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 » A környezetvédelmi miniszté-
rium a robbanás kapcsán közölte, 
hogy Marosvásárhelyen a levegő 
ammóniatartalma jóval a megen-
gedett érték alatt volt éjszaka 1 
és reggel 7 óra között. 

Népszavazást kezdeményez Soós 
Zoltán, Marosvásárhely polgármestere 
az Azomureș sorsát illetően, miután 
tegnapra virradóra robbanás történt 
a vegyipari kombinátnál. A környe-
zetvédelmi minisztérium szerint nem 
történt légszennyezés, Tánczos Barna 
tárcavezető széles körű kivizsgálást 
rendelt el az ország valamennyi vegy-
ipari üzeménél.

 » ROSTÁS SZABOLCS

R obbanás történt és tűz ütött ki tegnap-
ra virradó éjszaka a marosvásárhelyi 
Azomureș vegyipari üzemben, amit az 

egyik ammóniatermelő egység gázvezeté-
kének meghibásodása okozott. A közössé-
gi oldalakra feltöltött videófelvételeken és 
fényképeken látszanak az égbe törő lángok 
az üzemnél éjjel 1 óra után nem sokkal. A 
Maros megyei katasztrófavédelmi felügye-
lőség reggel bejelentette, hogy sikerült elol-
tani a tüzet, és veszélyes anyag nem került 
a levegőbe. A baleset következtében egy 50 
év körüli férfi  végtagtörést szenvedett, más 
sérülés nem történt. Ovidiu Maier, az üzem 
szóvivője elmondta, hogy a napokban fe-
jezték be a szóban forgó ammóniatermelő 
egység kétévente esedékes ellenőrzését, és 
szerda hajnalban volt a fokozatos újraindí-
tás, ami közben a robbanás történt.

„Nem forgott veszélyben
a lakosság biztonsága”
Az incidens nyomán belső vizsgálatot indí-
tott a marosvásárhelyi Azomureş, a válla-
lat ugyanakkor közölte, hogy mindenben 
közreműködik az érintett hatóságokkal. 
A kombinát közölte, elsődleges fontos-
ságúnak tartják az alkalmazottak és a he-
lyi közösség biztonságának garantálását, 
szerintük a műszaki incidens kezelésének 
módja is bizonyította a vészleállítási in-
tézkedések hatékonyságát. „Megértjük a 
helyi közösség aggodalmát, de biztosítunk 
mindenkit, hogy olyan intézkedések van-
nak érvényben, amelyek révén bármikor 
korlátozni lehet az esetleges műszaki in-
cidensek továbbterjedését” – szerepel a 
kombinát közleményében, amelyben azt is 
hangsúlyozzák, hogy a létesítmény betartja 
az uniós biztonsági előírásokat. Közölték, a 
robbanás a 3-as ammóniagyártó berende-
zésnél történt, a beindítás utolsó fázisában. 
A berendezés kezelői azonnal elkezdték a 
vészleállítási eljárást, majd az Azomureş 
alkalmazásában álló, illetve a megyei ka-
tasztrófavédelem tűzoltói eloltották a tüzet. 
Az üzem vezetősége állítja, hogy ammónia-
szivárgás nem történt, sem az alkalmazot-

tak, sem a lakosság biztonsága nem forgott 
veszélyben.

Soós Zoltánt, Marosvásárhely polgár-
mesterét azonban egyáltalán nem nyugtat-
ta meg a társaság közleménye. Az elöljáró 
Facebook-bejegyzésében leszögezte: nem 
tartja elfogadhatónak a vegyipari kom-
binátnak az üzemben rendszeresen elő-
forduló balesetekre adott magyarázatait, 
egyúttal sablonosnak nevezte a sorozatos 
baleseteket követő indoklásokat. A polgár-
mester tegnap délben megbeszélést folyta-
tott az üzem vezetőségével az éjszakai rob-
banásról, majd bejelentette: népszavazást 
kezdeményez a vegyipari kombinát sorsát 
illetően. Közösségi oldalára feltöltött – ro-
mán és magyar nyelvű – videójában az 
elöljáró elmondta, az Azomureș vezetői 
arról biztosították, „első és legfontosabb 
elfoglaltságuk az, hogy garantálják a gyár 
biztonságát, valamint az itt élők, dolgozók 
életét”. „Sajnos kérdésünkre nem tudtak 
százszázalékos garanciát adni arra, hogy 
a jövőben hasonló esemény megismétlőd-
het-e” – állapította meg az üzem épülete 
előtt készült videóban Soós Zoltán, hozzá-
téve: kérésére Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter szakértői testületet küld, 
hogy kivizsgálják az éjszakai incidenst, és 
megállapítsák, milyen körülmények vezet-
tek ennek bekövetkeztéhez.

Az EU-hoz fordul az önkormányzat
Marosvásárhely tavaly szeptemberben 
mandátumot nyert polgármestere beje-
lentette azt is, hogy petíciót indít a polgár-
mesteri hivatal, amelyet majd az Európai 
Unióhoz fognak eljuttatni. A kezdeménye-
zés célja, hogy az EU illetékes testületei 
vizsgáljanak ki valamennyi, az Unió tag-
államaiban működő, műtrágyát előállító 
vegyipari kombinátot, és szabják meg, mi-
lyen működési feltételek mellett tudjanak 

biztonságosan üzemelni ezek a gyárak. 
„Amennyiben ezt nem sikerül biztosítani, 
akkor helyezzék máshová, vagy zárják be 
ezeket az üzemeket” – hangsúlyozta Soós. 
Az elöljáró ezen túlmenően bejelentette azt 
is, hogy népszavazást kezdeményez a helyi 
képviselő-testület támogatásával, amely-
ben arról kérdezik meg a marosvásárhelyi 

polgárokat, mi legyen a város stratégiá-
ja a vegyi kombináttal kapcsolatosan. Az 
RMDSZ Maros megyei szervezetének elnö-
ki tisztségét betöltő Péter Ferenc ezt köve-
tően közölte, a szövetség Maros megyei és 
marosvásárhelyi szervezete támogatja egy 
helyi népszavazás kiírását, hogy a lakosság 
álláspontját, véleményét fi gyelembe véve 
lehessen meghozni a további döntéseket az 
Azomureș ügyében. A Maros megyei önkor-
mányzat vezetője aggasztónak és megdöb-
bentőnek nevezte a vegyipari kombinátnál 

történteket, amelynek kapcsán az Európai 
Bizottság környezetvédelmi biztosához, 
Virginijus Sinkevičiushoz és az EU petíci-
ós bizottságához is jelentéssel fordulnak. 
„Jelentést teszünk a helyzetről, és kérjük 
az Európai Unió állásfoglalását egy ilyen 
nagy horderejű, az itt élők biztonságát ve-
szélyeztető, környezetvédelmi kockázatot 
is jelentő kérdést illetően. Szorgalmazzuk 
továbbá egy uniós bizottság létrehozását, 
amely alaposan kivizsgálná a hasonló ese-
teket” – közölte közösségi oldalán posztolt 
bejegyzésében Péter Ferenc. Az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt marosvásárhelyi szervezete 
közben bejelentette, aláírásgyűjtésbe fog a 
kombinát bezárása érdekében.

Minisztérium: nem történt
légszennyezés
A bukaresti környezetvédelmi minisztérium 
a robbanás kapcsán szintén azzal nyugtatta 
meg a lakosságot, hogy Marosvásárhelyen 
a levegő ammóniatartalma jóval a megen-
gedett érték alatt volt éjszaka 1 és reggel 7 
óra között. A szaktárca tájékoztatása értel-
mében az incidens után azonnal kiszálltak 
a helyszínre a környezetvédelmi ügynökség 
és a környezetvédelmi őrség képviselői. Kö-
zölték, a mérőállomások adatai szerint sem 
a nitrogén-dioxid, sem a kén-dioxid, sem 
a szálló por koncentrációja nem haladta 
meg a 2011/104-es törvény által megszabott 
értékeket. Megszólalt az ügyben Tánczos 
Barna miniszter is, aki szerint széles körű 
kivizsgálásra van szükség Romániában az 
Azomureșhez hasonló üzemeknél, és erről 
egyeztetett Lucian Bode belügyminiszter-
rel is. „Az elmúlt egy hétben ez a harmadik 
tűzeset, éppen ezért alapos kivizsgálásra 
van szükség, ahol a Környezetvédelmi Őr-
ség, a Kazánok, Magas Nyomású Tartályok 
és Emelőszerkezetek Állami Felügyelete 
(ISCIR) és az Országos Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség közösen végez országos ellen-
őrzést minden ilyen jellegű helyen annak 
érdekében, hogy azonosítsuk a potenciális 
veszélyforrásokat, hogy megbizonyosod-
junk arról, hogy a megfelelő technikákat 
alkalmazzák, és betartják a hatályos törvé-
nyeket” – nyilatkozta a környezetvédelmi 
miniszter.Vészjósló füst. Kamerák rögzítették a kombinátnál éjszaka bekövetkezett detonációt
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Referendum a kombinátnál történt robbanás után
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Gyakran okoz környezetszennyezést a svájci tulajdonú üzem

Az 1962-ben épült Azomureş vegyipari üzem Marosvásárhely közvetlen határában 
található, 2012 óta a svájci Ameropa csoport tulajdonában van, és jelenleg Románia 
legnagyobb műtrágyaüzeme. Az 1100 alkalmazottat foglalkoztató üzem működése 
évek óta éles vita tárgya Marosvásárhelyen, ugyanis gyakran okoz környezetszennye-
zést a kibocsátott ammóniával, amit a vállalat szerint minimálisra csökkentettek a 
technológiai fejlesztéseknek köszönhetően. Pénteken az ország legnagyobb kőo-
laj-fi nomítójánál, a fekete-tenger-parti Năvodari településen található Petromidiánál 
volt robbanás egy meghibásodott berendezés miatt, a balesetben egy ember életét 
vesztette, öten égési sérüléseket szenvedtek.




