása, elemzése.

A kvantitatív módszereken belül online kérdőíves megkérdezést végeztünk  
a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő önkéntesek körében azzal a cél-
lal, hogy az önkéntesek rekrutálása, foglalkoztatása milyen problémákat vetett 
fel, illetve milyen eredményekkel járt a humanitárius programok lebonyolítása 
során. A kérdőívet a www.vorosiszap-kutatas.hu internetes oldalon tettük köz-

1 Az instruktor által kijelölt utcákban kellett a kérdezetteket keresni. Az első háztartást tet-
szés szerint választhatta meg a kérdezőbiztos. Ha elkészült az interjú, a hatodik háztartásban 
próbálhatott újabb kérdezettet keresni. Ha abban a háztartásban nem volt a mintának megfele-
lő személy vagy megtagadta a válaszadást, akkor az eddigi menetirányt követve minden háztar-
tásban kísérletet tehetett a kérdezésre. Ha viszont megint elkészült egy interjú, akkor ismét hat 
háztartást (lakást) ki kellett hagyni, mielőtt az újabb válaszolót kereste. Függetlenül attól, hogy 
családi házak vagy többlakásos házak között kérdezett, sikeres interjú után a hatodik háztartásba 
csöngethetett be.

Ha egy háztartásban több potenciális válaszadó volt, akkor a célszemélyt az ún. következő 
születésnap módszerével választjuk ki. Ennek lényege, hogy a felkeresett háztartás háztartástagjai 
közül – teljes háztartásról beszélünk – azt a személyt kérdeztük meg, akinek a megkeresés idő-
pontjához viszonyítva a jövőben legközelebb esik a születésnapja.
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zé, melyet kifejezetten a kutatás céljára vásárolt domain-néven regisztráltunk. 
A kérdőív kitöltésére a felhívásokat az önkormányzatokon, segélyszervezeteken 
keresztül is közzétettük, illetve a facebook közösségi portálon is létrehoztunk 
egy önálló oldalt a kutatásnak. A facebookon keresztül is folyamatosan hirdet-
tük a kérdőívet. A kérdőív kitöltésére 2013. március 1-jétől április 20-ig volt 
lehetőség. Ezt összesen 863 fő tette meg. Sajnos a kitöltés hiányosságai miatt 
289 fő válaszait tudtuk úgy figyelembe venni, hogy azok az elemzésbe is bele-
kerültek.

A kvalitatív vizsgálati módszerek célja egyrészt az volt, hogy fontos hát-
térinformációval szolgáljanak a kérdőíves megkérdezés eredményeinek értéke-
léséhez, illetve feltárhatóvá váljanak a különböző érintettek közötti manifeszt és 
látens kapcsolatok.

A mélyinterjús vizsgálat a vörösiszap-katasztrófa helyszínén dolgozó szer-
vezetek (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  
Katolikus Karitász, Magyar Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Reformá-
tus Szeretetszolgálat) operatív és helyszíni munkatársainak (12 fő) megkérdezé-
sén alapult.

A mélyinterjús vizsgálat kérdései kiterjedtek a humanitárius koordinálásra, 
a szervezetek közötti együttműködés vizsgálatára, a segítségnyújtás egyes sza-
kaszainak elemzésére, a segélyezési (ingóságpótlási) módszerek bemutatására, 
a károsult és a nem károsult lakosság megsegítésének formáira, illetve a rehabi-
litációs programok hatásainak értékelésére.

A félig strukturált interjúk során a közvetlenül és közvetetten károsult la-
kosság személyes történeteinek megismerésére törekedtünk. Az interjúalanyok 
megkeresése a kérdőíves adatokra támaszkodó szakértői kiválasztás nyomán 
történt.

A félig strukturált interjúkra 2013. március 15–24 között, míg a mélyinter-
júkra 2013. január és február hónapokban került sor.

A kvalitatív módszerek között alkalmaztuk az úgynevezett fókuszcso- 
portos vizsgálatot. Ez a módszer a helyi közösségek ismert és elismert képvi-
selőinek közös vélemény- és jövőkép vizsgálatára irányult. A vizsgálat elsődle-
ges célja a közösségfejlesztés irányainak meghatározása, továbbá a környezeti, 
egészségi, lelki traumák közösségi feldolgozásához nyújtott segítségi forrá- 
sok, az új lakóközösségek és a települések problémáinak csoportos feltérképe-
zése volt.

A minél árnyaltabb kép kialakítása miatt összesen öt csoportot szerveztünk, 
melyekbe az érintett három település intézményvezetőit, civil szervezeteinek 
képviselőit és a lakosság érintett képviselőit hívtuk meg.

A fókuszcsoportokat 2013. március 22-én bonyolítottuk le Devecserben és 
Kolontáron a következő bontásban:
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2013. február 22. péntek 11 óra  
Intézményi fókuszcsoport – Devecser, Művelődési Ház 

2013. február 22. péntek  
14 óra  

Civil Szervezetek  
Devecser  

(Devecser, Művelődési Ház)

2013. február 22. péntek  
14 óra  

Intézményi csoport  
Kolontár – Somlóvásárhely  

(Kolontár, Polgármesteri Hivatal)
2013. február 22. péntek  

16 óra  
lakossági csoport  

Devecser  
(Devecser, Művelődési Ház)

2013. február 22. péntek  
16 óra  

lakossági csoport  
Kolontár – Somlóvásárhely  

(Kolontár, Polgármesteri Hivatal)

A fókuszcsoportokban a következő témákat beszéltük meg a jelenlévőkkel:
• Az intézményi és civil csoportokban a részt vevő intézmények bemutatása, 

szerepük a katasztrófa elhárítása, majd az újjáépítés idején. Kikkel működtek 
együtt, milyen módon?

• Milyen problémákat látnak településükön? Mennyi ebben a katasztrófa ho-
zadéka?

• Milyen település lett – gazdasági, társadalmi, közösségi szempontból – De-
vecser, Kolontár, Somlóvásárhely a vörösiszap-katasztrófa után?

• Milyen jövőképe van a településnek és az intézményének – pozitív szcenárió, 
negatív szcenárió.

A lakossági csoportokban a következő témákat érintettük:
• Településük szubjektív jellemzése a katasztrófa előtti állapotban
• A katasztrófa megélése. Volt-e „pozitív” vagy „negatív hozadéka a katasztró-

fának?
• Milyen település lett – gazdasági, társadalmi, közösségi szempontból – De-

vecser, Kolontár, Somlóvásárhely a vörösiszap-katasztrófa után?
• Milyen jövőképe van a településnek és intézményének – pozitív szcenárió, 

negatív szcenárió.

A fókuszcsoportokon elhangzott véleményeket név nélkül összesítettük és azok 
segítettek a problémák megértésében, súlypontozásában, illetve a kérdőív kér-
déseinek pontos megfogalmazásában, egy részük pedig beépült a tanulmányba is.

Forrás és dokumentumelemzéseket alkalmaztunk, amelyek alapján vizs-
gáltuk a Kármentő Bizottság döntéseit, a megvalósuló közösségi fejlesztéseket, 
illetve azok hatékonyságát.
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Az adatbázis-elemzést a jelenlegi devecseri kistérség egészére és an-
nak településeire végeztük el évtizedes visszatekintésben úgy, hogy az el-
múlt évekre, évtizedekre visszamenőleg is kiemeljük az új kistérség jellemzőit, 
mely eddig ilyen komplex formában nem jelent meg a hivatalos statisztikákban. 
Emellett az iszapkatasztrófa által közvetlenül érintett települések jellemzését 
végezzük el ugyancsak évtizedes visszatekintésben, az új, devecseri kistérség 
egészéhez és a megyei adatokhoz viszonyítva.

A felhasznált adatok egyrészt a 2011-es és a korábbi népszámlálásokból szár-
maznak, továbbá a KSH településenkénti adatsoraiból (TSTAR), amelyek a leg-
több mutató tekintetében éves gyakorisággal jelennek meg, jelenleg a 2011-es 
adatok a legfrissebbek. Így tehát az elérhető legfrissebb összegző statisztikai 
adatokat használtuk fel az elemzés során.



(Tóth László felvétele. Eredetije a Zrínyi Média Kft. tulajdona.)
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EPILÓGUS

Ma, közel négy és fél évvel a vörösiszap-katasztrófa után Devecser rendezett vá-
ros képét mutatja. A város – külsőleg – az elmúlt három évben olyan fejlődésen 
ment keresztül, amiben az elmúlt 30 évben alig volt része: új utak, járdák épül-
tek, rendezetté vált a főtér, felújított középületek sora fogadja az odalátogatókat.

Már a katasztrófa első évfordulójára elkészült az emlékpark, az új posta 
és rendőrőrs épülete, nem sokkal később pedig az új lakópark. Továbbá, csak 
a legfontosabbakat említve, megújult az általános iskola, a szakiskola épülete, 
a sportpálya az új öltözővel, és – nem kis viharok árán – egy új buszpályaudvart 
is kapott a város.

Négy és fél év múltán a vörösiszap-katasztrófának ma már semmilyen külső 
nyoma nem tapasztalható Devecserben, még a kastélykert öreg fáiról is eltűntek 
a majd’ embermagasságig emelkedő vörösiszap nyomai.

Az ipari park kialakításával Devecser a „lehetőségek városává” kívánt válni, 
a jó földrajzi elhelyezkedésére, a szabad vállalkozásizóna-besorolásra, az ipari 
park kiépített infrastruktúrájára, a  jelentős munkaerő-kínálatra, a helyi szak-
képzésre, az alacsony átlagkeresti szintre és nem utolsósorban a talajszennye-
zettségtől mentesített területekre hivatkozva. A 2012-es hírek még több vállal-
kozás betelepüléséről szóltak, de ezekből ez idáig kettő valósult meg, körülbelül 
60-80 embernek munkát adva. 2015 februárjában a város új polgármestere 
megállapodást írt alá egy új beruházásról, amely csaknem hatmillió euróból, 
azaz majd’ kétmilliárd forintból valósul meg két éven belül, és 40 fő foglalkozta-
tását teszi lehetővé.1

A főként cigányoknak kereseti lehetőséget adó „Lomis”-piac még működik, 
de sokak szerint a „lomizás” leáldozóban van. A többszöri tulajdonosváltás és 
a várhatóan szigorodó adóellenőrzések miatt azonban egyre kevésbé éri majd 
meg, vélik a kereskedők. Ezzel leginkább a „lomis”-hierarchia közepén, alján 
lévők vesztenek a legtöbbet, mivel a nagykereskedők már nem járnak a piacra, 
hanem viszonteladóknak adják el áruikat.

Az iskola továbbra is küzd a helyi gyerekek megtartásáért, mert az iskolás-
korúak 55 százaléka más településre – legfőképpen Ajkára – jár iskolába. Nagy 
a veszélye annak, hogy az integrált oktatás ellenére a társadalmilag, szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek szegregátumává válik az oktatási intézmény. Az 

1 http://www.hirado.hu/2015/02/19/uj-uzemcsarnokot-epit-devecserben-a-hajto-mu-kft/
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iskolában már közel két éve nincs pszichológus, mert a Máltai Szeretetszolgálat 
által finanszírozott állás betöltetlen.

Az új szociális szolgáltatásként megtelepült Biztos Kezdet Gyerekház tevé-
kenysége elfogadottá vált a településen, sőt már a teljes járás területén tudják 
nyújtani a szolgáltatást, mivel már Iszkázon és Somlószőlősön is működik Gye-
rekház.

2013-ban, negyvenkét év után Devecser újra visszakapta régi rangját, újra 
járási székhellyé vált. A városba költözött a járási hivatal, az okmányiroda, a já-
rási gyámügy, a munkaügyi kirendeltség. Az új járáshoz mint Veszprém megye 
legkisebb járásához 28 település és 14 989 lakos tartozik.

Kolontárt új út köti össze Devecserrel, mivel a katasztrófa utáni fejlesztések-
nek köszönhetően megújult e település út-, víz- és csatornahálózata. A vörös-
iszap-katasztrófa egyéves évfordulójára adták át a felújított művelődési házat, az 
orvosi rendelőt, az iskolát, a sportpályát, a magánadományból megépült tenisz-
pályát, valamint az emlékparkot, illetve a hozzá kapcsolódó tanösvényt. A tíz 
helyből álló tanösvény része az a mementónak meghagyott ház is, amely őrzi 
a pusztító vörösiszap nyomait.

Az a lassú fejlődés, ami a vörösiszap-katasztrófa előtti tíz évben jellemezte 
Kolontárt, szemmel láthatóan felgyorsult a katasztrófát követő beruházásoknak 
köszönhetően. Ahogy a helyiek fogalmaztak, „összkomfortos” településsé vált 
a falu.

Négy és fél évvel a katasztrófa után a felújított iskolát be kellett zárni az ala-
csony gyermeklétszám miatt, és ma ott áll üresen. De nem csak az iskola üres, 
hanem nagyon sok lakóház is. Azok, akik nem akartak tovább a településen élni, 
elköltöztek, és a piacképes kereslet hiányában hátrahagyták házaikat. Ha vala-
ki egy hétköznap kora délután érkezik a településre, akkor kihalt utcákat talál, 
ottlakóval alig lehet találkozni: vagy azért, mert még nem érkeztek meg a mun-
kából, vagy pedig azért, mert – főként az idősek – behúzódtak lakásaikba.

A vörösiszap-katasztrófa harmadik évfordulóján a megemlékezéseket már 
nem kísérte – a korábbiakhoz hasonló – országos figyelem. Az idő múlásával – 
főként a károsultak körében – ambivalens érzések törtek fel a megemlékezések-
kel kapcsolatban. Van, aki úgy gondolja, hogy az emberek szeretnének felejteni, 
a jelennek kell élni, és minden ilyen „csinnadrattás” emlékezés csak feltépi a régi 
sebeket. Mások pedig úgy vélik, hogy kellenek ezek az alkalmak, mert nem sza-
bad elfelejteni azt a tíz embert, aki a katasztrófa következtében halt meg, és 
nem szabad, hogy feledésbe merüljön az, ami az emberi hanyagság miatt ezek-
kel a településekkel történt.

Bármennyire szerettek volna is a devecseriek és kolontáriak a negyedik év-
fordulóra csöndesen, békében, maguk emlékezni, a 2014. évi önkormányzati vá-
lasztások miatt ismét „felkapottak”, lettek, különösen arra az egy napra, október 
4-ére.
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Az önkormányzati választások eredményeképpen új polgármestere lett De-
vecsernek, Somlóvásárhelynek, míg a kolontári polgármestert újraválasztották. 
A képviselő testületek is nagyrészt kicserélődtek mind a három településen. 
A választási kampányban – különösen Devecserben – a károsultak kártalanítá-
sa és a Kármentő Alapba befolyt összegek újrafelosztása központi témává vált. 
Ferenczi Gábor, az újonnan megválasztott devecseri polgármester „azzal kam-
pányolt, hogy rendezi az igazságtalanságokat, és minden eszközzel kicsikar-
ja a központi költségvetésből, ami még minden helyinek jár.”2 A kampányban 
meghirdetett vörösiszap-munkacsoport a választások után két hónappal állt fel 
azzal a céllal, hogy a kezeletlen, befejezetlen ügyeket lezárják, a forráshiányos 
kártérítési ügyeket megoldják. Ugyanakkor a hvg.hu számára adott interjúban3 
az új polgármester elismerte, hogy ez nem lesz könnyű dolog, mert a választási 
ígéretek teljesítésére nincsenek források.

Az már az önkormányzati választások előtt is köztudomású lehetett, hogy 
2013. június 30-án a Kármentő Alap döntéseinek sorozata lezárult, befejeződött 
a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítése és a közösségek támoga-
tása. A Kármentő Bizottság 2014. január 9-én ülésezett utoljára. Ekkor fogadta 
el a 2013. évi és a teljes tevékenységre vonatkozó záró beszámolókat, valamint 
a könyvvizsgálói jelentéseket, illetve határozott az Alap számlaszámának meg-
szüntetéséről.

Amennyiben az önkormányzati választások utáni közhangulatot szeretnénk 
megragadni, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy Devecserben nagyfokú várakozás 
van az emberek körében. Egyrészt azért, hogy „bünteti-e” a politika a várost 
a jobbikos polgármester megválasztásáért, aminek következtében az esetleges 
fejlesztési források elapadhatnak. Márpedig a  munkanélküliség, a  leszakadó, 
elszegényedő rétegek, és a cigány–magyar együttélés problémái „időzített bom-
bát” jelentenek a település életében. Másrészt azért, mert a többség megválasz-
tott egy olyan polgármestert, aki nem helybeli, és aki résztvevője volt a Gárda 
által szervezett cigányellenes felvonulásnak. Ugyanakkor a devecseriek elmond-
ták,4 hogy a polgármester „sokat van az emberek között”, busszal jár ki Ajkáról, 
és „sokat beszélget az emberekkel”. Ezt a helyiek értékelik, különösen annak fé-
nyében, hogy a korábbi polgármester és a képviselő testület mennyire eltávolo-
dott, elszigetelődött a lakosságtól.

A vörösiszap-katasztrófáról, Devecserről, Kolontárról szóló híradások álta-
lában szeptember végén, október elején megszaporodnak az írott és elektroni-
kus médiában. Ezek a cikkek szinte kötelezően annak hangsúlyozásával zárul-

2 http://hvg.hu/itthon/20141027_devecser_jobbik_vorosiszap_mal 2014.október 27.
3 http://hvg.hu/itthon/20141027_devecser_jobbik_vorosiszap_mal 2014.október 27.
4 Sajnos, Ferenczi Gábor polgármester többszöri megkeresésünkre sem reagált, ezért az 

ő álláspontját nem tudtuk megismerni, sem a település jelenét, sem jövőjét illetően.
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nak, hogy mennyire nincsen békesség az ott élők lelkében és szívében.5 Fontos 
hangsúlyozni, hogy ezek az általunk is feltárt problémák korábban is megvoltak, 
csak a vörösiszap-katasztrófával szétfröccsentek, sok pici katasztrófát okozva. 
Könyvünkben hangsúlyoztuk, hogy ezeken a konfliktusokon célzott közösség-
fejlesztéssel sokat lehetne enyhíteni, és ennek tudatában vannak az ott élők is. 
Talán még nem késő, hogy a fizikai-anyagi és a természeti környezet helyreál-
lítása után a helyi közösségek újraépítése is megtörténjen, amihez az ott élők 
akarata is kell.

5 Az index 2013. október 4-e cikkének címe – hatásvadászóan – „A devecseri tömegszichózis 
még mindig tart.” http://index.hu/belfold/2013/10/04/iszapomles_evfordulo/ , míg a hvg.hu 2014. 
október 27-i cikke azzal az alcímmel zárul, hogy „Nem lesz itt békesség soha már.”
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