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Képviselőcsoportja

Az Országgyűlés . ../2006 . ( . . .) OGY számú határozata

„A 2006. augusztus 20-i nemzeti ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okait és
felelőseit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról"

Az Országgyűlés azzal a szándékkal, hogy megállapítsa a 2006 . augusztus 20-i nemzeti
ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okait és megnevezze felelőseit, a kővetkező
határozatot hozza:

I. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz
létre a 2006 . augusztus 20-i nemzeti ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okainak
és felelőseinek kivizsgálására .

II. A vizsgálat tárgya, annak tisztázása, hogy :

1 . Mely kormányzati szerv, mikor és konkrétan mire vonatkozóan indított vizsgálatot a
katasztrófával összefüggésben?

2. Van-e már olyan lezárult vizsgálat, amely megnevezett akár szakmai, akár politikai
felelőst a tragédiával kapcsolatban, és a megnevezett személyről később nem derült ki,
hogy objektív tényezők zárják ki felelősségét?

3 . Elvárható-e objektív, tényszerű és minden részletre kiterjedő vizsgálat Szilvást'
György kancelláriaminisztertől, aki személyében felelős az állami ünnepségek
megszervezéséért és lebonyolításáért?

4. Rendelkeztek-e a tűzijáték megszervezésével és lebonyolításával megbízott cégek,
illetve az állami ünnepségek biztosításért felelős állami szervek menekítési, terület-
kiürítési tervvel?

5. Hány rendőr, biztonsági őr, szervező, illetve polgárőr felelt a nagyságrendileg
másfélmilliós tömeg személyi- és vagyonbiztonságáért?

6. Hány mentőautó, rohamkocsi és mekkora mentőszemélyzet állt a szervezők
rendelkezésére a helyszínen, és milyen területi megoszlásban?

7. Hány tűzoltóautó és mekkora tűzoltószemélyzet állt a szervezők rendelkezésére a
helyszínen, és milyen területi megoszlásban?

8. Mikor, milyen úton, mely szerveknek és milyen tartalmú tájékoztatást adott az
Országos Meteorológiai Szolgálat a várható időjárásról?

9. Ki volt, illetve kik voltak azok a személyek, akik még időben leállíthatták volna a
tűzijáték lebonyolítását?

10. Hol tartózkodott a tragédia idején és az azt megelőző órákban Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök?

11 . Hol tartózkodott a tragédia idején és az azt megelőző órákban az állami ünnepségek
megszervezéséért és lebonyolításáért felelős Szilvást' György kancelláriaminiszter?

12. Hol tartózkodott a tragédia idején és az azt megelőző órákban a katasztrófavédelmet
felügyelő Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter?
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13. Hol tartózkodott a tragédia idején és az azt megelőző órákban Demszky Gábor
főpolgármester, a Fővárosi Védelmi Bizottság elnöke?

14. Lehetőséget adott-e a Miniszterelnöki Hivatal és a Nexus Kft. között létrejött
szerződés a tűzijáték átszervezésére, átalakítására, illetve más időpontra történő
áthelyezésére?

15. Ki, illetve mely személyek a szakmai, valamint a politikai felelősei a tragédiának?
16 . Van-e, és ha igen milyen jellegű jogszabály-alkotási kötelezettsége az

Országgyűlésnek, illetve a kormánynak a jövőbeni hasonló tragédiák elkerülése
érdekében?

111. A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit .

IV . A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, melynek tartalmaznia kell

a) a bizottság feladatát ;
b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ;
C) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;
d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította ;
e) a vizsgálat által érintett szerv(ek) vagy személy(ek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat

módszereire és megállapításaira vonatkozóan ;
f) javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre .

V. A vizsgálóbizottság 8 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a
képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint :

VI . A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek,
amelyről az vita nélkül határoz . A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti
képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot .

VII . A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I . valamint 11. 1- 16. pontjait
érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, vonatkozó javaslattételre . A
bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat
kérhet be. A kért adatokat az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5.) AB határozatának
figyelembevételével mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a
bizottság előtt megjelenni .
A bizottság, illetve tagjai a bizottság feladatköréhez tartozó ügyekben jogosultak megismerni
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995 . évi LXV. törvény mellékletében az
általános adatfajták körében a 13 . pontban jelzett adatokat .

VIII . A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe . Működésének költségeit
az Országgyűlés fedezi költségvetéséből .

IX. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart .

Magyar Szocialista Párt
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Budapest, 2006 . augusztus 27 .

Indokolás

A 2006. augusztus 20-án rendezett budapesti tűzijátékkal összefüggésben bekövetkezett, öt
emberéletet és több száz személyi sérülést okozó tragédia ügyében indokoltnak tartjuk, hogy
egy pártatlan országgyűlési vizsgálóbizottsági kivizsgálás során kerüljenek megállapításra a
tűzijáték megszervezésének hibái, a kapcsolódó jogi szabályozás esetleges hiányosságai, a
vonatkozó jogszabályok jogalkalmazók általi megsértése, valamint az állami vezetőktől
fokozottan megkövetelhető, az adott helyzetben általában elvárható magatartási szabályok
megsértésének ténye.

Dr. Navrac cs Tibor

	

Dr. Lázár Já os
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 87. §-a alapján, „A
2006. augusztus 20-i nemzeti ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okait és
felelőseit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról" címmel a következő
országgyűlési határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2006 . augusztus 27 .

Dr. Navrac

	

Tibor

	

Dr. Lázár János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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