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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)

Elnöki bevezető

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, kedves meghívott vendégeinket, akik voltak olyan
szívesek és elfogadták a meghívásunkat. Név szerint is szeretném megköszönni Bakondi
György miniszteri biztos úrnak, Bozó Lászlónak, az OMSZ elnökének, Váradi Józsefnek, a
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság főigazgatójának és Tatár Attila
altábornagy úrnak, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, hogy voltak olyan
kedvesek elfogadni a meghívásunkat, hogy tájékoztassák a bizottságot a kialakult árvízi
helyzetről, ennek a tágabb összefüggéseiről és a védekezés helyzetéről, valamint azokról az
esetleges feladatokról, amelyeket a parlamenti bizottság magára vállalhat az
elkövetkezendőkben, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a mostanihoz hasonló katasztrofális
helyzet minél kisebb valószínűséggel fordulhasson elő a jövőben. Köszöntöm a kedves
meghívott, megjelent vendégeket, a civil szervezetek és a sajtó képviselőit.

Tájékoztatásként közlöm, hogy sajnálatos módon tegnap értesültünk arról, hogy a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakcióülést tart ma délelőtt, ezért nem határozatképes a
bizottság, tanácskozási jelleggel tudjuk elkezdeni a munkát, és a frakcióülés végeztével
remélhetőleg a fideszes képviselőtársaink is csatlakoznak a bizottság munkájához.

Tájékoztató Magyarország időszerű meteorológiai és ezzel összefüggő árvízi
helyzetéről, továbbá a védekezésről

Én nem is húznám tovább az időt, és akkor azt kérném, hogy elsőként Bakondi
György miniszteri biztos úr tájékoztasson minket röviden az új biztos feladatköréről,
lehetőségeiről, terveiről, majd ezt követően Bozó László, majd Váradi József és végül Tatár
Attila, úgy tudom, hogy ppt vetített képes előadással is fogják bemutatni, hogy hogyan áll a
helyzet, az árvízi helyzet és milyen lehetőségek vannak.

Úgyhogy én akkor megadom a szót Bakondi György miniszteri biztos úrnak, még
egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.

Dr. Bakondi György tájékoztatója

DR. BAKONDI GYÖRGY, az árvízi védekezés irányítására kinevezett miniszteri
biztos: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! Péntek délután a
kialakult vízügyi, ár- és belvízi helyzet és a vízügyi előrejelzések alapján a kormány ülésén
úgy döntött, hogy további gyors intézkedésekre van szükség, és felkértek arra, hogy ennek a
védekezésnek, majd pedig a helyreállításnak a koordinációját végezzem. Részt vettem ezen a
kormányülésen, és ezt követően számos intézkedés került kiadásra, elsősorban véderőknek a
borsodi térségbe történő átcsoportosítására. Ez igen komoly nagyságrendet, közel tízezer
főnek az átdobását jelentette néhány óra leforgása alatt, aztán ennek meg kellett szervezni a
rendkívüli nagy léptékű logisztikai biztosítását. A logisztikai biztosítás elsősorban a
védekezéshez szükséges eszközöknek, gépi felszereléseknek és nagyon-nagyon sokfajta
anyagnak a helyszínre szállítását, deponálását, védekezéshez szükséges homok,
homokzsákok, különféle egyéb pallók és rengeteg sokfajta védelmi anyagnak a védekezés
helyszínére történő kiszállítását, a védőerők védekezési szakaszokon történő elosztását, és
először is a védőerők elhelyezésének, ellátásának, másrészt pedig a védekező települések,
illetőleg a kitelepített lakosság ellátását, mozgatását, kimentését jelentette.

Az erőfeszítések fő iránya a Hernád folyó volt az elmúlt két napban. A Hernádon
mintegy 31 védelmi körzet került kialakításra, és az oda csoportosított védőerőknek a fő
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feladata az volt, hogy ezeken a szakaszokon a gátak magasítását olyan szintre tudják hozni,
amelyet a vízügy szakirányító és szakmai szervezetei a sikeres védekezéshez szükségesnek
láttak, ez 50-70 centiméteres magasítást igényelt mintegy 60 kilométeres gátszakaszon.
Helyenként itt a gátszakasznál már járművel, sőt, néhány esetben gyalogosan is
megközelíthetetlen utak is voltak, úgyhogy nem szeretek túlozni, de bizonyos térségekben és
helyzetekben egészen heroikus küzdelmet folytattak, mondjuk derékig érő vízben cipelték ki
az emberek a homokzsákokat a védvonalhoz. Ezen erőfeszítés eredményeképpen a gátnak ezt
a 60 kilométeres szakaszát sikerült megerősíteni, és a kormánynak az volt a döntése, miszerint
a védekezés során a védelmi szakasz egyetlenegy méterét nem adjuk föl, mindent megteszünk
annak érdekében, hogy gátszakadás következtében kiterjedt, hatalmas katasztrófahelyzet ne
alakuljon ki. Ha a Hernádon a gát átszakadt volna, az mintegy tízezer embernek az életét
veszélyeztette volna, és mintegy 4,5-5 ezer magánházat öntött volna el, nem is beszélve a
mezőgazdaságot, az úthálózatot vagy középületeket érintő károkról, ezért erre
összpontosítottak a védelemben részt vevők ebben az elmúlt két-két és fél-három napban.

A vezetésirányításban, logisztikai biztosításban is határozott intézkedéseket tettünk, a
régióban körzeti megbízottam egy komoly operatív törzs élén szervezte és szervezi ma is a
védekezéssel összefüggő komplex feladatokat. Azt tudom elmondani, hogy a védekezés során
a védelemben részt vevő szakszerveken, tehát a vízügyi, a katasztrófavédelmi szerveken túl a
mozgósított polgári védelmi erők, az önkéntesek és más bevont rendvédelmi szervek és a
Magyar Honvédség erői között megítélésem szerint egy példaértékű együttműködés alakult
ki. Rendkívül komoly erőkkel vettek részt a védekezésben. A Magyar Honvédség nemcsak
közel háromezer fővel vett részt, hanem nagy szükség volt azokra a speciális eszközökre,
amelyek a vízjárást és a speciális mozgatásokat, állandó anyagszállítást is meg tudták oldani.
De a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás egészen komoly létszámmal és nagyon
dinamikusan vezetve-irányítva végezte a munkáját. Itt ad hoc döntéseket is kellett hozni,
hiszen a víz nem igazodik semmilyen előzetes tervezéshez.

Tehát nyilván ahol gátrendszerrel kapcsolatos problémák jelentkeztek, oda nagyon
gyors ütemben kellett erőket, eszközöket átcsoportosítani, és bizonyos települések áradás
általi érintettsége okán tömeges kitelepítéseket kellett végrehajtani.

Nem szeretnék most vízügyi vagy a katasztrófavédelmet érintő konkrét számadatokkal
foglalkozni. Azt mondanám azonban, hogy pillanatnyilag egyébként az ország 11 megyéjében
zajlanak védekezési munkálatok, és veszélyhelyzet van kihirdetve. Mintegy 3088 kilométer
hosszan vannak a hazai folyókon valamilyen fokú védelmi készültségben: vagy csak a vízügy,
vagy csak az önkormányzatok, vagy pedig oda vezényelt más erők is. Ebből egyébként az
igazán kiemelt tennivaló a rendkívüli készenlét, tehát a harmadfokú árvízvédelmi készültséget
meghaladó szakaszok, ez 230 kilométeren zajlik jelen pillanatban Magyarországon.

A mi eddigi helyzetértékelésünk szerint kétségtelen, hogy az árvizek a legnagyobb
károkat Borsod-Abaúj-Zemplénben, Győr-Sopron megyében és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében okozták. Ehhez járult egyébként a belvízzel elöntött területek helyzete, sok esetben
a belvízi elöntések és az árvízi elöntések összeértek. Jelen pillanatban 223 ezer hektár áll
belvízzel elöntve. Ebből 115 ezer hektár a vetés- és szántóterület. Megítélésünk szerint ebben
gyors csökkenés nem várható.

A most következő időszaknak legalább három eleme van, amelyet szeretnék a tisztelt
bizottság tájékoztatása érdekében elmondani. Az egyik az, hogy Borsod megyei súlyponttal
természetesen folytatódnak a védelmi erőfeszítések. Itt elsősorban a Sajó és a Hernád
összefolyásánál, a bizonyos delta szakaszánál elsősorban Bőcs és Sajóhídvég térségében,
Ónod térségében várhatóak még a mai napon is, éjszaka és holnap is rendkívüli erőfeszítések
annak érdekében, hogy ezeket a településeket védeni lehessen. Ezzel együtt a vízügyi
információk okán fel kell készülni arra, hogy esetleg további kitelepítésekre is sor fog kerülni.
Egyébként a mai adataink szerint az ország 113 településén 5046 fő van pillanatnyilag
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kitelepítve. Ebből Borsod-Abaúj-Zemplén nyilvánvalóan a legnagyobb arányú, 49 településen
4502 fő van per pillanat kitelepítve. Ez növekvő szám, valószínűleg - miután nekem ezt ide
írták - azóta már sajnálatos módon felfelé megváltozott... (Dr. Bakondi György telefonja
megszólal.) Elnézést, nem mertem kikapcsolni a telefonomat. A jelenlegi információnk szerint
csak Borsod megyében 26 településen 93 épület egészen biztosan összeomlott. Ebből
Felsőzsolcán - amely település a médiában sokat szerepelt - 27 épület egészen biztosan
összeomlott.

Ezek a településnevek, amelyeket most mondok, ahogy utaltam is már rá, megítélésem
szerint várhatóan az elkövetkezendő napok erőfeszítésének központjában lesznek: Bőcs,
Ónod, Onga-Ócsanálos és Sajólád. Megítélésem szerint rendelkezünk mindazon eszközökkel,
tervekkel és erőkkel, amelyek akár egy kitelepítés esetén is az élet, a vagyon védelme,
mentése érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

Szeretném elmondani azt is, hogy a kormányzat a Belügyminisztériumban létrehozott
egy operatív központot. Természetesen nem most építették, ez már réges-régen, 2002-ben
kiépítésre került. Akkoriban is ott dolgoztam, azért tudom ezt a helységet. Ide valamennyi
tárca és valamennyi főhatóság a nap 24 órájában vezényel összekötőket, így tehát egy
központból vezérelhetjük, függetlenül attól, hogy most ÁNTSZ-problémáról, vízügyi
kérdésről, mezőgazdasági problémáról van szó, vagy a Magyar Honvédség, a büntetés-
végrehajtás vagy akármelyik, a védelemben érintett főhatóság vagy minisztérium van is
érintve, vagy az ő részéről szükséges, gyors és azonnali intézkedés ennek a rendszernek a
révén olajozottan működik.

Természetesen a médiában különféle hírek jelennek meg, részben pozitívak - mármint
a mentőcsapatokról szólva pozitívak -, néha pedig más típusú információk. Egy ilyen
rettenetes helyzetben, amelyben az ott élő emberek, a kitelepített emberek vannak, akik
elveszítették az otthonukat és az életük munkájával összeszedett anyagi javaikat, nagyon
nehéz lenne elképzelni azt, hogy ne legyen problémájuk, miközben ott ülnek mondjuk
Miskolcon a sportcsarnokban, az oda készített kitelepítési eszközökön fekszenek, étkeznek és
várják a híreket az otthonukról. Ezt a 2001-es beregi gátszakadásnál megéltük. Azok a
módszerek, amelyeket itt most újra alkalmaztunk, az akkori tapasztalatokra alapozódnak,
például a katasztrófavédelem krízisintervenciós csoportja is a helyszínen van. Ők egyébként
pszichológusok, akiknek az a feladatuk, hogy valamilyen módon kezeljék azokat a
feszültségeket és emberi problémákat, amelyek egy ilyen helyzetben teljesen természetesek.

A másik, amit említeni szeretnék, az, hogy korántsem vagyunk az árvízi védekezés
végén. Minden bizonnyal a vízügyi szakterület illetékese majd el fogja mondani, hogy arra
számítunk, az elkövetkezendő időszakban az északi térségből az effektív vízügyi védekezés
feladatai lejjebb tolódnak. A mi prognózisunk szerint Szolnok térségében, a Tiszán várható a
2000-es áradási csúcsot talán megközelítő - nagyon remélem, hogy megközelítő és nem
meghaladó - árvízi csúcs, amely vélhetően már nemcsak vízügyi, szakmai erőfeszítéseket fog
igényelni, hanem a most a borsodi térségben végzett személyekkel, erőkkel való erőteljesebb
manővereket is. Tehát itt eszközökről, helikopterekről, mentőjárművekről és egyebekről van
szó. Megkezdődött ott, a térségben az ehhez szükséges eszközök deponálása, homokzsákokat
és egyéb szükséges védelmi felszereléseket helyeznek ki a településekhez, és megkezdődött
az ehhez szükséges emberi erőforrások átcsoportosításának is a megtervezése.

A borsodi térségből egyébként a védelmi erők közül a rendőrség erői voltak jelen.
Körülbelül hatezer fővel volt jelen a rendőrség, és azt mondhatom, hogy példa értékű

helytállást tanúsítottak azok a rendőrök, akik ott napokon keresztül nagyon rossz
körülmények között dolgoztak. A rendőri védelmi erők 20 százalékát kivontuk az éjszakai és
a ma reggeli órákban, hiszen nekik a közbiztonsági feladatok ellátását kell biztosítani,
ahonnan el lettek vonva, oda vissza kellett menniük. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a
védelmi erőket úgy fogjuk csökkenteni, ahogy a helyzet majd ezt lehetővé teszi, és ezen belül
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is mindenekelőtt a rendőrség az, amelyiknek a közbiztonsági feladatok országos ellátása okán
mindenekelőtt a kivonásukra sor fog kerülni.

Biztosíthatom a tisztelt bizottságot, hogy naprakészen, feszesen irányítva működik az
árvíz elleni védekezés. Csak egy adatot hadd mondjak, ez elég közismert adat, de azért
megemlítem: 14 millió homokzsákot használtunk fel. Azért érdekes ez a számadat, mert
2000-ben, a tiszai áradásnál 10 milliót használtunk fel, pedig az is igen nagy árvízként vonult
be a vízügyi krónikákba - itt 14 milliót. Jelen pillanatban az Európai Unió polgári védelmi
szervezeti központjától, a NATO-tól és bilaterális kapcsolatok révén Szlovákiától,
Ausztriától, Horvátországtól, Németországtól kértünk homokzsák megerősítést. Ezek egy
része már beérkezett, egy része pedig a mai nap folyamán fog megérkezni. Természetesen a
magyar gyártási kapacitásokat is messzemenően kihasználjuk a pótlás érdekében. A
deponálás, amit Szolnoknál mondtam, az nemcsak a homok meg a zsák odaszállítását, hanem
a megtöltött homokzsákok odaszállítását jelenti, tehát igyekszik a vízügyi szakma és a
katasztrófavédelem elébe menni azoknak a feladatoknak, amelyek egy ilyen
konfliktushelyzetben szükségesek.

Még egy kérdést szeretnék megemlíteni: teljesen világos, hogy a bekövetkezett károk -
néhány számot mondtam, hány épület omlott össze -, ahogy a védekezés, az intenzív
védekezés befejeződik és a víz visszahúzódása egyáltalán ezt lehetővé teszi, a kormányzat
szakszerveinek a bevonásával, elsősorban építési hatóságokra gondolok, megkezdődik az
épületkárok felmérése, illetőleg a különféle tárcák felmérik a vízvédelmi létesítményekben,
utakban, hidakban - sajnos, a hidaknál is történt itt Borsodban egy-két probléma, még a gázt is
el kellett zárni a sérülések okán - azokat a károkat, amelyek keletkeztek. Ez vonatkozik
egyébként a mezőgazdasági károkra is, az illetékes tárca az ezzel kapcsolatos felméréseket ott
is el fogja végezni, mihelyst egyáltalán a közelébe lehet menni azoknak a kárt szenvedett
térségeknek, amelyek felmérést kívánnak. Ezt követően fogunk előterjesztést tenni a kormány
számára abban a vonatkozásban, hogy milyen rendszerben, milyen módszerrel segítsék majd a
befejeződött védekezés és veszélyhelyzet után a károk enyhítését.

Ennyit tudtam, tisztelt bizottság, elmondani. Nagyon szívesen válaszolok a
kérdésekre, utána pedig, elnézést kérek, de el kellene majd mennem.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Én akkor megadom a lehetőséget
a bizottság tagjainak, hogy ha van kérdésük vagy észrevételük, azt tegyék meg. (Jelzésre:)
Bödecs Barna!

Kérdések, észrevételek

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszöntöm a képviselő urakat, köszöntöm önt, igazgató
úr. Szeretném a következőket megkérdezni... (Dr. Bakondi György: Nem vagyok igazgató, de
nem baj.) Én egy kicsit később érkeztem, ne haragudjon. Bocsánat, miniszteri biztos úr!

Szeretném megkérdezni, hogy említette a beszámolójában, hogy idáig legalább 93 ház
összedőlt és nyilván további épületek is, legalábbis átmenetileg, lakhatatlanok. A most
elkövetkezendő, az árvíz levonulását követő időszakban hogyan segítik ezeknek az
embereknek az elhelyezését? Milyen megoldásokra gondolnak, nyilván az
önkormányzatokkal együttműködve? Hiszen itt akár több hónapos elhelyezésről is
gondoskodni kell.

A másik, hogy több hírben olvastuk, illetve panaszt hallottunk arról, hogy egyes
területeken ivóvíz-ellátási problémák is adódnak. Hogyan tudja a katasztrófavédelem
orvosolni, hogyan tudja ezeknek az embereknek a rendszeres ellátását biztosítani ivóvízzel,
illetve adott esetben élelmiszerrel?
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Végezetül pedig azt szeretném megkérdezni, mert itt a beszámolóban nagyon
markánsan érezhető volt, hogy a lehullott, szokatlanul nagy mennyiségű csapadék folytán
olyan vízfolyások is rendkívüli méreteket öltöttek, amelyeknél ez korábban nem volt
szokásos. Nyilván ezek okozhattak olyan rendkívüli eróziókat, ami korábban szintén nem volt
szokásos. Fogalmaz-e meg a katasztrófavédelem a levonulás után a társszerveknek,
erdészeteknek, bárkinek ajánlásokat azzal kapcsolatban, hogy ezeket az amúgy rendszeresen
nem figyelt vízfolyásokat hogyan lehetne a jövőre nézve legalábbis kevésbé veszélyessé
tenni, és ezeket az eróziókat az adott térségben csökkenteni?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Baracskai úr!

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen. Én talán tovább folytatnám, mert
itt két dolog van, egyrészt ahogy hallhattuk, nagyon nagy mennyiségű csapadék esett le. A
másik meg, azt szeretném megkérdezni, hogy a civilizációnak volt-e valami beavatkozása,
mondjuk egy erdőirtás vagy valami miatt lehetett-e látni olyan jeleket, ami ennek a nagy
árvíznek a bekövetkeztét megakadályozhatta volna. De ezt nem úgy gondolom, hogy az
elmúlt években, hanem mondjuk az elmúlt negyven évben voltak-e olyan események,
amelyek elősegítették ennek a nagyfokú árvíznek, ennek a nagy katasztrófának a kialakulását.

A másik pedig az, itt szintén képviselőtársamhoz csatlakoznék, hogy ezek a házak,
amelyek ott összedőltek, ugyanott lesznek-e felújítva, felépítve, vagy várható-e az
elkövetkezendőkben egy hasonló ilyen nagy katasztrófa, vagy ha várható, mit tudunk ellene
tenni, egyrészt víztározók építésével, másrészt árvízvédelmi töltések építésével, vagy ahogy
Bödecs képviselőtársam is mondta, mondjuk erdőtelepítésekkel esetlegesen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Én csatlakoznék képviselőtársamhoz: az nyilvánvaló, hogy most
az elsődleges feladat a katasztrófahelyzet elhárítása, és a katasztrófahelyzetnek nincs vége, ezt
a miniszteri biztos úr is elmondta, hogy várható, hogy az elkövetkezendő napokban-hetekben
további krízishelyzetek is előállhatnak. Ezt követően nyilván a károk felmérése, felszámolása
a következő lépés.

Ugyanakkor én nagyon fontosnak tartanám - tekintve, hogy tudomásom szerint a
miniszteri biztos úr egy hosszabb megbízást kapott, hat hónapra szóló megbízást -, hogy
amint ezek az elsődleges feladatok többé-kevésbé lezárultak, próbáljunk meg együttműködni
abban, hogy felmérjük, mik azok a távlatosabb lépések, amelyek elő tudják segíteni nem a
mostani árvíz következményeinek a felszámolását és a katasztrófahelyzet elhárítását, hanem
annak a megelőzését, hogy ilyen helyzetek a jövőben előállhassanak.

Ez nyilván egy nagyon komplex dolog és rengeteg területre kiterjed, itt szó esett
például az építési engedélyezésnek a gyakorlatáról, hogy vajon mennyire tartható az, hogy
árvízveszélyes vagy egy kicsit tágabb kontextusban belvízveszélyes területeken építési
engedélyezés alapján épületek felépítésére kerül sor. De a folyamatban lévő vízgazdálkodási
szemléleti reformnak a felgyorsítása, tehát hogy ne a gátmagasításon alapuló árvízvédelmi
tevékenységet folytassuk, hogy hogyan lehet a magyar vízgazdálkodás, árvízvédelem
gyakorlatát átfordítani abba az irányba, ami elvben, szóban már a jelek szerint megjelent.
Akár hogyha tegnap valaki esetleg figyelte az Országgyűlés napirend előtti felszólalásait,
interpellációit, azonnali kérdéseit, az árvíz az egyik központi téma volt, és ott már nagyon jó,
előremutató szemléletű felszólalások hangzottak el. A kérdés az, hogy ezt le tudjuk-e fordítani
a gyakorlatra a jogalkotásnak a területén, át tudjuk-e fésülni a hatályos jogszabályokat, hogy
melyek azok a módosítások, amelyek szükségesek ennek a reformnak a gyakorlati
végrehajtása érdekében, és aztán ez hogyan vihető át a tényleges napi gyakorlatba.
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Hogyan biztosítható az árvízi védekezésnek a kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabb
pénzügyi támogatása? Azt azért látjuk, hogy mindig, amikor nagy árvíz van, akkor a figyelem
a katasztrófavédelemre, vízügyi szervekre irányul, százmilliárdos nagyságrendű károk
keletkeznek, mindenki nagyon eltökélt, hogy itt most megoldást fogunk erre találni, a forrást
is megtalálják erre, és aztán egy-két év eltelik valahogy mindig. Ez az a terület, ahonnan a
források elszivárognak, hogy egy ilyen vízügyi hasonlattal éljek. A felkészülésre, az
előkészületekre - néhány milliárdos tételről van szó - nem marad forrás, ami aztán sokszoros
kárt okoz a tényleges, legközelebb bekövetkező vízügyi katasztrófa esetén.

Nem választható el ettől a kérdéstől - a képviselőtársaim már említették - a
tájhasználat felülvizsgálata, akár az erdészeti, erdőgazdálkodási gyakorlat, a folyamatos
erdőborítással járó gazdálkodási gyakorlatok elterjesztése, de nemcsak a helyi
tájhasználatokról van szó, hanem általában az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról is. Ez jelent egyrészt felkészülést, és valóban itt az alkalmazkodás eszközeit
fel kell használni, és végre kell hajtani az ezzel kapcsolatos lépéseket. Természetesen egy
tágabb kontextusban általában a klímaváltozás elleni fellépés fontossága mindenképpen
szorosan kapcsolódik ehhez a területhez, és egyszerűen szembe kell nézni azzal a ténnyel,
hogy Magyarország éghajlata nem olyan, mint akár 30-40 évvel ezelőtt volt. Olyan
szélsőséges időjárási jelenségek tapasztalhatók - erről nyilván a Meteorológiai Szolgálat
képviselője, az igazgató úr fog beszámolni -, olyan időjárási jelenségek gyakorisága nőtt meg,
amelyek régebben nagyon ritkán vagy egyáltalán nem fordultak elő. Erre kell igazából
reflektálnia, reagálnia a vízgazdálkodásnak, az árvízvédelemnek. Azt gondolom, itt egy
nagyon átfogó és szoros együttműködés kell, hogy ezt a nagyon komplex feladatot átlássuk és
közösen próbáljuk megtalálni a megoldásokat.

Ha más kérdés nincs, akkor ha erre a rengeteg sok kérdésre valami biztatót tud
mondani a miniszteri biztos úr, akkor azt szívesen hallgatjuk.

Reflexiók

DR. BAKONDI GYÖRGY az árvízi védekezés irányítására kinevezett miniszteri
biztos: Kísérletet teszek a válaszok egy részét megadni - én magam meteorológiai és
hidrológiai kérdésekbe nem szeretnék belebonyolódni, mert nem az én szakmám, de azért egy
pár megjegyzést vagy választ szeretnék adni, a többit pedig majd a kollégáim el fogják
mondani.

Az egyik, amit mindenekelőtt szeretnék mondani, hogy nyolc évvel ezelőtt távoztam
az állami szolgálatból, és most a visszaérkezésemkor azt láttam, hogy az elmúlt nyolc évben
olyan jelentős változások nem történtek az árvízi védekezésnél. Ez bizony elég szomorú. Ez
nagyon szomorú. Azok az elképzelések - Váradi úr nagyon jól ismeri -, amelyeket annak
idején a Vásárhelyi-tervben megfogalmaztak, egyébként összefügg azokkal, hogy hogyan
lehetne a nagy árvizeket tározókba vezetni és utána azt egyébként öntözésre és egyéb, több
célra felhasználni, de akár a borsodi gátrendszerrel összefüggő fejlesztési vagy javítási
feladatokkal is. Nem véletlenül aggódunk a Szolnok alatti rész esetében sem, ahol valamilyen
ok miatt a töltések magassága nem éppen a legoptimálisabb. Nem szeretnék ebbe
belebocsátkozni nagy részletességgel, de úgy gondolom, hogy az előző kormány talán többet
tehetett volna ebben a vonatkozásban az elmúlt nyolc évben - először.

Másodszor: ivóvíz, élelmiszer. Sok ember, tízezer fős bajban lévő emberek tömegét
kellett ellátnunk vagy azért, mert védekezik, lapátol egész nap és utána kellene, hogy valahol
aludjon, igyon, egyen, vagy például éppen most szállítottuk le a napfény elleni védelmet, mert
ha valaki 10-12 órán át ezen a tűző napon kint van, az bizony nagyon csúnyán megéghet.
Csak mondom, ez egy rendkívül bonyolult logisztikai feladat, különös tekintettel arra, hogy
néhány térségben az addig használt ivóvizek, fúrt vagy átfúrt kutak stb. nem használhatók fel
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ivóvízre, és külön kérdés a kitelepítettek ivóvízzel való ellátása. Vannak települések, ahova
lajtoskocsikkal szállítunk vizet. Leszállítottuk Budapestről még péntek este a vízzacskózó
gépet, valamint a katasztrófavédelemnek azt a nagy teljesítményű konyhamegoldását, amely
tábori körülmények között is főz. Megoldottuk az ellátást előrecsomagolt hideg élelmiszerrel
és melegétel nagy tételű főzésével. A zacskózógép és a lajtoskocsi is intenzíven működik.
Szerintem senki nincs ivóvíz nélkül. Majd Tatár tábornok úr el fogja mondani, hogy ott
egészen pontosan hány teherautónyi zacskózott vizet szállítottak ide-oda stb. Tehát azt
gondolom, hogy az ivóvíz és az élelmiszer megoldott, és külön téma annak a megoldása, hogy
aki elöntött területen van, és nem volt hajlandó kiköltözni a házából, de kijönni meg nem tud,
csónakkal kell odaszállítani élelmiszert és ivóvizet is.

Legalább ekkora fontossága van a fertőzések megelőzésének. Már most rögtön, ahol a
víz visszahúzódása, a vízkormányzás, a vízelfolyások lehetővé teszik, megkezdődik a
tömeges fertőtlenítése ezeknek a területeknek. Épp a ma reggeli napon egyeztettem ebben
Jávor úrral, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának államtitkárával. Minden erőt, eszközt és
szakértőket is vezényelünk oda a térségbe a közreműködésükkel, hogy ez gyors ütemben és a
víz visszahúzódásával egyidőben megtörténjen. Elhangoznak persze itt időnként a
szervezésre, a szervezetlenségre irányuló megjegyzések is. Ha ezeket azok a bajban lévő

állampolgárok mondják, akik ki lettek mentve a házukból, és most ott ülnek a
sportcsarnokban, és hogy most mi lesz ővelük, természetesen még senki nem tudja
megmondani nekik, hogy mikor mehetnek vissza a házukba, sőt a leggyakrabban azt sem,
hogy az ő házuk éppen milyen állapotban van. Regisztráltuk őket, hogy ha valaki
hozzátartozó keresi őket, tudjuk, kit hova telepítettünk ki.

Ezzel együtt vannak időnként - megítélésem szerint - politikai felhangot mutató
megnyilvánulások is. Igyekeznénk ezt a kérdést szakmai keretek között tartani. Elsősorban
Miskolc környékén, Miskolcon hangoztak el ilyen megjegyzések. Úgy látjuk, hogy a
szervezettség, amit egy ilyen nagyon bonyolult, összetett, rendkívül kiterjedt térségben folyó
katasztrófahelyzetben az állami, önkormányzati szervek tudnak tenni, messzemenően
megtörtént.

A „Hogyan segítjük a házukat vesztett embereket?” kérdésére most még nem tudjuk a
választ. Mondtam egy adatot. Amikor az emberek csónakkal elmentek, a védők látták, hogy
na, ez megroskadt, de igazándiból azt még ma a vízben álló házaknál senki nem tudja
megmondani, hogy ténylegesen melyek lesznek azok, amelyek életveszélyesek, és vissza se
lehet költözködni, és melyek azok, amelyek bizonyos ráfordításokkal lakhatóvá tehetők vagy
helyreállíthatók. Ez az, amiről beszéltem, hogy majd a helyreállítás, az újjáépítés - a
fertőtlenítéssel egyidőben, ahogy a telepre egyáltalán be lehet menni - meg fog történni.

Beregi példát tudok hozni, ott is hosszú ideig nagy tömegű építési munkálat zajlott, és
kitelepítések voltak. Ezen időszak alatt az állam vis maior keretből és egyéb forrásokból
támogatni fogja a kitelepítettek megélhetését, aztán hogy majd a helyreállítások a háznál hogy
lesznek, mi a célszerű megoldás stb., ebben korai lenne még nyilatkozni, mert nem látom a
tényleges helyzetet.

Ami a további civilizációs határt, a távlatos lépéseket és egyebeket illeti, amiről
biztosan tudok nyilatkozni, a többit majd a kollégáim elmondják, amit tudnak most mondani,
az az, hogy elhatározott szándéka a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnökének - ez
egyébként a belügyminiszter -, hogy a katasztrófavédelmi törvényt és az erre vonatkozó egyéb
jogi szabályozásokat a lehető legrövidebb időn belül a most szerzett tapasztalatok és
természetesen a 2000-2001-2002-ben szerzett tapasztalatok, de nem utolsósorban egyébként
az elmúlt nyolc évben a Körösöknél, a Dunán stb. máshol szerzett tapasztalatok
felhasználásával áttekintjük. Elsősorban a működés, az irányítás, a finanszírozás kérdéseit kell
megfelelő gondossággal megnézni, hogy a jogi szabályozás lehetővé tegye az ilyen rendkívüli
helyzetek kezelését - mert ugye ez szerencsére nem egy mindennapos helyzet -, biztosított
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legyen, hogy egységes vezetéssel, gyors döntésekkel, egységes finanszírozással a helyzetek
kezelhetők legyenek.

Elhangzottak szintén a médiában észrevételek, talán éppen a köztársasági elnök úr
mondott ilyet, hogy a polgármestereket jó lenne felkészíteni. Ez minden bizonnyal így van.
Szokott a katasztrófavédelem a polgármestereknek és a jegyzőknek felkészítést tartani. Azt
hiszem, ahogy én ismerem a polgármestereknek az ilyenkor kifejtett tevékenységét, két dolgot
tudok mondani: minden esetben vezényelünk a veszélyben lévő településekhez - most is ezt
tettük - polgári védelmi szaktiszteket, akik az effektív szakmai tudást biztosítják, és a vízügyi
szolgálat pedig az ország más térségeiből vízügyi szakértőket vezényelt át minden egyes
helyben védekező polgármester mellé. Tehát úgy a polgári védelmi, mint a vízügyi
szakértelem biztosított volt.

A polgármesterek egyébként megállták a helyüket, vezették a településeik
védekezését. Leggyakrabban az derült ki a polgármesterekről itt is meg más katasztrófák
helyszínén is, hogy nemcsak formális vezetői a településnek, hanem informálisan is
meghatározó személyek, hallgatnak rájuk a helyben lakók, és képesek ilyen bonyolult
helyzetben is irányítani. Nyilván ilyenkor az önkormányzati döntéshozatali rendszer
megváltozik kihirdetett veszélyhelyzetben és a többi, a polgármesterekre kerül a súlypont, ők
hozzák meg egy személyben a döntéseket. Itt most azt tudom mondani, hogy ezt az egész
szabályozási területet, ezt az egész szabályozási tömeget át fogjuk tekinteni a lehető
legrövidebb időn belül, és mindazokat a korrekciókat el kívánjuk végezni a joganyagon,
amelyek az egységes vezethetőség, a gyors döntések és a feltételek biztosítása területén
feltétlenül szükségesek.

Vízfolyás, erózió és a többi, ezekkel nem szeretnék foglalkozni, mert talán itt tanult
kollégáim meg is mosolyognának ezért. Az biztos, hogy már hosszú-hosszú évek óta
működnek különféle kormányzati bizottságok, ilyen volt például ez a löszfal bizottság, amikor
a löszfal megcsúszott, és akkor mit lehet ott csinálni. Ezek rendkívül pénzigényes
megoldások, de erről majd a kollégák szólnak.

Még egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy ezek a költségek - most nemcsak kárban,
potenciális kárban, hanem védelmi költségben is - az amúgy is nem túl könnyű helyzetben
lévő költségvetést nyilvánvalóan befolyásolják. Én biztos vagyok benne, hogy a kormány
mindazon döntéseket időben meg fogja hozni, amelyek a helyzet pénzügyi kezeléséhez és az
emberek anyagi segítéséhez majd a helyreállítás időszakában szükségesek lesznek.

Elnök úr, köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor én szeretnék elkérezkedni.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és hogy ebben a nehéz helyzetben
időt szakított a bizottság tájékoztatására.

Én csak annyit hadd mondjak, hogy természetesen ebben az áttekintésben, a törvényi
szabályozás áttekintésében a bizottság mindenképp partnerként szeretne együttműködni a
kormányzati szervekkel és a miniszteri biztos úrral. Köszönjük szépen, jó munkát!

DR. BAKONDI GYÖRGY, az árvízi védekezés irányítására kinevezett miniszteri
biztos: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság. További jó munkát! (Dr. Bakondi
György távozik a bizottság üléséről.)

ELNÖK: És akkor most folytatnánk: Bozó László úr, az Országos Meteorológiai
Szolgálat elnöke egy kicsit a tágabb kontextusról tudna nekünk beszámolni, hogy
tulajdonképpen mennyire extrém az az időjárási helyzet, amiben most benne vagyunk, és mire
számíthatunk a jövőben. Elnök úr, öné a szó!
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DR. BOZÓ LÁSZLÓ, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy kis technikai segítséget kérnék először,
mert itt közben kikapcsolt a vetítő. (Rövid szünet.)

ELNÖK: Az összehangolt működés tekintetében ebben a bizottságban is vannak a
jelek szerint bizonyos hiányosságok - majd mi is levonjuk a megfelelő következtetéseket.
(Derültség. - Baracskai József: Addig két szót szólhatok?) Parancsoljon, Baracskai képviselő

úr!

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen. Itt elhangzott, hogy az ezelőtti
nyolc évben nem történt semmi. Én nem tudok arról, hogy Kelet-Magyarországon mik
történtek. Én a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak is tagja voltam, ott például
elkezdődött egy belterületi vízrendezési dolog, amely ha nem is az ilyen mértékű árvizeknek,
hanem a dombokról lezúduló vízfolyamoknak a rendezését segítette elő: a lukácsházi több
milliárd forintos árvíztározó, a Kebele-patak, szlovén-magyar együttműködésben egy
árvízvédelmi víztározó. Tehát lehet készülni rá. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, ha
nem is ilyen nagyszabásúak, mint a Vásárhelyi-terv volt, de azért voltak elég rendesen az
operatív programokban olyan pályázati lehetőségek, amelyeket ha a települések kihasználtak,
azért nagyban elő tudták segíteni.

Nálunk például a regionális fejlesztési tervnél folyamatosan visszatérő volt a vis maior
keret pont a lezúduló vízfolyásoknak vagy az utakban, vagy a házakban... - de inkább
önkormányzatok vették igénybe ezt a projektet. Utána mi a belterületi vízrendezésnél például
előnyben részesítettük, többletpontszámot kapott az, aki folyamatosan visszatért. Miszerint a
vis maior kerettel segíthetünk azon az adott településen, megcsinálhatjuk újból az utat, de
amikor egy év múlva újból elviszi a víz, annak semmi értelme nincsen. Tehát a prevenció, az
előrelátás az, ami szerintem előretekintő, megoldhatná ezeket a problémákat. Természetesen
Borsodban meg a Tiszánál ott teljesen más a helyzet.

Köszönöm.

ELNÖK: (Bozó Lászlóhoz fordulva:) Elnézést kérünk a malőrért! (Baracskai József:
Addig én szórakoztattam a bizottságot. - Derültség.)

Dr. Bozó László tájékoztatója

BOZÓ LÁSZLÓ, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke: (Az előadó munkáját
vetítőgép segíti.) Tehát akkor még egyszer: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden
szeretném összefoglalni a mostani katasztrófahelyzethez vezető meteorológiai történéseket,
illetve tudom, hogy az idő szűkös, de az előadásnak az első néhány ábrájában azért szeretnék
egy kicsit nagyobb léptékű kitekintést is adni, hogy hogyan is illeszthetők az ilyen szélsőséges
folyamatok, szélsőséges meteorológiai folyamatok a globális, illetve regionális
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó problémakörhöz.

Itt ezen az ábrán az évszakos középhőmérséklet országos átlagai - természetesen
Magyarországra - láthatók tavasz, nyár, ősz, tél bontásban. Ami a hőmérsékletek
szempontjából teljesen egyértelmű - és ezek nem modellszámítások, ezek méréseken
alapulnak -, az minden évszakban ez az emelkedő tendencia, ez százéves periódusban
körülbelül egy Celsius fokot jelentett. Ez azonban természetesen csak az egyik összetevője az
éghajlati rendszernek, hiszen maga az éghajlati rendszer nemcsak a légkörből, hanem
felszínből, tengerfelszínből, jégtakaróból, bioszférából is áll, tehát az ezek közötti nagyon
kihegyezett egyensúlynak a végeredménye bizonyos értelemben a globális átlaghőmérséklet,
illetve a regionális éghajlati változások.
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Ami a csapadékot illeti, és talán ebben az árvízi helyzetben ez egy kicsit furcsán
hangzik, de az elmúlt száz évre visszatekintve a tavaszi periódusban egyébként a szárazodás a
jellemző, tehát tendenciaszerűen, azt tudjuk mondani, hogy erre a száz évre a tavaszi
időszakban ez a szárazodási tendencia a jellemző. Bár ha megnézzük a konkrét éves
csapadékösszegeket, ezek a ’61-’90 közötti referenciaidőszakhoz viszonyított százalékokban
vannak feltüntetve, azért láthatjuk, hogy egy-egy adott évben rettenetesen nagy ennek a
csapadékösszegnek a szórása az adott évszakokban, tehát valahol -60 százalék és
+60 százalék között változik, és egy ilyen extrém helyzetben, ami most is történt, nyilván egy
rövidebb periódusra vonatkoztatva, ez a szórás akár ennél is jóval magasabb lehet. Ami
egyébként az éves csapadékösszegeknek a változását illeti az 1951, illetve 2007 közötti
periódusban, látható, hogy a fehér színskálától fölfelé, tehát az egyre sötétebb sárgák felé a
szárazodás, tehát a csapadékösszegnek a csökkenése jellemző Magyarországon.

Ami egyébként feltehetően az elkövetkező évtizedekben is nagymértékben
befolyásolja majd a mi regionális klímánkat, az részben abból a tényből adódik, és itt
szeretnék bemutatni egy globális modell által végzett számítást, ahol a fölső ábrán a
hőmérsékletnek a változása, várható változása látható. Egyértelműen a meleg színek
tartományában van, tehát a növekedés egyértelmű. Az alsó ábrán viszont az európai régióban
várható csapadékösszeg változása látható. Ebből azt tudjuk meg, hogy a mediterrán régióban,
tehát nagyjából Európa középvonalától délre a csapadékösszeg csökkenni fog, az ettől északra
eső területeken viszont növekedni. A Kárpát-medence pontosan ennek a két zónának a határán
fekszik, ami előrevetíti azt, hogy attól függően, hogy éppen milyen légköri hatóerők lesznek
dominánsak, egyfajta előjelváltás folyamatosan történik majd. Tehát szárazodási szélsőségek,
illetve jelentős csapadékkal járó szélsőségek előfordulására is sajnos fel kell készülnünk.

Amit az Országos Meteorológiai Szolgálat ebben a kérdéskörben tesz és tehet, az
egyrészt az, hogy üzemeltet egy több rétegű légköri megfigyelő hálózatot, amely áll egyrészt
körülbelül száz darab úgynevezett automata felszíni meteorológiai állomásból, ezek
hitelesített adatokat továbbítanak a feldolgozó központ felé, illetve vannak bizonyos speciális
állomásaink, ahol többek között távérzékelési módszerekkel, például radarmegfigyelésekkel is
kiegészítjük ezeket a földfelszíni információkat. Természetesen ennél nagyobb skálán döntő

mértékben európai együttműködésben az EUMETSAT európai szervezetén belül rendkívül
nagy mennyiségű műholdas információhoz is hozzájutunk, amely feldolgozása részben
Magyarországon történik meg, ezzel is segítve azokat a nagy léptékű folyamatokkal
kapcsolatos elemzéseket, amelyek például akár egy ilyen szélsőséges időjárási helyzet vagy
akár szintén ebben az évben történt izlandi vulkánkitöréssel kapcsolatos légköri helyzet
kezelését illetik.

Ami most konkrétan az elmúlt három és fél hétben előfordult intenzív
ciklontevékenységet illeti, ezzel kapcsolatosan bemutatnék néhány illusztráló ábrát. Ez a
Zsófiának keresztelt ciklon - amely az első ciklon volt ebben az értelemben - május 15-18-a
között fejtette ki azt a jelentős viharkárt, illetve intenzív csapadéktevékenységet, amelyet
sajnálatos módon megtapasztaltunk. Ez egy olyan úgynevezett mediterrán ciklon volt, amely a
közép-európai, Kárpát-medencei régióban az uralkodó légköri viszonyok miatt egyszerűen
beszorult, és nem tudott tovább mozogni északkelet felé. Ennek megfelelően a mediterrán
régióból származó csapadék, illetve nedvesség gyakorlatilag teljes egészében itt, a Kárpát-
medencében hullott ki. Ezt kísérte még sajnos elsősorban a Dunántúlon rendkívül intenzív
vihartevékenység, amely megsokszorozta ezeket a károkat. Egyébként ezen a műholdképen,
egy infratartományban készült műholdképen jól látható ennek a ciklonnak a középpontja,
amely ennek a spirális örvénylésnek a közepe, tehát gyakorlatilag pontosan Magyarország
fölött. E bizonyos ábra jobb alsó részén látható úgynevezett ciklonkar az úgynevezett nedves
szállítószalag, amely a nagy mennyiségű nedvességet, illetve vizet szállítja ebben a
rendszerben, és ahogy mondtam, extrém csapadékokat okozva ért végül is ez a ciklon az élete
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végére, tehát érte el azt a periódust, amikor valamennyi csapadék itt, a Kárpát-medencében
kihullott belőle.

Ezen az ábrán egy úgynevezett WRF nagyfelbontású modellel készült előrejelzés
látható, amely a május 16-i vasárnapra vonatkozik. Ezt inkább csak szemléltetésként
mutatom, hogy ez többek között az egyik olyan eszköz, amelyet veszélyjelző, illetve
figyelmeztető rendszerként működtetünk. Az intenzívebb színeknél, tehát a piros színeknél
látható a jelentős csapadék, és ahogy a zöldebb tartományok felé mozgunk, ott volt viszonylag
alacsonyabb, de ez csak egy relatív skála, hiszen ott is, mint látható, 30-35 milliméteres napi
csapadékokat regisztráltunk.

Ami a csapadékösszeget illeti - most már konkrétan a megfigyelések alapján -, a
Zsófia-ciklon idején, tehát május 15-18-a között látható, hogy a legjobban veszélyeztetett
területek a Dunántúl középső, északi része, a dél-dunántúli régió, illetve bizonyos értelemben
már ekkor is az ország északkeleti része voltak. Valóban egyhavi átlagot többszörösen
meghaladó csapadékösszegeket is mértünk bizonyos helyeken. Zircen például 200 milliméter
fölött volt a csapadék ezalatt a három nap alatt, miközben egyébként egy átlagos májusban
60-80 milliméter csapadék szokott lehullani, és az éves csapadékösszeg is az 500 és 800
milliméter közötti tartományban van.

A maximális széllökések - az első, a Zsófia nevű ciklonban is -, mint mondtam,
jelentős károkat okoztak, döntő részben egyébként a dunántúli régiókat érintették. Ezen az
ábrán szintén a mérések alapján mutatom be, most már a teljes májusi hónapra, tehát május 1-
től 31-ig vonatkozó csapadékösszegeket. Látható, hogy az északkeleti országrészben ez 300
milliméter fölött volt, a Bakonyban is 260 milliméter fölötti csapadékokat mértünk. A Mecsek
bizonyos részein is 300 millimétert meghaladó volt a csapadék, tehát többszöröse egy átlagos
májusnak. Sajnos - ahogy itt látható - az átlagos májustól bizonyos helyeken akár 300-400
százalékkal is eltért pozitív, tehát többletmennyiség tekintetében ez a csapadékösszeg.

Sajnos fokozta a bajt, hogy nem sokkal ezután érkezett a következő, Angéla névre
keresztelt ciklon, amely egyébként fejlődését és felépítését tekintve teljesen hasonló volt,
azzal a különbséggel, hogy ezt megelőzte egy olyan intenzív szélsőséges meteorológiai
periódus, amikor a folyók már gyakorlatilag megáradtak, a talaj nedvességgel telített volt.
Tehát egy olyan alapállapotból indult ez a szélsőséges meteorológiai helyzet, amely
előrevetítette ennek a katasztrófahelyzetnek a nagy valószínűséggel történő kialakulását.

Ami miatt a tényleges, igazi nagy árvízi problémák az északkeleti országrészben
keletkeztek, itt ezen a bizonyos kompozitképen látható, ahol a műholdadatokat, illetve a
radarképet egyesítettük, az intenzív zöld sávval jelölt terület az, ahol például ebben az adott
időszakban, június 3-án a legintenzívebb csapadékokat mértük. Talán itt látható, hogy ez a
csapadékzóna nemcsak a Kárpátok déli részének a vízgyűjtőjét érintette, hanem az északit is,
tehát a Szlovákia, illetve Lengyelország felé eső részeket, tehát ugyanez a meteorológiai
rendszer volt az, amely Szlovákiában, illetve Lengyelországban is jelentős árvízi károkat
okozott, illetve okoz. Az erre az időszakra vonatkozó csapadékösszegek maximuma, mint
látható, most már az északkeleti országrészben koncentrálódott, tehát 50 és 100 milliméter
körüli csapadékösszegek is láthatók ebben a bizonyos 3 napos periódusban, nagymértékben
megnehezítve természetesen az ott élők dolgát - ahogy említettem, alapvetően azért is, mert a
korábbi ciklontevékenységből kifolyólag itt már amúgy is súlyos helyzet alakult ki.

Ami egyébként az első öthavi csapadékösszegeket érinti - mert ez az év egyébként
nem szűkölködött csapadékeseményekben amúgy sem -, a görbe legutolsó pontja mutatja a
2010. évet, tehát ez azt jelenti, hogy az intenzív megfigyelések kezdete óta, tehát az 1900-as
évek legelejétől az első öt hónapban egyetlen évben sem mértünk még ilyen magas
csapadékösszeget. Ez országos átlag, tehát ilyen értelemben kell értelmezni ezt a bizonyos
360-370 millimétert. Ez egy tényleg brutálisan nagy mennyiség, és mondom, ilyen típusú
dolog nem fordult még elő a korábbiakban.
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Ami az információszolgáltatást érinti, talán sokan tudják, hogy az Országos
Meteorológiai Szolgálat hivatalból továbbítja a veszélyes meteorológiai helyzetekhez
kapcsolódó adatokat, információkat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, a
VKKI-hoz, a VITUKI-hoz, illetve a meteorológiai szolgálatot felügyelő miniszterhez, de
haváriahelyzetekben nyilvánvalóan a helyzet jellegétől, területi kiterjedtségétől függően
közvetlenül is kapcsolatban vagyunk az érintettekkel. Itt most ebben az esetben az első, a
Zsófia-ciklon idejében a balatoni polgármesterekkel alapvetően a viharkár, illetve a jelentős
csapadék okozta helyzetek miatt tartottunk közvetlen kapcsolatot, a második, Angéla nevű

ciklonnál pedig a pásztói önkormányzattal, amely esetben kritikus volt a víztározó esetleges
túlcsordulása vagy ezzel kapcsolatos problémák, illetve Edelényben a polgármesterrel,
valamint az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal.

Ami egyébként a következő napokat érinti, most elhoztam - talán ez a nyomtatott
anyagban még nem szerepelt - a legfrissebb hajnali futtatásoknak az eredményét. A fönti
ábrán látható, hogy a hőmérséklet menete hogyan várható ezen a héten, illetve a következő
hét elején. Látható, hogy egy intenzív emelkedés vasárnapig, majd utána a hőmérsékletben
visszaesés. De talán ami védekezési szempontból fontosabb, az az, hogy tulajdonképpen a hét
teljes tartama során szárazzá és napossá válik az idő, tulajdonképpen át is csapunk egy másik
extrémumba, az extrém magas hőmérsékletek tartományába majd valamikor a hét vége felé.
Ez mondjuk talán a belvízi helyzetnek a viszonylag gyorsabb rendeződését segítheti,
másrészről pedig jelentős csapadék-utánpótlást nem várunk. Ez a kis apró görbe itt a keddi
késő délután során egy Magyarországot északról nagyon enyhén érintő hidegfrontnak az
átvonulása, amiből kisebb záporok lehetnek, de természetesen össze nem hasonlítható ennek a
mennyisége az elmúlt hetekben lehullott csapadék mennyiségével.

Így összefoglalásképpen azt szeretném mondani, amit azért a bevezetőben is
említettem, hogy sajnos a szélsőségeknek a kialakulására minden tekintetben föl kell készülni,
lehet ez árvíz, extrém magas hőmérsékletek, hőséghullám, téli hónapokban a jegesedés, nyári
hónapokban az aszályosodás, és ez sajnos ugyanazokat a területeket is érinti, tehát egyáltalán
nem kizárható, hogy azokon a területeken, ahol most még a belvízzel küzdünk vagy
küzdenek, másfél-két hónap múlva már az aszályproblémák fognak akár hasonló nagyságú
károkat is okozni.

Természetesen a lehetőségeinknek megfelelően azokat a módszereket, amelyekkel mi
ezeket a figyelmeztető jelzéseket és veszélyjelzéseket kiadjuk, igyekszünk fejleszteni. Most
folyik egy nagyrészt európai uniós fejlesztési forrás keretében az OMSZ szuper-számítógépes
parkjának a megerősítése, aminek az lesz az eredménye, hogy a mostani hét régióra kiadott
veszélyjelzést, illetve riasztást 174 kistérségre tudjuk majd térben bontani, tehát sokkal - hogy
úgy mondjam - precíziósabb lehet az a meteorológiai információ, ami a veszély-, illetve
figyelmezető jelzéseket érinti. A számítógépek gyorsaságának köszönhetően természetesen a
másik fő célunk, hogy a lehető legnagyobb időelőnnyel tudjuk ezeket a riasztásokat kiadni, és
döntően ebben az értelemben meg tudjunk felelni az élet-, illetve vagyonvédelem terén az
OMSZ-ra háruló kötelezettségeknek.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak a tájékoztatást. Én azt javasolnám, hogy a
bizottság tagjai kérdésekkel talán majd a három beszámoló után együttesen előállhatnak, de
először hallgassuk végig a tájékoztatásokat.

Úgyhogy én akkor tovább is adnám a szót Váradi József úrnak, a Vízügyi és
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság főigazgatójának.
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Dr. Váradi József tájékoztatója

DR. VÁRADI JÓZSEF, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
főigazgatója: (Az előadó munkáját vetítőgép segíti.) Nagyon szépen köszönöm. Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Igyekszem gyors lenni a prezentációban.

Néhány összefoglaló adatot mutatnék arról, amiről az előbb az elnök úr szólt,
nevezetesen a mi szempontunkból lényeges csapadékösszegeket mutatnám be: a kék az a
sokévi átlagcsapadékot mutatja havi csapadékban, és a piros az a 2009-2010 hidrológiai évre
vonatkozó csapadékösszeget. Ebben a májusra szeretném fölhívni a figyelmet, ez mintegy
háromszorosa, közel háromszorosa a sokévi havi átlagcsapadéknak, de mindenhol meghaladta
a korábbi évek csapadékmennyiségét. Ez azt jelenti, hogy az az előkészítő csapadék, ami egy
árvíz fogadására igen rossz körülményt teremt, az jelen volt.

Ez a másik ábra, amire szeretném fölhívni a figyelmet, itt egy nagy zöld nyíllal
jeleztem azt a területet, ami a vízgazdálkodási gondokat abból a fronthatásból, a ciklonok
mozgásából, amire az előbb az elnök úr utalt, a mi számunkra kritikus helyzeteket
kialakította, és erről néhány ábrát szeretnék bemutatni.

Az első kérdés, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az a kritikus hely, ami a Sajó-
Hernád-Bódva völgye és az ott folyó védekezés körülményei. Szeretném azt mondani, erről
mostanság már több helyen lehet hallani, de szeretném világossá tenni, hogy a védekezésnek
két, meglehetősen markánsan elkülönülő része van, nevezetesen az állami főműveken történő
védekezés, amikor állami kiépített főművön folyik a védekezés, ez egy rendkívül precízen,
pontosan, jól behatárolható vonal menti védekezés, és az úgynevezett önkormányzati
műveken való védekezés, ami nyílt árterekben körtöltéssel, esetenként körtöltéssel sem védett
házak bevédése esetén fordul elő. A dolog nem véletlen azonban. Tehát ez nem azért van így,
mert a sors így hozta, hanem a sorsnak segítséget nyújtott a ’95. évi LVII. törvény, aminek a
16. §-a kimondja, hogy az állam feladata a kettőnél több település védelme, az önkormányzat
feladata, a 16. § (4) kimondja, hogy legfeljebb két település árvízvédelme önkormányzati
feladat. Következésképpen az, amit most látunk a Sajó, a Hernád és a Bódva völgyében, az
nem egy véletlen dolog, hanem egy törvény mentén mozgó, fejlesztésben idáig jutott helyzet
és körülmény.

Azt is jelzem, hogy ez a probléma már 2002-ben, amikor a Dunakanyarban a Duna az
akkor mért korábbi legmagasabb vízállást meghaladva tetőzött, akkor ez már fölvetődött, a
dunai önkormányzatok kapcsán merült föl a kérdés, hogy jól van-e ez szabályozva. Csak
szeretnék visszautalni az elnök úrnak arra a kérdésére, amiben azt kérdezte, hogy milyen
szabályozási kérdésekben tud segíteni a bizottság. A bizottság abban tud segíteni, hogy ezt a
szabályozást, ezt a ma törvényben rögzített szabályozást már a Duna után át kellett gondolni,
a végeredmény: egyelőre törvényben foglalva változatlanul maradt.

Három olyan helyet jelöltem meg ezen a térképen, ami a veszélyhelyzet kihirdetésével
és a rendkívüli készültséggel elrendelt terület volt, ebből is a leginkább ismert a Sajó-Hernád-
Bódva völgye, kevésbé ismert, de azért nagyon jelentős problémák voltak a Jászságban a
Zagyva áradása miatt, és még inkább a Cuhai-Bakony-ér, aminek a nevét valószínűleg ebben
a teremben is kevesen hallották, de most sok olyan kis vízfolyás iratkozott föl a listára, amiről
korábban nem tudtunk, és most kénytelenek voltunk megtanulni a nevét, olyan heves
áradásaik voltak.

Ez az ábra azért lehet talán érdekes, mert egyrészt a védekezés országra történő

területi kiterjedését mutatja, ezek a kis kockák mutatják azt, zöld, sárga és piros, hogy
elsőrendű, másodrendű és harmadrendű védekezésben folyik a védekezés a területen, és ez a
lila a rendkívüli készültségben folyó védekezést mutatja. Vagyis ha erre a térképre ránézünk,
akkor azt jelenti, hogy a vízügyi szolgálatnak szinte minden folyó szinte minden szakaszának
szinte minden vízmércéje mellett védekezést kellett ellátnia, erre később majd még utalok,
hogy ez tulajdonképpen miért is okoz vagy okozhat gondot.
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Néhány gyors képet mutatnék arról, hogy az, amire az előbb az elnök úr utalt, hogy
hogyan is alakultak ki ezek a frontok, mit jelentettek folyóban, vízmérce szinten, hiszen
minket, hidrológusokat az érdekel, hogy az, amit a Meteorológiai Szolgálat frontvonulatban
és csapadékfrontokban előrejelez, az mit jelent a folyóban. És akkor szeretném rögtön
mondani, hogy rendkívül jó együttműködésünk alakult ki az OMSZ-szel a tekintetben, hogy
ők a csapadékradar alapján jeleznek egy csapadékradarral érzékelhető frontvonulatot, de ez
nekünk hidrológiát és hidraulikát csináló mérnököknek még kevés ahhoz, hogy abból a
csapadékradarból látott felhőből vajon mi fog lekerülni a talajra, a talajra lekerült
vízcseppecskékből vagy esőből mi kerül be a folyóba, és a folyóban ez mekkora árhullámot
fog okozni.

Ezért két nagy döntést kellett hozni a vízügyi szolgálatnak ebben a mostani
védekezésben, az elsőt rögtön május 14-én, amikor az első front megérkezett, akkor a
csapadékfrontokból nekünk meg kellett mondanunk, hogy mekkora vízállás várható a
Hernádon, a Sajón és a Bódván. És akkor azt találtuk számítások alapján, hogy az lmv-t
meghaladó vízállás fog kialakulni a Hernádon és a Sajón, de különösen a Bódván. Itt már
lemaradt a képről a 14-e előtti, az az első árhullám volt, és akkor azt kellett eldöntenünk, hogy
erre az árhullámra, ami az lmv, a korábban mért legmagasabb vízállás fölötti érték lesz, rá
merjük-e mozdítani a térséget. El kellett döntenünk, hogy igen, oda kell vezényelnünk négy
vízügyi osztagot, szólni kell a megyei védelmi bizottságnak, föl kell készíteni őket arra, hogy
a korábban soha nem látott magas vízre föl kell készülniük - és ez az előrejelzésünk be is jött.

A második komoly döntése a vízügyi szolgálatnak, amikor is az apadni látszó és
tendenciájában apadó Hernádnál azt kellett eldöntenünk - és erre a Pintér miniszter úrnak
történt jelzésünk után rendkívüli kormányülés is összeült -, hogy bár a Hernádon már
korábban az lmv-t elérő magas vízállás volt, most az ugyancsak az elnök úr által jelzett
második frontból olyan nagy víz jön a Hernádra, hogy a korábban lmv+20 centiméterre
kiépült műveket most az lmv+70 centiméterre kell kiépíteni. Mi azt mondtuk, hogy az lmv-t
70 centiméterrel meghaladó vízállás fog érkezni - a tetőzés szintje az lmv+69 volt. Szeretném
jelezni, hogy azért ez az előrejelzési pontosság nem véletlen, de azért ilyen pontosan nem
szoktunk tudni mindig előrejelzést mondani.

A másik az, hogy mindennek a folyamatnak jelentős befolyásoló tényezője, hogy a
Sajó-Hernád-Bódva völgyét megtámasztó folyó, a Bodrog hogyan alakul. Látható a Bodrog
vízállásán is, hogy a harmadfokot keményen elérő, illetve azt jelentősen uraló vízállások
alakultak ki. A Zagyvánál ugyancsak komoly vízállások voltak, az első komoly, LNV-t
meghaladó vízállásánál a jászteleki és a borsóhalmi tározót nyitnunk kellett, majd a rendkívül
heves, szokatlan, még torrens vízfolyások esetében is rendkívül szokatlan, gyors emelkedés
hatására másodszorra is meg kellett nyitnunk azt az egyébként addigra csak félig leürített két
tározót, amit az előbb említettem, vagyis a jászteleki és a borsóhalmi tározót. Az Ipoly végig
harmadfokban volt, Balassagyarmatnál 28-nál volt, és szeretném mondani Budapestet is.
Budapestnél az éjszaka és estére jeleztük előre, ez még tegnapi slide, hogy az éjszaka tetőzött
827 centiméterrel, Mi 825 centimétert mondtunk, hogy annyi lesz a víz. Szeretném felhívni a
figyelmet már most a Tiszára. A Tiszán még nincs tetőzés, 13-14-re várjuk, 990, illetve 1000
vagy 1005 centiméterre várjuk a tetőzést. Ez a Tiszán előfordult második legnagyobb
árhullám. Bakondi úr utalt rá, hogy az előfordulható második legnagyobb árhullám igen
komoly közép-tiszai védekezést és veszélyhelyzetet jelez előre. (A Fidesz és a KDNP
képviselői megérkeznek a bizottsági ülésre.)

Ez az összefoglaló ábra mutatja azt, hogy a kialakult csapadékok hatására hol, milyen
vízfolyások mentén milyen mértékben haladtuk meg a korábban mért legmagasabb vízállást.
Az 50 és 120 centiméterrel meghaladott vízállásaink a nagyobb Cuhai-Bakony-ér vagy
például a Hernád, ami 50 centi fölötti, 70 centivel, 10 és 50 centiméterrel és 0 és 10
centiméter közötti vízállással. Szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot arra a nyílra, amit
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az elején felrajzoltam, ez körülbelül ez a nyíl volt, és látszik, hogy a kis vízfolyások, folyók és
nagyobb vízfolyások mentén bekövetkezett vízállásváltozások, vagyis a korábban mért
legmagasabb vízállást megdöntő vízállások jól igazodnak ehhez a trendhez, ezért ezek a
korábban soha nem látott vízállások igen szépen követik azt a csapadékfrontot, amiről az
elnök úr is beszámolt. A Cuhai-Bakony-ér volt az az egyik kritikus pontunk, ahol
védekeznünk kellett, és itt is elsősorban az M1-es út beszakadása volt az, amire az ország
figyelmét felhívta a Cuhai-Bakony-ér rendkívüli vízállása.

A tározókról szeretnék néhány szót szólni, hiszen az előzőekben feltett kérdések és a
képviselő úr által is elmondottak kapcsán a tározók ilyenkor reflektorfénybe kerülnek, és
nemcsak azért, mert megtelnek, és félnek az emberek attól, hogy átszakad. A
katasztrófafilmek élményei a lakosságban igen élénken élnek, hogy amikor egy tározó gátja
elszakad, akkor ilyen falszerű hullámban rohan le a folyó és önti el az alatta lévő
településeket, és felhőkarcolókat dönt ki - ez ilyen cunamihatás. Ha a tározók a település
fölött vannak, akkor az emberekben óhatatlanul félelemérzetet keltenek. Szeretném jelezni,
hogy ezen a képen és még inkább a másik képen a hasznosi tározó töltésmegcsúszása látszik.

Azt is szeretném hozzátenni, hogy a dolog látszata és a valósága a tározók tekintetében
általában kettő. Ennek van egy igen komoly agyagmagja. Tizenkét fúrást végeztünk, amikor
az első csúszások megjelentek. Mind a 12 fúrásban száraz töltésanyagot találtunk, vagyis a
fölső 1-1,5 méteres takaróréteg megcsúszása a töltéstest állékonyságát nem befolyásolja.

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy amikor Pásztó polgármestere jelezte a védelmi
bizottságnak, hogy veszélyhelyzetet kellene kihirdetni, akkor igen nagy felelősség a
lakosságnak ezt a meglehetősen érzékeny és félelemtől telített érzését azzal leszerelni, hogy a
tározó meg fog maradni, tessék nyugodtnak lenni. Nem beszélve arról, hogy minden mérnöki
létesítménynek van egy olyan tulajdonsága, hogy tönkre tud menni, következésképpen a
veszélyhelyzet kihirdetését, amit a bizottság akkor eldöntött, mi is abszolút helyesnek,
támogathatónak tartottuk, ugyanakkor jeleztük, hogy a hasznosi tározó meg fog maradni.

Szeretném mondani a hasznosi tározóhoz hasonlóan mondjuk a rakacai tározó által
hozott vízzel kapcsolatban, hogy a rakacai tározó túlfolyója 50 köbméter/szekundumot tud az
egyébként telített Bódvára rászállítani. És akkor felmerül a kérdés, hogy mit csökkent egy
ilyen tározó a kialakult árhullámon. Átfolyásos tározóvá válik. Ami érkezik, az tovább folyik.
De abban a rendkívüli állapotban, amikor olyan mértékű csapadék éri a vízgyűjtőt, amelyet az
elmúlt 150 évben - erre is utalt az elnök úr - nem mértünk, arra nem lehet méretezni,
következésképpen tudomásul kell venni, hogy lesznek, vannak esetek, amikor a tározó
átfolyásossá válik, tehát ami érkezik, tovább folyik, és a csapadékterhelésből az alatta lévő
területre kevesebb vizet fog tudni visszatartani.

A fehérvárcsurgói tározóra is szeretném felhívni a figyelmet, amely egy olyan tározó
volt, amely kapcsán igen komoly izgalmak alakultak ki, hogy vajon Székesfehérvárt elöntjük-
e, és sikerül-e, hogy ez a tározó működjön. Átfolyásos tározóként működött, és sikerrel
megőrizte, megvédte.

Szeretnék kicsit gyorsabb lenni. A borsóhalmi tározó és a jásztelki tározó felújításáról
szólnak a képek. Említettem, hogy kétszer is meg kellett nyitnunk a tározót annak érdekében,
hogy az itt veszélyhelyzetként kihirdetett hét település elöntését el tudjuk kerülni. Sikeres volt
a megnyitás, jó időben történt, és az árhullám csökkentése látványosan megszületett.

Milyen nehézséget okoz a vízügyi szakmának az, hogy a helyi védelem vezetésének
szakmai segítséget kell nyújtani? Ez csak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térség - ezek a kis
piros pontok azok, ahol a vízügyi szolgálat szakmai segítséget nyújtott, vagyis az, amiről
Bakondi úr is szólt, hogy mi a polgármesterek védekezési munkáját kirendelt műszakival
segítjük, ez például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ezeken a helyeken történt meg.

Már itt előre jelzem, hogy a vízügyi szolgálat létszáma pillanatnyilag 3800 fő, és ebből
2400 fő kint van a töltésen, védekezik, vagyis alig van olyan emberünk, mondjuk a
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bérszámfejtőn és az anyagkönyvelőn kívül, akik a helyszínen maradnak, a többiek a területen
dolgoznak. Ez meglehetősen szűkös keresztmetszete a vízügyi szolgálatnak ilyen területre
kiterjedő feladat ellátása esetén.

Néhány olyan helyet említenék, ahol a műszaki irányítás kapcsán a védművek
kiépítése megtörtént: Bódvát, Edelényt említeném. Szeretném mutatni, hogy az edelényi
tragikus helyzetnél a jobboldali töltést, és most nem minősíteni igyekszem a védekezésben
részt vevők munkáját, csak tényszerűen közölni, ezt a szakaszt önkormányzati és közerő

védte. Először a kastélynál, aztán a híd fölött, majd később a sportpályánál is átfolyások és
csurgások voltak. A bal partot a vízügyi igazgatóságok reguláris csapatai, a nyíregyházi és a
debreceni osztag védte, megmaradt a töltés. A bal oldalon nem volt szakadás.

Szendrő térségében is igen komoly átfolyások voltak. Itt egy dolgot szeretnék
említeni, és nem akarnék Szendrőre utalni, inkább csak jelezni, hogy az a fegyelmezettség,
amire a tábornok úr utalt, lévén, hogy most 250 olyan település volt, ahol helyi víz ellen
kellett védekezni, nem mindenhol érhető tetten. Nekünk voltak olyan települési
tapasztalataink, ahol a polgármesternek felhívtuk a figyelmét, hogy soha nem látott nagy víz
fog érkezni, tessék odafigyelni, és a polgármester közölte velük, hogy itt nem szokott akkora
víz lenni. Na, most ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Azt gondolom, hogy amire a köztársasági
elnök úr utalt tegnap, és számomra meglepő gyorsasággal ráérzett az egyik nagyon fontos
kérdésre, hogy a polgármestereket képezni kell árvízi és belvízi védekezésben, az igen-igen
nyomatékosan látszik nálunk is.

Még egy dolgot hozzátennék: 1997 óta hatályos az a jogszabály, amely szerint minden
önkormányzatnak védelmi tervvel kell rendelkeznie. 1997 igen régen volt - mind a mai napig
sok önkormányzat nem rendelkezik védelmi tervvel, vagy nincs aktualizálva, vagy el sem
készült, vagy nem jó a terv, vagy nincs konzultálva a vízügyi szakemberekkel. Tehát ha
keressük azokat a helyeket, ahol be lehet avatkozni azért, hogy ne így történjen legközelebb,
akkor ez is annak egyik pontja.

Rengeteg szivattyút kérnek, és egyre többet fognak kérni a terület mentesítésére a
helyiek. Itt néhány olyan helyet mutatunk, ahova a vízügyi szolgálat nagy teljesítményű,
illetve kisebb szivattyúkat vásárolt. Szeretném mondani, hogy a vízügyi szolgálatnak 500
liter/szekundumos szivattyúja van, csak nekünk van ilyen. Egész Európában ilyen nagy
teljesítményű szivattyút senki nem használ, csak a magyar vízügyi szolgálat. Nekünk nagy
készleteink vannak belőle. Itt ezeket jól tudjuk használni.

Mivel tudtuk mi segíteni a katasztrófavédelem munkáját? Nagyon fontos dolognak
tartom, hogy mi igen szoros együttműködésben dolgoztunk. Az egyik, amit tudtunk nekik
adni, hogy ha netalántán töltésszakadás lenne, akkor az adott települést milyen módon öntené
el a víz, ilyen típusú térképet 26 településre adtunk a katasztrófavédelemnek, vagyis ha
szakadás van, akkor ez a rész megmarad Sajópüspökiből, ez a rész elmegy. Amikor a
Hernádra elrendeltük a rendkívüli készültséget, akkor 31 olyan beavatkozási helyről adtunk
térképet, ahol megadtuk azt, hogy milyen magassági hiány van, milyen hosszban kell
kiépíteni, milyen anyagszükséglet, hány homokzsák, mennyi köbméter homok, és mennyi
lenne a létszámszükséglet, amivel csinálni kellene. Ezt átadtuk az érintett katasztrófavédelmi
erőknek, és ennek kapcsán igyekeztünk közösen szervezni azt a védelmi erőt, amely ehhez
hozzátartozott. (Fülöp István megérkezik az ülésre.) Még egy dolgot igyekeztünk segítségül
odaadni, hogy a Hernádon levonuló árhullám milyen gyorsan és mikor éri el az adott
települést, hogy arra időben föl tudjanak készülni.

Az árvízvédekezés néhány kritikus helyét mutatnám meg csak így képileg. Ez a
felsőzsolcai, talán a leginkább kritikus és leginkább tragikus helye a védekezésnek. Egy kép a
Balatonról: 120 centiméteres Balaton-vízállás mellett a Kapos magas vízállása miatt az
ürítést, a Balaton ürítését nehéz volt összehangolni, ezért a Balatonban pillanatnyilag,
egyébként a nagy csapadék miatt is igen magas vízállásokkal küzdünk.
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Nagyon röviden: 2850 fő dolgozó volt tegnap az „echte” vízügyi szolgálatból
vezényelt dolgozó. Mi magunk 6 millió zsákot használtunk föl, és eddig 3,5 milliárdot költött
el védekezésre csak a vízügyi szolgálat, ez csak a vízügyi szolgálat költsége.

Az elnök úr és a képviselő urak is kérdezték, hogy hogyan tovább. Én gondoltam arra,
hogy egy ilyen bizottsági ülésen talán nem alaptalan egy ekkora katasztrófa után arra néhány
szót vesztegetni, hogy mi, vízügyi, vízgazdálkodási szakemberek hogyan látjuk a hogyan
továbbot, vagy inkább azt is mondanám, hogy hogyan készültünk a hogyan továbbra - hogy
abból mi sikerült meg mi nem sikerült, az egy külön történt. De hogy mi van a tarsolyunkban,
mi a muníciónk vagy mi a fölkészültségi szintünk, arról nagyon röviden igyekszem szólni,
mert az idő rettentően eltelt.

Mi az alaphelyzet? Az elmúlt időszakban, ’98-tól mostanáig, 2006-ot is beleértve, a
mai védekezés még nincs benne, 46 milliárd forintot költöttünk el, 46,7 milliárdot költöttünk
el csak a fővédvonali árvíz-védekezési feladatok ellátására. Ez, mondom, csak a vízügyi
szolgálat adata, ebben nincs benne mondjuk a Bereg helyreállítása. És mit kaptunk érte? Ad
hoc kezeltünk egy ügyet, és semmivel nem lett jobb a védelmi készültségünk. Vagyis az igazi
veszélye egy ekkora védekezésnek az, hogy miközben a tűzoltást végezzük - nem akarom a
tűzoltókat bántani, de egy aktuális helyzetben itt is ezt csináljuk -, oltjuk a tüzet, de nem
teremtjük meg a jövő biztonságát.

Mit teszünk a jövő biztonságáért? Az egyik: ki kell építeni a töltéseket, mértékadó
árvízszintre ki kell építeni a töltéseket, a meglévő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalakat.
Ezek nincsenek kiépítve, 63 százalékos a kiépítettségünk. Korábban kormányprogram volt
arra, hogy minden évben 6 milliárdot reálértékben erre fordítani kell - ezt 2002 után nem
sikerült teljesíteni.

A másik, hogy minden olyan településnél, ahol a települések egyedi védelme
érdekében védekezési feladatot kellene ellátni, ott a pályázatokból el kell tudni érni, hogy ez
megtörténjen. Szeretném mondani, hogy jelenleg a KEOP-nál, a Környezet és Energia
Operatív Programnál 8 milliárd forint áll rendelkezésre pályázatra, ebből Sajóecseg és
Ócsanálos - most jelentősen sújtott területek - az első fordulón vannak túl, és a második
fordulón vannak túl a pályázatnál: Hernádkércs, Kiskinizs, Szentistvánbaksa és Felsődobsza,
ők a második fordulón vannak túl. A Hernád mentén érintett összes település közül ők hatan
vannak azok, amelyek ilyen típusú KEOP-pályázatra egyáltalán pályáztak. Tehát ez az egyik
dolog: védművekkel védeni a településeket. (Fejér Andor megérkezik az ülésre.)

Ez azonban nem elég, és nem is kielégítő, nem is elégséges, ezért többen és többször
hangsúlyoztuk és mondtuk a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztését. A Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztésének a globális éghajlatváltozással is összefüggő kettős funkciója van: ma
már nem elég egyoldalúan foglalkozni a vízgazdálkodás kérdéseivel, vagyis hogy vagy a sok
víz ellen védekezek vagy a kevés víz ellen, ez az elmúlt mondjuk tíz évre visszamenő
időszakban abszolút jellemző volt, hogy ha aszály volt, akkor aszálytörvényt csináltunk, ha
árvíz volt, akkor árvíztörvényt csináltunk. Mi a Vásárhelyi-tervnél - és nekem volt
szerencsém ennek alkotója lenni - azt mondtuk, hogy a szélsőségek ellen egyidejű védekezést
kell csinálni, olyan létesítményeket kell létrehozni, olyan vízkormányzási lehetőséget kell
teremteni, amelyik a sok vizet és a kevés vizet is kezeli. Ezek a Vásárhelyi-terv tározói,
amelyeknek azonban az eredetileg elképzelt megvalósítási mivolta, mondjuk úgy, hogy
megbicsaklott. Nem mondom, hogy meghalt, mert egy ilyen programot szerintem nem lehet
meg nem szabad elpusztítani, vissza kell térni az eredeti koncepcióhoz, és be kell fejezni.

A cigándi tározó kész van, elkészült, működik, átadható, a tiszaroffi tározó kész van,
üzembe helyezhető, a nagykunsági és a hanyi-tiszasülyi tározó épül, a beregi tározónak
készen vannak a tervei, a szamos-krasznaközi tározónak pályázati állapotban van a munkája.
Ez azt jelenti, hogy 2013-ra 721 millió köbméter vizet tudunk befogadni ebbe az elkészült hat
tározóba, és a költsége a tározóknak, amikor mi ezt terveztük, akkor 63 milliárd forintot
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mondtunk rá, most, nyolc év múlva úgy néz ki, hogy 73 milliárdból megépítjük. Én azt
mondom, hogy ez egy kitűnő tervezés, figyelembe véve az időközben eltelt inflációs
hatásokat is.

És van még egy dolog, amivel a sok víz és a kevés víz ellen küzdeni kell, ez a
vízvisszatartás. Sokan mondják nekünk, vizeseknek, hogy nem gondoltok a vízgazdálkodásra.
Szeretném jelenteni, hogy készen vagyunk vele, úgy hívják, hogy belvízreform. Azt is tudjuk,
hogy 825 millió köbméter víz tározására tudunk berendezkedni a síkvidéki területeken. Ez a
térkép, amit mutatok, ez a homokhátság leginkább izgalmas problémája, ezek a kék foltok
azok, amiket be tudnánk tározni, a piros pedig az 1941-es nagy elöntés idején vízzel borított
terület nagysága. Vagyis igen jól helyre tudnánk állítani azt a területet, ami vízzel borítható.
Csak szeretném most mondani: ez nem topográfiai és nem hidrológiai kérdés csupán, hanem
gazdálkodási, szociálpolitikai és gazdaságpolitikai, az emberek meggyőzése arról, hogy
térjenek át egy más művelésre ahhoz képest, mint ami most van, tulajdonosi probléma.
Vagyis mi a terveinkkel egészen odáig, hogy 825 millió köbmétert tudunk, lényegében készen
vagyunk, de ehhez nagyon komoly támogatás, segítség, együttműködés kell a társtárcák
részéről és mindenki részéről, akik partnerek abban, hogy megértessék a lakossággal, sőt,
elfogadhatóvá tegyék, hogy ez meg is valósítható.

És akkor a dombvidéki tározás, erről is volt szó, hogy mi van a dombvidékkel,
erózióval és egyebekkel. Mi a mostani tapasztalat alapján is azt mondjuk, hogy tározókat
dombvidéken építeni lehet és kell. Azt azonban szeretném mondani, hogy 1957 darab tározó
ma is van 354 millió köbméter térfogattal, ebből ugyan 1642 halastó kis térfogattal, és a
halastavak nem úgy működnek, mint a nagy tározók, ezeknek a töltéseivel, egyebekkel sok
gond van, komoly felügyeletet kívánnak, hogy jól is működjenek. Építhető a mi terveink
alapján, és ezt a képet azért mutattam be, mert ilyen szinten megtervezett terveink vannak 109
darab, összesen 144 millió köbméter vizet befogadni képes tározóra. Ha a startpisztoly
eldördül, mi készek vagyunk.

És még egy dolog, ami nagyon fontos: ez a kép, azt gondolná az ember, hogy valahol
a Bükkben egy üdülőterületről készült. Szeretném elmondani, hogy ez a tivadari Tisza-
szűkület hullámterében épült, mondjuk, jóléti tanyavilág vagy város. Nagyon hangsúlyosan
mondanánk: a nagyvízi meder az az árvízé, nemcsak a Tiszában, mindenhol. Ha a nagyvízi
mederbe így beépítkezünk, mint ahogy itt látszik, hogy igen igényesen és kulturáltan
kialakított, közlekedési táblákkal is jelzett burkolt utak vannak a hullámtérben, akkor ez a víz
mindig olyan gondokat fog okozni, mint amilyet most okozott. Ehhez pedig komoly
szabályozási feladatok várnak a tisztelt bizottságra is és természetesen a szakmára is, amihez
én a magam részéről a vízügyi szolgálat teljes együttműködését, az elmondottak tükrében a
szakmai anyagát és az együttműködését tudom csak felajánlani a tisztelt bizottságnak.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük Váradi úr tájékoztatását. Mielőtt átadnám a szót Tatár Attilának,
csak annyi kérésem volna, hogy ha majd ezt az előadást el tudná juttatni a bizottság
titkárságára, és akkor mi a képviselőknek továbbítjuk az anyagot.

Akkor Tatár Attila altábornagy úré, a katasztrófavédelem főigazgatójáé a szó.

Dr. Tatár Attila tájékoztatója

DR. TATÁR ATTILA tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy
tisztelettel köszöntöm önöket, és köszönöm, hogy lehetőséget kaphatok arra vonatkozóan,
hogy röviden tájékoztathatom önöket az elmúlt időszak katasztrófavédelmi feladatairól,
amelyek nyilvánvalóan nagyon szorosan kötődtek az árvízi, belvízi veszélyeztetettséghez.
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Elöljáróban engedjék meg nekem, hogy egy olyan összefüggésre is felhívjam a
figyelmet, ami valóban a globális felmelegedés okán a mi saját szakterületünket illetően évek
óta nyomon követhető számokban és eseményekben. A katasztrófavédelem, ezen belül a
tűzoltóság és a polgári védelem riasztási számai, éves riasztási számai mindvégig tükrözik
ezeket a változásokat. Általában azt mondhatjuk, hogy a riasztások száma egy évben 60-70
ezer. Ha a téves és a vaklármariasztásokat ezekből levonjuk, akkor a 60 ezer tényleges
beavatkozás a korábbi években, 2001-2002-ig általában olyan arányokat tükrözött, hogy ebből
40 százalék volt a műszaki mentések száma, és 60 százaléka volt a tűzesetek száma. A
műszaki mentésekhez soroljuk azokat az eseményeket, amelyek a klasszikus műszaki,
technikai mentések és a rendkívüli időjárás, viharkár, árvíz, belvíz műszaki feladatait jelentik
számunkra. Ettől az időponttól kezdve, 2002-től folyamatosan évről évre változnak ezek az
arányok, és ma ott tartunk, hogy ez meg is fordult, tehát a tűzesetek jelentősen csökkentek,
nominálértékben nem, egy szintre beállt és stabilan ott tart ez az érték, de egyébként a
műszaki mentések száma egyre inkább emelkedik, tehát ez az olló a két vonulási adat között
egyre inkább nyílik. Azt hiszem, valóban nagyon praktikus ez a sorrend a technológiában, a
meteorológiai előrejelzés és a vízügyi szervek után a katasztrófavédelem az, amelyik
következik, és nagyon fontos, hogy a vízüggyel történő együttműködésünk nagyon
megalapozott és naprakész legyen.

Én is szeretném megerősíteni, hogy mindazokat, amiket a főigazgató úr az előbb
elmondott - előrejelzések, várható vízállások, azon folyószakaszok kijelölése, ahol a kockázati
tényezők nagyobbak és nekünk, figyelembe véve a mögötte lévő települések számát,
lélekszámát, kell szervezni a lakosságvédelmi feladatokat -, nagyon fontos még a felkészülési
időszakban. A lehetőségekhez képest természetesen ezeket az adatokat - különösen Borsod-
Abaúj-Zemplén megye településeit illetően - megkaptuk és ezekre előzetesen a kimenekítést,
a kitelepítést, a befogadást és ehhez kapcsolódó logisztikai feladatokat össze is tudtuk állítani.

Elsőként szeretném elmondani, hogy alapvetően ezt a szakterületet tekintve mi a mi
feladatunk. A főigazgató úr utalt arra, hogy az állami fővédvonalakon a vízügyi szakemberek
védekeznek. Ehhez nekünk olyanfajta logisztikai segítséget kell adott esetben biztosítani, ami
az igényelt szakaszokra többletlétszámot vagy adott esetben speciális szolgálatok kirendelését
jelenti, de természetesen mögötte már tervezni kell a lakosságvédelmi feladatokat.

Az önkormányzatok által végzett védekezéshez nekünk alapvetően a vízügyi
szakemberek segítségét kell kérni, hogy valóban a településen a polgármesterek mondják
meg, hogy hol és milyen módon védekeznek, és nekünk fel kell készülni szintén a
lakosságvédelem és a logisztika támogatására.

A legfontosabb, a harmadik elem a kitelepítés, a befogadás kérdése, mert amennyiben
elfogy a lehetőség, akkor természetesen nagyon gyorsan adott esetben több ezres létszámot
kell megmozgatni, a lakóhelyéről elszállítani biztonságos körülmények között, ideiglenesen
elhelyezni befogadóhelyeken, amelyek alkalmasak arra, hogy arra az átmeneti időszakra az
alapellátásukat folyamatosan tudják biztosítani. Emellett vannak még olyan feladatai is,
amelyek a beavatkozások során a speciális mentőegységek igénybevételét jelenthetik, vagy
adott esetben az árvíz levonulását követően a fertőzésveszély elhárításához az ÁNTSZ által
megadott módon nyújtunk kapacitást és segítséget.

Ezt követően szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy hol voltak az elmúlt három
hétben azok a kiemelt fontos területek, ahol a vonulásaink többségét teljesítettük. Ez
leginkább négy területre korlátozódott: természetesen Észak-Magyarország, Sajó, Bódva, a
Bodrog térségében, Közép-Alföld, a Zagyva és a Tarna, a Kapos völgye valamint a Bakony
térségében, a Dél-Dunántúl területén. Az első, mondhatom úgy is, félidőben, amikor az első
viharzóna, illetve rendkívüli esőzés következett be, ennek sajátossága volt a vihar is. Ennek
egyik nagyon jól mérhető eleme, és a beavatkozás minőségében is az eszközök és a riasztások
is ezt tükrözték, mást igényelt Somogy megyében, hisz a vihar nagy része ezen a területen



-  -25

jelentkezett, mint ahogy az OMSZ főigazgatójától is hallhattuk, és ennek megfelelően kellett
szervezni a beavatkozásainkat. Összességében azt mondhatjuk, hogy ebben az időszakban 41
településen 19 ezer fős lakosság veszélyeztetettségére kellett felkészülni és kellett pontosítani
a terveket.

A következő ilyen, a kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos időszakról szeretnék egy
pár dolgot összefoglalásképpen megemlíteni. Váradi úr is mondta, hogy sok esetben a
lakosság a veszélyhelyzet kihirdetését pszichésen nehezen éli meg, mégis van egyfajta
várakozás, hogy a védekezés minőségében valami nagyságrendi változás következzék be. Mi
is nagyon sokszor elmondjuk, hogy ez így nem igaz. Folyamatosan és állandóan a kockázat és
a kialakult helyzet függvényében szolgáltatjuk azt a fajta logisztikát és beavatkozó erőt, amit
a kialakult helyzet megkíván. A veszélyhelyzet kihirdetése abban segít, hogy a finanszírozás
nem a vis maior keretében, hanem a kormányzat által elkülönített módon jut le, tehát
gyorsabbá válik a finanszírozás, így a védekezésben és mondjuk az önkormányzati
védekezésben a polgármestereknek nincs egyfajta bizonytalansága, hogy a vis maior
visszapótlásánál milyen módon és nagyságrendben fog megtörténni.

Nos, ebben az időszakban a Sajón és környékén kialakult helyzet okán már olyan
intézkedéseket kellett tennem, hogy az ország több megyéjében a tűzoltószolgálatok 24-48-as
szolgálati rendjét át kellett alakítani 24-24 órássá, tehát ezekről a helyekről át lehetett
vezényelni ide tartósan beavatkozó állományt úgy, hogy természetesen az elvont erők helyett
azokon a területeken, ahol a működési területeik vannak, megfelelő létszámot kellett
tartalékba helyezni, hogy ne álljon ellátatlanul az a terület.

A másik fontos intézkedés volt, látva már az előrejelzéseket, hogy használjuk ki a
kapcsolati rendszereinket - hiszen az OKF kapcsolattartó éppen az EU és a NATO irányába -
a homokzsákos védekezéssel kapcsolatosan, de egyébként eszközben is van lehetőség a
polgári védelmi mechanizmuson belül igényelni és kapni például homokzsákokat. Az EU
MIC felé ez a felhívás kiment, mintegy 2 millió homokzsákot kértünk már ebben az
időszakban, amit az EU vissza is igazolt.

Ebben az időszakban valóban az volt inkább a jellemző, hogy nagyon sok kis patak
áradt meg, nem is annyira a nagy folyások, akár Miskolcon vagy Szikszón olyan patakok
áradtak meg és olyan hirtelen intenzitással, ami addig soha nem volt tapasztalható, így
egészen biztos, hogy ezekre a területekre nem készült és nem is készíthettek a polgármesterek
olyan veszélyhelyzeti tervet, amit talán most az elkövetkezendő időszakban érdemes lesz
majd átgondolni.

A BAZ megyei helyzeten kívül természetesen a többi megyében is jelentős
beavatkozások voltak, Fejérben, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Nógrádban a hasznosi
víztározó vagy akár Somogyban a halastavak, amelyek - úgy tűnik - egy új veszélyforrás az
elkövetkezendő időben, mert azt a későbbiek során is tapasztaltuk, hogy a kiépített tározók
mellett a halastavak műszaki engedélyezése és technikai követelményei messze mögötte
vannak nyilvánvalóan a tározóknak. De egy ilyen intenzív esőzésnél, különösen ha a földrajzi
viszonyok olyanok, hogy ezek egymáshoz közel kerülnek megépítésre, valamelyik oldala
megsuvad, nagyon erős és intenzív vízáramlás történik a kistelepülésekre, amelyek alattuk
vannak, és ezek természetesen szintén a veszélyhelyzeti tervekben korábban soha nem láttak
napvilágot.

Néhány adatot még, a kitelepítettek számát szeretném bemutatni a következő dián. Itt
a maximum értéket lehet látni, amikor Borsod megyében 1934 főre nőtt a kimenekítettek,
illetve a kitelepítettek száma. De azt is szeretném mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy
ennyi embert kell folyamatosan ott tartani, hiszen közülük nagyon sokan rokonhoz,
ismerőshöz mennek el, és esetleg csak később választják a kialakult körülmények között
mégis azt, hogy a befogadóhelyre jönnek vissza.
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A következő slide-on azt láthatjuk, hogy ezen kitelepítetteknek a száma és a változása
milyen dinamikát mutatott május végéig. Én azt hiszem, hogy a mentési munkálatoknak az
intenzitására is lehet ebből egyértelműen következtetni.

Végezetül: a védekező erőknek a napról napra történő emelését kellett a
szolgálatszervezéssel megoldani, még egyszer hangsúlyozom, úgy - és ezt szeretném is
állítani és kijelenteni -, hogy az ország többi területén nem volt tűzvédelmi, polgári védelmi
szempontból ellátatlan terület, ezt folyamatosan tudtuk biztosítani.

A következő dián - csak az összegzés kedvéért - néhány adatot szeretnék kiemelni. A
tűzoltói vonulások száma talán ebből kirívó is, lehet érzékelni a csúcsra járatást, hiszen a napi
átlagos vonulásainkhoz képest ebben az időszakban húsz-huszonötszörösére nőtt a
riasztásoknak a száma, ami rendkívül megterhelő. Nagyon sok esetben, ha lehet a mi
szakmánkban ezt mondani, sorban állás volt a vízszívatások végrehajtására. Mintegy másfél
millió homokzsákot használtunk már föl ekkor, mintegy 18 ezer négyzetméter fóliát
terítettünk le az önkormányzati gátakon, és a védekező erőknek a létszáma megközelítette a
40 ezer főt. Ez volt a jellemző az első etapra, ami, azt gondolom, hogy egy sikeres védekezést
mutatott.

Érdekes a különbség a kettő között - szeretnék még egypár szót az ezt követő

rendkívüli helyzetről említeni -, érdekes volt az a helyzet, hogy nagyon sok olyan önkéntest
lehetett az önkormányzati védekezésű gátakhoz a településekről hozni, akik helyben voltak, és
ez nagyon jó, mert ennek a logisztikája a legegyszerűbb, ennek a biztosítása. Tehát ha
megfelelő módon föl tudjuk készíteni a lakosságot, megfelelő módon tudunk ezekre a
helyekre ellátást, eszközt deponálni, akkor időben is és azt gondolom, hatékonyságban is
jelentős előrelépést tudunk tenni, és ez a védekező létszám ebből a tízezresből egy-egy
alkalommal, napi összesítésben elérte a hatezret, tehát rendkívül meghatározó és mértékadó
volt.

A második hullám tekintetében, lehet látni majd a dián, hogy a veszélyhelyzeteket
sorban és egymás után kellett kihirdetni az ország különböző részeire. De ebből csak azt
szeretném jelezni, hogy a kiterjedése, nagysága és intenzitása egészen más a második
hullámnak, mint az elsőnél volt. Ez azt jelentette - és kérném szépen akkor a következőre
menjünk, hogy az idő ne nagyon teljen -, a következő dián azt szeretném bemutatni, hogy
összességében a tizenöt megyében 286 településen kellett ezeket az eljárásokat bevezetni.
Borsod-Abaúj-Zemplénben a 286 településből 138-on folyt már ekkor a védekezés, és a
védekező erőknek a létszáma is, azt gondolom, utal a kialakult helyzetre, hiszen országosan
közel húszezer volt az ebben az időszakban védekezők létszáma, és Borsodban 18.200 főre
kellett ezt a létszámot fölemelni.

Ha a védekezésbe bevont erők összetételét vizsgáljuk, akkor lehet látni azt az állítást,
amit az előbb én önöknek mondtam, hogy a katasztrófavédelmi szervezeti rendszeren belül,
ahol a tűzoltóság, a polgári védelem, a polgári védelmi szakalegységek és a speciális mentők
dolgoznak, ez 1946 fő összességében, aki a gátakon dolgozott, a többi rendészeti, honvédségi,
vámszervektől, büntetés-végrehajtási, vízügyi, és itt lehet látni, hogy a lakosság ebben az
időszakban több mint 7600 fővel védekezett a saját településén.

Nagyon fontos adat a következő dián a kitelepítetteknek a száma. Ez országosan 111
települést jelentett és 4968 főt mindjárt az indulásnál. Én említettem, és még a mai napon is
igaz Borsodra, hogy a kitelepítéseknek a száma növekszik. Nem attól, hogy több elöntés vagy
még intenzívebb elöntések történtek, hanem az állampolgárok nagyon sokszor úgy működnek
ezekben a helyzetekben, hogy nem akarják elhagyni a lakóházaikat. Nagyon nagy nehézséget
és problémát okoz nekünk, amikor az elöntött területről ki kell hozni az állampolgárokat és
nem hajlandók beszállni a rocsóba, nem hajlandók beszállni a mentőcsónakba, majd csak egy
idő után, amikor emelkedik tovább a vízszint, és ezekért az emberekért mindig vissza-vissza
kell menni, ott kell tartani erőket, holott már adott esetben máshova kéne átcsoportosítani. Így
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aztán a befogadóhelyeken is nem azonnal, hanem lépésről lépésre, napról napra jelennek meg
újak, akik föladják ezt a fajta magatartást. De természetesen a befogadóhelyeket úgy
méretezzük, hogy az elhelyezésük biztosított legyen.

A kritikus területekről a következő dián. Most BAZ-megyében lehetne egy vonalat
húzni, hogy Felsőzsolca feletti és alatti területek. A Felsőzsolca feletti területekre már
állíthatjuk azt, hogy viszonylag normalizálódott a helyzet, ott a beavatkozás már csak arra
szorítkozik részünkről is, hogy a megsuvadt, itt-ott hiányossá váló gátakat korrigáljuk, tehát
gátmagasításra és ilyen jellegű beavatkozásra már nem kell felkészülni, a vízügy folyamatos
figyelőszolgálatot tart fönn. Míg az alsó szakaszon, különösen Ónod térségében, a két folyó
összefolyásánál még a kritikus helyzet is előállhat, tehát erre összpontosítunk most nagyon
intenzíven.

A Felsőzsolcán kialakult helyzet gyakorlatilag mindenre példa lehet, a beavatkozás
nagyságrendjére, a befogadás, elhelyezés nehézségeire, és visszaigazolja olyan törekvéseinket
is, amit a főigazgató úr is említett, hogy a pszichológusainkra például rendkívül nagy szükség
van. Azokon a befogadóhelyeken, ahol százas nagyságrendben, szűk térben, korcsoport
szerint idősek, fiatalok vannak, nem éppen a legideálisabb elhelyezési körülmények között, de
a feltételeket biztosítva, nagyon könnyen ki tud alakulni egy olyan helyzet, ami egy
személytől elindulva eszkalálódik, ezt kell nekünk kontrollálni. Ez a csoport olyan
pszichológus képesítéssel rendelkező orvosokból, szakemberekből áll, akiket a nemzetközi
szakirodalom alapján készítettünk föl, ez a krízisintervenciós csoportunk, ők ott vannak
folyamatosan, és ezeket a helyzeteket kezelik. Szerintem ennek is tudható be, hogy ilyen
jellegű esemény, halálos sérülés az elöntések kapcsán, sérülés vagy más probléma a
befogadóhelyeken nem történt.

A következő diáról még szeretném Borsod megyére koncentrálva azt elmondani, hogy
eddig négy elzárt településünk van. Többször megjelent, hogy ennek a többszöröse is, azok
nem igazak a tétel szerint, hogy mindenféleképpen megközelíthetők még közúton is, csak
olyan építésű gépjárművel, ami a közlekedés szempontjából erre alkalmas. A négy elzárt
településen már közúti közlekedés nem vagy csak alig van, ezért csónakokkal biztosítjuk az
alapellátást, adott esetben az ivóvizet - hiszen ez nagyon fontos - és az alapélelmiszereket is,
természetesen azoknak, akik nem hajlandók a településről kijönni, ezek körbezárt, nem
elöntött településeket jelentenek, körgáttal védettek, de az ott lévők nem kívánnak eljönni.
(Dr. Aradszki András megérkezik az ülésre.)

Problémákat okoz ilyenkor ezeken a területeken a közműszolgáltatásnak a biztosítása,
illetve időbeni lekapcsolása. Most többször előfordult és nagyon tartottunk tőle, hogy az
elektromos szolgáltatást időlegesen egyes településeken ki kell iktatni, ezért gyorsan bevédtük
azokat a trafóállomásokat, amelyek a nagyfeszültségű hálózatból elosztóként működtek.
Éjszaka, sötétben védekezni, pláne menteni ezekről a területekről rendkívül veszélyes és
kritikus. Eddig ezeket a kérdéseket meg tudtuk oldani. Természetesen a kis feszültségű

fogyasztók közül mintegy háromezret ki kellett kapcsolni, de a befogadóhelyek ellátását
megterveztük abban az esetben, ha azok is erre a sorsra jutnának. Lesz és van agregátor
ezeken a helyeken.

Még két diát szeretnék megmutatni. Az ország többi részén - mert majdnem mindig
BAZ-megyéről beszéltünk -, az ország többi megyéjében is nagyon jelentős védekezés volt,
Győrben, Komárom-Esztergomban, Pest megyében és Budapesten, különösen most, az elmúlt
napokban a Duna melletti védekezés vagy Komárom-Esztergomban Dömös és Pilismarót
közelében, Pest megyében 12 településen kellett 200 főt ideiglenesen elhelyezni, tehát máshol
is voltak, csak nyilván nagyságrendileg nem ekkorák.

Végezetül az anyagi feltételek biztosítása vonatkozásában néhány adatot tettünk fel a
slide-ra. A 11-14 millió közötti homokzsák felhasználásából időarányosan, amikor ezt
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vizsgáltuk, valóban közel 5 millió homokzsákot használt fel csak a katasztrófavédelem, és
ezért is fordultunk az előbb említett szervezetekhez.

Összességében azt szeretném elmondani a védekezés irányításáról - most, hogy egy
ilyen kritikus helyzet alakult ki -, hogy a Belügyminisztériumban működő helyzetértékelő
központ, amit én vezetek, ebben a helyzetben képes valamennyi szervezet jelenlétével
összehangolt intézkedéseket tenni. Úgy kell elképzelni ezt a központot, hogy valamennyi
szervezet, országos hatáskörű szervezet megbízottja ott ül, aki intézkedésre képes, és a bejött
problémákat azonnal lehet egyeztetni és visszacsatolni a beavatkozó állomány felé. És
valóban az egyik nagy kihívás lesz az elkövetkezendő időben a fertőtlenítési feladatok
elvégzése, a szivattyúzással kapcsolatos feladatok elvégzése. Természetesen még nem
vagyunk a szolnoki Tisza alatti területen, de ezzel kapcsolatosan Váradi főigazgató úréktól
megkaptuk azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján a kritikus szakaszokra technikát és
emberanyagokat, embereket fogunk kivezényelni, illetve deponálni. Röviden ennyit szerettem
volna az eddigi védekezéseinkről elmondani. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen Tatár Attila főigazgató úrnak a beszámolót.
Időközben a bizottság Fidesz-KDNP tagjai is megérkeztek, úgyhogy megállapítom,

hogy határozatképes a bizottság.
Ha van kérdés az előadókhoz, most lehetőség nyílik ezt feltenni. Nem nagyon akarom

húzni az időt. Nekem igazából egy dolog nagyon érdekes volt a három beszámolóból együtt.
A meteorológiai adatok alapján azt láttuk, hogy a Mecsek térsége a legextrémebb
csapadékmennyiségeket kapta mind a két ciklon jelenlétekor. Ehhez képest ugyanakkor a
kritikus helyzetek nem ebben a térségben alakultak ki. Ezzel kapcsolatban van-e valami
tapasztalat, magyarázat, hogy a Mecsek déli oldalán, az északi oldalán, Kapos felé voltak
problémák, mi idézte elő, hogy annak ellenére, hogy mind a két időszakban nagyon nagy
mennyiségű csapadék hullott le, ott mégsem állt elő ilyen krízishelyzet?

Azt gondolom, hogy ha esetleg vannak kérdések, akkor azokat tegyük fel, és egyben
tudnak válaszolni a meghívott vendégek válaszolni. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr!

Kérdések, észrevételek

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Először is szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy mi azért jöttünk később, mert
egy rendkívül frakcióülésünk volt, és ez nem a tiszteletlenség és az udvariatlanság jele.
Sajnálom, hogy nem lehettünk itt az elejétől fogva. Nemhogy udvariatlanság, hanem épp
ellenkezőleg, nagyon szerettünk volna hallani mindent, de egy rendkívüli helyzet van, ma
jelenti be a miniszterelnök úr a parlamentben az első gazdasági akciótervet. Tegnap délután
összehívtak egy frakcióülést, úgyhogy ezért késtünk, ami miatt elnézést kérünk.

Szeretnék tenni néhány észrevételt és kérdezni is. Nógrád megyében vagyok egyéni
országgyűlési képviselő, az Ipoly mentén a szécsényi választókörzetben. A múlt héten én is
személyesen elmentem azokra a településekre, amelyeket a jelenlegi esőzés közvetlenül is
érintett. Jártam Szécsényben. Pösténynél volt magasabb vízállás, Ludányhalásziba jött ki az
Ipoly, Ipolytarnócon, Litkén volt probléma. Nógrádszakálon és Cserhátsurányban és ezeken a
településeken, illetve Karancsságon jártam.

Egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy szükség lenne arra, hogy főleg a
kistelepülések polgármesterei valamiféle képzést kapjanak. Kétféle emberrel találkoztam.
Volt olyan polgármester, aki építőipari vállalkozóként tudta, hogy mit kell csinálni, mert már
volt ebben tapasztalata, de van olyan hölgy, törékeny asszony is, aki nem azt mondom, hogy
nem állt a helyzet magaslatán, de nem tudta pontosan, hogy mi a feladata. Lehetett látni azt is,
hogy nagyon sok önkéntes megmozdult. Jó volt látni azt, ahogy ilyenkor összejönnek az
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emberek. Egyébként is a közösségek nem nagyon működnek, de egy ilyen bajban, egy ilyen
vészhelyzetben hihetetlen nagy az összetartás. Ha sok jó szándékú embert rossz irányba
visznek, és erre most az edelényi példát hozta fel talán épp Váradi úr, ott nem azért
védekeztek rosszul, mert ők rossz szándékkal mentek oda valószínűleg, hanem mert nem
kapták meg megfelelő időben a megfelelő koordinációt és eszközöket ahhoz, hogy
eredményesebbek legyenek.

Az én körzetemben jó pár településen van önkéntes tűzoltóegylet. Ha nem lenne, nem
lett volna például szivattyú nagyon sok helyen ahhoz, hogy a pincékből a vizet
kiszivattyúzzák. Salgótarjánban a Bányamúzeumnak el kellett adnia az egyetlen szivattyúját,
amely egy ilyen muzeális érték volt, mert nem volt elég pénzük, és volt rá jelentkező, és úgy
kunyeráltak Salgótarjánban élő vállalkozóktól szivattyút, hogy a múzeumba befolyó vizet ki
lehessen szivattyúzni. Ilyen extrém példák is voltak.

A vészhelyzet még nem múlt el, hiszen a Duna már talán tetőzött, a Tisza a jövő héten
fog tetőzni. Reméljük, hogy nagyon nagy problémákkal már nem kell szembesülni, de még az
éjjel is voltak kitelepülések. Az én fejemben már a hogyan tovább van benne, ahogy Váradi úr
is mondta. Teljesen egyetértek azzal, és ezt majdnem kormánytól függetlenül is mondom,
hogy eddig mindig tűzoltás volt. Azt gondolom, itt az ideje egy paradigmaváltásnak. Látni
kell, hogy Magyarországon hónapokon belül akár egy aszályhelyzet is kialakulhat,
ugyanabban az országban, amelyet most heves esőzések sújtottak. Lehetséges, hogy a
Homokhátságon - itt ül a közgyűlés elnöke - pár hónapon belül azzal szembesülünk, hogy
nem lesz elég víz. A vízügyi szakemberek mindig mondják, a tudomány is a politikusoknak,
hogy végre ideje már egy olyan 10-15 éves programot elindítani, amely megpróbálja
egyidejűleg integrált módon kezelni a két szélsőséget, az árvízveszélyt is és az aszályhelyzetet
is. Azt mondják a vízügyesek, hogy mindig árvízkor kell gondolni az aszályhelyzet
elhárítására, és amikor az aszály van, akkor pedig foglalkozni kell az árvízzel. Ez ugye jól
hangzik, de a négyéves ciklusok nem mindig adnak terepet arra, hogy ezek meg is
történjenek.

Azt gondolom, a mostani kormányzati szerkezet ad egy lehetőséget arra, mivel egy
helyen van a vízügyi szakpolitika és a vidékfejlesztés, beleértve az agráriumot is, hogy
elinduljon végre valami, és legyen Magyarországnak egy 10-15 éves programja. Erre
valószínűleg kell egy időszak, mert nem lehet csodát tenni egyik napról a másikra. Tehát
elinduljon valami abba az irányba, és ez igényli - ahogyan helyesen megfogalmazták - a
mezőgazdaságban a termelési mód váltását, ágazatváltást is valószínűleg, egy másfajta
hozzáállást az emberektől és pályázati segítséget is, mert ha az emberek nem szeretik meg,
amit mi, illetve a tudomány, a szakemberek kitalálnak, az az életben nem fog működni. Ehhez
kell támogatás, nemcsak szellemi és lelki, hanem fizikai támogatás, ahogy említette Váradi úr,
előre kell sorolni a KEOP-programban azokat a településeket, amelyek például védműre
pályáztak.

Aztán amit még láttam a választókörzetben, és igazából ez lenne a kérdésem, mert sok
mindenre, ami a fejemben volt, választ kaptam. Azt mondták a településeken szinte
mindenhol, kivétel nélkül, látván, hogy a termőföldeken mennyi tó van - olyan volt egyébként
Magyarország, mint az ezer tó országa egy kicsit, ami jelen esetben most nem pozitív, mert
gyakorlatilag elrohad a termés egy jó része, amit most le kellett volna aratni -, tehát azt
mondták a szakemberek, hogy nagyon nagy mértékben ennek az oka az, persze ez most egy
rendkívüli esőzés volt, hogy a tsz-földek privatizációja során nagyon sok árkot, egykori
vízgyűjtőt egyszerűen felszántottak, hogy ott is lehessen vetni, illetve nem végezték el a
vízgazdálkodási társulatok azt a munkát, amely egyébként az ő kötelezettségük lett volna.

Megjegyzem, a gazdák jó része ezen föl is háborodott, hogy beszedik tőlük a
pénzeket, és nem végzik el az ellenszolgáltatást. Az én megyémben felszámolás alatt van a
rétsági vízgazdálkodási társulat, a mai napig szedi egyébként állítólag a pénzt a gazdáktól,
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munkát meg nem végez. Ha ezek az árkok ki lennének tisztítva, úgy tudom, hogy kétszer kell
kaszálni, elmondták ezt is a szakemberek, 8-12 évente meg kellene ezt újítani, ha rendkívüli
helyzet van, akkor mindig sor kellene hogy kerüljön ilyen felújításra. De ez a munka nincs
elvégezve, és ennek ez a következménye.

Tehát azt gondolom, hogy a hogyan tovább kapcsán, és ez kimaradt - legalábbis én az
elején nem voltam itt, de gondolom, erről nem volt szó -, elkerülhetetlen, hogy a
vízgazdálkodási társulatoknak az ügyét tegyük rendbe, mert egyébként mindig ugyanezzel a
helyzettel fogunk szembesülni: elköltünk egy csomó pénzt, és nem hozza meg azt az
eredményt, amit egyébként egy helyes és végiggondolt védekezés, egy helyreállítás,
megelőzés meghozhatna.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bányai képviselő úr!

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elmúlt három-négy
hétnek az időjárását, bár én nem hallottam a beszámolót, de olvasni olvastam az este
folyamán, amit megkaptunk, azt köszönöm, tehát az extrém jelző az nem is nagyon takarja a
valóságot. Amikor itt káoszról beszélnek többen a védekezés során a polgármesterek részéről,
bármilyen szervezet részéről, ilyen mértékű, nagyságrendű esőzés nem volt Magyarországon
nagyon régóta, nem tudom, mióta, nem hallottam az előadását, talán húsz-harminc éve sem
láttak ilyet.

Magyarul: hogyha volt valamiféle probléma a szervezettséggel, az épp az, hogy a
Zagyva-mentén élők patakja, én a Duna mellett élek és a Tisza mellett dolgozunk, az folyó
volt a szó szoros értelmében. Éppen ezért Barnáék frakcióvezetőjének a tegnapi kirohanása a
kormánnyal, illetve a szervekkel szemben az nem volt igaz, mert én tudom, hogy Tatár Attila
és munkatársai és Váradi József és munkatársai mennyit dolgoznak azon, hogy megvédjék az
emberek életét, illetve a vagyonát, hogy ne sérüljenek. Én megköszönöm inkább az ő
munkájukat, mert a Tisza mellett most látjuk, hogy nagyon komoly vizekre kell készülnünk,
és az embereik ott vannak, dolgoznak, most már több mint egy hete védik a védműveket,
készítik fel a nagy vízre. És éppen azt kéne sugallni mindannyiunknak, hogy össze bírunk
fogni egy ilyen katasztrófahelyzetben, ami az ország különböző részeit éri.

Éppen ezért javaslom minden képviselőtársamnak, hogy hétfő estétől vagy keddtől,
hogyha ráér, akkor Szolnok környékétől lefelé délre jelentkezzenek önkéntesnek, mert lesz
igény a kézi munkára, mert nagyon sok helyen kell védeni a nyári gátakat, ahol lehet még,
illetve a fővédműveket. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy a parlamentben is, amikor erről
beszél, nem azért, mert új kormány van, de öt napja, hogy létrejött a kormány, amelyik tud
ezzel foglalkozni, és az elmúlt nyolc év ellazsálását nem lehet egy-két nap alatt befejezni.
Csak egy példát mondok erre, hogy milyen lazsálás folyt: zöldszennyezés több száz
négyzetkilométeren a Tisza árterében, tele vadkomlóval, vadszőlővel a fák tömege, emiatt
nem bír levonulni az ártérből a víz, és visszaduzzasztja, lassítja a folyó folyását. Tehát ezeken
is előbb-utóbb valakinek lépést kell váltani, és el kell mondanunk mindenkinek, hogy amíg az
ártéri gazdálkodást nem vesszük komolyan, és ha igaz az, hogy egyre több ilyen vészhelyzet
alakulhat ki a klímaváltozás miatt, akkor a Tisza környékén jól megnézhetjük magunkat. A
Dunánál egy kicsit könnyebb a helyzet, mert ott sokkal rendezettebbek a viszonyok.

Illetve amit fontos megjegyezni, hogy a felkészültségünk, amit az alelnök úr is
mondott, nem igazán volt alapos az elmúlt jó pár esztendőben, tegyük föl, tíz év óta, ki tudja,
mióta, én azt kérném mindenkitől, hogy amikor majd a költségvetés tárgyalása lesz, ez a
vesszőparipám volt, és azt hitték, hogy valamiféle őrültség lakozik bennem, minden évben
800 millió forint körüli védekezési előirányzat van általában a költségvetésben az ilyen
ügyekben. Egy alapot kell létre hozni, nem katasztrófaalapot a későbbi jóvátételre, hanem a
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megelőzésbe kellene több pénzt fektetni, illetve el kéne döntenünk, hogy mit akarunk a
folyóinkkal, ez egy másik súlyos kérdés. De az, hogy az ország évente 800 millió forint körüli
összeget szán arra, hogy felkészüljön egy-egy ilyen haváriára vagy vis maior esetre, ebből
nem lehet, látszik, hogy sokkal többe kerül a védekezés. Illetve ami látszik, hogy a
katasztrófavédelmet meg kell végre erősíteni anyagilag, tehát el kell szánnunk, hogy itt nem a
minimumtevékenység, illetve minimumköltségekre kell hagyatkozni, hanem itt a
legrosszabbra kell fölkészülni. Tehát itt legyünk olyanok, mint a németek, hogy a
legrosszabbra készek, bár akkor is beüthet a krach, mert láttuk az Elbánál, illetve más
folyóknál a korábbi években a katasztrófahelyzeteket. De ha nem készülünk arra, hogy a
legrosszabb következik be...

Ez a munka fatalista tevékenység, itt a legrosszabbra kell készülni. És ha ezt nem
honoráljuk a felkészülés során, persze anyagilag is az ott dolgozókat, illetve az eszközellátást,
látni fogjuk, hogy ezek a vizek még nagyobb mennyiségben fognak majd beérkezni hozzánk,
és akkor nagyobb baj fog bennünket érni. És azért mondom, mert éppen a tegnapi nap írtam
alá egy közel 20 millió forintos kötelezvényt arra, hogy eszközöket vehessünk azért, hogy föl
legyünk készülve. Döbbenetes, hogy a Duna mellett vagy a Tisza mellett nincs elég szivattyú,
mert nincs pénze a főhatóságnak arra, hogy nagy teljesítményű szivattyúkkal ellássa az ilyen
veszélyeztetett területeket. Ezt megértjük, nem a vezetők hibája, hanem a fölötte lévő vezetők
hibája volt, hogy erre nem szántak pénzt, miközben hatalmas vizek jöttek le a Dunán, a
Tiszán az elmúlt nyolc esztendőben, és kegyelmi állapot volt, hogy nem történt nagyobb baj.

Illetve ami fontos, és hangsúlyozzuk ki sokadszor és már unos-untalan mint az
imamalom, morzsoljuk ezt, a Vásárhelyi-terv nélkül a Tiszát nem tudjuk visszahozni abba az
állapotába sem, hogy használható folyó legyen, illetve a Vásárhelyi-terv nélkül az ilyen
extrém helyzeteket nem lehet kezelni, mert a Szolnok alatti szakasznak a védelme nem
biztosított tározókkal, mint a fölső szakaszokon, ha megépülnek. És láthatólag, Andor, nem
tudom, melyik tározó az, amit meg kellett volna nyitni korábban felétek, ott Szolnok
környékén... (Fejér Andor: Tiszaroff.) Nem, valamelyik régebbi, amelyiknek most nem tudom
a nevét, bocsánat. (Fejér Andor: Bivaly-tó.) Bivaly-tó, annak a megnyitása is, lehet, hogy
hamarabb kellett volna ennek a vízügyi része, de ez egy másodlagos kérdés. Azt mondták,
hogy pénzt kell szánnunk, és szerintem itt az ország védelme az a háborús időkön kívül is
fontos, és kérem azt, hogy ebben az ügyben fogjunk össze, és ha kell, akkor keddtől várunk
minden jelentkezőt a Tisza középső-alsó szakaszára dolgozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelezte még Bácskai János, Sebestyén László és Koncz
Ferenc, hogy szeretnének hozzászólni (Fejér Andor jelentkezik.) és Fejér Andor is. Én azt
szeretném kérni, tekintve, hogy fél egy körül be kéne fejezni a bizottsági ülést, hogy térjünk át
a határozathozatalokra, még van egyrészt egy napirendi pontunk, az albizottságok
megalakítása, illetve jó lenne, ha válaszra is nyílna lehetőség. Ezek figyelembevételével
tegyük föl a kérdéseket.

Akkor Bácskai Jánosé a szó.

DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Eleve is röviden
akartam kitérni az elhangzottakra. Már az alelnök úr is említette kifejezetten az edelényi
esetet, nekem is az az eset ragadta meg a figyelmemet, és a konkrét eseten túl általános
kérdésekre is rávilágíthat, amit ott történt.

Engem nagyon meglepett az az eset, itt a fővárosban is lehet hallani az ott folyó
munkákról, az előadásban az hangzott el, hogy jobb és a bal part közti különbség. Eleve
vannak állami és önkormányzati védvonalak, és itt, Edelényben különösen nagy hangsúlyt
kapott a jobb és bal parton történő védekezés közötti feltehetőleges különbség, az ott
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lévőknek a szaktudása, összetétele, mennyisége. Hogy kell azt értelmezni, hogy azon a
partszakaszon, ahol két gátszakadás is volt, ott talán nem ugyanazok az emberek voltak? Vagy
az a 30 méter, ami elválasztotta a két védvonalat egymástól, az nem adott lehetőséget arra,
hogy mind a két védvonal egyformán megvédhető legyen? Gondolom nyilván minden
gátszakadásos esetnél úgyis felmerül, hogy mi idézte elő és hogyan, de ha egy ilyen
egyszerűnek látszó eset is bekövetkezhet és ok lehet, akkor ott számos kérdés felmerül.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Sebestyén László!

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Igyekszem jóval rövidebb lenni. Két dolog volt, ami
megütötte a fülemet. Az egyik Váradi úr felé: a hasznosi víztározónál volt ez a suvadás, itt
tele volt kiabálva az ország, hogy ott vízszinttartási problémák voltak és egyebek. Érdekelne,
hogy mi az igazság, ugyanis én beszéltem az ÉRV Zrt.-s kollégáimmal, véletlenül pont ott
dolgozom, és egyértelműen nem erről szólt a dolog, és ráadásul a mentett oldalon volt a
suvadás.

A másik kérdésem Tatár úrhoz lenne: Ki irányít egy község védelménél? Ki a
felelőse? Konkrétan ki az, akit fülön lehet fogni? Kinek a feladata az eszközbiztosítás, homok,
lapát, zsák, szivattyú? Mert nekem az volt a tapasztalatom Diósgyőrben is, illetve tegnap
hazafelé menet Sajóládra kellett bizonyos eszközöket intéznem, hogy egy csomó lelkes laikus
próbálkozik a mentéssel, de mindenféle szakértelem nélkül. Hogy lehet ezt kikerülni, és
tényleg kinek kell irányítani azt a folyamatot?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Koncz képviselő úr!

KONCZ FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
többen vagyunk, és többen vagyunk, akik ott voltak négy éjszaka mondjuk, én személyesen,
olyan helyen is, ahol minden pici patak nagy folyónak képzelte magát az elmúlt időszakban.
Az én apukám sokszor elmondta nekem, hogy édes fiam, jegyezd meg, sose építkezz laposra,
csak hát nem építkezhet mindenki domboldalra. Ez a helyzet. Ez a helyzet Magyarországon,
és bizony nagyon sok település eleve ilyen módon helyezkedik el. Eszembe jutott, hogy
például Felsőzsolcánál ki volt az az ember, aki engedélyezte az Auchannak, a Tescónak és
más nagy áruháznak az ottani építkezést. Nem kellett kérni vízjogi engedélyt és más egyebet,
mert hát, kérem szépen, én bizony azt gondolom, hogy ha ezek nem lettek volna ott, kevésbé
lett volna veszélyeztetve Felsőzsolca. Ez sajnos makacs meggyőződésem.

Aztán rögtön felmerült a polgármesterek kérdése. Óva intenék mindenkit, hogy a
polgármesterek nyakába varrjuk ezeket az ügyeket. Nekem meggyőződésem, hogy soha az
életben nem lesznek kiképezhetők oly módon egy gyorstalpalóval, mint amilyen komoly
kérdés egy ilyen ügy megoldása és megfelelő módon történő vezetése. Egy pár szakszót én is
megtanultam az elmúlt időszakban: vízkormányzás és más egyebek, és látom, hogy bizony a
vízügyi szakemberek nagyon mereven ragaszkodnak a szakmájukhoz, és bizony minden
egyes tragédiát eseménynek tekintenek. De nekem az a véleményem, az lehetetlen, hogy azt
mondjuk, hogy például a Bódva egyik oldala meg volt védve, mert jól védték, a másik nem
volt, mert azt nem jól védték, merthogy az egyiket szakemberek védték, a másikat pedig a
polgármester. Nekem erről az a véleményem, hogy ezt nem lehet így tekinteni. Minden ilyen
veszélyhelyzetnél szakembernek kell ott lennie. A szakembernek kutyakötelessége oda
mennie és átvenni az irányítást, ha át kell vennie azért, mert különben itt bizony nagyon nagy
tragédiák történhetnek, mint ahogy - legyünk őszinték – Felsőzsolcán is történt. Ott sok
embernek az a pici kis vagyonkája ment el, amiért egész életében küzdött, és ez nem egy
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egyszerű esemény, hiszen nehéz elmagyarázni ezeknek az embereknek azt, hogy nem volt
még ilyen sok eső, nem esett még ilyen nagy eső, és mik azok a műszaki és más egyéb
előzmények, amelyek ehhez a most kialakult helyzethez vezettek. Mert hogy mi vezetett ide,
azt én jól látom, ugyanis az elmúlt nyolc esztendőben a világon nem történt semmi ezen a
területen. Mit szoktak mondani? Felelőtlen embernek miért lyukas a tetője? Azért lyukas a
tetője, mert ha jó idő van, nem kell vele foglalkozni, ha pedig esik az eső, akkor pedig úgysem
lehet.

Én ezt látom, hogy Magyarországon bizony nagyon sok esetben, a víz esetében is,
amikor jó idő van, akkor nem kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, amikor pedig nagy víz van,
akkor meg nem nagyon lehet, mert akkor meg már csak védekezni lehet, amennyire tudunk.
Ezen a téren biztos, hogy az, amit most látnak - mérhetetlen mennyiségű vízelvezető árok
eltömése, sokszor szánt szándékkal, egyéni érdekek közösségi érdek fölé helyezése,
gondatlanság, felelőtlenségek sora -, nem mehet tovább. Ráadásul még azt is gondolom, hogy
igen, a Vásárhelyi-terv nagyon helyes a vízgazdálkodásban ezen a területen, hiszen úgy tűnik,
hogy amit most meghagy a víz, tehát nem vitt el a víz a mezőgazdaságban, azt esetleg majd
elviszi az aszály egy éven belül. Ezt nem engedhetjük meg tovább, és ha mindig mondhatjuk
azt, hogy minden rosszban van valami jó, akkor ebben talán az a jó, hogy ez most nagyon
drasztikusan megmutatta, hogy ez a kérdés nem várhat további odázásra, és ezzel az üggyel
foglalkozni kell. Hogy miért mindig a mi kormányunknak kell ezzel foglalkozni, ez már egy
másik kérdés, hiszen 8 éve is ezzel kezdtük. Aztán megcsináltuk, amit megcsináltunk, azóta is
úgy van, és sajnos nem sok minden történt ezen a téren.

Szóval, amit meg kell tennünk: a kis vízfolyásokra is figyelni kell, ott is ki kell
alakítani a megfelelő tározóhelyeket, hiszen például a Takta vagy a Szerencs patak kitűnően
megmutatta, hogy mire képes, ha úgy igazából nekidurálja magát, és bizony ott is volt
veszélyhelyzet, és egyetlenegy apró pici kis zsáksoron múlott, hogy ezt sikerült megvédeni a
helyi erőkkel.

A másik, ha már a helyi erők szóba jöttek. A helyiek mindig hajlandóak lesznek
megfelelő módon odaállni, hiszen róluk van szó, csak ezt koordinálni kell, megfelelő módon,
odafigyeléssel kell, szakember kell, aki ezt vezeti, mert bizony a jóindulatú heveskedés
sokszor kárt is okozhat ezen a területen is.

Végezetül arra szeretném felhívni a katasztrófavédelem figyelmét, hogy a
mezőgazdaság általában minden területen rendelkezik nagyon nagy teljesítményű
szivattyúkkal, hiszen öntözéses rendszerek vannak, átemelő szivattyúk vannak. Például most
azon a területen, ahol én mozogtam, mezőgazdasági szakemberekkel végeztettem a
kármentesítést, hiszen akkora szivattyúik vannak, amelyekkel nagyon gyorsan meg lehet
oldani ezt a kérdést. Itt nem kell nyomás, itt mennyiség kell, és ezek a szivattyúk erre
képesek, tehát koordinálni kell ezeket az erőket, össze kell fogni ezeket az erőket, és ha már
ez a nagy katasztrófa megtörtént, mert a mi megyénkben ez elég katasztrofális, legyünk
őszinték, akkor amilyen gyorsan lehet, a mentési feladatokat végezzük el, fogjuk össze,
koordináljuk azokat az erőket, amelyek rendelkezésre állnak.

Hogy még egyszer hangsúlyozzam a helyiek figyelembe vételét, például Szerencs
esetében ott van egy rendőr szakasz vagy század, nem is tudom pontosan, mekkora létszámú
erő, amely nem Szerencsen segít a mentésben, hanem a környéken, és nagyon nehezen
működik az ellátása. Tessék figyelembe venni, hogy ott mindig van konyha helyben, nem
Miskolcról kell odahozni az ételt, nem távolról kell odaszállítani, hiszen egy gulyás abban a
pillanatban ötezer forintba kerül, ha nagyon távolról hozzuk, ezt pedig a helyi konyha
fillérekből mindig el fogja készíteni, arról nem is beszélve, hogy csőstől érkeznek a
felajánlások, különböző alapélelmiszerek...
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ELNÖK: Elnézést kérek, a képviselő urat kérném, hogy az időkorlátra legyünk
tekintettel.

KONCZ FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnézést kérek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a további hozzászólókat is, hogy legalább néhány
percet hagyjuk a válaszadásra. (Koncz Ferenc: Elnézést kérek!)

Fejér Andor képviselő úré a szó.

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Ígérem, hogy nagyon röviden fogok
szólni. Szeretném megköszönni Tatár Attila úr és Váradi József úr eddigi munkáját és
segítségét. Jász-Nagykun-Szolnok megyében már tapasztalt árvízi védekezők vagyunk, és az
ismeretségünk innen is származik, „sajnos” már több, mint tíz éve ismerjük egymást
személyesen is - szeretném megköszönni ezt a munkát.

Csak arra szeretném kérni önöket, hogy ha azokat a prioritási sorrendeket szakmai
szempontból megfogalmaznánk, amelyek mondjuk a gyorsabb árvízi levezetést szolgálják,
vagy itt szó volt a bivalytói régi gát elbontásáról, amiről kiderült, hogy 15-20 centiméteres
felduzzasztást is eredményezhet, sokkal lassabb az árvíz levonulása. Ha ezeket a javaslatokat
megkapnánk, sok esetben nem feltétlenül nagy összegekről van szó, hanem prioritási
sorrendeket tudnánk felállítani a meglévő összegek felhasználásánál. Elolvastam a meglévő

írásos anyagokat is. Tatár Attila úrnak szeretném mondani, hogy a borsóhalmi és jásztelki
tározók tekintetében valami tévedés lehet, mert a borsóhalmi tározó nem veszélyezteti
Jásztelket. Jásztelken a jásztelki tározó van, a borsóhalmi tározó a Tarna és az Ágói-patak
mellett van. De az anyagban nem feltétlenül biztos, hogy jól szerepel, ajánlott átgondolni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Végül Bartos Mónika kért még szót.

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én elsősorban Váradi
igazgató úrtól és még inkább Tatár főigazgató úrtól szeretném kérdezni, hogy az általuk
vezetett intézmények erőforrásait, akár humánerőforrásban, akár eszközellátottságban,
mennyire terhelte meg a mostani védekezés. Láttak-e olyan gondot az intézeten belül, hogy ha
ez rendelkezésre állt volna, több ember, több eszköz, egyéb erőforrások, akkor az önök
munkája könnyebb lett volna?

ELNÖK: Köszönjük szépen.
A válaszadás lehetőségét megnyitjuk - talán abban a sorrendben, ahogy az előadások

is elhangzottak. Ha van olyan kérdés, amire reagálni akarnak a kedves vendégek, akkor
elsőként Bozó Lászlónak adom meg a lehetőséget.

Reflexiók

DR. BOZÓ LÁSZLÓ, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke: Köszönöm
szépen, elnök úr. Talán két kérdés volt, amely az előadásomhoz, illetve a Meteorológiai
Szolgálat tevékenységéhez kapcsolódott. A Mecsekben is voltak lokálisan magas csapadékok,
ennek ellenére ott nem alakult ki ilyen mértékű veszélyhelyzet. Váradi főigazgató úr is
említette, hogy a csapadékösszeg és a tényleges vízszintek között nagyon sok áttétel, illetve
nagyon sok változó van. Nyilván függ a talajállapottól, attól is, hogy milyen irányban, milyen
gyűjtők felé tud lefolyni ez a csapadékvíz, de elsősorban azt kell figyelembe venni még, hogy
döntően én is magyarországi térképeket mutogattam. Az észak-magyarországi régió
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veszélyeztetettségét az növelte meg nagymértékben, hogy ezeknek a folyóknak a vízgyűjtői
messze átnyúlnak szlovákiai területekre is, ahol még a mienknél is magasabb
csapadékösszegek voltak egyébként. Tehát mondjuk területi átlagra vetítve a bejövő
vízmennyiség is lényegesen nagyobb volt.

Hogy mennyire volt rendkívüli egyébként ez a két hullám, ez a két ciklon: úgy
nagyjából 10-15 évente az előfordul, hogy egy ilyen intenzitású ciklon úgymond beszorul ide
a Kárpát-medencébe, és jelentős csapadékot okoz, de az, hogy három héten belül kettő ilyen
intenzitású ciklon legyen, ez a mi megfigyeléseink kezdete óta még nem fordult elő, tehát
ilyen értelemben ez abszolút extrémum.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Váradi főigazgató úr!

DR. VÁRADI JÓZSEF, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
főigazgatója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem nagyon rövid lenni, mert a
nyolc kérdésből szinte mindegyiknek van vízügyi vonatkozása.

Az első talán a Mecsek és hogy ott miért nem volt - az elnök úr erre egyrészt utalt.
Saját vízgyűjtőnk keletkezett, még ha nagy csapadék is, nagy intenzitású is, akkor is a lefolyó
tömeg kevesebb, és ráadásul a pécsi vízügyi igazgatóság területén van a legtöbb kis tározónk,
tehát fajlagos, fajsúlyos helyei a tározónak éppen oda tartoznak. És azt is szeretném azért
jelezni, hogy hat darab kis vízfolyásnak azért ott is a korábban mért legmagasabb vízállás
fölötti vízzel történt levonulása következett be.

Ami a társulatokat illeti: valóban az a helyzet, hogy a társulatok nehéz helyzetben
vannak, a korábban drénezett területeket, a talaj vízháztartását szabályozó műveket az elmúlt
időszakban meglehetősen mostohán kezeltük, azok tulajdonképpen nem is működnek. A
társulatoknál azonban az érdekeltségi hozzájárulás, amit fizetnek ma az érintettek, az arra a
munkára, amit ott okszerűen el kell végezni - és az alelnök úr ezt pontosan elmondta, hogy
mit mindent kellene csinálni műszakilag -, nem elegendő. Van egy úgynevezett közcélú
érdekeltségi hozzájárulás, amit a minisztérium fogalmaz meg minden évben, hogy mekkora
lenne az, ettől elmaradnak ezek a befizetések. Ez önmagában jelenthet egy olyan problémát,
hogy a szükséges forrás csak az érdekeltségi hozzájárulásból, sajnos, a feladatokra nem
teremthető meg. A társulatok egész gondját egyébként, úgy, ahogy azt az alelnök úr mondta,
át kell gondolni, ez egy hosszabb polémiát is nemcsak hogy megér, hanem rá fogunk
kényszerülni.

A VTT kapcsán egy tározó volt, amit elvetettünk az első kör megépítésénél, ez a
borsóhalmi tározó volt, amit annak idején elvetettünk, mert ott a csíkos hátú szöcskeegér miatt
el kellett napolnunk azt, hogy azt a tározót üzembe helyezzük. Ez a tározó azonban nem esett
még ki a rendszerből, ezzel még foglalkozunk.

Nagyon komoly kérdés és több képviselő úr által is fölvetett kérdés volt, hogy a helyi
védelmi erő vagy reguláris erő védekezése mennyiben hasonlítható össze úgy, hogy ahol
regionális erő védekezik, ott siker van, ahol nem, ott meg nem. Félreértés, hogyha ez tűnt
volna ki az én mondandómból. A védekezésnek a sikere vagy az, hogy tönkremegy a mű, az
nagyon sok tényezőtől függ. Magától a műtől is és a beavatkozástól is. A helyiek védelme
azonban, azt kell látnunk, hogy bármennyire is sok volt az elmúlt időszakban a védekezés, a
szakszerűsége a védekezésnek, nevezetesen a homokzsákok lerakása és azok funkciójának
betöltése még most is, hogy is mondjam, hogy ne fogalmazzak csúnyán, hát szemet szúró.
Engem az rettentően zavar, amikor egy ház kerítésénél, ami betonalap, a víz kapun való
befolyását úgy akarják megakadályozni, hogy függőlegesen egymás mellé lerakott zsákokat
építenek oda be. Az reménytelen. A zsákok rakásának tudománya van, a képviselő úr Szolnok
megyében és a Szolnok megyeiek ezt megtanulták. Nekem az a tapasztalatom, hogy
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önmagában a tömeg nem elég, annak technológiája van, ráadásul a fölrakott zsáksorokból ki
kell vezetni a vizet. Nem akarok én most ebbe nagyon belemenni, de ha a földműből csorog a
víz, az még nem baj, ha anyagot hoz ki, akkor van baj. De ezt a helyi védelem, aki ott részt
vesz ebben a munkában, vagy tudja, vagy nem tudja.

A kérdés, hogy miért nincs ott egy műszaki, aki irányítja. Kérem szépen, 3800 embere
van a vízügyi szolgálatnak országosan összesen, el kell látni egy alapfeladatot, és ilyenkor
250 településen van műszaki, akit kivezénylünk, hogy dolgozzon. A 250 településre a
műszakiak kivezénylése, és még el kell látnunk a saját védműveinken való védekezést is.
Most arról nem is beszélve, hogy egy-egy ilyen védekezésnél, mint ami mondjuk a borsodi
térségben folyik, ott nem elég magát a művet ismerni, ott még helyismeretre is szükség van,
lévén hogy a vízkormányzásra, erre az általunk irányított vízelvezetésre koncentrálni kell, ott
még azt is tudni kell. Tehát ez egy nagyon komoly, összetett feladat. Ezzel én nem azt
akartam mondani, hogy ahol saját erő vagy helyi védelem védekezik, az biztosan rosszul
csinálja és a reguláris csapatok pedig jól védekeznek. Csak ez a tanulás, amire utaltunk az
elején, hogy érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni... - nyilván nem lesz szakember a
polgármester, de az, hogy ’97 óta védelmi tervünknek kéne lennie és nincs, az azért nem
magyarázható szakértelemhiánnyal. Márpedig nincs, és ilyenkor meg nagyon kellene. Tehát
ezt egy bonyolult dolognak látom, és messze nem azt akarom hangsúlyozni, hogy a helyi
védelem nem tud védekezni.

Még egy dolgot: a hasznosi tározó. A hasznosi tározónak az állékonysága és stabilitása
mérnöki, szakértői vélemények alapján folyamatosan biztosított volt. Azonban egy
védekezésnek - nemcsak a hasznosi tározó esetében, hanem sok minden más esetben is - van
pszichológiai vonatkozása is. Itt azt kell mondanom, hogy az, hogy a pásztóiak és a
hasznosiak úgy érezték, hogy az egy biztonság számukra, hogyha itt vészhelyzetet hirdetünk
ki, ezt én a magam részéről lélektanilag is tudom támogatni, még akkor is, hogyha ez a tározó
akkor nem volt veszélyben. (Baracskai József távozik az ülésről.)

Ami a VKKI létszámállományát illeti, már az Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság állományát illeti, mi úgy működünk, mint a kisgyereknek az autó, amikor kap
egy kisautót, és a kisautó az békebeli játék, de amikor a kisgyerek az autót elkezdi
csavargatni, tud belőle csinálni egy ilyen GI-Joe harcost is. A VKKI így működik. A mi
állományunk békeidőben az állami alapfeladatokat látja el, ami a VKKI-ra van bízva,
háborúban pedig átalakulunk katonai szervezetté és mindenkinek védelmi feladata van. De
ebbe a védelmi feladatba, lévén hogy tizenöt műszaki szakcsoportunk van, külsőket is
bevonunk: a tudományos szakcsoport jórészt nem a mi csapatainkból, hanem
akadémikusokból, egyetemi tanárokból áll, a lokalizációs szakcsoport nem tőlünk van, hanem
régi vizes szakemberek behívásából. Tehát a mi létszámunk úgy fejlődik föl, hogy az összes
hozzánk tartozó korábbi erőket ilyenkor bevonjuk, tehát nemcsak a saját erőnkre
támaszkodunk. Ezért én azt gondolom, hogy az irányításban létszámgondjaink nem voltak.
Más kérdés a területen való részvételünk: egy egész országra kiterjedő, mindenhol irányítást
követelő munkában nem azt mondom, hogy látványos hiányaink voltak, de ott nagyon
komoly és nagyon kemény, embert próbáló szervezéssel kellett a dolgokat szinten tartanunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor Tatár Attila főigazgató úré a szó.

DR. TATÁR ATTILA tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója: Köszönöm szépen. Tényleg csak nagyon röviden, arra, ami
maradt és hozzám tartozik.

Én azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a polgármesterek felkészítése és a
települések valamiféle önvédelmi képességének a kialakítása rendkívül fontos. És én bizonyos
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értelemben meg is védeném a polgármestereket abból a szempontból, hogy azokon a
településeken, ahol valóban egy élő, létező veszélyelhárítási terv van, mert a kockázat, a
veszélyeztetési okok ezt évről évre indokolták, ott ez a dolog jól működik. Ott nem rakják le
állva a zsákokat, nekidöntve a kerítésnek, ott tudják, hogy kell rakni. A mostani helyzetben az
volt a különleges az intenzitáson túl, hogy olyan helyeken történtek folyások, árvizek, ahol
negyven évvel ezelőtt ha a pataknak már öt centivel megemelkedett a vízszintje vagy nyolc
centivel, az már rendkívüli volt. Itt most olyan mennyiségű vizek jöttek le, amit senki nem
tapasztalt a megelőző időszakokban. Nyilvánvalóan ezek a polgármesterek és maga a
technikai-műszaki bázis sem arra volt méretezve, hogy ezt a helyzetet tudja azonnal és profi
módon kezelni.

Tehát én azt látnám fontosnak, hogy ilyen szempontok szerint nézzük és tekintsük
majd át a jövőben a veszélyeztetettséget, és számoljunk ezekkel a rendkívüli helyzetekkel.
Maximálisan tudnám azt támogatni, hogy azokon a területeken, ahol ilyen helyzet várható, ott
sürgősen nemcsak a felkészítést, hanem az alapellátásnak azt a részét ki kell építeni, amelyek
nagyon egyszerű dolgok, hétköznapi dolgok: egy check list-et kell adni a polgármesternek,
hogy ha jön a víz, mit csináljon, hogy az előre ledeponált homokhoz rendelje ki az előre
meghatározott Józsitól azt az autót, amivel oda tud menni és föl tudja rá rakni a homokot, és
tudja, hogy el kell menni az Arany János utcába, mert ott vannak a zsákok, és tudja, hogy
körülbelül negyven embere a listán ott szerepel, akiket oda kell vinni, és elkezdik építeni a
gátat. Ha ezek ott vannak, akkor szerintem nagyságrendi előrelépések tudnak történni. Tehát
én azt hiszem, hogy ilyen szempontok szerint kellene megvizsgálni, és egy alapellátást
minden ilyen településen biztosítani kéne.

Egy gondolatot még az árkok vonatkozásában. Valóban egyszerű kérdés: karban kéne
tartani őket, nem kéne az átereszeket a kocsibehajtónál lefalazni, hanem az átereszt szabadon
kéne hagyni.

Rendkívül fontos a víztársulások tekintetében a szántóföldeknél az út széléig
beszántott és eltüntetett árkok újbóli kitisztítása és megléte, mert ez is nagyon sokat segít a
feladatoknál.

Az építési engedéllyel kapcsolatosan ez nekünk is probléma, hiszen az építési
értesítéssel kapcsolatosan a tűzoltóság is kiad használtba vételt. Nem tudjuk, nincs arra
jogszabály és lehetőség, hogy ha a településrendezési terv arról szól, hogy az építési övezet,
de egyébként hullámtér is, megtagadjuk a használatba vételt vagy akár az építési engedélyt.
Tehát nagyon fontos lenne, hogy a rendezési tervek mindezeket a körülményeket vegyék
figyelembe, és ne adjanak oda házakra építési engedélyt.

Ha a helyreállításnál, az újjáépítésnél az a helyzet fog előállni, hogy ugyanoda fogja
visszaépíteni az illető, ami köztudottan a folyások miatt veszélyeztetve van, nem csináltunk
semmit, gyakorlatilag egy csomó pénzt nem kidobtunk, mert valamit alkottunk, de a veszély
ugyanúgy meglesz, és lehet, hogy elölről kell kezdeni az egészet. Ami még a feladatokat illeti,
hogy ki volt a felelős, ez a konkrét kérdés, valóban a polgármester felelős a jelenlegi
helyzetben, tehát a polgármestert kell olyan helyzetbe hozni, hogy váljon értőjévé ennek,
ismerje meg a településének a veszélyeztetettségét, és ezt alapszinten tudja, ismerje, és ezeket
a technikai eszközöket ott telepítse is.

Végezetül az erőforrásokat tekintve: valóban csúcsra járatva működött a
katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a polgári védelem együttesen. Ahogy említettem,
tizenötszörös, hússzoros beavatkozási számokat regisztráltunk napról napra. Ez jelenti azt is,
hogy ennek megfelelően az összes létszámot annyira fel kellett darabolnunk, hogy sok helyre
kellett kivinni tűzoltórajokat, be kellett hívni a szabadnaposokat, hogy az a terület ne
maradjon ellátatlan. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a 12 ezres teljes stáb gyakorlatilag
folyamatosan működött ezen a terhelésen. Nyilván ebben voltak kis ciklusok, de ezen a
terhelésen működött, és még működik most is. Hiába van Győrnek kevesebb riasztása,
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Győrből át vannak vezényelve ide tűzoltók, akik itt dolgoznak vagy a fővárosból, vagy
máshonnan, nyilvánvalóan annak megfelelően, hogy milyen a veszélyeztetés. Ezt az ötletet - a
szivattyúk felvetését a mezőgazdasági területről - köszönöm, mert azt gondolom, az előbb
mondtam, hogy erre az elkövetkezendő időben fel kell készülni, hogy az ott maradt vizet
valamilyen módon majd ki kell szivattyúzni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm mindhárom vendégünknek, Bozó László elnök
úrnak, Váradi József főigazgató úrnak és Tatár Attila főigazgató úrnak, hogy elfogadták a
meghívásunkat és tájékoztattak az árvízi helyzetről és a „hogyan tovább” kérdéséről.

Azt javasolnám, hogy esetleg az őszi ülésszak elején térjünk vissza hasonló felállásban
erre a témára, amikor már egy kicsit nagyobb távlatból visszanézve fel lehet mérni a
tanulságokat, és talán tisztábban látjuk, hogy mik azok a pontos lépések, ahol a bizottság
segíteni tud a felkészülésben. Kérném, hogy esetleg jogalkotási javaslatokkal is - itt
elhangzott, hogy a szabályozásban hol vannak esetleg problémásnak bizonyult részek vagy
hézagok - segítsék a bizottságot, hogy akár bizottságként, akár egyéni képviselőként hozzá
tudjunk járulni ahhoz, hogy a megfelelő szabályozási környezet ki tudjon alakulni. Itt egy
ilyen folyamatos együttműködésre lehetőség van. Én ebben bízva még egyszer köszönöm a
megjelenésüket.

Albizottságok alakítása, vita és bizottsági határozat (kötelezően megalakítandó
ellenőrzési albizottság, más albizottságok, kerekasztalok)

A bizottság tagjai számára azt javaslom, hogy próbáljunk meg még egy határozatot
elfogadni az albizottságok struktúrájával kapcsolatban. Most még határozatképesek vagyunk.
Az albizottságok feltöltése képviselőkkel - ezt esetleg a későbbiekben meg tudjuk tenni.
Mindenki előtt ott van elvileg a határozati javaslat, amely alapján négy albizottságot hozunk
létre, a kötelezően létrehozandó ellenőrző albizottságot ellenzéki képviselő elnökségével, az
elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottságot, itt az alkotmányügyi
bizottság határozata értelmében mód van ennek a bizottságnak a létrehozatalára. Három
változatot terjesztettünk elő a név tekintetében, megvizsgálva a más bizottságokban
létrehozott albizottságok elnevezését.

Kérdezném Nagy Andor urat, alelnök úr, te terjesztetted elő ezt az albizottsági
javaslatot, hogy melyik névvel tartod kívánatosnak az albizottság létrehozását.

DR. NAGY ANDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Legyen a „B” változat!

ELNÖK: A „B” változat: az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló
albizottság” a pontos neve, amely kormánypárti elnökségű.

Az erdészeti albizottság a mezőgazdasági és a Fenntartható fejlődés bizottság
együttműködésében jönne létre. El kell dönteni, hogy kormánypárti vagy ellenzéki elnökségű
legyen, illetve az energiaügyi albizottság tekintetében szintén el kell dönteni, hogy
kormánypárti vagy ellenzéki képviselő tölti be az elnöki posztot.

DR. NAGY ANDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt javaslom, hogy az
erdészetinél legyen ellenzéki, az energiaügyinél kormánypárti.

ELNÖK: A Jobbik képviselőinek ezzel kapcsolatban mi a véleményük?

KEPLI LAJOS (Jobbik): Támogatjuk.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Egyetértünk.
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ELNÖK: Tekintve, hogy ez a javaslat egyébként szocialista képviselőktől érkezett,
még talán velük érdemes egyeztetni, de nincsenek most itt. Egyelőre fogadjuk el ezt a
javaslatot. Ez azt jelenti az én értelmezésemben, ha ez elfogadható a bizottság számára, hogy
ennek a két albizottságnak az egyike ellenzéki vezetésű, a másik kormánypárti vezetésű lenne.
Az energiaügyi albizottságba a kormányoldal delegál elnököt, az erdészeti albizottság pedig
ellenzéki elnökségű. A pontos nevekről majd a későbbiekben határozunk, illetve arról is, hogy
az ellenzéki pártok közül ki kívánja betölteni az egyes albizottságok ellenzék számára
lehetővé tett elnöki posztját.

Két munkacsoport működött a bizottsággal együttműködésben az elmúlt időszakban, a
genetikailag módosított szervezetek hazai alkalmazásával foglalkozó kerekasztal, korábban
Darvas Béla elnökletével, most Székács András töltené be ezt a pozíciót, illetve az allergén
növények terjedésének, visszaszorításával foglalkozó munkacsoport, tehát a parlagfű-
kerekasztal. A javaslatom az, hogy ezt a két kerekasztalt továbbra is működtesse a bizottság.
Ezekben a részvétel önkéntes alapú, tehát a bizottság bármely tagja bekapcsolódhat a
kerekasztalok munkájába.

Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés vagy javaslat? (Jelzésre:) Bödecs
Barna!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Csak annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a Jobbik
részéről a 2. számú bizottságnál mindenképpen az „A” változatú elnevezést támogatnánk.
Köszönöm.

Szavazás

ELNÖK: Az előterjesztő a „B” változatot támogatta. Felteszem szavazásra: ki az, aki
egyetért azzal, hogy az „A” változat legyen - az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit
vizsgáló albizottság -, tehát ezt a nevet kapja ez az albizottság? (Szavazás.) Két fő támogatja.

Hogy mi legyen a neve, érkezett egy javaslat a Jobbik részéről, hogy az „A” változat
szerint legyen a neve. Azt hiszem, ez egyértelmű kisebbség, tehát maradunk az előterjesztő
javaslatánál, a „B” változatnál.

Ha nincs egyéb észrevétel, akkor szavazásra teszem fel a teljes határozati javaslatot.
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért ennek a határozatnak az elfogadásával!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú, úgyhogy köszönöm szépen a megjelenést. További jó
munkát kívánok!

A következő ülésünk jövő héten kedden lesz. A pontos időpontról azt gondolom, hogy
délelőtt lesz. Jövő héten kedden tudomásom szerint nem lesz plenáris ülés, de ez még
alakulhat. Tíz órára tervezzük az ülést tartani, de meg fogják kapni a meghívót. Két
vendégünk lesz, Bencsik és Völner államtitkár urak energiaügyben fognak beszámolni.

A következő héten nem lesz ülésünk, hanem az azt követő héten lesz újra ülés, és
akkor a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárai lesznek a vendégeink. Illetve előterjesztés
alatt van egy egynapos kihelyezett bizottsági ülés a paksi atomerőműbe, ezt javaslom, hogy
július első vagy második hetében bonyolítsuk le. Egy szerdai napot szeretnénk erre találni.
Ennek az előkészítését megkezdenénk, hogyha megfelel ez a július első vagy második hete a
bizottság tagjainak. (A bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.)

Köszönöm szépen. Akkor minden jót!

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc)
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