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gátszakadásának környezeti helyzetéről és következményeiről, az időszerű
tennivalókról

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T1248. szám)
(Általános vita)

3. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám)
(Általános vita)

4. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló törvényjavaslat (T/1243. szám)
(Általános vita)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Oláh Lajos (MSZP), a bizottság alelnöke
Bányai Gábor (Fidesz) 
Bartos Mónika (Fidesz) 
Bodó Imre (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Fülöp István (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) 
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik) 
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)
Dr. Bácskai János (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Schmidt Csabának (Fidesz) 

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Hoffmann Imre főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság)
Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató (Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
Nonprofit Kft.)
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Tállai András államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Szoboszlay Miklós főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

A bizottság részéről 

Széles Zsuzsa főelőadó
Dr. Szalóki Gyula parlamenti főtanácsadó
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése, elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható bizottság mai ülésén megjelenteket.
Elsősorban megállapítom a határozatképességet: 11 jelenlévővel és 1 helyettesítési
megbízással a bizottság határozatképes. Az előzetes napirendhez képest a tegnapi napon egy
rendkívüli napirendi pontot napirend előtt felvettünk. Tekintettel a hétfő délutáni
katasztrofális vörösiszapárral kapcsolatos helyzetre, kértünk egy tájékoztatást a bizottság
számára a katasztrófáról, az elhárítás folyamatáról, helyzetéről, a várható kormányzati
intézkedésekről, úgyhogy napirend előtt ezzel kezdenénk, amennyiben a bizottság hozzájárul
az ilyen formán kiegészített napirend elfogadásához.

Ezt én fel is tenném szavazásra, hogy a bizottság jelenlévő tagjai elfogadják-e a
napirend tegnapi napon kiegészített változatát. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.)
Tizenkét igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nincs. A bizottság egyhangúlag
elfogadta. (Dr. Nagy Andor: Vajon ráérnek az államtitkár urak?)

Felmerült, hogy az államtitkár urak számára lehetséges-e, hogy ezt napirend előtt
tárgyaljuk, vagy vegyük előre az őket érintő napirendi pontokat, és utána térjünk rá a
vörösiszap témájára. Kérdezem Tállai és Völner államtitkár urakat, hogy mennyi idejük van a
bizottság számára.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tudok várni.

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Belügyminisztérium): Ha napirend előtt van, akkor
kezdjük napirend előtt.

Tájékozódás a MAL Zrt. ajkai üzeme vörösiszap-tározó 2010. október 4-i
gátszakadásának környezeti helyzetéről és következményeiről, az időszerű tennivalókról

ELNÖK: Jó, köszönjük szépen. Akkor viszont szeretném kérni Hoffmann Imre urat -
aki a katasztrófavédelem képviseletében van jelen -, illetve Tállai Andrást a
Belügyminisztérium részéről, hogy adjanak tájékoztatást a bizottság számára a kialakult
katasztrófahelyzetről. Információként mondom, hogy úgy tudtuk, hogy Illés Zoltán
államtitkár úr is várható az ülésre - reméljük, hogy be tud futni, és be tud számolni az ő

tapasztalatairól is.
Megadom a szót Tállai államtitkár úrnak.

Tállai András (Belügyminisztérium) tájékoztatója

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetőséget. Szeretném jelezni, hogy éppen ezzel az üléssel
egyidejűleg kormányülés van, és a kormány is pontosan ezzel a jelentéssel, amely előttem
van, kezdi az ülés tárgyalását, amely egy tájékoztató arról, hogy mi is történt október 4-én fél
egytől a Magyar Alumínium Zrt. Területén, ahol az iszaptároló X. kazettájának nyugati gátja
átszakadt. Ez azt jelenti, hogy a gátszakadás következtében 600-700 ezer köbméter vörösiszap
és víz elegye a Torna-patakon keresztül elöntött két települést, Kolontár és Devecser
településeket. Az iszapár Kolontáron két utcában mintegy 40 ingatlan és két önkormányzati
épületet érintett, Devecserben sajnos 19 utcában 244 lakóingatlant, ezentúl még érintette
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Somlóvásárhelyet is, ahol 14 lakóingatlant érintett. A helikopteres felderítés szerint
Kolontáron három hektár érintett, Devecseren pedig hét hektár. Sajnálatos esemény, hogy az
esemény napján Kolontáron három fő elhunytat találtak a mentésben részt vevő egységek, és
a tegnapi nap folyamán szintén ugyanezen a településen még egy holttest került elő, így az
áldozatok száma jelenleg négy főre emelkedett. Jelenleg még több személy eltűnt, keresésük
folyamatban van.

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy milyen elsődleges intézkedések történtek.
A jelzést követően az ajkai hivatásos önkormányzati tűzoltóság 15 fővel és 5 gépjárművel
vonult a helyszínre, és azonnal szabadnapos állomány berendelésre került. A riasztási és
segítségnyújtási terv alapján riasztásra került a katasztrófavédelem és a tűzoltóság
állományából még 106 fő, illetve 24 darab tűzoltójármű igénybevételére került sor. A
kiérkezés után a tűzoltóság erői megkezdték a veszélyeztetett személyek mentését,
Kolontáron ez 60 főt érintett, Devecserben 720 főt. Két településen az elöntött lakóházakban
élők elhelyezésére azonnali intézkedés történt, tehát a Kolontár nevű településen mintegy 40
fő elhelyezését szervezték meg, Devecserben ez 500 főt jelentett. Végül mindkét este
összesen csak 31 fő vette igénybe ezt a központi szervezést, hiszen az érintettek leginkább a
barátokhoz, a rokonokhoz költöztek, és ott töltötték az éjszakát. Tizenöt család pedig saját
felelősségére visszaköltözött a lakóházakba. Sajnálatos módon sérültek is vannak. 2010.
október 4-én 123 sérültről tudunk, ezek közül 12 fő állapota súlyosnak minősíthető. A
beavatkozás folyamán nyolc tűzoltó, egy katona és nyolc rendőr is első- és másodfokú
sérüléseket, illetve légúti károsodást szenvedett.

Ezek közül négy tűzoltót és nyolc rendőrt kellett kórházba szállítani, akiket aznap,
ellátás után elbocsátottak. Jelenleg 61 beteg szorul kórházi kezelésre. Néhány, folyamatban
lévő intézkedésről szeretnék tájékoztatást adni.

A tegnapi nap folyamán a kormány a polgári védelemről szóló törvény alapján három
megyében kihirdette a veszélyhelyzetet 2010. október 5-i hatállyal. Az első és legfontosabb
esemény a tegnapi és a tegnapelőtti napon a töltésszakadásnak a lokalizálását jelentette.
Ebben az érintett magántulajdonú cég, a MAL Zrt. jelentős erőkkel részt vett. Az első és
legfontosabb feladat volt a szennyezőanyagok visszaszállítása a cég telephelyére, ez
megkezdődött egy sértetlen kazettába, az ártalmatlanítás folyamatban van.

Több összetevője is van a sajnálatos eseménynek, így mentésként a Marcal folyó
vízminőségének védelme érdekében, annak érdekében, hogy ne érje a Dunát és ne
szennyezze, beavatkozás történt. A tűzoltók és a honvédségi erők segítségével több hídnál,
illetve duzzasztónál kálcium-nitrátot és magnézium-nitrátot tesznek a vízbe, és
ártalmatlanítják a veszélyes anyagot. Az ÁNTSZ felmérést végzett a tekintetben, hogy az
ivóvíz használható-e, és azt állapította meg, hogy az ivóvízhálózat nem szennyeződött.

Szeretném még önöknek elmondani, hogy a helyszínen megjelent - felkérés alapján
természetesen - a Magyar Tudományos Akadémia kilenc fős csoportja is, hiszen egy olyan
katasztrófáról van szó, amely talán a világon sem történt még, és a kivizsgálása igen széles
ismeretet, képzettséget igényel. Ők elkezdték a munkájukat. Az első részjelentést tegnap
délután a védelmi bizottság ülésén tették meg, illetve tegnap délután ezzel egy időben a
megyei védelmi bizottság részére is jelentést adtak egyáltalán az anyag milyenségéről, a
várható következményekről.

Jelenleg a katasztrófavédelem és a tűzoltóság állományából továbbra is a helyszínen
tartózkodik 55 fő, 11 tűzoltójármű, valamint egy veszélyhelyzeti felderítő csoport. Tegnap
délután a megyei védelmi bizottság is ülést tartott, és több döntést is hozott.

Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a károsodott lakóházak, lakóingatlanok száma a
következő: Devecserben 207, Kolontáron 35 lakóingatlan, Somlóvásárhelyen 14 lakóingatlan
károsodott. Devecserben sajnos öt darab vályogház összedőlt.
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Tájékoztatom önöket, hogy a társszervek is segítettek a katasztrófahelyzet
kezelésében. A Magyar Honvédség is részt vett a kárelhárításban és védekezésben. Ők száz
főt vezényeltek ki, több járművet, eszközt bocsátottak rendelkezésre, például három darab
helikoptert. De igénybe vették a Magyar Honvédség havárialaboratóriumát is, ahol
megvizsgálták a szennyezőanyagot, vagy például a legfontosabb tevékenységük, hogy
Kolontáron megsemmisült egy híd, és annak a pótlását azonnal megkezdték, mi több, a mai
napon már helyre is áll a híd és használhatóvá válik.

A Magyar Honvédség részéről jelenleg 103 fő vesz részt a védekezésben és 31 darab
technikai eszköz van a helyszínen. Részt vesz a védekezésben az Országos Rendőr-
főkapitányság is. Itt a készenléti rendőrségnél 73 főt riasztottak, mert folyamatos a
rendőrségnek az igénybevétele, elsősorban a semlegesítő anyagnak a gyors, helyszínre
szállításával kapcsolatban segítenek, de a rendfenntartásban is nagy erővel veszik ki a
részüket.

Természetesen a Vidékfejlesztési Minisztérium is, a KÖVÍZIG érintett munkatársai is
dolgoznak a helyszínen, és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal is érintett megyei hivatal,
hiszen az állati tetemek elszállításáról kellett gondoskodni. Meg kell vizsgálni, hogy mennyi
termőtalajt érintett a katasztrófa, és annak milyen hatásai lesznek, a későbbiek során hogyan
érinti esetlegesen a vízbázisokat, a felszín alatti víznek a sérülékenységét. A közüzemi
ivóvízbázist hogyan érintheti a katasztrófa, illetve az ásott és magánfúrt kutaknak a helyzetét
is meg kell vizsgálni. Itt természetesen a közegészségügyi hatóság az illetékes.

Az eseményt üzemi káreseménynek értékeljük és nem természeti katasztrófának, így
valószínűsíthető a MAL Zrt.-nek a felelőssége ebben a kérdésben.

A társszervek vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is részt vett,
természetesen az Országos Mentőszolgálat elvégezte a dolgát nagyon magas színvonalon. Az
ÁNTSZ regionális kistérségi főorvosa a lakosság tájékoztatásában segített, az Országos
Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálat, de a közműszolgáltatók is partnerek voltak, és most
már folyamatos a lakásoknak a gázellátásba való visszakapcsolása. Ugyanez mondható el az
Országos Meteorológiai Szolgálatról, és meg kell említeni a karitatív, civil
mentőszervezeteknek a segítségét is, amelyet ezúton is köszönünk. Itt az OKF segítségével az
adományok gyűjtése folyamatos.

Tisztelt Bizottság! Összegezve, a legfontosabb intézkedések az elmondottak szerint
megtörténtek, további intézkedéseknél elsőbbséget kell hogy élvezzen a Marcalon a Duna felé
levonuló szennyezésnek a semlegesítése, a töltésszakadás lokalizásával a további szennyezés
lehetőségének kizárása, a veszélyeztetettségnek a felszámolása.

Tudjuk, hogy tegnap egy álhír jelent meg sajnos, amely szerint a másik gát is
kiszakadt, ezt húsz percen belül az OKF cáfolta. Ez nem volt igaz, sajnos pánikkeltés is jelen
van a területen, ezért nagyon fontos, hogy az állami vezetők nyugodtak legyenek, és a
valóságról tájékoztassák a lakosságot.

A káresemény felszámolására tett intézkedések a kialakult helyzetben eredményesnek
minősíthetők. A szerencsétlenség nagyon súlyos helyzetet idézett elő, azonban úgy véljük, a
kormányzati szervek a helyükön voltak, és időben meghozták a döntéseket. Elindult a
felelősöknek a megkeresése. Ezt a rendőrkapitányság vette kézbe, az iratok begyűjtése már
megtörtént. A jelenlegi szakaszban elkezdődik a helyreállítás, illetve a károk felmérése, és ezt
követően a kormány további intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a károsultak minél
előbb vissza tudjanak költözni, és ahol ez nem lehetséges, ott pedig fedél legyen a fejük felett.

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget. Kérdezem a kollégákat, hogy ki az, aki
kiegészítést kíván tenni, aki a helyszínen irányította a munkálatokat.
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ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ha a védekezést, a kárelhárítást a
helyszínen irányító Hoffmann Imre vezérőrnagy úr kiegészítéseket kíván tenni, akkor kérem,
tegye meg.

Hoffmann Imre (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) tájékoztatója

HOFFMANN IMRE főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Dr. Bakondi György vezérőrnagy
távollétében képviselem az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, aki egyben a
védelmi bizottsági ülésen vesz jelenleg részt.

Nagyon rövid kiegészítést kívánok tenni. Alapvetően azt szeretném említeni, hogy a
feladatok tekintetében három fő csoportba lehet osztani a feladatokat. Az államtitkár úr is
részletesen jelezte, hogy milyen események történtek, mit védtünk, milyen beavatkozásokat
hajtottunk végre. A legfontosabb feladat a gát helyreállítása és annak felügyelete. Ez folyik
ütemezetten. Erről az üzem kétóránként jelentést tesz a számunkra, tehát kontroll alatt tartjuk.
Egy védőgát és az eredeti gátak helyreállítását nagy erőkkel megkezdte a cég.

A következő ugyanebbe a körbe tartozik, a kutak ellenőrzése, hiszen az ivóvízbázist
több szempontból is ellenőrizni kell. Erről részleteiben nem akarok szólni. Folyamatosan
történnek a mérések, valamint az eddig is rendelkezésre álló kutakból is végzik a méréseket.
Amennyiben szükséges és igény van rá, akkor a további kutak fúrását el fogjuk rendelni. A
kiürült medence védelméről beszéltünk, és van még mellette egy másik medence, amelyben
100 ezer köbméter iszapelegy található, a felszínén. Ennek a leengedése szintén megtörténik
sósav közömbösítésével, és ennek a kiengedése szintén felügyelet mellett történik, hiszen itt a
nyomómedence a másik oldalról eltűnt, és ne történjen nem várt esemény, tehát a következő
gát kiszakadásának talán egyik feltétele, hogy ebből százezer köbméter leengedése
megtörténjen. Tehát gát helyreállítása, valamint az egyéb medencéből százezer köbméter
elegy ellenőrzött körülmények közötti semlegesítése és leengedése.

A következő nagy csoportba a mentesítést soroljuk. Elkezdtük a mentesítést, az utak, a
járdák és az épületek mentesítését. Ez az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
vezényletével történik. Ebben részt vesznek a honvédségi erők, a polgári védelmi erők, a
közmunkások, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, és tűzoltókat is vezényeltünk.
Természetesen ez a szükséges munkavédelmi, egészségvédelmi rendszabályok betartásával
történik. Itt az erőkről beszéltünk.

A következő pedig az élővizek mentesítése, amelyről szintén említést tett az
államtitkár úr. Nem véletlen, hogy három megyében történt a veszélyhelyzet kihirdetése. Ezen
a három fő csoporton kívül szeretnék néhány feladatot említeni. A laborok, a HM és az
ÁNTSZ laborjai folyamatosan mérnek a térségben, kint vannak a mozgólaboratóriumok.

A lakosság ellátását, elhelyezését, étkeztetését, befogadását - ez felügyelet alatt van -
szintén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a polgármesterekkel a megyei védelmi
bizottság döntése alapján végrehajtja.

A kommunikáció: a kommunikáció szintén egy kézbe kerül, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kitelepült Devecserre, és a kommunikáció egységes elvek
alapján fog működni. A lakosság biztonságáról: volt egy nem várt esemény, egy vaklárma a
tegnapi nap folyamán, a belügyminiszter úr intézkedett a gátak ellenőrzéséről, folyamatosan a
kollégák ellenőrzik, éjjel-nappal a gáton vannak és tulajdonképpen az őrzéshez, illetve a nem
várt események előrejelzéséhez szintén a szakemberek jelen vannak. Egy szóval tudnám
mondani, hogy megítélésem szerint a kormány ura a helyzetnek, a szükséges erők és eszközök
a védekezéshez, az ellátáshoz, a mentesítéshez rendelkezésre állnak, azok tervszerűen
történnek végrehajtásra. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen.
Közben megérkezett Illés Zoltán államtitkár úr, akit ezúton is köszöntök, és egyben

meg is adom a lehetőséget, hogy tájékoztassa a bizottságot a helyszínen tapasztaltakról.

Dr. Illés Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium) javaslata

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselőtársak! Én egy módszertani
kéréssel fordulnék az elnök úrhoz, nevezetesen a bizottságban mindenkit ismerek
személyesen, és tegeződő viszonyban vagyunk, de mégis engedjék meg, ha az alelnök úr
hozzájárul, hogy én magázódjak a bizottsági ülésen mindenkivel.

A második kérésem, javaslatom az lenne, hogy mivel sok minden elhangzott, én
viszont életszerű tapasztalatokat tudok átadni szintén, nem mintha a tábornok úr nem lett
volna ott a helyszínen, de azt azért látni kell, hogy egy adott ponton a katasztrófavédelem
feladata befejeződik, és ha onnantól kezdve mások nincsenek a helyzet magaslatán, akkor
nem így néznek ki a dolgok, mint most. Azt javasolnám - önök meghallgattak két teljesen
korrekt, számomra teljesen korrekt beszámolót -, tegyék fel a kérdéseiket, és én szívesen
válaszolok, és a kérdések mentén úgyis előjönnek újabb információk. Ezt javasolnám
módszertanilag.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Elfogadhatónak tartom az államtitkár úr javaslatát. Nekem van is jó néhány
kérdésem, amit szívesen felteszek, de kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván kérdést
feltenni az államtitkár uraknak, a vezérőrnagy úrnak. (Több képviselő jelzi hozzászólási
szándékát.)

Ha megengedik, én kezdeném a kérdéseimmel, és aztán jelentkezési sorrendben
megyünk tovább. Elhangzott a hírekben, hogy összefüggés lehet a váratlan csapadékhullás és
a katasztrófa között. Van-e arra vonatkozó adat, hogy ténylegesen mérhető volt-e a
meteorológiai adatok szerint olyan rendkívüli csapadékhullás, amire nem kellett felkészülnie a
MAL Zrt.-nek és amely vis maior helyzetet teremtett, avagy sem.

A következő: szintén a sajtóban, itt-ott felbukkant hírek, a helyi lakosok által
megfogalmazott hírek szerint állítólag már a hétvége során tapasztalható volt szivárgás a
létesítményben. Olyan jelenségeket lehetett tapasztalni, amelyek előre jelezték a várható
katasztrófát, ennek ellenére nem történt semmilyen intézkedés a megelőzés érdekében. Ezzel
kapcsolatban meg tudják-e erősíteni vagy cáfolni ezeket a híreket, milyen információk
vannak?

A harmadik kérdésem: a vezérőrnagy úr említette a kutak ellenőrzését. Ugyanakkor
nemcsak a felszíni, illetve az ásott kutak kérdése merül fel, hanem a térség karsztvízbázisának
az elszennyeződése is felmerül. Ezzel kapcsolatban mik a várható folyamatok, milyen
intézkedéseket kívánnak tenni a karsztvízbázis elszennyeződésének megakadályozása
érdekében?

A negyedik kérdés, hogy említette szintén a vezérőrnagy úr, hogy az ellennyomás
megszűntével veszélybe került az épen maradt kazetta is, és hogy ezért leengedésre került sor
a tározóból, ahol savas semlegesítéssel próbálták meg beállítani a tározó víz, illetve iszap pH-
értékét. Itt ugyanakkor felmerül az a kérdés, hogy magában a tározóban elraktározott víz és
iszap nemcsak az erősen lúgos kémhatása miatt jelent veszélyt, hanem adott esetben
nehézfémekkel is szennyezett lehet, amelyekre a semlegesítés nem jelent megoldást. Tehát
van-e erre vonatkozó mérés, hogy a leengedés során távozó víz a kémhatása mellett milyen
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egyéb - egészségre, illetve környezetre potenciálisan káros - anyagokat tartalmaz? Ennek a
hatásait elemezték-e?

Végül az ötödik kérdéscsoport, illetve ez már a jövőre vonatkozik, és a kormányzat
későbbi szándékaira, hogy biztosan nagyon sok tanulságot le fognak még vonni a katasztrófa
kapcsán. Bízom benne, hogy a jogalkotás is megpróbál választ adni az itt felmerült
problémákra. Csak néhányat vetnék fel, biztos, hogy ennél sokkal hosszabb lesz a sor. Maga a
tevékenység felelősségbiztosításának a kérdése. Illés államtitkár úr a sajtóban nyilatkozott,
hogy 10 milliárd forint nagyságrendűre becsülhető a kárelhárítás költsége. Ehhez képest a
MAL Zrt. felelősségbiztosítása, szintén sajtóhírek szerint körülbelül tízmillió forintra terjed
ki. Az aránytalanság azért elég jól látszik. Várható-e, hogy olyan ipari tevékenységek
esetében, amelyeknek a potenciális kockázata ilyen nagyságrendű, tartható-e, hogy ilyen
alacsony összegű felelősségbiztosítás előírására került sor? És ezzel összefüggésben szintén
felmerül az, hogy maga a vörösiszap ugye nem veszélyes hulladék a jelenlegi magyar
szabályozás alapján, ennél fogva nem kell ezzel kapcsolatos, szigorú előírásokat alkalmazni.
Ugyanakkor a veszélyes hulladék definíció, ami akár a maró hatású anyagokat veszélyes
hulladékká nyilváníthatja, tulajdonképpen nem zárja ki, hogy a vörösiszap veszélyes
hulladékként legyen kezelve. Megfontolásra kerül-e, hogy a vörösiszap a jelenlegi,
meglehetősen puha szabályozás melletti lerakásának a szigorítására, akár a vörösiszap
veszélyes hulladékká nyilvánítására sor kerül?

Maga a timföldgyártás, aminek a végterméke vagy mellékterméke ez a lerakásra
kerülő vörösiszap, veszélyes üzemnek minősül-e, vagyis ez az egész tevékenység, aminek az
eredményeképpen ez a katasztrófa bekövetkezett? Ugye teljesen más felelősségi viszonyokkal
kell számolni, ha a veszélyes üzemi felelősség fennáll. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet, és
várható-e megint csak az előírások szigorítása? Illetve bocsánat, még egy, nem a jövőre,
hanem az eddigiekre vonatkozóan a csapadékhulláshoz kapcsolódóan, olyan információk is
rendelkezésre állnak, hogy tulajdonképpen ez a vörösiszap-tározó egyszer már lezárásra
került, újra megnyitotta a MAL Zrt., amikor folytatta a timföldgyártás tevékenységét, és hogy
nem fordulhat-e elő, hogy itt nem megfelelő módon került sor az újranyitásra, illetve hogy
túltöltés történt a tározóban az eredetileg engedélyezetthez képest, vagy a biztonságos
szinthez képest egyszerűen a MAL Zrt. túltöltötte ezeket a tározókat?

Ezek a kérdéseim, és Bartos Mónika a következő.

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdéseim két
csoportba sorolhatóak. Az egyik kérdéscsoport arra irányul, hogy ilyen esetben van-e
valamilyen rendszer vagy szabály arra, hogy ki nyilatkozhat a médiumoknak. Mert hogy
nagyon sok médiumban ellentétes hír jelent meg akár a vörösiszap nehézfémtartalmával
kapcsolatban, akár egyéb egészségügyi vonatkozással kapcsolatban, és rémhírek is
elterjedtek. Erre van-e valamilyen módszer, hogy ezt elkerüljük? Ehhez kapcsolódik a másik
kérdésem is, hogy a szálló por, ami majd a száradás után a levegőbe kerül, erre van-e valami
tudásunk arra vonatkozólag, hogy az egészségre káros-e és hogy milyen mértékben.

A másik kérdéscsoport pedig arra vonatkozik, hogy tegnap a védelmi bizottság ülésén
egy úr megkérdezte a lakosok közül – mert hogy ő nem tartotta megfelelő üteműnek a
munkát, és persze az egész élete odaveszett a vörösiszap miatt -, hogy mióta van a vörösiszap
a tározóban, és hogyha több évtizede ott van, akkor hogyhogy nem tudják az összetételét.
Mert ugye volt arról szó, hogy vizsgálják, hogy milyen ez az anyag és hogy hogyan kell
hatástalanítani, és hogy ez igaz-e. Tehát ezt csak ő gondolta, hogy nem tudjuk, vagy tényleg
nem tudjuk, hogy mi van egy ilyen tározóban?

A másik kérdésem pedig, hogy néhány nappal a katasztrófa előtt történt meg az
ellenőrzés, és hogy akkor mindent rendben találtak. És hogy ez az esemény azt mutatja-e,
hogy az ellenőrzési módszer nem tökéletes, tehát az egész rendszert át kellene alakítani vagy
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inkább azt mutatja, hogy ez egy egyedi eset és hogy itt történt valami egyedi? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli Lajos képviselő úré a szó.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Részben kérdés, részben
eseménybeszámoló. Én tegnapelőtt estétől tegnap estéig 24 órát ott tartózkodtam a helyszínen,
és beszéltünk személyesen is államtitkár úrral, és ami az én tapasztalatom volt, az a kezdeti
bizonytalanság. Ugye nem történt még ilyen jellegű katasztrófa sem Magyarországon, de talán
még a világon sem, ezért volt az elején egy kis bizonytalanság, mire sikerült rájönni, hogy mit
is lehetne itt tenni. De ugye itt köszönet illeti többek között államtitkár urat is, hiszen nekem
az volt a tapasztalatom, hogy míg a védelmi bizottságnak a vezetése meglehetősen
bizonytalan és határozatlan volt, addig államtitkár úr megérkezésétől kezdve elég határozottan
követte a dolgokat, és többek között a viszonylag gyors beavatkozás ennek köszönhető. Azt
szeretném megkérdezni az illetékesektől, hogy felrebbentek ilyen hírek a helyiek körében is,
meg a sajtóban is, hogy legalább fél órával a katasztrófa bekövetkezése előtt jelezték
telefonon többen a rendőrségnek, vagy nem tudom, kinek, illetékes szerveknek, hogy
szivárgás észlelhető a tározóból, hogy hogyhogy nem lehetett értesíteni az ott élőket, hogy
elkerüljük a haláleseteket. Ennek ki lehet a felelőse?

A másik, csatlakozom ahhoz a kérdéshez, hogy a környezetvédelmi hatóság, amikor
megvizsgálja időszakonként ennek a gátnak az állapotát, akkor mit néz rajta. Csak
szemrevételezi, hogy szivárog-e valahol, vagy van valami tudományosabb módszer erre?
Mert ha nincs, akkor az nyilvánvaló, hogy nem elegendő, hiszen a hatóság embereivel is
beszélgettem, és ők maguk mondták el, hogy fent sétálgattak két hete a tetején, és nem
tapasztaltak semmi rendellenességet.

Azután a másik a kármentesítésre vonatkozik. A sajtóban is megjelent, de én magam is
bejártam mind a három települést, Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, ahol
területeket öntött el a vörösiszap, és körülbelül 40 négyzetkilométerre becsülik azt a területet,
ha jól tudom, ami érintett ezzel a vörösiszappal. Ennek a kármentesítése, hogyha talajcserére
vagy kitermelésre gondolunk, az szerintem az ország éves GDP-jével vethető össze
költségszinten, tehát horribilis költség. Nem hiszem, hogy ez kivitelezhető. Illetve van-e más
megoldás? Főleg a termőföldek esetében, ugye a semlegesítés, mivel műtrágyával, kálcium-
magnézium-nitráttal megoldható, ezért műtárgya kiszórása nem hátrány, tehát ahol a
semlegesítés ilyen szempontból megoldható - és tudtommal vannak olyan növények, amik a
nehézfémeket megkötik, és akkor -, ott ilyen megoldással ki lehetne esetleg tisztítani a talajt.
Nyilván a települések esetében nincs más megoldás, mint összegyűjteni és elvinni a
szennyezett földet. Ez a másik kérdés.

A harmadik pedig az, hogy most ugyan egy elég esős, nedves idő van, ami egyrészt
szerencsétlenség, mert még tovább tud ezáltal terjedni a szennyezést, másrészt viszont
szerencse, hiszen tudjuk, hogy amint megszárad ez az iszap, és elkezd porzani, az elég erősen
rákkeltő hatású. Úgyhogy itt a kármentesítés heteket, hónapokat vehet igénybe, mi lesz,
hogyha jön egy hosszabb száraz idő, elkezd fújni a szél, elkezdi vinni a port, akkor hogyan
tudják ott a helyben élők egészségét garantálni? Így elsőre ennyi lett volna. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Oláh Lajos alelnök úré a szó.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném
megköszönni azoknak a munkáját, akik ott tényleg helytálltak, azt gondolom, hogy valóban
egy olyan helyzettel szembesültünk, amire nem volt példa, tehát nem volt egy protokoll, hogy
mit kell ilyenkor csinálni, vedd ki a bal fiókból ezt, és utána pedig menjél előre. Különösen
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azoknak köszönném meg a munkáját, akik munkavégzés közben meg is sérültek, hiszen
hallottuk, hogy több feladatot végző személy is megsérült, és talán még inkább izgalmas ez a
történet, úgyhogy egy ellenzéki képviselő is azt mondja, hogy köszönjük ezt a munkát, és azt
gondoljuk, hogy a lehetőségekhez képest önök mindent megpróbáltak elkövetni az ott élők
érdekében.

A kérdések nagy részét, amiket szerettem volna feltenni, az előttem lévők feltették.
Engem a MAL Zrt. további működése érdekelne, tehát, hogy most mi zajlik, és milyen
tevékenység végezhető általuk most, illetve a közeljövőben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úré az utolsó kérdés.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tegnap négyen a
bizottságunkból lementünk mi is a helyszínre, és iszonyat volt látni azt, amit tévében is
nézhettünk, borzalmas, hogy mi történt. Engem annyira megviselt, hogy most is a hatása alatt
vagyok, még látogatóként is nehéz ezt elviselni, nemhogy érintettként, akinek az egész élete
mehetett tönkre, ne adj isten! elveszítette a családtagjait. Ez egy borzalmas helyzet, és azt
hiszem, Magyarországnak egy olyan kihívás, amivel majd nem lesz egyszerű szembenézni. A
vezérőrnagy úr nagyon helyesen három csoportba sorolta a feladatokat. Azt gondolom,
amikor majd túlleszünk a nehezén, lehet, hogy nyitni kell egy negyediket, amit úgy hívunk,
hogy tanulságok. Ennek talán még nincs itt az ideje, de jó, ha már most benne van a fejünkben
az, hogy az ilyen váratlan helyzetekre milyen módon lehet egyáltalán reagálni, mert ezekre
felkészülni sosem lehet. Olyan váratlan helyzetek elé állítja az embert a természet is vagy
ezek a katasztrófák, hogy sok mindent előre nem lehet modellezni, de van néhány olyan
dolog, amit tegnap is láthattunk, amelyben biztosan lehetne segíteni a védekezők munkáját.

Én nem először tapasztalom azt, hogy egy ilyen védelmi bizottság - amely nagyon
nehéz helyzet előtt van - felkészületlen. Nem azért, mert rossz emberek ülnek ott, hanem
egyszerűen nem tudják kezelni a helyzetet. Láttam ezt az esőzések kapcsán a saját
választókörzetemben, ahol a polgármesterfüggő, hogy milyen módon tud egy-egy ember ilyen
helyzetben egy védelmi bizottságot működtetni. Azt gondolom, hogy bár véleményem szerint
a magyar katasztrófavédelem rendszere felkészült, mert tudja kezelni ezeket a helyzeteket, de
lehet, hogy a jövőben kell egy olyan részlegnek lennie a rendkívüli helyzetekre, amely
ilyenkor megjelenik helyben, mert egy megyei védelmi bizottság nincs felkészülve arra, hogy
egy ilyen dolgot jól tudjon kezelni, és lám, most is 4-5 óra alatt olyan dolgok történtek,
amelyek nem azt mondom, hogy megakadályozhatók lettek volna, de ha az elején ott van egy
olyan szakember, nevezhetném akár Illés Zolit is, aki tudja, hogy mi történik, akkor lehet,
hogy más irányban mennek a dolgok. Szerintem ez az egyik tanulság.

A másik: biztos, hogy felül kell vizsgálni a magyar környezetvédelmi felügyelőségek
ellenőrzési rendszerét, mert itt valami nem stimmel ma. Kimegy a hatóság, szemrevételez és
azt mondja - mindegy, hogy mire - hogy itt nincs nagy baj, a MAL pedig azt mondja, hogy
nem követett el hibát, és megjelenik 600-700 ezer köbméter gyilkos vörösiszap, ott valami
nem stimmel. Ha kifolyt volna 10 köbméter, akkor azt mondom, hogy rendben van, ez belefér
az ellenőrzés hiányosságaiba, de itt olyan mértékű pusztítás történt, ami valami rendszerhibára
hívja fel a figyelmet. Ezt valakinek ki kell majd mondani, és biztos vagyok benne, hogy itt
jelentős változásokra lesz szükség, mert nem fordulhat elő, hogy emberéleteket követel egy
ilyen mulasztás akár hatósági részről, akár egy cég részéről. Itt valakinek el kell vinni a
balhét, mert nem tudják az emberek ott helyben feldolgozni a dolgot másképpen.

Egyetlen kérdésem lenne. Azt látom, hogy olyan mértékű és olyan méretű felkészülést
igényel ennek az egész katasztrófának az elhárítása és a mentesítés is, hogy úgy érzem, ezt
saját nemzeti hatáskörben nem tudjuk megcsinálni. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e
intézményesített módja annak, hogy ilyenkor hova lehet fordulni, történt-e máshol hasonló
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méretű katasztrófa vörösiszappal, ajánlották-e fel akár cégek, akár nemzeti kormányok
külföldről a segítségüket. Bekerültünk most már a világsajtóba újra egy ilyen tragédiába, de
ha már bekerültünk, akkor úgymond nyerjünk belőle annyit, hogy ha már a figyelem rajtunk
van, segítsenek akár pénzben, akár szakértelemben is. A kérdésem az lenne, hogy ezt hogyan
tudjuk elősegíteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a lehetőséget az államtitkár uraknak, illetve a
vezérőrnagy úrnak, hogy a kérdésekre válaszoljanak.

Válaszok

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Mivel engem szólított meg, én kívánok válaszolni a szakmai felvetésekre,
nem elvéve mások kenyerét, de természetesen majd kiegészítik a kollégáim.

Először is végig bólogattam a vélemények megfogalmazása és a kérdések
megfogalmazása során, és kérem, ezt úgy érzékeljék, úgy érzékeljék, amint van, hogy önök
felvetéseivel egyetértettem, a kérdéseikre pedig válaszolni kívánok. Mégis a tanulságokkal
szeretném kezdeni. Egyetértek Nagy Andor alelnök úrral, hogy nem biztos, hogy most van itt
az ideje, mert sok minden tanulság lesz, mégis az eddigi tanulságok közül néhányat
mondanék, és ezáltal tisztázni próbálnék néhány kérdést, fogalmat a helyére téve. Először is
amikor azt mondjuk, hogy tudja-e, vagy nem tudja, hogy mi az az anyag, akkor azt kell
mondanom, nagyon helyes, hogy újabb mérések történtek. Ezek nem látszattevékenységet
jelentenek, ezek a lakosság megnyugtatása érdekében történnek, de legyen mindenki biztos
ebben a hazában, mindig tudtuk, mindenki tudta, akit illetett, nemcsak hatóságot, hanem
szakembereket, hogy mi ez az anyag. Ez az anyag pedig a következő: nagy lúgtartalmú, a
kémhatása 12,5-13 pH. Ez azt jelenti, hogy lúgos. Ez azt jelenti, hogy mar, zsíroldó, a
bőrfelületen égési sérüléseknek megfelelő sérüléseket idéz elő.

Itt megállnék egy pillanatra, és a következőt mondom. A másik alelnök úrral is
egyetértek, és le a kalappal a védekezésben résztvevőknek, illetve a mentést végzőknek. A
mentést végzők ilyen tekintetben a testi épségüket kockáztatták, hogy másokat
megmentsenek. Még egyszer elmondom, hogy le a kalappal. Na, de a dolognak nem így
kellene működnie, hanem a dolognak úgy kellene működnie, hogy egy ember nem sérül meg,
aki a mentést végzi, mert mindenki pontosan tudja, hogy mivel áll szemben. Ehhez képest
most mondom a tanulságot, hogy rendben van, hogy a katasztrófavédelemnek az a feladata, és
kiváló munkát végeztek a kollégák, nem azért, mert itt ül a tábornok úr, hanem azért, mert
testközelből megéltük, ugyanígy a Honvédség részéről, ugyanúgy mások részéről, ezzel
együtt itt az ideje egy olyan szervezet felállításának, amely vérprofikból áll. Lehet ezt hívni
úgy, ahogy az alelnök úr mondta, rendkívüli helyzetnek, de lehet úgy is átalakítani a
rendszert, hogy le a kalappal mindenki előtt, aki megpróbál egy ilyen védekezést
megszervezni, de nem megyei vagy nem önkormányzati feladat. Oda kell, hogy menjen
ilyenkor egy törzskar, és onnantól kezdve átveszi az irányítást, a polgármesterek, a megyei
emberek pedig asszisztálnak hozzá, mint ahogy most is asszisztálnak a hatóságok. De ott
akkor pontosan tudni kell, hogy ki a főnök. Ezt jelen pillanatban is lehet tudni, csak én arról
beszélek, hogy aki főnökké válik az adott pillanatban, emberi mivoltánál, tehetségénél,
tudásánál, jó szándékánál fogva behatárolt körülmények között teszi a dolgát. Ezt lehet
segíteni, de ennél egy hatékonyabb rendszert úgy lehet felállítani, hogy ha ez nem egyénre
szabott, hanem van egy szisztéma, egy rendszer, amely ezt a dolgot tudja. A
katasztrófavédelem valójában erre van kitalálva, de ahogy a tábornok úrral többször
beszéltünk, a katasztrófavédelem feladatai egy adott pillanatban lezárulnak. Megmentették az
embereket, a javakat, csökkentették a kárt, na de utána is van feladat. Utána nekik is meg kell
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mondani, hogy mi az a feladat, mit kell megszervezni, és rendre a rendőrség, a tűzoltóság, a
katasztrófavédelem, a honvédség csinálja a dolgát. De valakinek ott meg kell mondani, hogy
mit kell csinálni.

Ez nem működhet úgy, hogy az országban ne legyen előtte feltárva minden egyes
környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles, megismétlem, minden egyes környezetvédelmi
hatásvizsgálat-köteles cég katasztrófaterve előre elkészítve, mindegyikhez a protokoll
elkészítve, és akkor, amikor a vérprofik odamennek helikopterrel a helyszínre, odarendelődik
mindenki, akinek dolga van, az ÁNTSZ-től kezdve a rendőrségen keresztül, a protokollokat
már előre megnézték menetközben, kivették a borítékot a páncélszekrényből, előhívták a
laptopból az adatbázisokat, és azt mondják, hogy ezt kell csinálni, ott kell lezárni és így
tovább. Ez jelen pillanatban is történik - a félreértések elkerülése végett - nagyon-nagyon
magas színvonalon, le a kalappal a rendőrség előtt, a honvédség előtt, a tűzoltóság előtt, és ezt
nem hízelgésképpen mondom.

Ugyanakkor hogy a MAL-nak van egy katasztrófaelhárítási terve, ez ebben a
pillanatban semmit sem ér, mert például bele van írva, hogy 200-300 ezer köbméter
vörösiszappal számolnak egy ilyen kiömlésnél. Hölgyek, Urak! Itt 700-800 ezer köbméter
ment ki, ami felveti nemcsak a magnitude, tehát nemcsak a nagyságrend kérdését, hanem azt a
kérdést is, hogy mi van abban a katasztrófavédelmi tervben. És ezt nem a hatóságnak kell
elkészítenie, hanem az adott cégnek. Tehát ki kell venni a cég felelősségéből a
katasztrófaelhárítási tervek elkészítését, meg kell csinálni előre minden egyes olyan cégnél,
amely környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles, az adatbázisokat kezelni kell, és az adott
pillanatban azokból előhívva, a protokoll mentén kell teljesíteni a feladatot azoknak, akik
odamennek a helyszínre és az egészet levezénylik. Ez egy rendszer - a szó nemes értelmében -
átalakítását igényli.

A második, amit tanulságképpen le akarok vonni - és itt válaszolnék néhány kérdésre -
, hogy a kommunikáció tekintetében az nem baj, hogy többen beszélnek, az sem baj, ha
különböző aspektusokat mondanak el, de nyilvánvalóan annak van jelentősége, hogy milyen
szakmaisággal tudják elmondani a dolgokat.

Tehát példának okáért, amikor azt mondjuk, hogy csapadék, illetve mi okozhatta a
szennyezést, és itt igyekszem válaszolni a kérdésre, akkor a következőt kell látni. Volt
mérnökökkel - akik ott dolgoztak - konzultálva, az derült ki, hogy az egész tározóhelyet úgy
kell elképzelni, mint hogyha valaki jégkockákat akar előállítani a mélyhűtőben és ilyen kis
kazettái vannak erre. Na most ebből tízet képzeljünk el! Ezeket töltik az évek során, viszont
mivel a felszínük elkezd száradni, kiporzás van, amit mindenféleképpen meg kell
akadályozni, ezért például ott takarást tesznek, de amíg földtakarás nincs, addig vízborítás van
fölötte. Ezért van a 9-es kazetta tetején - meg maga az anyag is vizes - százezer köbméter víz,
amely lúgos kémhatású. Na mos, nagyon helyes az a döntés, hogy ezt a lúgos kémhatású
anyagot így nem lehet onnan elengedni, mert újabb katasztrófát idéznénk elő. Mivel lehet
semlegesíteni? Lúgot savval lehet. Ilyen nagy tételben sósavval. Ez is helyes, ugyanakkor,
mivel benne vannak a nehézfémek, a kémhatás nem mehet 7-es alá. 7-es a semleges, 14 a
lúgos, nem mehet 7-es alá, mert savas kémhatásnál a benne lévő nehézfémek vízoldhatóvá
válnak, és bejutnak a vízbázisba. Tehát akár úgy közvetlenül, hogy egy-két napon belül
eljutva a Dunáig, akár úgy, hogy a talajba beszivárogva.

Tehát a kémhatás beállításában megegyeztünk. Roppantul fontos, figyelembe vesszük.
Ott vannak a katasztrófavédelmi egységek, a vízügyi emberek ott vannak, mérjük a pH-t, nem
szabad megengedni, hogy 8-as alá menjen. Semleges még talán jó lenne, de 8-as körül kell
beállítani, mert akkor az ott található nehézfémek, cink, ólom, kadmium nem válnak
vízoldhatóvá. Ha most valaki nem tudja ezeket a dolgokat, és nekiesik, akkor onnantól kezdve
nem kicsi, hanem nagyobb problémát idéz elő az egésszel. Jó. Tehát ezért van egyfajta
kooperáció. Ezt csináljuk. De a vizet onnan le kell engedni azért, mert a 9-es kazettának nincs
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támasza, a 10-es kiürült a katasztrófa következtében. Tehát az egész statikailag nem
ugyanolyan, mint amikor a jégkockákat megcsinálom. Azt akarom jelezni, hogy statikailag
nem tartja a 9-est az egyik oldalról semmi sem, ezért le kell engedni a nyomást gyakorló
vizet.

A technológia olyan, hogy ezt a zagyat folyamatosan szállítják egy kazettába. Nagy
valószínűséggel az történhetett - de ezt nyomozás kell hogy kiderítse, mérnökök arról
beszélnek, akik ott dolgoztak és már nem dolgoznak ott, nyugdíjasok, megvan a név, Hatala
tábornoknál jelentkeztek a kérésemre, Pintér belügyminiszter úr vizsgáltatja ezeket a szakértői
véleményeket -, hogy a kazettát, amikor töltötték, nem volt egyenletes az anyag eloszlása.
Magyarul jön egy csövön keresztül, megy bele, aztán terjed szét. De hogyha azt nem
mozgatják, vagy nem éri el a kazettának minden részét, akkor esetleges, hogy az a zagy hova
kerül. Nagy valószínűséggel ennél a saroknál, a kazetta sarkánál kevesebb anyag gyülemlett
össze. Viszont általában soha nem szakad át a gát a saroknál. Ott kell, hogy a legerősebb
legyen. Hát akkor felmerül a kérdés, hogy itt miért szakadhatott át. A MAL részéről a
következő álláspont van. Nagy valószínűséggel – ők azt mondják -, amikor résfalaztak, tehát
megcsinálták azt a védelmet kívülről, akkor itt egy régi résfal és egy új összeillesztésénél
lehetett probléma. Ez az ő feltételezésük. Tehát ott a résfalazást nem csinálták meg jól azok,
akik megcsinálták. Itt van a feladat, meg kell nézni a tervezőnek a felelősségét, aki azt
csinálta hajdanában, nem évtizedekre visszamenőleg. Meg kell nézni a kivitelezésről szóló
dokumentumokat.

Kettő, ha oda nem került annyi zagy, ebbe a sarokba, és ez könnyen elképzelhető, mert
nem úgy megy a cső, hogy a sarokba nyomja, hanem beleviszi valahová a közepébe, tehát, ha
ide kevesebb anyag került - és ilyen volt máskor is ennek a cégnek a tevékenysége során,
mondta el a volt főmérnök -, akkor fölötte a vízoszlop nyomása nagyon nagy. Vagyis nyomja
lefelé ezt a vörösiszapot, és tudni kell, hogy ennek a gátnak a külső része szürke iszap, az egy
salakszerű anyag, porózus, az szedi be ezt a nagyon finom szemcséjű vörösiszapot, áll ez a
gát, benne van a vörösiszap, nyomja lefelé a víz, és a vízoszlop nyomása következtében egyre
inkább megy a víz is a talajszintig és nedvesíti a talajt. Mert alul talaj van, a legalján, a 30
méter alján talaj van. Föld van. Azt nedvesíti. Ezzel az a probléma, mint az árvizeknél, a
gátszakadásoknál, hogyha ez a nedvesedés megvan, és ez egy hosszú folyamat, nem egyik
napról a másikra történik, akkor a nedvesedés következtében buzgár alakulhat ki a másik
oldalon.

Na most, itt ennél a rendszernél úgy van, hogy mindig a víz egy része átszivárog, mert
ez nem hermetikusan lezárt terület, attól, hogy gát, még nem az következik, hogy nem
szivárog ki semmi sem. A technológia úgy néz ki, hogy ott vannak az övárkok körbe, a gát
mentén, abban megjelenik a víz, ezt a vizet egyrészt analizálják, milyen a minősége, tele van
nehézfémekkel, mi a pH-ja, majd nyomják vissza az egésznek a tetejére annál is inkább, hogy
a por keletkezését megakadályozzák. Ez a technológia. Megint lecsurog, megint
visszanyomják. De, és itt jön a cég esetleges felelőssége és itt jön a környezetvédelmi
hatósággal kapcsolatos tisztázó dolog is, a hatóság az jelen pillanatban ilyen ellenőrzéseket
nem nap mint nap, hanem egy időtávon túl végez el, időszakonként, mint ahogy ez itt
elhangzott. Tehát, ha volt ellenőrzés, mondjuk két évvel ezelőtt, akkor most esedékes, és
akkor ellenőriznek. Az ellenőrzés miből áll? Hát hol vannak a papírok? Megnézik a papírokat.
Minden rendben van? Minden rendben van. Megnézik a jegyzőkönyveket. Minden rendben
van? Minden rendben van. Tehát körülbelül az ellenőrzés erről szól. A rendszeresen
visszatérő ellenőrzés. Ez a fajta ellenőrzés helytelen. Ez szemrevételezéssel történő

ellenőrzés. Ehhez képest nincs meg a műszerezettség, itt a feladat. Meg kell teremteni annak
az anyagi fedezetét, hogy műszerezettség történjen, mert itt állékonysági vizsgálatokat kell
végezni, nem szemrevételezést kell végezni.
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Mellesleg megjegyzem, hogy ez az időszakonkénti eljárás papírmunkát jelent
elsősorban. Ugyanakkor a cégnek viszont folyamatos ellenőrzést kell csinálnia, és itt jön
megint a cég ellenőrzése. Folyamatost! A rendszabályok értelmében nem a
monitoringkutakban lévő víz minőségét kell vizsgálni csak és kizárólag, az rendben van, hogy
csinálják, neki nap mint nap kutyakötelessége, feladata a gátak állékonyságát vizsgálni, de, és
most térek vissza a buzgár kérdésére. Évekkel ezelőtt történt az, a műszaki vezérigazgató
mesélte, hogy van egy indikátor, vagyis amikor az övárkokban nagyon nagy mennyiségű víz
jelenik meg, hiszen mondtam a rendszert, felnyomja, átcsurog több száz ezer köbméteren, de
amikor hirtelen az övárkokban nagy mennyiségű víz van, az azt jelenti, hogy valahol buzgár
kialakulására van esély, vagy már kialakult a buzgár. Ilyenkor szaladnak, és nézik így,
szemmel a gát tövében a gát talapzatát, hogy miről van szó, és meg is találták akkor
hajdanában a buzgárt. Onnantól kezdve ellennyomás kell, mint ahogy azt a védműveknél
szokták csinálni, hogy megakadályozzák a buzgár kialakulása következtében a, micsodát? Hát
a csúszást. Mert innentől kezdődik az, hogy talaj a talajon megcsúszik. Ez olyan, mint hogyha
én banánhéjra lépnék, és kiszalad alólam a lábam. Itt, amikor átnedvesedik a talaj, megjelenik
a buzgár, akkor az a gátszakasz megrogyik. És itt a sarokban történt, azért a sarokban, mert
nem volt ott az anyag, de ott volt a víz. Onnantól kezdve az egész megcsúszik, szó szerint
kijön, és az egész leomlik. Ez történt. Ezt az is bizonyítja, hogy a képek tanúsága szerint
alulról van a nagy kifolyás, kiömlés, és fönt valamennyire még a szürke iszap, ami szilárdabb,
tartja még magát ezeken a szakaszokon. Milyen esély van arra, hogy újabb katasztrófa
történjen?

Reményeink szerint, de senki nem lát a jövőbe, kisebb esély van, ugyan az
állékonysága megromlott ennek az egész rendszernek, de ugyanakkor a korábban lerakott
anyagok szilárdabbak némiképpen. Azonban ne legyen kétség, ez 50 év múlva is, ugyanígy,
hogyha összepacsmagolom vagy nyomogatom, nedvessé válik. Tehát a nedvessége megvan,
de mégis csak szilárdabb anyag van a többi kazettában, hiszen ezt a 10-est használták, ide
nyomták be ezt az újonnan keletkezett anyagot.

Karsztvízbázis veszélyeztetése. A vízügy, illetve ÁNTSZ, illetve a vízszolgáltató
méréseket végzett, és hála istennek nincs ilyen jellegű probléma. Hála istennek, de nem is lett
volna nagyon várható, hogy azonnali problémák jelenjenek meg, ugyanis, még egyszer
szeretném hangsúlyozni, lúgos kémhatásnál a nehézfémek vízoldhatatlanok.

Ha eléri a vízbázist, de megmarad a lúgos kémhatás, ami nem igaz, mert ha vízbe
kerül, akkor folyamatosan csökken a pH-ja és megy lefelé, tehát a probléma nem most kellett,
hogy jelentkezzen a tudomány mai állása szerint, hanem a probléma az elkövetkezendő

időszakban fog jelentkezni. És akkor tisztázzunk valamit! Nemcsak hogy nem történt ilyen
katasztrófa világviszonylatban - ne legyünk boldogok attól, hogy megtörtént -, de olyan sem
volt, hogy megpróbálták kis vízfolyásnál megállítani a szennyezést, vagy megpróbálták
megfogni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a dicséretet - nemcsak engem illet. Hangozzék
el egy-két név! A katasztrófavédelem részéről a tábornok úr ott volt folyamatosan,
mondhatnánk, hogy ez a kötelessége, de nekem is az a kötelességem, hogy ilyenkor ott
legyek, de másokét is el akarom mondani. Például Rédey Ákos professzor úr ott volt a
Veszprémi Egyetemről. Ha Ékes József képviselő úr nincs ott, akkor nem tudjuk meg a Péti
Nitrogénművek vezérigazgatójának, Blazsek István úrnak a telefonszámát, akit hajnalban
kellett riasztani, és csinálták a dolgukat, és a Mátrai Erőmű vezérigazgatója azonnal. Olyan
vállalkozó is volt, aki azt mondta, hogy a hazát akarja segíteni, Kosik János, és nem azt
kérdezte, hogy ki fizeti meg neki azt, hogy 40 kamiont odaküld, és hordják az anyagot. Le a
kalappal az emberek előtt. Ezzel együtt jelzem, hogy miközben nagy dicsőség ezeknek az
embereknek, és én nagyban dicsérem őket, ki kell fizetni a számlát ezzel együtt. A gipszet
ingyen kaptuk a Mátrai Erőműtől, van 20 ezer tonna gipsz, az nála hulladék. Ugyanakkor az
ára, 5 millió forintba kerülne az ezer tonna, de nem kér 5 millió forintot, tehát ez a dolog így
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zárul. De a fuvarköltségek megvannak, amelyeket természetesen valakinek állnia kell, és nem
a katasztrófavédelemnek, nem a Belügyminisztériumnak, hanem vagy a Vidékfejlesztési
Minisztériumnak ebben az esetben, mert hozzá tartozik a környezetvédelem, a vízügy, a
természetvédelem, vagy pedig a magyar kormány saját más jellegű költségvetéséből, illetve
bocsánat, kalapjából.

Visszatérve, a karsztvízbázis tekintetében két nagy probléma van. Különítsük el
egymástól! Az egyik: a Torna-patakba bejutott a szennyezés. Megpróbáltuk volna ott
megállítani, de olyan gyorsan ment a dolog, és olyan kevés idő volt, hogy ott nem lehetett
védekezni. Bejutott a Marcalba. A Marcal vízmennyisége 10 köbméter/szekundum. Ez
kisebb, mint a Rábáé. A Rábánál már nem lehet védekezni, mert szélesebb, illetve nagyobb a
vízhozama. Bejut a mosoni Dunába, és onnan a Dunába. Na, most mivel ez egy lúgos
kémhatású anyag, mindent, amit ér, szétmar, tehát ott élővilág nincs, ahol ez a
szennyezőanyag megjelent.

Mi volt a cél? Találjunk egy olyan helyet, ahol keresztgáttal el lehet zárni a vízfolyást,
lokalizációs térbe azonnal megpróbálni építeni földgátat és egy lokalizációs térbe kivezetni.
Ezt megtaláltuk, és van 30 óránk arra, hogy ezt a dolgot megcsináljuk. Tegnap éjszaka el is
kezdődött ennek a kivitelezése, a megszervezése. Ez azt jelenti, hogy ciklon, bele a Marcalba,
keresztbe, visszaduzzaszt, szivárog át. Újabb ciklon addig, ameddig csak kicsit szivárog át, a
víz elkezd visszaduzzadni, felemelkedik, kimegy a felszínre, de addigra kint meg kell építeni
azokat a védműveket, amelyek nem engedik rá csak úgy a jóisten szabad földjére, hanem egy
lokalizációs téren belül ha azt sikerülne, hogy kikapjuk a csóvát ebből a vízből, utána
felbontjuk a gátat, és tovább engedjük a vizet, tehát ott már kisebb szennyeződéssel.

De hogy biztosra menjünk, a következőt csináltuk. Teljesen egyetértésben az
akadémikus urakkal, akik visszaigazolták a dolgot, és akikkel éjszaka is folyamatosan
kapcsolatban voltunk: kálcium-szulfát, magyarul gipsz, ezer tonna megszervezve a Mátrai
Erőműből, rendőrségi felvezetéssel minden kocsi - le a kalappal. Ez a gipszszállítmány három
helyszínre ment. Ment Kolontár településre, és ott a Torna-patakban azonnal 150 tonnát
géppel, markolóval bele a sodorból középre, nagy szerencsénk volt, hogy jól keveredik. Soha
senki nem csinált ilyet, in vivo kísérletet. Életben ilyet senki nem csinált. Jól működik a
dolog, ugyanis a kálcium-szulfát le tudja hozni 8-as pH-re ezt a 12-13-at. Folyamatosan
mértünk 12,5-13-at. Volt utánpótlás, amikor ezt az akciót elkezdtük. Ehhez képest alsó
vízfolyáson a kálcium-szulfát hatására lecsökkent a pH kettővel, tehát 10 körülire le tudtuk
csökkenteni. Ez már egy nagy eredmény volt. De ehhez képest négy tartálykocsit kértünk a
Péti Nitrogénművektől kálcium-nitráttal és magnézium-nitráttal, amely 10 százalékos
savtartalommal bír, ez folyékony halmazállapotú - a gipsz szilárd halmazállapotú, porszerű

anyag -, a kálcium-nitrát és a magnéziumnitrát folyékony halmazállapotú, és ennek azért van
jelentősége, mert a folyadék-folyadék hatás sokkal nagyobb felületen elegyedik, és innentől
kezdve nagyobb, jobb a keveredési lehetőség, mert nem lehet odamenni bele a Marcalba,
hogy valaki összekeverje.

A következőt találtuk ki. A nagy, 30 tonnás ciszternák, tartálykocsik nem tudnak
lemenni a Marcal partjára. Fizikai képtelenség, elsüllyednek. Ezért megnéztük a hidakat.
Marcaltőnél, Malomsoknál és Mórichidánál odamentünk megnézni a hidat, odarendeltük a
katonaságot, kijöttek, odarendeltük a tűzoltóságot, kijöttek. Mindenki ott volt, órákon
keresztül várakoztak, amíg a Péti Nitrogénművektől megérkezett a négy tartálykocsi száz
tonna anyaggal, és a Honvédség segítségével felkészültünk arra, hogy a hatalmas kiömlő csőt
fizikai módon mozgatva jobbra-balra minél szélesebb sugárban engedjük bele a Marcalba ezt
a folyadékot, ami semlegesíti a lúgos kémhatást.

A másik két helyszínen, Malomsoknál és Mórichidánál 150-150 tonna gipszet raktunk
le azzal, hogy ott viszont a tűzoltóság fecskendővel, nagy nyomású fecskendővel és bobketek
segítségével készen áll arra, hogy beletegye ezt az anyagot, beleszórja ezt az anyagot, illetve
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belemossa a folyóba. Na, most miért mondom azt, hogy készen áll. Azért, mert ezt tegnap
hajnalig megcsináltuk. Odamentünk a helyszínre és megszerveztük. De nem jött a szennyezés.
Irdatlan nagy szerencsénk volt. A Marcalon - a vízügyi szakemberektől tudom - egy árhullám
vonult le korábban. Ennek következtében mögötte kisebb víz van. Ebbe a kisebb vízbe ment
be ez a szennyezés, és lassabban terjed egyrészt. Másrészt most az egyszer a mederkotrás
elmaradásának haszna van. A benne lévő növényzet lassítja a víz áramlási sebességét. Ebből
következik a másik tényező, ami miatt lassabban jön, és a harmadik, hogy valószínűleg a
fajsúlykülönbség következtében nem áramlik olyan gyorsan.

Hajnali négykor ott álltunk és vártunk. Csinálták a méréseket. Néztük. Nem jött.
Kiderült, hogy 45 kilométerrel lejjebb van, még mindig lassan terjed. Egy óra alatt egy
kilométert tesz meg. Nyertünk 30 órát. Ez az a 30 óra, amit a lokalizációs tér kialakítására
próbálunk felhasználni, viszont átirányítottam Marcaltőtől ezt a négy kamiont azzal az
anyaggal, és bocsánat, ilyenkor nem a védekezésvezető csinálja a dolgot. Oda kell menni a
helyszínre. Ez nem katasztrófavédelmi kérdés innentől kezdve. Innentől kezdve ez
semlegesítés, felszámolás, elhárítás kérdése. A katasztrófavédelem folyamatosan segít ebben
a dologban.

Átirányítottuk 45 kilométerre a forráshoz közelebb, és ott történik a védekezés. Ez
megtörtént a mai hajnalon, ugyanis a tegnap hajnal helyett a mai hajnalon érkezett oda a
szennyezés, 24 órát nyertünk, és megint csak siker van, mert a kálcium-nitrát és magnézium-
nitrát tudja a dolgát és tudja a kémiát, amiből az következik, hogy ugyan van egy kis lepedék,
van egy kis zavarossága a víznek természetesen, hiszen lúg savval találkozik, de ez tisztul, a
tetejébe úgy néz ki, hogy sikerül levinni olyan 9-es köré a pH-t. Itt van a legutolsó jelentés,
már 10 alatti pH-értéket is mértünk. Ez azt jelenti, hogy a folyékony fázisú kezelésen túl a
gipsszel történő újabb két helyszínen történő kezelés valószínűleg leviszi egy 8-as pH-ra.
Ennyit a víz kezeléséről. Ha a lokalizációs teret is meg tudjuk csinálni, akkor végképp azt
tudjuk jelenteni országnak-világnak, hogy sikerült az, ami Romániában nem sikerült sajnos,
amikor a tiszai cianid szennyezésnél kis vízfolyásnál nem tudták megfogni. Ez egy világszám
lenne, ilyet nem csinált senki sem élővilágban in vivo.

A második: nézzük meg azt a szennyezést, ami az iszapból fakad! Először is ott kötött
lúg van, az iszapban. A folyadékvesztés következtében ez száraz anyaggá válik. A száraz
anyag kiporzik, és ahogy a tározó tetejére vizet és földet, földtakarást tesznek, hogy ne
porozzon ki, itt most több hektáron helytelen, hogy ott van ez az anyag. A száradással előáll
az a száraz forma, amelynek következtében a szél akár száz kilométerre is el tudja vinni. A
benne lévő nehézfémek, a légzőszervekbe jutva - ott ültek az akadémikus urak, azt mondták,
hogy - egészségre ártalmas. Tehát én csak az ő szavaikat tudom megismételni, de ezt a
tudomány tudja, függetlenül attól, hogy ki jelenti ki.

Tehát mi a cél? Három dolgot kell csinálni. Egy: nagyon helyes, hogy zajlik a vízzel
történő lemosás. Nem azért, mert látszattevékenység, hanem azért, mert mindenféleképpen
mechanikai és más módon össze kell terelni, össze kell szedni mindazt az iszapot, ami
kikerült, függetlenül attól, hogy járdafelületen van, kertben van, vagy mezőgazdasági
területen van. A nehézségek ebből fakadnak. A méretekből, meg a talajviszonyokból például,
mert vizes földre nem lehet rámenni erőgéppel. Csizmával még lehetne, de hiába próbálja
összelapátolni, nagyon hatékonytalan a dolog.

Kettő: ha mechanikailag összeszedek mindent az árokpartról kezdve a mezőig, utána
semlegesíteni kell, mert továbbra is 12-13-as a pH-ja. A semlegesítés két dologgal történhet:
kálcium-szulfáttal, gipsszel. Ez azt jelenti, hogy valakinek kézzel, lapáttal vagy valamilyen
berendezéssel ki kell szórni, hihetetlenül munkaigényes és nehézkes.

Három: ecetsav. Lehetne tejsav, lehetne citromsav, csak azoknak a költsége
mennyisége irdatlanul nagy vagy a mennyisége irdatlanul kicsi, viszont 20 százalékos ecetsav,
amelyet a háztartásainkból ismerünk, százezer tonnával áll rendelkezésre még Veszprém
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térségében is. Húszezer liter bármely pillanatban mobilizálható. A honvédségnek megvan az
az eszközállománya, amellyel a dekontaminációt tudják csinálni. Ez azt jelenti, hogy
tartálykocsi, fecskendő. Innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy a pH-t – ugye itt is
vigyázni kell, mert az ecetsav ugyan gyenge sav, de - nem szabad megengedni, hogy lejjebb
menjen, 7-es alá, ha a víznél igaz volt, igaz itt is. Ez a nehézsége a feladatnak.

És utána jön negyedik: nincs mese, mint ahogy Budatétényben történt az, hogy a
Metallokémia ólomgyártás során elszennyezte az egész környéket, ott 60 centiméter
mélységben történt a talajcsere, másfél-két éven keresztül több milliárd forintért, itt nem kell
olyan mélységbe lemenni. Ott ült a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kutató
Intézetének a vezetője, és a következőt mondta: egy centiméter mélységben mindent
elpusztított ez a salak. Ebben az állapotában, ahogy ott van. Aki beszántja, az maga ellen
cselekszik, ugyanis örökre tönkre tette a talaját. Ezért egyetlen egy dolgot lehet csinálni,
másfél-két centi vastagságban le kell borotválni, le kell gyalulni, le kell szedni mindenhonnan
ezt a talajt, ez veszélyes hulladéknak minősül.

És itt válaszolnék arra a kérdésre is, hogy tisztelt hölgyek, urak, lehet a jogszabályban
bármi, a természet azért tudja a saját dolgát, a kémia a kémiát, a fizika meg a fizikát. Ez
veszélyes hulladék, akármit is írnak a kormányrendeletben. És megmondom, hogy mit írtak a
kormányrendeletben 2004 előtt. Hogy ez egy veszélyes hulladék. És megmondom, hogy mit
írtak a kormányrendeletben 2004 után, hogy ez nem veszélyes anyag. És miért csinálták ezt?
Mert azt mondták, és ezzel nem visszafelé akarok mutogatni, hogy az Európai Unión belül
nem veszélyes anyag, ezért miért legyen Magyarországon veszélyes anyag. És
megváltoztatták a kormányrendeletet, bizonyára nem véletlen, hanem érdekből. Én pedig azt
képviselem, hogy ami jó volt Magyarországon az európai uniós csatlakozás előtt, és az
Európai Unió lehetővé teszi, hogy szigorúbb jogszabály legyen Magyarországon, igenis
kezdeményezni kell ennek a kormányrendeletnek az olyatén módosítását, hogy vissza a
babaruhát, azaz ez veszélyes hulladéknak minősüljön, annak minden egyes
következményével.

Kötelező biztosítás. Jelen pillanatban Magyarországon biztosítékhagyás van és nincs
kötelező biztosítás. A biztosítékhagyás azt jelenti, hogy az adott cég, amely engedélyköteles a
tevékenységét tekintve, bemegy a bankhoz és azt mondja, ugye önöknél van a bankszámlám.
Ugye azon van tízmillió forint? Hát akkor adjanak egy papírt, hogy nekem van fedezetem, ezt
most itt lekötjük. Elmegy a felügyelőségre, bemutatja a papírt és megkapja az engedélyt.
Minden a jogszabályok szerint történt, de visszamegy a cég a bankhoz, és felszabadítja azt a
tízmillió forintot, aztán senkinek semmi. Vagy visszamegy a bankhoz, jobb bankok ezt nem
engedélyezik, és azt mondja, felveszek tízmillió forint hitelt, és mi a fedezete? Hát az a
tízmillió, amit most itt lekötöttem. Aztán senkinek semmit.

Tehát ez a rendszer rossz, e helyett kötelező biztosítást kell bevezetni. Elkészítettük
már a jogszabályt, és ezt nem tegnap óta tudjuk, hogy így kell csinálni. A jogszabály készen
áll, el fogom hozni egyeztetésre, a tárcák közötti egyeztetés megtörténik, és be fogom
nyújtani az Országgyűlés felé.

Szálló por. Erről beszéltünk. Nyilatkozat. A magam részéről elmondtam. Vörösiszap.
Veszélyes, nem veszélyes. Kötelező biztosítás. Elmondtam, hogy milyen semlegesítési
eljárásokat kell folytatni az elkövetkezendő időszakban. Egyetértettem Nagy Andor elnök
úrral a tanulságok tekintetében. EU-segítség. Fazekas miniszter úrral egyeztetve, Áder Jánost
hívtam fel két nappal ezelőtt éjszaka, és Áder úrnak azt a kérést tolmácsoltam, hogy a
megfelelő EU-s szervekhez, illetve személyiségekhez forduljon. Ugyanakkor tudom, hogy a
kormány most ülésezik, és a kormány dönteni fog mind a segélykérés tekintetében, mind a
további cselekvések tekintetében, és miniszterelnök úr fogja ezt a dolgot kommunikálni
egyedül. Én befejeztem a jelentésemet. Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes tájékoztatást. Nem tudom,
hogy a bizottság tagjainak van-e kérdése, illetve úgy látom, vezérőrnagy úrnak van
kiegészítése. Parancsoljon.

Hoffmann Imre kiegészítése

HOFFMANN IMRE főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok, Urak!

Hét témában szeretnék rövid kiegészítést tenni, illetve államtitkár urat néhány
dologban megerősíteni. Feltették a kérdést, hogy a lakossági előzetes jelzések alapján már
várható volt ez. Ezt azért nem tudom megerősíteni, mert ilyen jelzést mi nem kaptunk,
ellenben a belügyminiszter úr intézkedett, teljes körű vizsgálatot rendelt el, amelyben
nemcsak az esemény bekövetkezését és az utána lévő állapotokat, hanem az előtte lévő
eseményeket, illetve jelzéseket és vizsgálatokat is át fogjuk tekinteni. Tehát a későbbiek során
szintén vizsgálni fogjuk.

A százezer köbméter habbal kezelt, semlegesített folyadék kiengedéséről beszélt az
államtitkár úr, ezt csak meg tudom erősíteni. Kiengedése ellenőrzött körülmények között
zajlik, ez egy fő feladat, ezt csak meg tudom erősíteni.

Hogy veszélyes hulladék-e vagy sem, ezt szintén megválaszolta az államtitkár úr,
jelezni szeretném, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a
katasztrófavédelemről szóló törvény 4. fejezete szerint a Seveso hatálya alá tartozó
üzemeknek a hatósága. Jelen pillanatban 153 alsó és felső küszöbértékű üzem van,
amelyeknek a kiterjesztését, illetve a további beazonosításukat üzemek tekintetében mi
folyamatosan végezzük. Hát ennek hatálya alá nem tartozik, ellenben veszélyelhárítási tervvel
rendelkeznie kell a cégnek.

A nyilatkozatokra vonatkozóan: én magam is ott voltam. Jelenleg az a rend, hogy a
helyi védelmi bizottság, a megyei védelmi bizottság meghatározza a nyilatkozatok rendjét
vagy nem határozza meg. A veszélyhelyzetben meghatározásra került, jeleztem, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bázisán és azáltal ellenőrzött információk
kerülhetnek ki, ez mától így fog menni.

A kármentesítéssel kapcsolatban. Én itt csak a lakosság, a település, az ingatlanok
mentesítését tudom megerősíteni, hogy azt mi elkezdtük tegnapi nap folyamán, és ma
tervszerűen folytatjuk. Mivel az idő sokszor nem nekünk dolgozik, ezért erre egy ütemtervet
állítottunk fel, és teljes kapacitással nekikezdtünk a házak, ingatlanok és a település érintett
részei mentesítésének.

Alelnök úr, tanulságok. Minden tanulságot feldolgozunk. Minden nagyobb tűzesetet,
műszaki mentést, árvizet, belvizet. Ezért erre az a válaszom, hogy a katasztrófavédelmi
törvény tízéves tapasztalatai, a Borsod megyei ár- és belvíz tapasztalatai ráirányították a
figyelmet, hogy a tízéves katasztrófavédelmi törvény, amely viszonylag jól szolgálta a
katasztrófaelhárítást és a védelmet, ellenben néhány területen mindenképpen megújításra és
módosításra szorul. Ezek közül ezt főigazgató úr tulajdonképpen 28 pontba foglalta, és ennek
a koncepcióját, a terveit elkészítettük, a Kat. módosítását szintén, de a mi álláspontunk szerint
is, ilyen események kapcsán egy hatóságnak vagy egy kormányzati szervnek vagy annak
vezetőjének kell felelősnek lennie az ilyen események irányításában és levezénylésében. Ez a
tapasztalatunk, ilyen irányú javaslatot elkészítettünk.

A nemzetközi kitekintés vagy segítség. Nyilvánvalóan én nem előzöm meg a kormány
ülését, hogy ott mi történik, de nekünk az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa
kapcsán volt és van lehetőségünk, illetve a kormány katasztrófavédelmi együttműködései
kapcsán szintén mint a partnerszervezeteinkkel felvettük a kapcsolatot. A világ számos
részéből jelentkeztek cégek, amelyek ilyen tevékenységgel foglalkoznak, nyilvánvalóan a
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kapcsolatfelvételek megtörténtek. Én hét kérdésre próbáltam röviden válaszolni, illetve
remélem, hogy teljes körűen válaszoltam a kérdéseikre.

Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tállai úr kért még szót.

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Belügyminisztérium): Valóban röviden szeretnék
szólni, hiszen megkaptam az elnök úr levelét, amiben az van, hogy rövid tájékoztatást adjunk
a helyzetről. Két dologról szólnék, ami a tegnapi védelmi bizottsági ülésen is elhangzott. Az
egyik a média és hogy ki nyilatkozhat, ez valóban felmerült tegnap is, hiszen a sajtóban
olvashatóak voltak olyan híradások, amelyek azt mondták, hogy ez az anyag
sugárzásveszélyes, tehát nyilván meg kellett mérni. Ezt elvégezte az MH, a Magyar
Honvédség laboratóriuma, és megállapította, hogy nem magasabb a sugárzás szintje, mint a
normál, tehát ez nem volt igaz, és ez egy nagyon veszélyes információ. Maga a
miniszterelnök úr kérdezett rá, hogy ez hogyan kerülhetett be a médiába. Úgy gondolja a
kormányzat is, hogy ezt meg kell nézni, hogy ki mondott ilyeneket. Ez a katasztrófa nagyon
sok egyéb kérdésre is rávilágítja a figyelmet, hogy itt nem szabad össze-vissza beszélni.
Egyébként a mai sajtó is tele van sajnos olyan előre mondott dolgokkal, ami nem biztos, hogy
megállja a valóságot. Úgy gondolom, hogy a kormányzat részéről nagyon megfontolt és
alapos nyilatkozatok hangzottak el. Ebben a kérdésben a kormány szintén a helyén volt.

A másik kérdés a nemzetközi tapasztalatok kérdése, amely szintén szóba került.
Tegnap - a bizottsági ülésen is arról tájékoztatom önöket - a Külügyminisztérium hivatalból
értesítette az Európai Uniót és az európai uniós tagországokat, kérve az esetleges szakmai
tapasztalatokat, hogy felajánlják a segítséget. A harmadik pedig a tanulságtétel. Ne feledjük
el, hogy még 48 óra sem telt el a katasztrófa kezdete óta. Nagyon sok tanulsága lesz valóban
ennek, az önök által elmondottak is már ilyenek. Azt gondolom, hogy egy tanulsága
mindenképpen van, és ezt az államtitkár úr is hangsúlyozta: való igaz, nem jó az a rendszer,
hogy helyi védelmi bizottságokra, polgármesterekre bízzuk a katasztrófavédelem kérdését,
pláne ilyen súlyú katasztrófánál, amire a világon sincs példa, ahogy elhangzott már több
képviselő és az államtitkár szájából is.

Itt most egészen más történt. Egyrészt a katasztrófavédelem szakemberei azonnal oda
lettek vezényelve, és azonnali segítséget nyújtottak a polgármestereknek a döntéshez.
Másrészt pedig láthatjuk, hogy az állam, kvázi a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy
helyettese, egy tábornoka mindig ott volt, és nyilván az ő véleményének a kikérésével döntött.
Most annyiban változott a helyzet, vagyis maradt a régi, hogy a döntést valójában a helyi
védelmi bizottságok hozták és a polgármesterek, de egyébként tapasztalt szakemberek
véleményének a bevonásával. Ezt kell majd a jövőben valóban a gyakorlatba is átültetni, hogy
a felelősség és a döntés is egyébként az állam szakembereinek a kezébe fog valószínűleg
kerülni, ha a parlament majd elfogadja ezt a törvényjavaslatot. Egészen biztos, hogy a
bizottság alaposan ki fogja tárgyalni és ezt az esetet, ezt a katasztrófát figyelembe véve is
fogjuk majd az új törvényjavaslatot tárgyalni és a parlamentben a döntést meghozni.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
A bizottság tagjai közül még Fejér Andor és Kepli Lajos kért szót.

További kérdések, hozzászólások, válaszok

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Köszönöm a tájékoztatást. Azt
gondolom, valamennyien sokkal több információval rendelkezünk. Én is azok közé tartozom,
akik tegnap a helyszínen tájékozódtak. Tényleg megdöbbentő volt, amit ott láttunk.
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Az államtitkár úr tájékoztatója kapcsán egy kérdés fogalmazódott meg bennem, amely
előremutató kérdés lenne. Elhangzott, hogy a Mátrai Erőmű technológiai hulladékaként több
ezer tonna gipsz van ledeponálva, és ez a gipsz alkalmas arra, hogy semlegesítse az ottani
vörösiszapot. A jövőben nem lehetne esetleg felhasználni az itteni technológiai hulladékot az
ottani deponáláshoz, hogy semleges iszapot tároljanak ezt követően, és ne egy veszélyes
iszapot?

ELNÖK: Kepli képviselő úr!

KEPLI LAJOS (Jobbik): Két mondatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az, ami közben
eszembe jutott: szintén egykor ott dolgozó emberekkel beszéltem, és ők mondták, hogy a
kazetták Ajka felőli részén úgynevezett földbe süllyesztett betonoszlopokkal a támfalat
megerősítették valamikor évekkel ezelőtt, és ez a megerősítés a kolontári oldalon teljesen
hiányzik. Ha ez tényleg így van, ez hogyan lehetséges? Kik döntöttek úgy, hogy arra az
oldalra ez nem szükséges, vagy nem volt arra már pénzt? Csúnya kifejezés, de ki döntött úgy,
hogy beáldozzák Kolontárt, ha valamilyen katasztrófa történik?

A másik az, hogy a sósavas semlegesítéssel kapcsolatban tudjuk, hogy a lúgnak,
amennyiben nátrium lúgról van szó, a lúg és a sósav reakciójánál víz és só keletkezik,
magyarul sós víz, amely az élővilágban ugyanúgy kárt tud tenni nagy koncentrációban, mint a
lúg. Ezzel kapcsolatban a kérdésem az, hogy ezt is fel fogják-e majd ott, abban a tározóban,
megvárják-e ezt a leeresztést, mielőtt megnyitják ezt az átmeneti tározót, vagy mik az
elképzelések ezzel kapcsolatban. Köszönöm.

ELNÖK: Bányai képviselő úr!

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mint megyei védelmi
bizottsági elnök szeretnék elmondani egy-két dolgot a tisztelt jelenlévőknek az elmúlt
négyéves tapasztalat alapján, amit láttam, hogy a magyar katasztrófavédelmet sikerült
lebutítani az eszköz, az eszközállomány tekintetében, a humánerőforrás rendkívül jó és magas
színvonalú, ezt el kell ismernem. Kérem - ellenzékiként is ezt kértem - mind a vízüggyel
kapcsolatban, mind a katasztrófavédelemmel kapcsolatban, hogy erősítsük meg minden
tekintetben, nincs más lehetőség, mert látszik, hogy mindig beüt egy új baj, és nem tudunk
mást, csak követni, és tényleg katasztrófavédelemről beszélünk és nem katasztrófaelhárításról
ennek következtében, hogy építsünk egy új, erősebb rendszert, egy eszközökben jobban
ellátott rendszert. Jelenleg azt látom, hogy nincs eszközünk, illetve a nyári stop, hogy nem
lehetett eszközt vásárolni az állami szerveknek, nem tudtunk eszközt venni mi sem a saját
igazgatóságunknak, úgyhogy a saját terepjáróink vannak, saját szivattyúink, mert az akkori
kormánydöntés nem engedte, hogy ezt meglépjük, hogy megvásárolhassuk a saját szervünk
számára. Szeretném kérni a saját kormánypárti társaimat is, hogy a magyar
katasztrófavédelmet erősítsük meg, mert adott esetben ez az utólagos megbeszélés, hogy mi
lett volna, ha nem így van, és hogy ez meg az van, ez kezd majd lassan majd sok lenni
mindannyiunk számára, hogy mindig csak követjük, de nem tudjuk megelőzni a bajt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Illés államtitkár úr kért még szót.

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Hölgyeim és Uraim!
Jelentem a bizottságnak, hogy körülbelül három héttel ezelőtt egyeztetett időpontban szintén a
belügyminiszter úrral és Bakondi tábornok úrral, valamint a közigazgatási államtitkárával,
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mármint a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárával tárgyalásokat folytattunk. Ennek
azt a részét kívánnám itt most előterjeszteni, amely arról szólt, hogy egy zöldkommandó
felállítása időszerű, és ez a zöld kommandó nem az, amit a korábbi időszakban Persányi
Miklós időszakában degradáltak azzal, hogy egy VPOP-s, egy rendőr és egy
környezetvédelmi felügyelő kiállt az autópálya mellé, és leintették az arra haladó kamionok
egyikét-másikát véletlenszerűen, és akkor azt mondták, hogy ez a zöld kommandó.

A zöld kommandó a mi olvasatunkban - és ezt támogatta a belügyminiszter úr, és
olyannyira, hogy ilyen jellegű tovább gondolás az alacsonyabb szinteken is, tehát nemcsak a
vezetői szinteken, hanem alacsonyabb szinteken is jelen pillanatban zajlik - azt jelentené,
hogy 24 órás szolgálat a személyi állomány tekintetében. Járműpark, mozgó laboratóriumok,
a tetejébe az azonnali helyhez eljutás lehetősége. De nem ez lényeg, mert ezt most is meg
lehet csinálni, mert helikopter és mozgó labor most is van, hanem a lényege a dolognak az,
amiről az előbb beszéltem. Nap mint nap az a következetes munka, hogy az összes
környezetvédelmi hatástanulmány-köteles cégről elkészül az összes technológia felmérése és
az adott katasztrófahelyzetben a cselekvési protokoll kidolgozása. Ez az egyik.

A másik: mögötte milliárdos nagyságrendekben pénzügyi alap áll. Mögötte előre
kiválasztott módon ott vannak azok a királyi beszállítók, cégek tömkelege, amelyek pontosan
tudnak abban az időpontban ilyen anyagot, olyan gépet, amolyan dolgot biztosítani. És mint
ahogy valaha a vízügyben volt, az árvízi, belvízi központi szolgálat az ÁBKSZ, mellesleg
zárójelben jegyzem meg, hogy annak a visszaállítását is tervezzük, ez az egység azonnal a
helyszínen van a katasztrófavédelemmel, és rendelik oda az erőgépeket, rendelik oda az árut,
és van fedezete, és nem azon múlik a dolog, hogy a hazát mindenki meg akarja menteni, és
felajánlja, hogy akkor most 30 kamionját nem oda irányítja, hanem ide irányítja és hozza a
gipszet. Tehát ezt a rendszert kívánjuk felállítani.

Kolontár beáldozása. Meg kell vizsgálni. Ez azt gondolom, hogy a nyomozás egyik
eleme is az kell legyen, hogy milyen védekezés, milyen védművek, illetve gátmegerősítés
mikor milyen módon történt, tehát ennek a dokumentációja, mérnöki tervei és egyéb más
dokumentációja biztos hogy megvan, úgyhogy ezt kiemelten kell vizsgálni.

A sós víz tekintetében igen, bizony ez így van. A kettő között lehet választani.
Elmondom másképpen: igen, meg kell várni azt, hogy ez a sós víz oda érkezzen. De ha
aközött kell választanom, hogy semmit ne csináljunk vagy pedig próbáljuk onnan leszedni azt
a százezer köbmétert, hogy csökkentsük annak a potenciális veszélyét, hogy leszakadjon a
következő is, mármint a következő kazetta, akkor a sós vizet kell választanom. Előtte
kipucolta a nátronlúg az egész Marcal medrét, a szó rossz értelmében elpusztított mindent,
most innentől kezdve a kisózás nem egy jó dolog az újabb vízmennyiség tekintetében, de
mondjuk a nátrium-kloriddal csak megbirkózunk előbb vagy utóbb, vagy elsodorja a víz, nem
jó, Karthagó romjait is sóval hintették be, hogy örökbe elpusztítsák, de a kisebbik rosszat
vagyok kénytelen választani ebben a tekintetben. De mindenesetre azt megpróbáljuk
megcsinálni, hogy a lokalizációs térbe kivezessük.

Mátrai Erőmű, gipsz. Nagyon-nagyon jó javaslat, nagyon-nagyon köszönöm, nagyon
jó javaslat. Igenis azt kell csinálni, hogy oda kell deponálni, egyfajta vésztartalékként annak
az üzemnek a költségén természetesen. Az ő katasztrófaelkerülése érdekében ez nagyon
fontos lenne.

Megjegyzem, van más ilyen jellegű anyag is, ezeket vizsgáljuk most. Több cég
részéről van ajánlat. Tállai államtitkár urat szeretném azzal kiegészíteni, illetve alátámasztani,
hogy nagyon-nagyon helyesnek tartom, hogy a honvédség folyamatosan mérte a
radioaktivitást. Hoffmann tábornok úr és Kepli képviselő úr a tanúm rá, hogy ott a védelmi
bizottság ülésén többször szorgalmaztam, hogy ez történjen meg, és nagyon-nagyon helyes,
hogy ez megtörtént, és hála istennek, hogy folyamatosan mérik, és hála istennek, hogy azt
tudjuk jelenteni, hogy az az anyag nem különbözik sugárzás tekintetében. De egyet azért
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tudjunk, hát pontosan azért kell megakadályozni, hogy kiporzás történjen, ugyanis ebben az
anyagban, hát a bauxitban, akár tetszik önöknek, akár nem, abban az anyagban, abban a
kőzetben, amelyből az alumíniumot előveszik, ott mindig vannak nehézfémek, meg mindig
vannak radioaktív nukleotidok. Tehát az anyag természetéből fakadóan annak van radioaktív
sugárzás tartalma. Ez a radioaktív sugárzás, ami iszapszerű fázisban van, nem jelentős. Ha
kiszabadul száraz formában, akkor sem növeli meg a háttérsugárzást olyan óriási mértékben.
Na de most mondtam, beszippantom azt a porszemcsét, amelyen rajta van a nehézfém, ja meg
rajta van ez a radioaktív nukleotid, és a tüdőmben folyamatosan bombázza a sejtjeimet egy kis
sugárzással. Tehát innentől kezdve a rákos megbetegedések száma nem csökkenni fog, hanem
növekedni fog. Tehát nagyon helyes, hogy mérés történik, nagyon helyes, még egyszer
mondom, ott szorgalmaztuk, örülök neki, hogy csinálják, és nyilvánvalóan mindent el kell
követni annak érdekében, hogy amit csak össze lehet szedni ebből a porból - bocsánat, most
ebből az iszapból, ne váljon porrá - azt össze kell szedni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy tekintve, hogy még három
komplett törvényjavaslat vitája is előttünk áll, hogyha valakinek nincs ellenállhatatlanul
felteendő kérdése, akkor én lezárnám ezt a tájékoztatást. Megköszönöm államtitkár úrnak és
vezérőrnagy úrnak az idejét, fáradtságát, hogy eljöttek és tájékoztatták a bizottságot erről.
Úgyhogy köszönjük szépen a tájékoztatást. Biztos vagyok benne, hogy a tanulságok levonása
a bizottságon belül is még sorra kerül, és fogunk foglalkozni a témával.

A következő napirendi pontra rátérve, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
törvényjavaslattal kapcsolatban kérném Csonka Ernő helyettes államtitkár urat, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mint előterjesztő részéről. Fél perc technikai
szünet után, mert megvárjuk, hogy az előző napirendi pont vendégei távozzanak. (Az első
napirendi pont meghívott előadói távoznak az ülésteremből.)

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám) (Általános vita)

Dr. Csonka Ernő szóbeli előterjesztése

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Röviden, néhány mondatban összefoglalnám a törvényjavaslat lényegét. Tekintettel
arra, hogy a törvényjavaslat két nagyobb tartalmi részből áll - az első része a fővárosi és a
megyei kormányhivatalok szervezetét és működését szabályozó, statuáló törvényjavaslatból,
illetve az integráció vagy a kormányhivatalok felállításával kapcsolatos egyéb törvények
módosításából -, én az első részre helyezném a nagyobb hangsúlyt. Hogyha lehetőség van rá,
a jogintézmény kvázi újdonságára tekintettel a megyei kormányhivatalok szervezetéről,
irányításáról és felépítéséről beszélnék egy kicsit bővebben.

A kormányprogram kijelölte a minisztérium számára a feladatot. Területi szinten a
túlburjánzott területi közigazgatásban hatékonyabb, ügyfélbarátabb, egyszerűbb közigazgatást
kell kialakítani. Ennek az első lépcsőfoka volt szeptember 1-je, amikor megyei szintre
szerveződtek újra a közigazgatási hivatalok. Következő szervezeti lépés pedig január 1-je,
amikor a megyei kormányhivatalok kerülnek felállításra a törvényjavaslat által. A
törvényjavaslat szerint a megyei kormányhivatalok a közigazgatási hivatalok bázisán
általános jogutódként jönnek létre. A közigazgatási hivatalok szervezeti felépítését, a már
ismert felépítést, tehát, hogy van egy törzshivatal, ami a funkcionális feladatokat, illetve egyes
hatósági ügyeket lát el, illetve a szakigazgatási szervek, ami jelenleg három van a
közigazgatási hivatal keretein belül, ezt a szervezeti felépítést a kormányhivatal átörökölné,
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tehát ennek a bázisán alakulna ki a szervezetrendszer. Tehát a kormányhivatalokban is lesz
egy törzshivatal, ezt már a törvény így is nevezi, ez eddig szakzsargon volt, de most már a
törvény nevesíti a törzshivatalt, illetve 14-15 szakigazgatási szerv kerül majd integrálásra a
kormányhivatalokba. Ezen szakigazgatási szervek körét a szeptember 14-i Magyar
Közlönyben megjelent kormányhatározat jelöli ki. Itt szólnék néhány szót erről a
szakigazgatási rendszerről, illetve az osztott irányításról. A rendszer lényege az, hogy kettős
irányítás érvényesül a kormányhivatalok felett. Egyrészt a közigazgatás szervezéséért felelős
miniszter gyakorol irányítási feladatokat a kormányhivatal felett a funkcionális szervi
irányítás tekintetében, másrészről pedig a szakmai irányítása az adott ágazati miniszternek
megmarad. Tehát felülről nyitott lesz a rendszer, a szakmai függetlenség, szakmai önállóság
továbbra is fennmarad. Ennek a garanciáit is rögzíti a törvény, tehát a szakigazgatási szervnek
önálló vezetője van, a szakigazgatási szerv vezetőjét a kormánymegbízott és az ágazati
miniszter egyetértésben, közös döntési kompetenciával fogja kinevezni.

Ezen felül, jogszabály alapján a szakigazgatási szerv önálló hatáskörrel és
feladatkörrel rendelkezik majd, ahogy ez a jelenlegi szabályozásban is van, tehát a szakmai
önállóság és autonómia nem fog sérülni, illetve nem érinti a jogszabály ezen szakigazgatási
szervek szakmai munkáját, feladatát, és ezeknek az ellátását.

A kormányhivatalok vezetéséről is szeretnék néhány szót szólni. Ugye jelenleg a
közigazgatási hivatalokban kettős vezetés érvényesül, a hivatalvezető, illetve a főtitkár
vezetése van jelen. Január 1-jétől a törvényjavaslat szerint hármas irányítás lenne. A hivatal
vezetője lenne a kormánymegbízott. A kormánymegbízott megbízatása a kormány idejére
szólna. Tehát tulajdonképpen ez egy határozott idejű jogviszony. A főigazgató, illetve az
igazgató lenne még az a két vezetői szint, aki alkotná a kormányhivatalok vezetői struktúráját.
A főigazgató lenne, aki a folytonosságot képviselné a struktúrában, tehát ő határozott időre
kinevezett kormánytisztviselő, és az ő szakmai helyettese lenne az igazgató. Tehát ez a három
vezetői állás lenne az, amely betöltője a törvényjavaslat szerint vezetné a hivatalt. Ennek a
részletszabályait tartalmazza a törvényjavaslat.

Külön kitérnék még a szakigazgatási szervek vezetésére, ahogy említettem, a
szakigazgatási szerv vezetői tekintetében a kormánymegbízott és az alágazati miniszter
rendelkezik azzal a joggal, hogy kijelölje, illetve kinevezze a szakigazgatási szerv vezetőjét.
A munkáltatói jogkörök gyakorlása tekintetében a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja a
munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv kormánytisztviselője és az egyéb munkavállalói
fölött. Itt a kormánymegbízottnak egy kifogásolási joga lenne, 15 napon belül kifogással élhet
valamely kormánytisztviselő kinevezése ellen az adott szakigazgatási szerv állományában.

A munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szólnék még néhány szót, ez is tárgya a
törvényjavaslatnak, és rendkívül fontos garanciális jellegű szabályokat tartalmaz. A
kormánymegbízottat a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat
pedig a két miniszter gyakorolná, a főigazgató és igazgató felett a belső munkáltatói
joggyakorlási struktúra érvényesülne, a szakigazgatási szervek felett az egyéb munkáltatói
jogot pedig a kormánymegbízott gyakorolná. A törzshivatalban lévő - amit az elején
említettem - kormánytisztviselők és munkavállalók feletti munkáltatói jogkört gyakorló pedig
a kormánymegbízott lenne.

Végezetül néhány mondatban a kormányhivatalok feladatkörét szeretném bemutatni.
A tervezet, a javaslat rögzíti, hogy a kormányhivatal a kormány általános hatáskörű területi
szerve volna. Ez pedig azt jelenti, hogy a központi kormányzatot helyi szinten, területi szinten
is egy erős kormányzat támasztaná alá megyei szinten. Itt különböző koordinációs és
ellenőrzési jogköröket biztosít a kormányhivatal részére a törvényjavaslat az adott megye, az
adott terület államigazgatási szervei vonatkozásában. Ezek közül a koordinációs jogkörök
közül kiemelném az államigazgatási kollégiumot, amely a területi államigazgatási szervek
működését fogja össze állandó jelleggel, illetve a koordinációs értekezletet, amely eseti
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jelleggel hívná össze a kormánymegbízottat és az adott megyében például olyan ügyekben,
amelyeket itt hallottunk, tudna azonnal reagálni a kormányhivatal, illetve a területi
államigazgatási hivatalokat ilyen esetekben össze tudná fogni és egy biztos, gyors
koordinációt biztosítana.

Amit még kiemelnék a jogkörök közül, az a törvényességi ellenőrzés. A helyi
önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése szeptember 1-
jétől helyreállt a közigazgatási hivatalokban. Ezt a jogkört, ezt a feladatot a megyei
kormányhivatal szintén végezni fogja, tehát az ő keretein belül fog történni a törvényességi
ellenőrzés elvégzése. Ezen felül az első és másodfokú hatósági jogköröket fogja gyakorolni a
kormányhivatal ahogy ez a közigazgatási hivatalok esetében jelenleg működik, tehát a
kisajátítási eljárás feladata lesz a kormányhivatalnak, illetve ami újdonság, hogy a
vagyonátadó bizottságok - amelyek kvázi tetszhalott állapotban vannak, néhány működik még
az országban - megszüntetésre kerülnek, és a feladatait a megyei kormányhivatal venné át
január 1-jétől. Egyéb feladatként pedig a képzéshez az informatika lenne az, ami kiegészíti ezt
a portfóliót. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna röviden összefoglalóan az
előterjesztéshez mondani.

ELNÖK: Köszönjük a helyettes államtitkár úrnak. Kérdezem, hogy a bizottság
tagjainak van-e kérdésük, illetve észrevételük a javaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Nagy
Andor alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz-KDNP-frakció
természetesen támogatni fogja ezt az előterjesztést, de szeretnék tenni néhány észrevételt
tenni és legalább egyet kérdezni. Ilyen mértékű átalakítása a magyar közigazgatási
rendszernek elég régen volt. Ez egy nagyon nagyszabású akció, amelyre egyébként a
kétharmados támogatottság az Orbán-kormánynak politikai lehetőséget ad. Elkezdtük a
politikai rendszer átalakítását azzal, hogy a parlamenti képviselők létszáma 2014-től már
durván a felére fog csökkenni. Lesz egy új alkotmányunk, és jogosan vetődik fel, hogy a
közigazgatási rendszerrel is kezdjünk valamit. Nagyon drukkolok, hogy az legyen a
végeredménye, hogy hatékonyabb is legyen, mint amilyen most. Egyéni képviselői is vagyok,
valamennyire rálátok a közigazgatás megyei részére. Valóban ez áttekinthetetlen, nagyon sok
helyre kell egy-egy embernek elmennie, és nagyon bízom benne, hogy ez valóban három-
négy év múlva egy jóval egyszerűbb, jóval áttekinthetőbb, világosabb és hatékonyabb
rendszert eredményez. Ezt nem egyszerű megcsinálni.

Figyeltem az államtitkár úr előadását. Nehéz megérteni egyébként annak, aki ebben a
rendszerben nincs benne, hogy itt mi is lesz. A következőre szeretnék rákérdezni. Mi lesz a
zöldhatósági rendszer sorsa? Bekerül-e a kormányhivatalok világába? Mi marad kívül?
Hallottam hogy az európai uniós előírások miatt bizonyos szerveknek kívül kell maradni ezen
a rendszeren. Nem emlékszem pontosan, hogy ez a megyei szakigazgatási hivatalt vagy a
vidékfejlesztési hivatalt jelentette-e. Rakjon rendet a fejemben, legyen szíves. Tehát a
zöldhatóság része-e, és mi lesz az, ami a végén majd kimarad ebből a nagy egységesítési
folyamatból, amit kormányhivatal-rendszernek hívunk?

ELNÖK: Öné a szó, helyettes államtitkár úr.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium: Köszönöm szépen. Ez a bizonyos szeptember 14-i kormányhatározat rögzíti a
szakigazgatási szervek körét. Ez jelenleg 15 szakigazgatási szervből áll. Kezdeném azzal, ami
kimaradt. Harminchárom területi államigazgatási szervet sikerült katalogizálni a munka
megkezdésekor. Ebből kimaradt az APEH, a rendvédelmi szervek, illetve szakmai
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megfontolások alapján az atipikus illetékességgel működő területi államigazgatási szervek. Itt
volt a vízügy, a környezetfelügyelet, a bányakapitányságok, az Országos Meteorológiai
Szolgálat, a nemzeti parkok. Ezek kimaradtak az integrációból, tehát ezek a dekoncentrált
szervek már a kormányhatározat szövegében sem szerepelnek. Ami a tizenötben benne van és
függő, az MVH, az MVH esetében az MVH mint EU-s kifizető ügynökség működik és itt
még a kormány további vizsgálatot rendelt el. Nézzük meg azt, hogy az integráció bármilyen
kockázatot hordoz-e a kifizetésekkel kapcsolatban! Úgyhogy itt egy feltételes integráció van,
ennek a szakértői egyeztetése jelenleg folyamatban van. Egyébként az integrálódó
szakigazgatási szervek körét a törvény felhatalmazása alapján a kormányrendelet fogja
pontosan, véglegesen kijelölni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Oláh Lajos alelnök úr.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Minden egyes összevonásnál
általában két szempont szokott szerepelni, az egyik a hatékonyság javítása, a másik pedig a
költséghatékonyság javítása. Az utóbbiról viszonylag kevesebb szó esett. Tájékoztasson már
arról, hogy milyen megtakarítással jár ez az összevonás.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. A megtakarítás előtt még két gondolat - a képviselő
urakhoz is kapcsolódik a válasz. Egyszerűbb szabályozást szeretnénk. A törvényjavaslat
tartalmazza a hatósági eljárásról szóló szabályok egyszerűsítését is. Egyszerűbb rendszert
szeretnénk. Ez a kormányhivatal mint fő szervezeti integrátor, hasznosítaná, illetve valóban
megtakarításokat, illetve költséghatékony rendszert szeretnénk. Nyilván ennek a hozadéka
január 1-jén még nem lesz kimutatható forintban. Röviden: amiből megtakarítást várunk, ugye
ez az integráció egy funkcionális integrációt jelent. Ez azt jelenti, hogy területi szinten
szeretnénk a különböző funkcionális szervezeti egységeket a kormányhivatal törzshivatalába
beintegrálni. Ez azt jelenti, hogy nem kellene minden dekoncentrált szervnél külön pénzügy,
PR, bérelszámolás, sajtó, peres képviselet, hanem ezek megyei szinten egy szervezetben, a
kormányhivatal törzshivatalába lennének integrálva. Ez mindenképpen egy olyan szervezeti
hozadék, ami forintban is ki lesz majd fejezhető. Tehát ez az egyik, hogy egy ilyen szervezeti
integráció mindenképpen egyszerűbb és olcsóbb rendszert fog kialakítani.

A következő nagyon fontos megtakarítási lehetőség, hogy most jelenleg 33
dekoncentrált szerv van, és mondok egy egyszerű példát, mondjuk takarítási szerződésből 33
takarítási szerződés van mondjuk megyei szinten, ebből most lesz egy. Ez mindenképpen
forintosítható megtakarítás, illetve ami még mindenképpen megtakarítást jelent, ez pedig a
közigazgatás működésének a sztenderdizálása. Ez lenne az a három komponens, amiből
szeretnénk mindenképpen közép- vagy hosszú távon mindenképpen egy ilyen kimutatást
készíteni, hogy forintos hozadéka legyen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy-két megjegyzésem, illetve kérdésem.
Maga az átalakítás, amely ebben a törvénytervezetben megjelenik, nyilvánvalóan egy erős
központosítási irányba viszi a magyar közigazgatást, amely - azt gondolom - nem feltétlenül
passzol össze az Európai Unió szubszidiaritás elvére való törekvésével.

Tehát egy erősen központosuló rendszer jön létre. Ez persze a kormányzatnak szíve
joga, hogy ilyen irányba mozdítsa a közigazgatást, csak szeretném rögzíteni a jegyzőkönyv
számára, hogy ez a fajta decentralizáció, a szubszidiaritással pont ellentétes irányba haladó
folyamatok az LMP számára nem a kívánatos irányt jelzik. Illetve felmerül az a veszély is,
hogy egy ilyen központosított szervezetben a politikai befolyásolás lehetőségének az
erősödése várható. És nem igazán látunk biztosítékokat, amik az amúgy is - megítélésünk
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szerint - túlságosan is politikai befolyásoltság alatt működő magyar közigazgatás eddig is,
tehát ez nem egy újdonság a rendszerben, de ez mondjuk nem változott - erős politikai
függéssel és befolyásolással jellemezhető magyar közigazgatásban ellensúlyoznák ezeket a
folyamatokat. Ennek a megakadályozását szolgáló biztosítékokat kevéssé lehet látni a
tervezetben.

És van két apró kérdés vagy észrevétel is. Az egyik, hogy a közigazgatási hivatal
feladata lenne, ha jól sejtem, a hatósági rendszer közigazgatásnak az ellenőrzése, a
közigazgatási hivatal gyakorlatilag azt a szervet kéne, hogy ellenőrizze, amelynek részét
képezi. Tehát az ellenőrző szerv függetlenségének az elve erősen sérül. Gyakorlatilag a
bírósági út marad végső soron ennek az összevont kormányhivatal ellenőrzésének a
megteremtésére. De itt kérnék egy tájékoztatást, hogy valójában hogyan tud végbemenni,
hogyha a közigazgatási hivatal maga az ellenőrző szerv, a része a kormányhivatalnak, akkor
hogy fog itt az ellenőrzés lezajlani.

Illetve egy apróság, a törvénytervezet indoklásának (6) bekezdése tartalmazza, hogy a
javaslat meghatározza a kormányhivatalok fő államigazgatási feladatait. A kormányhivatalok
fő államigazgatási feladatai a hatósági tevékenység, önkormányzatok törvényességi
ellenőrzése, és a többi és a többi, ugyanakkor ez nem jelenik meg magában a
törvénytervezetben. Tehát az indoklásban találkozunk a kormányhivatalok fő államigazgatási
feladatainak a meghatározásával, de magában a normaszövegben, a törvénytervezet fő

szövegében nem találtam meg ezt a feladatmeghatározást. Egy elég részletes lebontása van
annak, hogy hogyan végzi el ezeket a feladatokat. Lehet, hogy ez apróság, de talán szerencsés
lenne az elején egy taxatív felsorolás arról, hogy tulajdonképpen mik azok a feladatok,
amelyeket a kormányhivatal ellát, mielőtt a részletes leírásba belemegy. Ez inkább egy ilyen
jogtechnikai apróság. Köszönöm szépen.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor néhány mondatban válaszolnék a
felvetésekre. Tehát a kormányhivatalok feladat- és hatáskörét több jogforrás tartalmazza,
illetve fogja tartalmazni. Az egyik, az alapkereteket ez a javaslat jelöli ki, illetve vannak még
ágazati szabályok, jogszabályok, tehát törvény, kormányrendelet, ami a feladatportfóliót
kitölti majd, és ezen belül lesznek majd szabályozva pontosan a feladathatáskörök, illetve
majd a végrehajtási rendeletben, ami szintén kormányrendelet lesz, részletes katalógus lesz
majd a feladatokról.

Ami az ellenőrzési tevékenységét illeti a kormányhivataloknak, ez ugye a 16. § (4)
bekezdésben található. Itt egy úgynevezett szervi hatály van feltüntetve.

Kicsit még visszamennék. A kormányhivataloknak, ahogy említettem, 15
dekoncentrált szerv fogja szakigazgatási szervként a részét képezni. Tehát ez jelenti a
szervezeti integrációt. Ezen a szervezeti integráción kívül van egy koordinációs kör is a
kormányhivatal körül. Ebben viszont az összes területi államigazgatási szerv, aki az adott
illetékességi területen bármilyen feladatot ellát, bele fog tartozni. Tehát ez egy helyi
koordináció, ilyen esetekre, amiről itt szó volt, például a vörösiszap kapcsán, tehát, hogy
tudjon gyorsan, hatékonyan működni a területi közigazgatás, mindenképpen szükség van egy
ilyen koordinációs fórumra, és ebben a koordinációs körben az összes területi államigazgatási
szerv is beletartozik. Tehát egyrészt ez a válaszom a koordinációra, illetve az ellenőrzés a
másik, az a neuralgikus terület, ami mindenképpen szükséges az erős területi kormányzathoz,
hogy a jogkör kibővüljön ezzel. És itt szintén azt tartalmazza a tervezet, hogy ellenőrzési
jogkörrel - minden területi államigazgatási szerv körében rendelkezik - majd a
kormányhivatal.

ELNÖK: Bányai képviselő úr!
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BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak szeretném
pontosítani a dolgokat. Korábban sem a Köztársasági Megbízotti Hivatal, sem a
Közigazgatási Hivatal nem ellenőrizte az állami dekoncentrált szerveket, csak az
önkormányzatot ellenőrizte, tehát ez egy ilyen tárgyi – nem tévedés, de – félreértés. Tehát az
új közigazgatatási hivatal nem önmagát ellenőrizni, hanem irányítja az állami közigazgatás
megyei szintre hozásának a szereplőit, és itt éppen az igazi koncentráció, emlékszünk rá,
2006-ban indult, amikor az összes megyei szervet, minden megyei dekoncentrált szervet
megyei szintre vittek, az az igazi hatalomkoncentráció volt. Itt a megyei szintre visszahozás,
az egy dekoncentráció, bár lehet hatalmi túlsúlyt teremteni, hogyha rosszul gazdálkodunk
vele.

Csak azt szeretném mondani, hogy a szubszidiaritás elve éppen most kezd visszaállni
arra a szintre, ami korábban volt. Hogy ennek van-e további fejlődési szakasza, azt meglátjuk,
hogy a kormány mit fog előterjeszteni, de csak szerettem volna itt kiegészíteni az elnök úr
hozzászólását. Elnézést kérek érte.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Elnök úr, ugye megengedi, hogy a képviselő úrral a
koncentráció és a regionalitás problémáját ne most beszéljük végig? (Bányai Gábor: Csak
kiegészítés volt.)

Határozathozatal

ELNÖK: Azt gondolom, hogy szavazásra lehet bocsátani a törvényjavaslatot. Kérem,
hogy kézfeltartással jelezze, aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztett
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizenhárom igennel, kettő ellenében, tartózkodás nélkül a
bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

A bizottság álláspontjának az előadását, tekintve, hogy a többségi vélemény
alapvetően a kormányoldal részéről fogalmazódott meg, javasolnám, hogy Nagy Andor
alelnök úr fogalmazza meg. Egyetért a bizottság? (Nincs ellenvetés.) Ezt a napirendet le
tudjuk zárni.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám) (Általános vita)

Menjünk tovább. A területfejlesztésről és az területrendezésről szóló törvényjavaslat
következik. Az előterjesztő Szaló Péter helyettes államtitkár urat kérem, hogy terjessze elő a
törvényjavaslatot, mutassa be a bizottságnak.

Dr. Szaló Péter szóbeli előterjesztése

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság!

A benyújtott javaslat alapvetően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény egyes paragrafusait módosítja, és csak érintőlegesen a területfejlesztésről,
területrendezésről szóló törvényt. Aktualitását elsősorban az adja, hogy az Alkotmánybíróság
a 1377-es határozatában ez év december 31-ig adott határidőt arra, hogy pontosítsa az
Országgyűlés egy, a kisajátítással kapcsolatos rendelkezését az építési törvénynek, ami azzal
függ össze, hogy amennyiben a szabályozás a tulajdonos hátrányára változik meg, akkor
kérhesse a szabályozást elrendelőtől a kártalanítást vagy adott esetben a terület kisajátítását.
Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy problémát jelent a fővárosban, hogy ez a kerületek
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és a főváros viszonyában az ügyek intézését nem teszi pontossá, erre terjesztettünk be
javaslatot.

Ezenkívül van még három nagyon fontos pillére a benyújtott javaslatnak. Az egyik
egy rendelkezés az egységes közműnyilvántartásnak a kiépítésére, a második az építésügyi
monitoring rendszerének a kiépítése, a harmadik pedig a közterülettel kapcsolatos
felhatalmazások, illetve alapvető szabályoknak a megfogalmazása.

Az egységes közmű-nyilvántartási rendszer kiépítését az teszi szükségessé, amit az
előző napirendi ponthoz hasonlóan megtapasztaltunk a gyakorlatban, hogy annak nem
ismerete, hogy mi van a közterületeken elsődlegesen a föld alatt, súlyos katasztrófákhoz
vezethet. Bár nem ilyen mértékű, de utoljára Kelenföldön történt a metróépítés kapcsán egy
ilyen-olyan lokális katasztrófahelyzet, hogy nem tudván, hogy ott egy csatornavezeték
húzódik a területen, beomlott a metróépítésnek a munkagödre.

Nagyon fontos mindenki számára, hogy tudjuk, mi van a közterületen, hogy az
önkormányzatok be tudják tölteni a közterülettel kapcsolatos átfogó feladataikat, illetve úgy
gondoljuk, hogy a szolgáltatók és a tervezők érdekei is, hogy tudjanak egymásról, ha minden
szolgáltatónak van nyilvántartása, alapvetően digitális nyilvántartása és az új térinformatikai
lehetőségek lehetővé teszik azt, hogy nagy adatbázis kiépítése nélkül szabványos terület
létrehozásával az alaptérképen meg tudjuk jeleníteni a különböző szolgáltatók adatait
egyidejűleg grafikus formában. Ez segíti a tervező munkáját és valamennyi üzemeltető

munkáját.
A másik az építési monitoring kialakítása. Ehhez az kapcsolódik, hogy a kormány

döntött az országmonitoring létrehozásáról, kiépítéséről, ami az állami vagyontárgyak
nyilvántartását, térinformatikai nyilvántartását célozza meg. Ennek keretében egy országleltár
készül az ország egész területére. Ezt szeretnénk felhasználni arra, hogy egy rendszer
kiépítésével a területrendezési, településrendezési tervek hatályosulását kövessük nyomon,
illetve az építéseket, tehát az építési engedélyek megvalósulását, illetve az engedély nélküli
építkezések kimutatását is ez a rendszer lehetővé teszi.

A harmadik pedig a közterület fogalma. A közterület számos tevékenységre ad
lehetőséget a mutatványosoktól az árusokon át a rakodásig, az ideiglenes, tartós, különböző
használatig, és számos önkormányzat már eddig is adott ki rendeletet a közterület
használatáról. A törvény most a közterület fogalma mellett meghatározza a közterület
rendeltetését, illetve lehetőséget biztosít, hogy az önkormányzatok - amennyire élni kívánnak
ezzel a lehetőséggel - rendeletben szabályozzák a tevékenységek ellátásának módját és az
ehhez kapcsolódó felhatalmazások, részletszabályok jelentik a törvény lényegét. Összhangban
van az uniós szabályozásokkal, notifikációt nem igényel, mert nincs benne műszaki
tartalomszabályozás, csak eljárásjellegű, tehát a parlament saját hatáskörben dönthet róla.
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák az általános vitára való bocsátását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki
hozzászólni. (Jelzésre:) Bödecs Barna képviselő úr, öné a szó.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, én pusztán azt
szeretném megkérdezni, hogy miután látom a törvényjavaslatban, hogy a további részletes
szabályokat kormányrendelet hatáskörébe utalja a törvény, hogy ez az e-közműnyilvántartás
várhatólag milyen kormányzati szervhez vagy milyen szervhez kerül telepítésre, mert ezekből
ez még így nem látszik. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Schmidt Csaba jelezte, hogy hozzá kíván szólni, Aradszki
képviselő úr, aztán majd én is hozzászólnék.
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SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is üdvözölni
szeretném az elektronikus közműnyilvántartás létrehozását. Alapvetően a nagyobb települések
vonatkozásában az önkormányzatok már tettek lépéseket ilyen elektronikus nyilvántartás
kiépítésére, és van példa arra is, hogy ezek a nyilvántartások mindenki számára
hozzáférhetőek, de alapvetően a kistelepülések számára nem megoldott egy ilyen informatikai
rendszer kiépítése. Egy egységes rendszer kialakítása minden település szempontjából nagy
segítséget tud jelenteni. Azt kérdezném, ez jelenti-e azt is, hogy a következőkben arra is nagy
hangsúlyt fog fektetni a tárca, hogy a szolgalmi jogok bejegyzésre kerüljenek, mert nagyon
sok szolgáltató vonatkozásában az, hogy egyes területeken közművek futnak, ez nem azt
jelenti, hogy a területre szolgalmi jogot is bejegyeztek. A szolgáltatóknak itt nagyon nagy
elmaradásuk van, mindegyik szolgáltató vonatkozásában. Kérdezném, hogy ezzel a
problémával is foglalkozik-e a tárca. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Aradszki képviselő úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Csak egy technikai jellegű
észrevételem lenne. Nagyon hasznos a törvénytervezetben, hogy közterületet mint fogalmat,
mint rendeltetést szabályozza. Ez valóban eddig lógott a levegőben. Szeretném felhívni a
figyelmét arra a technikai jellegű módosításra, hogy ingatlan-nyilvántartási jogszabályok
közterületet a hatályos rendelkezések alapján nem tartanak nyilván. Olyan funkcióterületeket
megneveznek, amelyek lefedik a közterületet, tehát azért mondom, hogy ezt a jogszabályi
anomáliát össze kellene hozni a végső tervezetben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az előttünk fekvő 12 paragrafusból álló tervezetből,
megmondom őszintén, mi a magunk részéről 11 paragrafussal maradéktalanul egyetértünk,
tehát a nyilvántartásra vonatkozó és egyéb pontosító jogszabályokkal. Ugyanakkor a
nyilvánosság előtt is elég komoly vitát kapó 6. § a közterület-használatról szól, amely kapcsán
szakmai szervezetek hetekkel ezelőtt felhívták a figyelmet, hogy ez a szabályozási elem jó
eséllyel a közterületen tartózkodó hajléktalanok elleni hatósági fellépés alapját teremtik meg.
Anélkül persze, hogy nem feltétlenül ennek a törvényjavaslatnak a feladata, de azt tudjuk,
hogy Magyarországon az egész hajléktalanellátás, a lakhatási problémák megoldása nagyon
problémás terület, gyakorlatilag a probléma gyökereinek az orvoslása nélkül születik egy
olyan módosító jogszabály, amely rendészeti úton kívánja kezelni a hajléktalankérdést,
legalábbis megteremti a lehetőségét a rendészeti úton való kezelésnek. Tudjuk, hogy például
Budapesten a hajléktalanok körülbelül egyharmada számára áll rendelkezésre például
hajléktalanszálló, hajléktalanellátó rendszer. Tudjuk, hogy a hajléktalanellátó rendszer nagyon
rossz minőségben képes ellátni a hajléktalanokat, és nem látjuk azokat az intézkedéseket,
amelyek a lakhatás feltételeinek a javítását, illetve a lakhatás lehetőségének a megteremtését
hoznák el a több tízezer magyarországi hajléktalan számára. Egy ilyen helyzetben azt
gondoljuk, hogy egyoldalúan egy rendészeti intézkedést bevezetni a probléma súlyosságának
az el nem ismerése, illetve egy nagyon egyoldalú kezelés.

Természetesen méltányoljuk a városlakóknak azt az igényét, hogy rendezett
közterületeken tudjanak közlekedni, eltölteni az idejüket, ugyanakkor egy ilyen típusú
intézkedést csak egy komplex, a hajléktalanprobléma átfogó kezelését is tartalmazó csomag
részeként tudnánk elfogadni. Annak ellenére, hogy mondom, az előterjesztés 11 paragrafusát
támogathatónak és jónak tartjuk, ezt viszont olyan súlyú problémának látjuk, olyan egyoldalú
megközelítésének a szociális problémának, hogy emiatt attól tartok, hogy kénytelenek
vagyunk az általunk támogatott többi paragrafust is emiatt a (6) bekezdés miatt sajnos
elutasítani az LMP részéről.
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Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Kft. Részéről kérte, hogy ha
van rá mód, és a bizottság hozzájárul, akkor ő szeretne nagyon röviden hozzászólni.
Kérdezem, hogy a bizottság ad-e lehetőséget Ongjerth Richárd úrnak arra, hogy a szakma
részéről az előterjesztéshez kapcsolódóan röviden ismertesse az Urbanisztikai Tudásközpont
álláspontját. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Dr. Nagy Andor:
Ügyrendi!)

Előtte az alelnök úr egy ügyrendi javaslattal szeretne élni.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt szeretném kérni, hogy ezeket előzetesen
egyeztessük. Nincs kifogásom egyébként ilyen akciók ellen, csak meglepődtem. Ha „bárki
bejöhetne” és hozzászólhatna, szerintem az a mi bizottsági munkánkat egy kicsit nehezítené.
Csak azt szeretném kérni, hogy legalább az alelnökökkel történjen egy előzetes egyeztetés.
Még egyszer mondom, elvi kifogásom van a módszer ellen, nem az ön hozzászólása ellen.
(Ongjerth Richárd: Nem ragaszkodom hozzá.)

ELNÖK: Tájékoztatásképpen én is értesültem erről, ezért is vezettem elő, de ha a
bizottság nem támogatja, akkor Ongjerth úr is jelezte is, hogy visszalép. (Dr. Nagy Andor:
Most már szóljon hozzá!) Akkor kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a hozzászólását.
(Szavazás.) Köszönöm, látható többség. Akkor megadom a szót Ongjerth Richárdnak egy
rövid hozzászólásra.

ONGJERTH RICHÁRD ügyvezető igazgató (Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
Nonprofit Kft.): Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és Uraim! Kéréseim lennének
tulajdonképpen önökhöz, hiszen a fenntartható fejlődésnek önök a letéteményesei. Ezek
részben átfogóak, részben konkrétak ehhez a törvényhez kapcsolódva. Támogatást szeretnék
kérni az államtitkár úr számára, hiszen érzékelhető a szakmában az, hogy az építési jog
messze túlmegy összetettségében, bonyolultságában és terjedelmében azon a mennyiségen és
minőségen, amit ma a szakmát gyakorlók széles köre egyértelműen és világosan nap mint nap
használni tudnának.

Tehát komplikáltabbak vagyunk, mint a közbeszerzési törvény, ezt szoktuk mondani,
és ez senkinek sem jó. Tehát államtitkár úrral és kollégáival van köztünk egy szakmai
együttműködés, és arról szoktunk beszélgetni, hogy keressük az eszközöket, amelyek a
kormányzat működésében segíthetnek, hiszen nemcsak róluk van szó, hanem nagyon sokszor
a mai magyar kormányzati gyakorlatról, ami egy jogszabály megalkotásával kipipáltnak tekint
egy problémát, legfeljebb további jogszabályok származnak belőle. Tehát szeretném kérni
önöket, hogy támogassák államtitkár urat azokban a törekvéseiben, amelyek nemcsak
jogszabályalkotást jelentenek, hanem különböző programok beindítását, oktatatás-képzést,
kiadványok kiadását, tehát sokszínű tevékenységgel, akár más minisztériumok életében is
javítják ezt a munkát.

Ami a konkrétumot illeti, ott abban szeretnék neki támogatást kérni, egyeztettünk már
előtte, ezt neki még nem mondtam, hogy a majdani rendeletekben olyan viszonyok kerüljenek
kialakításra, a célokkal természetesen mi is egyetértünk, erről már beszéltünk, amik nemcsak
a „törvény és a jog erejével” próbálják meg végrehajtatni azt, hogy rendes legyen a
közműnyilvántartás vagy az építési anomáliákat büntetni lehessen, hanem megpróbálják
rendezni azt a feltételrendszert, akár érdekeltségi viszonyok megteremtésével, hogy az
érdekelteknek érdekükben álljon betartani a törvényt.

Mire gondolok? Az előbb elhangzott például az, hogy a szolgalmi jogok nincsenek
bevezetve. Túl mennék egy picit, nagyon sokszor a szolgáltató sem tudja igazából, hogy hol
van neki a 15 éve lefektetett vezetéke. Nagyon sok műszaki anomália van. Ha olyan feltételek
lennének, ahol neki érdekében áll, hogy minél előbb megtudja és normális viszonyokat
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teremtsen, mert különben neki származik ebből hátránya, és nem a szolgalmi jog be nem
jegyzéséből származó tulajdonosnak, például, akkor valószínűleg hatékonyabb lenne a
végrehajtás is. Ilyen megoldásokra gondolnék, hogy majd, ha a további törvénykezés során
államtitkár úrék megtalálják ezeket a megoldásokat, kérem támogassák. Köszönöm a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólást és a bizottságnak is, hogy lehetővé tette a
hozzászólást. Kérdezem, hogy van-e további kérdés vagy észrevétel a bizottság részéről.
(Nincs jelentkező.) Szaló Péter úr kíván-e reagálni a felvetésekre?

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Kérdés hangzott el, hogy ki a feladat telepítettje. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium az informatikának az átfogó felelőse, tehát ők egy ilyen átfogó koordinációt
gyakorolnak. Mi ennek az átfogó koordinációnak részeként fogjuk végrehajtani, tehát a
Belügyminisztérium fogja kiépíteni mind az e-közmű-, mind az építésügyi
monitoringrendszert. A többi javaslatra csak annyit, hogy természetesen lehetőséget biztosít
az e-közműrendszer a szolgalmi jogok áttekintésére, az összhang megteremtésén pedig
fáradozni fogunk. Annyit szeretnék elmondani a hajléktalanüggyel kapcsolatban, hogy több,
mint 30 tevékenységet tartalmaz például a hajdúszoboszlói önkormányzat által kibocsátott
helyi rendelet a közterületek szabályozására. Ezek között van két érzékeny pont, a koldulás és
a hajléktalanoknak a területi jelenlétének a szabályozása. Nyilván ez egy versenyképességi
kérdés, főként a turizmus vonatkozásában, és hogy mely közterületeken teszik lehetővé
számukra a tartós tartózkodást. Állampolgári igényeket is kielégít ez a szabályozás, de mi
átfogóan a közterületek valamennyi ott folyó tevékenységére szeretnénk ezt a jogot biztosítani
az önkormányzatoknak. Köszönöm szépen.

Még egyet: a kormány a törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg egy határozatot
fogadott el, ami éppen a hajléktalanügy komplex áttekintésére vonatkozik, és ebben a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghatározó szerepet játszik. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm helyettes államtitkár úrnak. Hogyha nincs további észrevétel,
akkor szavazásra bocsátom az előterjesztést. Kérem, a bizottság tagjai, amennyiben általános
vitára alkalmasnak találják az előterjesztett módosításokat, a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló, illetőleg az építési törvényhez érkezett kormánymódosításokat, azt
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Tizenhárom igen, egy tartózkodás és egy ellenében a
bizottság elfogadta, általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot.

Ismét az előadó kérdése vetődik fel, tekintve, hogy alapvetően kormány-előterjesztés,
kormányoldali támogatás, kérdezem, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség részéről valaki
kívánja-e előadóként a plenáris vitában elmondani a többségi vélemény. Schmidt Csaba
képviselő úr az előadója a törvényjavaslatnak. Köszönöm szépen Szaló úrnak a beszámolót.

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló törvényjavaslat (T/1243. szám) (Általános vita)

Rátérünk a következő napirendi pontra, a T/1243. számú törvényjavaslatra, a megújuló
energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált
energia üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentéséről című javaslatot tárgyaljuk. Völner
Pál államtitkár úr van jelen az előterjesztő részéről, megadom a szót.
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Dr. Völner Pár szóbeli előterjesztése

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Ahogy a címből is kiderül, ez a törvényjavaslat két célt szolgál.
Egyrészt a megújuló energia felhasználása a közlekedésben, a másik meg az üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentése. Ez két uniós irányelvnek tesz eleget, tehát ezért kötelezettségünk
is ez az unió felé, és hát a törvényjavaslatból is kiderül, hogy túlnyomó részt, a jelen állapot
szerint mezőgazdasági termelésre alapozva tudunk ezeknek a kívánalmaknak eleget tenni.

Itt a Vidékfejlesztési Minisztériummal a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, tehát
az ország adottságait tekintve a termőterületek nagyságát, a piac felvevő képességét, az
élelmiszerellátás biztonságát tekintve ezek a célok tarthatók és teljesíthetők.

Összességében ennyiben kívántam volna összefoglalni, miután láttam az előzőekben a
bizottság időkeretét, a lényegeset felhasználták a fontos napirendi pontokra, a feltett
kérdésekre majd szívesen válaszolunk, és kérem a bizottságtól a javaslat befogadását.
Köszönöm.

Vita

ELNÖK: Köszönöm államtitkár úrnak a rövid összefoglalót. A bizottság tagjait
kérdezem, hogy van-e hozzászólás. Nagy Andor alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Külön értékelem
államtitkár úrnak, hogy egyrészt személyesen eljött, mert a bizottságunk az előző kormányzati
ciklusban számtalan olyan kormányzati előterjesztéssel találkozott, ahol a kormány jó esetben
főosztályvezetői szinten képviseltette magát, és jó dolog szerintem, hogy megtisztelik a
bizottságot azzal – Tállai Andrást is ideértem, meg Völner Pált is -, hogy eljöttek, meg hogy
egyrészt ennyi ideig vártak, merthogy majdnem fél egy van és tíz órakor kezdődött a bizottság
ülése.

A következőt szeretném az előterjesztéssel kapcsolatban mondani. Itt a két céllal
természetesen egyetértünk mint a Fenntartható fejlődés bizottsága, mind a CO2-kibocsátás
csökkentésével, mind azzal, hogy Magyarországon 2020-ra tíz százalék legyen a
bioüzemanyagok aránya az összes közlekedő gépjármű energiafogyasztásában.

A következő kérdést szeretném feltenni: ha jól tudom, három éve létezik már mind a
két európai uniós irányelv, miért most hozzuk be a törvénybe egy olyan határidővel, ami
2010. december 5? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert a törvény nem rendelkezik arról, hogy
ezt az úgynevezett auditálási rendszert, ami ennek az egész szabályozásnak a rákfenéje lehet,
hogy az jó-e vagy nem a magyar szereplőkre nézve, azt ki dolgozta ki. Említette államtitkár
úr, hogy itt egyeztetések történtek a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Tudom, hogy az ő
dolguk ennek a rendszernek a kidolgozása, de a hozzám eljutott információk alapján a
magyarországi bioüzemanyag-piac magyar szereplői nincsenek erre felkészülve. 

Megvolt ugye az idén a repcearatás, a kukoricatermést is betakarították, és nem tudom
elképzelni, hogy hogyan lehet egy ilyen auditálási rendszert már egy ilyen betakarítás utáni
állapotban úgy működtetni, hogy az hatályos is legyen 2010. december 5-től, illetve a
hatóságok már büntetést szabhassanak ki 2011. január 1-jétől.

És attól tartok, hogy egy jó célt, egy jól megfogalmazott európai uniós célkitűzést,
amelyik egyébként érdeke a magyar iparnak, nem fogunk tudni jól használni. Nehogy az a
helyzet álljon elő, hogy a magyarországi termelők, meg bioetanol- és biodízel-előállítók ne
tudjanak ezeknek a követelményeknek megfelelni, és ahelyett, hogy exportálnánk a
bioüzemanyagot mondjuk Romániába, amelyik nincsen felkészülve az átállásra, osztrák, meg
németországi, egyébként auditált bioüzemanyag fog ide bejönni. Ez nem érdeke sem a
foglalkoztatás szempontjából Magyarországnak, sem a piacvédelem szempontjából, és úgy
teljesítünk majd egy EU-célkitűzést, hogy valójában a magyar ipar ebből nem profitál. Ezért
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kérdezem egy kicsit részletesebben, hogy ez az auditálási rendszer vajon ki van-e dolgozva,
egyeztették-e a magyar piaci szereplőkkel. Az én információim szerint egyedül egyetlen
működő modell van Európában, ezt SGS-módszernek hívják, ez egy német szoftver. A
németek sem tudták bevezetni az első évben. A németek arról híresek, hogy azért abban az
országban rend van, ott vannak nyilvántartások, és ott is kellett egyéves átmenetet adni az
ottani piaci szereplőknek ahhoz, hogy ez a rendszer egyáltalán valamennyire működőképes
legyen. Azt hiszem, nem kell tovább ragoznom. Aggódom, de jó szándékkal, hogy ez az
auditálási rendszer a piaci szereplőkkel egyeztetett módon lesz-e kidolgozva, kész lesz-e, és
nem az lesz-e a következménye, hogy agyonvágjuk vele az egyébként is éppen csak
felnövekvő, magyar tulajdonban lévő cégeket, és újra a külföldieknek adunk egyébként a
szándékunktól függetlenül teret a bioüzemanyagok piacán.

ELNÖK: Köszönjük. Aradszki képviselő úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit mondanék,
hogy úgy tudom, pont ennek a törvénynek a hiánya okozna nehézségeket mondjuk a
Németországban történő piacmegjelenésben, tehát a bioüzemanyagot nem lehetne beszállítani
a törvény hiányában, és ez indokolja e törvény behozatalát, illetve tárgyalását és elfogadását.
Gondolom, az államtitkár úr ebben megerősít vagy megcáfol. Emiatt is javasolnám ennek a
törvénynek az elfogadását.

Másrészt annyit szeretnék jelezni, hogy ebben a törvényben is vannak anomáliák,
például az 5. § (3) bekezdésében, bár tudom, ez a részletes vita. Gondolom, félreértés, hogy
nem háromévenként állapítják meg az adott mennyiséget, hanem évenként három évre előre.
A kiszámíthatóság szempontjából ez lenne a precízebb megfogalmazás. Háromévenként
állapítják meg - évenként három évre. Ennyi lenne az észrevételem, és javaslom a
törvényjavaslat elfogadását. Támogatom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Bödecs képviselő úr!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Államtitkár Úr! Tisztelt
Bizottság! A Jobbik-frakció a sürgősséggel való tárgyalást is támogatta, és az általános vitára
való alkalmasságot is támogatni fogja. Ugyanakkor szeretnénk tartalmi megjegyzést tenni,
illetve e tekintetben az államtitkár úrhoz kérdést intézni. Úgy véljük, hogy az a kötelező
előírás a biológiai eredetű üzemanyagok felhasználása tekintetében, ami megfogalmazásra
kerül, adott esetben az olyan növényi, állati eredetű termékeket ideértve, amelyek nem
hulladékanyagok, adott esetben aggályos lehet, és hosszú távon akár az élelmiszerpiacra, akár
a természeti erőforrások felhasználására - erdő, föld stb. - komoly negatív hatást gyakorolhat.
Nyilván ebben a tekintetben meg fogjuk fontolni esetleges módosító indítványok beadását,
benyújtását.

Kérdést szeretnék feltenni az államtitkár úrhoz, hogy ebben a tekintetben milyen
hatásvizsgálatok történtek, milyen háttéradatok léteznek, azaz a magyar biológiai eredetű

üzemanyag-előállító piac mennyire felkészült erre, mennyire van összhangban az előállító
kapacitás és az előírt bekeverési arány között, és mi ennek a várható jövőbeni hatása a
mezőgazdasági termelésre és a piacra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Röviden, amennyire lehet, megpróbálnám ismertetni az
LMP véleményét. Egyetértve azzal a felvetéssel, hogy tulajdonképpen mire ez a nagy sietség,
valóban 2003-as és 2004-es direktívák, tavaly módosított direktívák átültetéséről vagy
ezeknek megfelelésről van szó, azt gondoljuk, hogy maga a bioüzemanyagokra vonatkozó
szabályozás nem vehető ki abból a tágabb rendszerből, ami az egész magyar energetikai
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rendszer megújítása, ezen belül a megújuló energiák szélesebb körben való használatának a
rendszerét illeti. E tekintetben egy alapvetően fontos dokumentum a nemzeti megújuló
cselekvési terv, amelynek a benyújtását július 30-ig kellett volna elvégezni az Európai Unió
felé. Ismereteim szerint a magyar kormány a meghosszabbított határidőig, szeptember 30-ig
sem juttatta el a megújuló cselekvési tervet az Európai Uniónak. Pusztán a bioüzemanyagokra
vonatkozó részletes szabályozás megállapítása anélkül, hogy látnánk, mi az a tágabb
struktúra, amely a megújuló energiák támogatása tekintetében várható az elkövetkezendő

években, amely a megújuló cselekvési tervben foglalt, azt gondoljuk, talán egy picit elsietett,
annál is inkább, mert maga a megújuló cselekvési terv - amennyire megismerhető -
célkitűzései nem harmonizálnak teljes egészében az ebben a törvényben foglaltakkal.

A megújuló cselekvési terv alapvetően a bioüzemanyagok tekintetében is azt jelzi,
hogy összhangban az Európai Unió elvárásaival, amely már régen nem azzal foglalkozik,
hogy az agroüzemanyagokat fel lehet-e tornázni 10 százalékos bekeverési arányra, hanem a
közlekedésben, a megújuló energiák részesedését lehet-e 10 százalékra felhozni vagy sem,
amely bőven túlmutat az agroüzemanyagok, kérdésén. Itt az egyéb alternatív hajtási módok is
szóba jönnek. Ennek a szemléletnek a megjelenése teljesen hiányzik ebből az anyagból,
miközben maga a megújuló cselekvési terv, amíg nem kerül benyújtásra, ezt tartalmazza. Ott
a második és harmadik generációs bioüzemanyagok állnak a középpontban, ami ebben a
törvényjavaslatban igazából nem jelenik meg. Nagyon komolyan benne van a megújuló
cselekvési tervben a teljes életciklus-elemzés valamennyi megújuló energia tekintetében,
amely ebben a szövegben alig-alig jelenik meg, tehát nem elég azt nézni, hogy megújul-e
vagy sem, hanem az előállítása során milyen teljes környezeti, illetve társadalmi hatásai
vannak.

E tekintetben a bioüzemanyagok nagyon rossz teljesítménnyel rendelkeznek. Erre
nemzetközileg is felhívták a figyelmet szakmai szervezetek, de maga az Unió is felülvizsgálta
a saját tervezeteit. A bioüzemanyagok esetében nagyon alacsony az energetikai hatásfok, az
üvegházhatású gáz elkerülésének a költsége rendkívül magas. Gyakorlatilag sokszor majdnem
ugyanakkora vagy nagyobb az energiabeviteli igény a bioüzemanyagok előállításánál, mint a
kihozott energia. Becslések szerint a bioetanol esetében körülbelül 300-400 euró egy tonna
széndioxid-kibocsátás megelőzés költsége. Egy tonna széndioxid-kibocsátásnak a nemzetközi
kvótapiacon 14 euró körül volt legutóbb az ára, amikor Magyarország értékesíteni tudott. Ha
pusztán pénzügyileg nézzük, 300-400 euróért csökkentünk olyan széndioxid-kibocsátást,
aminek a piaci értéke egyébként 14 euró. Nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja ennek
a csökkentésnek. A biomassza-hasznosítás során is a bioüzemanyag nagyon alacsony
hatásfokú. A vizsgálatok szerint a kukorica energiájának a hasznosítása a bioetanol esetében
körülbelül 9,4 százalékos hatékonysággal működik. Ha a biomasszát nem bioüzemanyagként,
hanem más biomassza-hasznosításban vesszük igénybe, akkor ennek a sokszorosát, akár 50-
60 százalékos hatásfokot is el lehet érni. Tehát maga a bioüzemanyag egy olyan alacsony
hatásfokú módja a biomassza energetikai hasznosításának.

Arról nem is beszélve, hogy a közlekedési üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentésének a legjobb eszköze nem is feltétlenül az üzemanyagváltás, hanem maga a
közlekedési rendszerváltás, de lehet, hogy ez már tényleg túlmutat a törvénytervezet keretein.
Viszont azt látjuk, hogy a bioüzemanyagok ügyében egy nagyon komoly szakmai kritika
fogalmazódott meg, olyan furcsa koalíciók jöttek össze, hogy a MOL és a Greenpeace
közösen vagy lényegében azonos álláspontra jutva kritizálták a bioüzemanyagokat, amelyek
élelmiszerpiacokra gyakorolt hatása, tehát a társadalmi hatásai is rendkívül súlyosak, tehát
ezeknek az erőltetett alkalmazását. Ezek a szempontok megítélésünk szerint nem igazán
jelennek meg ebben a törvénytervezetben, még azon a szinten sem, ahogy a kormánynak
magának a megújuló cselekvési tervében megjelennek, tehát itt az összhang is hiányzik a
dokumentumok között.
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Apróságok még vannak, hogy például, ha már bioüzemanyagokról beszélünk, akkor a
használt sütőzsíradék sütésével, bliszterezésével elő lehet állítani olyan, gyakorlatilag
veszélyes hulladéknak minősülő anyagból üzemanyagot, amely két problémát is megold
egyszerre. Ennek a bekeverése jelenleg Magyarországon jogszabályilag nem megoldott,
miközben Ausztriában például gyakorlat ennek az alkalmazása. Tehát mondjuk a magyar
gyorsétteremláncoknak a használt olaját Ausztriában hasznosítják, mert ott erre van
jogszabályi lehetőség. Erre a problémára, ami tényleg egyszerre hulladékgazdálkodási és
energetikai probléma, nem találunk választ a törvénytervezetben. De mondom, ennél is
súlyosabb vagy problémásabb szerintünk az egész komplex megközelítés.

Tehát mi azt gondolnánk, hogy mindenképpen szükség volna egy átfogóbb,
részletesebb szakmai vitára a bioüzemanyag-arány elérésének módozatairól. Magyarországon,
összhangban a megújuló cselekvési tervvel, ezt a vitát a szakmai szervezetekkel, civil
szervezetekkel, piaci szereplőkkel együtt le kéne folytatni. Nem látjuk okát, hogy miért kell
sürgősséggel tárgyalni ezt a törvényjavaslatot, ami gyakorlatilag kiküszöböli a lehetőségét
bármilyen ilyen egyeztetésnek és vitának. Tehát ezek miatt mi problémásnak tartjuk a
törvénytervezetet, azzal együtt, hogy természetesen az üvegházhatású gáz kibocsátásának
csökkentésében maradéktalanul a kormány mellett állunk, hogy ezeket a célokat és
vállalásokat teljesíteni tudjuk. Köszönöm szépen.

Kepli képviselő úr még szeretne hozzászólni.

KEPLI LAJOS (Jobbik): A Jobbik álláspontját még kiegészíteném. Visszatérnék egy
régebbi kedvenc vesszőparipámhoz. Menjünk vissza az alapokhoz. Az üzemanyagot elő lehet
állítani hagyományos úton kőolajból, annak a lepárlásával vagy különböző kémiai
folyamatokkal, de üzemanyagot, mint ahogy ezt jelenleg is teszik bizonyos gyártók
szintetikus üzemanyaggal, elő lehet állítani szintézissel is, a nevében is benne van, ugye,
csinálnak egy szénmonoxid-hidrogén gázelegyet és abból állítják elő az üzemanyagot. Na
most azért mondom el mindezt, mert ezt ugye lehet csinálni kőolajból, lehet csinálni szénből,
de ez nyilván nem megújuló energia. Viszont bármilyen mezőgazdasági, erdészeti, húsipari
vagy élelmiszeripari vagy bármilyen egyéb hulladékból is lehet, mindenből, ami szerves
anyag, és az így előállított üzemanyag, bár nem a hagyományos erjesztéses vagy repceolaj-
finomításos módszerrel készül, hatásfokában sokkal magasabb hatásfokú, de célszerű lenne
szerintem ebben a törvényben kibővíteni a kört. Tehát ezt a részét is lehetővé tenni a
megújuló üzemanyagok körébe bevonni, mivel ez a következő évtizedekben egy
exponenciálisan felfutó technológia lesz, és ez is több évtizedre előre szól. Tehát nyilván
célszerű lenne ezt belevenni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Hogyha más észrevétel nincs, akkor az előterjesztő
képviseletében államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak megadom a szót.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Az első kérdés, Nagy Andor képviselő úr kérdése, hogy miért
most, az látszik a két irányelvből, ezeket 2009-ben módosították. Gyakorlatilag a határidő az
év végéig adott. Összefügg egyébként a kérdés az exportkérdésekkel is, hogy a
tanúsítványokat ki tudjuk állítani adott esetben német vagy osztrák piacra, ahol eddig is
történtek terményértékesítések ilyen célból, gyakorlatilag ennek a törvénynek az
elfogadásával válunk képessé. A nyilvántartási rendszer gyakorlatilag rendelkezésre áll,
hiszen a mezőgazdasági hivataloknál a terület alapú támogatásnál az a rendszer, amit
alkalmaznak, az alkalmas a tanúsítvány kiállítására. Egy dologra nem alkalmas, mert a
szoftvermódosítás még nem történt meg, hogy leszűkítetten, tehát nem az egész ország
területére kiterjedően történjen ez a tanúsítás. Jelenleg így lehetett beemelni a rendszerbe és a
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törvénynek való megfelelést így tudja biztosítani, tehát attól nem kell tartani, hogy ne tudnánk
exportálni.

Ami az import kérdését illeti, hogy Szlovákiából vagy más uniós tagállamból hoznak
be alapanyagot, ezt az uniós elvek miatt nem lehet szabályozással kizárni. Egy belső piacról
van szó, itt ár-értékarányok vannak és a piaci viszonyok döntenek, és azt hiszem, hogy a
szállítási költségek és az árképzés lehet az a tényező, ami a hazai termelésnek a hazai
gyártóbázisoknál előnyt biztosíthat.

A következő kérdés. Aradszki képviselő úr kérdésére is válaszoltam.
Bödecs Barna képviselő úr kérdésére, hogy a hulladékanyagokkal kapcsolatban

milyen háttéranyagok állnak rendelkezésre. Az adatok főleg a Vidékfejlesztési Minisztérium
adatbázisára támaszkodva kerültek kiszámításra, és az előterjesztésben is szerepel, hogy ez a
mennyiség, amit vállaltunk, gyakorlatilag tartható, és az élelmiszerellátást adott esetben az
országban nem veszélyezteti, tehát gyakorlatilag inkább egyfajta piacstabilizáló hatást vártak
tőle a Mezőgazdasági bizottságban is, hiszen időnként túltermelési gondok vannak,
alacsonyak az árak, ez lehet, hogy a piacnak egy olyan szegmense lehet, ami stabilizálja a
helyzetet, tehát remélhetőleg a pozitív hatásai jobban fognak érvényesülni.

A hulladékanyagokkal kapcsolatosan, Kepli Lajos képviselő úr is szintén ehhez
kapcsolódóan tett fel kérdést. Gyakorlatilag a törvényben szerepel, hogy kétszeres szorzóval
kell figyelembe venni. Tehát, amikor ezek az eljárások bejönnek, és ezek a lehetőségek, akkor
premizált helyzet áll elő.

Elnök úr kérdésére: a nemzeti cselekvési terv október végére 99 százalékos, hogy most
már elfogadásra és kiküldésre kerül. Tudható, hogy azért került átdolgozásra a nemzeti
cselekvési terv és azért csúszik az elfogadása, illetve a kiküldése, mert próbáltuk a cselekvési
terven belül a foglalkoztatási szempontokat kiemelten figyelembe venni, hogy egy példát
mondjak: nagyon tiszta és nagyon jó a szélenergia, de adott esetben magyarországi hozzáadott
értéke vagy azon kívül, hogy betáplálják a villamos rendszerbe, sem járulék, sem adó, se
egyéb oldalon nem segíti a nemzetgazdaság helyzetét pluszban. Utalás történt itt az
elektromos autókra, ott is két és félszeres szorzó érvényesül a jogszabály szerint, tehát az is
ösztönzendő dolog, de figyelembe kell venni azt, hogy úgy tudjuk teljesíteni a vállalásokat,
hogyha a piac elfogadja őket. Ma egy elektromos autó bekerülési költsége körülbelül
négyszeresébe kerül, mint egy normál belső égésű motorral rendelkező autó. Tehát mi hiába
hozunk ki olyan szabályozást, hogy mi elektromos autókkal akarjuk teljesíteni ezeket a
vállalásokat, hogyha azt a gyakorlat nem igazolja vissza, mert ezeket a beruházási költségeket
adott esetben az állam nem tudja átvállalni, hogy 80 százalékos támogatást adjon egy ilyen
autó beszerzésénél. Ha lennénk abban a helyzetben, akkor nyilván ez is egy járható út lenne,
de mindannyian ismerjük mind a költségvetés, mind a magyar gazdaság helyzetét.

A biomassza-felhasználásnál milyen hatásfokok vannak, ha pontos számokat akarunk
hallani, akkor Szoboszlay Miklós főosztályvezető úrnak átadom a szót ebben a kérdésben.

A zsiradékok helyzetére vonatkozóan egy kis polémiát is érzek. Itt például elhangzott,
hogy a biomassza-erőművekben adott esetben sokkal hatékonyabban lehetne ezeket
felhasználni. Lehet, hogy ugyanezt bele kell vonni ebbe a kérdéskörbe is, hogy akkor ezekkel
a hulladékanyagokkal mi történjen, és hol lehet jobb hatásfokkal hasznosítani.

Bonyolult eljárásokkal, amelyeknek környezetvédelmi hatásai is vannak,
megpróbáljuk bevonni a bioüzemanyag-körbe, vagy pedig válasszunk egy kézenfekvőbb
megoldást, hogy adott esetben erőművekben történjen ezeknek a semlegesítése, és egyben az
árammal vagy más energiatermeléssel való felhasználása.

Még egy dologra hivatkoznék, ez a törvény gyakorlatilag arról szól, hogy közlekedési
célú felhasználása a megújuló energiának és az üvegházhatású gáz kibocsátásának a
csökkentése. Ha önmagában azt nézzük, hogy a 35 százalék csökkentést el tudjuk érni, ami az
irányelvekbe foglalt, azt mondom, hogy megérné elfogadni a törvénytervezetet. És
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főosztályvezető úrnak annyiban átadnám a szót, hogy itt a hatásfokokkal kapcsolatban
szerintem ő szakszerűbben tud tájékoztatást adni, hogy mennyiben igazak ezek az állítások
vagy hogyan működnek a szakmai vélemények. Köszönöm.

SZOBOSZLAY MILKÓS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Távol álljon tőlem, hogy polémiát indítsak. A fosszilis
tüzelőanyagoknál az energianyereség körülbelül. 3,8, tehát a bevitt energiára nézve 3,8
százalék a nyereség. Valóban ezt a bioüzemanyagok nem érik el. Valamikor az ősidőkben,
igaz, hogy megjelentek olyan cikkek, az ősidők alatt értsék a ’95 és 2002-2003 közötti
időszakot, ahol arról szólt a történet, hogy 0,7 az energianyereség, tehát veszteség van vagy
1,3. Ma teljesen egyértelműen a korszerű technológiák mellett, ahol a növénynek a szárát
energianyerésre hasznosítják, és visszavezetik és hadd ne soroljam tovább, 1,8-1,9 körüli az
energianyereség. Nem állítom, hogy ez csillagszórós árú eredmény, de mindenesetre van egy
pozitív energianyereség és van egy üvegházgáz-megtakarítás.

Ez most 35 százalék, ezt a magyar mezőgazdaság az összes területalapú támogatásra
érdemes parcellán produkálni tudja, ez adja egyébként a tanúsítás alapját, hogy az irányelvben
is szereplő default értékeket teljesíteni tudjuk, és ezt be is jelentettük az Európai Bizottságnak.
Némi kis egyeztetés még van velük, de tulajdonképpen menni fog minden további nélkül, és
az MGSZH ki fogja tudni adni a default értékek szerinti tanúsítást. Ha valaki ennél jobbat
akar, és ez a későbbiekben lesz érdekes, amikor 50 vagy akár 60 százalékos megtakarítást kell
elérni, arra valóban folynak a tárgyalások, hogy a német tanúsítási rendszert átvegyük.

Annyit még mondanék, hogy az első generációs bioüzemanyagokkal számításaink
szerint 7, azaz 7 százalékot lehet elérni energiatartalom szerint. Ez nagyjából egybeesik az
Európai Autógyártók Szövetségének a 6,2-es, Európa egészére vonatkozó becslésével. Azt
követően, valóban második generációs vagy akár harmadik generációs üzemanyagokban és
egyéb megújuló történetekben kell gondolkodni, de ez 2016-2017-ben esedékes, tehát itt van
az a lauf, hogy addigra ki kell találnunk. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nagyon szívesen beszélgetnék, vitatkoznék még erről a
kérdésről, de nem akarom a bizottság türelmét túlzottan hosszasan igénybe venni. Hogyha
nincsen más észrevétel, kérdés, akkor szavazásra bocsátom a javaslatot.

Tehát kérem, aki általános vitára alkalmasnak találja, és támogatja a
bioüzemanyagokra vonatkozó törvénytervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Tizenkettő igen és egy ellenszavazattal a bizottság támogatja a kormány előterjesztését.

Itt akkor megint egy bizottsági vélemény előadójára volna szükség. Koncz képviselő

úr lesz a többségi előadó. Itt viszont szeretnénk kisebbségi véleményt előterjeszteni, ezt
jómagam, tekintve, hogy én vagyok a kisebbség, meg fogom tenni a plenáris vitában.

Egyebek

Egyebek napirendi pont alatt: a következő ülésünket a jövő szerdán, 2010. október 13-
án szeretnénk tartani. Parancsoljon, képviselő úr!

Addig megköszönöm államtitkár úrnak és a főosztályvezető úrnak, hogy itt voltak és
türelmesen kivárták a sorukat.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Az elmúlt napirendekhez lett volna
hozzáfűznivalóm és kérdésem, de közben elhangzottak azok a kérdések, amiket feltettem
volna, illetve itt volt Illés Zoltán államtitkár úr, aki egyértelműen megfogalmazott olyan
gondolatokat is, amik nem hangzottak el, ezért nem kértem szót.
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Viszont van egy olyan probléma, hogy jelen pillanatban, ha jól nézem, akkor itt a
teremben elég sokan vagyunk egyéni képviselők, akiknek azért, úgy gondolom, hogy a
választókörzetükben elég komoly feladataik és gondjaik vannak, nos, nem beszélve arról,
hogy esetleg polgármesterek, megyei elnökök is vannak, akik dolgoznak.

A másik probléma még az, hogy jelen pillanatban a mai ülés október 6-án van.
Október 6-a az aradi vértanúk napja. Na most, például nálunk, Miskolcon az újonnan
megválasztott polgármesterrel ünnepségre kellett volna menni, de ehelyett bizottsági ülésre
jöttünk. Térjünk vissza az eredeti, általunk is megbeszélt, egyeztetett időpontra, a keddi napra.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor én úgy gondolom, hogy a bizottság tagjai, legalábbis a
Fidesz-KDNP-s tagjai hétfőn bejönnek korábban, de próbáljuk már meg ezt az időpontot
tartani. Úgyis a szerdai nappal a hét fele elmegy, én például Miskolcról jövök, gondolom, a
többiek is távolról jönnek, ezért kérnénk azt, hogy hétfőn vagy kedden tartsuk meg a
bizottsági napot. Köszönöm.

ELNÖK: Hát természetesen a kormányoldali többség nyilvánvalóan el tudja fogadni
ezt a javaslatot. Én ezúttal jelezném, hogy Kövér házelnök úr nagyon határozott kérése volt,
hogy a bizottsági üléseket szerdán vagy csütörtökön tartsuk. A kiosztott féléves menetrendben
egy kis kártyán minden képviselő megkapta a plenáris és bizottsági ülés napokat, ezek
maradéktalanul szerdai és csütörtöki napokat javasolnak. Nyilván a javaslatot szavazásra
fogom bocsátani, de szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy Kövér házelnök úr kérte
nagyon határozottan, hogy a bizottságok ne a plenáris ülések alatt tartsák az üléseiket, hanem
lehetőség szerint szerda vagy csütörtöki napon, ami eredetileg is bizottsági ülésnap. Ezzel
együtt akkor szavazásra bocsátom, hogy a bizottság tagjai egyetértenek-e azzal, hogy hétfő

vagy keddi napon tartsuk az üléseket. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Egy ellenében, kettő tartózkodással ezt a bizottság elfogadta. Akkor az lenne a
javaslatom, hogy próbáljunk meg hétfőn délelőtt ülésezni, akkor a bizottsági elnöki értekezlet
fog minket behatárolni. Tehát nekem legkésőbb délben távoznom kell. Úgyhogy 10-től 11-ig
vélhetően nem fogunk végezni a napirendi pontokkal, tehát a hétfő reggel 9 óra jöhet szóba.
(Közbeszólás: A jövő hétre ez már érvényes lesz?) A jövő hét még bizonytalan, mert
szeretnénk Barsiné Pataky Etelkát az EU Duna-stratégia ügyében meghívni a bizottság
ülésére, hogy adjon tájékoztatást, tehát ez tőle is függ, hogy milyen időpontban tudunk vele
megállapodni, de megpróbálom tekintetbe venni a bizottság döntését arra, hogy hétfőn vagy
kedden legyen.

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Ezt szerettem volna kérni, mert jövő héten már sorozatban
alakuló ülések vannak a helyi önkormányzatok testületeinél, és egyéni képviselőként illik
megjelenni ezeket az alakuló üléseken. Hogyha lehet, hétfő, keddre tegyük akkor a bizottsági
ülést.

ELNÖK: Igyekezni fogunk ezt tekintetbe venni. Jelzem a házelnök úr felé, hogy
bizottság így döntött. Köszönöm szépen.

Egyéb észrevétel?

BÖDECS BARNA (Jobbik): Van-e bármilyen előrelépés abban, hogy mire
számíthatunk az őszi paksi látogatással kapcsolatban?

ELNÖK: Egyelőre nincs fixált időpont. A bizottság által jelzett időpontban készek
fogadni minket. Gondolom, október második felére meg tudom majd szervezni, azt viszont
tényleg jó lenne szerdai napon lebonyolítani.
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Természetesen a munkatervben szerepel a felső Tisza-vidéki látogatás, illetve az alsó
Tisza-vidéki látogatás is a bizottság tagjainak igénye alapján. Ezt még karácsonyig szeretnék
lebonyolítani, illetve tájékoztatásul mondom, hogy a jövő héten – emlékeim szerint – kedden
az orosz alsóház alelnöke látogat Magyarországra. A téma, amivel érkezik, a vízgazdálkodás
kérdésköre. Számos találkozót bonyolít le különböző államigazgatási, illetve parlamenti
szereplőkkel. Én 12-én négy és öt óra között találkozom az alelnök úrral a Parlamentben, ha a
képviselők közül valaki szeretne részt venni ezen a találkozón, várjuk. Ez jövő hét keddi nap,
a helyszínt még nem tudjuk pontosan, csak annyit, hogy a Parlamentben lesz. Várjuk a hivatal
tájékoztatását, hogy melyik terembe szervezik meg ezt a találkozót. Én szeretném felajánlani
a lehetőséget, hogy bárki, aki érdeklődik, részt vehessen ezen. Tolmácsolás biztosítva lesz.
(Dr. Nagy Andor: Szerintem most döntsük el.) Sebestyén úr? Bartos Mónika, Fülöp képviselő

úr. A következő ülésünk pontos időpontjáról küldök meghívót, hogyha sikerült Pataky
Etelkával egyeztetni. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 51 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Lajtai Szilvia


