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Napirendi javaslat  
 

1. A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a 
helyreállításáról szóló 1221/2010. (XI. 4.) Korm. határozatban, valamint a 2010. október 6-
án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett további károk 
enyhítéséről szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozatban foglaltak és követelmények 
teljesülésének vizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/6808. szám)  
(Mesterházy Attila, Pál Béla, Gőgös Zoltán és Kovács Tibor (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 
2. Egyebek   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság tagjait és 
minden kedves vendégünket. Egy gyors és hatékony bizottsági ülésnek nézünk elébe. 
Egyetlen napirendi pontunk van, a kolontári helyreállítás ellenőrzésével kapcsolatos 
előterjesztés, Mesterházy Attila és mások javaslatáról van szó. Kérem, aki ezt a napirendet 
támogatni tudja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Ezt a 
napirendet a bizottság egyhangúlag támogatta, el is kezdenénk a munkát.  

A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a 
helyreállításáról szóló 1221/2010. (XI. 4.) Korm. határozatban, valamint a 2010. október 
6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett további károk 
enyhítéséről szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozatban foglaltak és követelmények 
teljesülésének vizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/6808. szám) (Mesterházy Attila, 
Pál Béla, Gőgös Zoltán és Kovács Tibor (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Tehát első napirendi pont szerint Pál Béla képviselő úr a javaslat előterjesztője, 
képviselő úrnak megadom a szót. 

Pál Béla (MSZP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PÁL BÉLA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság!  

Mások nevében, ahogy elnök úr elmondta, tehát Mesterházy Attila, Gőgös Zoltán, 
Kovács Tibor és jómagam adtuk be ezt a határozati javaslatot. A határozati javaslatnak az az 
előzménye, hogy április 2-án Gőgös Zoltán képviselőtársammal együtt egy azonnali kérdést 
intéztünk belügyminiszter úrhoz, amelyre Tállai András államtitkár úr válaszolt. A kérdésnek 
a címe és a témája a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak másodlagos kártérítéséről szól, 
„Esélyt az életre” címmel. Ezt azért fogalmaztuk meg, mert azt tapasztaltuk, hogy 
aláírásgyűjtési akció indult a térségben a másodlagos károk megtérítése miatt. Nagyon sokan 
információt várnak a kármentő alap felhasználásával kapcsolatban is, és nemcsak 
magánszemélyek, hanem például Somlószőlős Önkormányzatának sem térítették meg még a 
vörösiszap elhordása során keletkezett másodlagos kárait. 

Államtitkár úr válasza ebben nem volt kielégítő, melyet azóta Somlószőlős 
Önkormányzatának polgármestere is megerősített, hiszen ők időben beadták ezt az igényt, 
nem úgy volt, hogy nem adták be időre, és az is valóságos, hogy a katasztrófavédelem 
vezetőjének a leveléből idézve polgármester úr azt írta le, hogy nem volt már forrás a 
másodlagos károk kielégítésére. 

Ez csak egy kiragadott példa volt, de az Esélyt az Életre Egyesület is azért kezdte ezt 
az aláírásgyűjtést, hogy a másodlagos károk megtérítésére sor kerüljön. 

Ezt követően, április 16-án, pedig a vörösiszap-szállópor ügyében nyújtottam be 
szintén egy azonnali kérdést, amely arra vonatkozott, hogy meddig kell még a portól 
szenvedni a vörösiszap-katasztrófa által sújtott térségben az embereknek. Tudni kell azt, hogy 
kivéve az esős időszakokat, és mivel több volt a száraz időszak, mint az esős az elmúlt 
időszakban, feltámad a szél, főleg az északi szél esetén nagyon megnő a vörösiszap-
koncentráció a levegőben. Ezt a mérőállomások adatai is alátámasztják, amelyeket Kolontár 
melletti Lőrintepusztára telepítettek, azóta aztán Ajkára is, és ez a vörösiszappor-koncentráció 
eléri azt az értéket, amely az egészségre is káros. Nem véletlen, hogy ebben a térségben 
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megnőtt a felső légúti megbetegedésben szenvedők aránya. Ebben tehát azt kérdeztem, hogy 
mikor kerül sor a vörösiszap szálló porával kapcsolatos ügyek rendezésére, már olyan módon, 
hogy meddig kell még a portól szenvedni a vörösiszap-katasztrófa által sújtott térségben az 
embereknek. Tehát milyen olyan technológiában gondolkodnak, amivel a vörösiszap szálló 
porát meg lehet akadályozni. Nem volt megnyugtató sajnos erre sem államtitkár úr válasza, 
éppen ezért beadtunk egy határozati javaslatot még azon a napon.  

A határozati javaslatról nagyon röviden azt szeretném elmondani, hogy itt 
tulajdonképpen három pontra vonatkozik. Az első pont arra, hogy az országgyűlés kérje fel a 
kormányt, hogy a vörösiszap-katasztrófa során keletkezett károk enyhítéséről és 
helyreállításáról szóló 2010. novemberi kormányhatározatot, itt két kormányhatározat volt, a 
kormányhatározatokban foglaltak teljesítését vizsgálja meg, kiemelt figyelemmel három 
területre. Egyrészt a kármentő alap felhasználására, a közpénzek nyilvánosságának 
biztosításával, adjanak számot arról, hogy maradt-e még forrás a kármentő alapban, és ha 
igen, azt mire fordítják. 

Másrészt, ez a második pont, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a másodlagos károk 
megtérítésére, és adjanak tájékoztatást arról is, hogy hol tart most a másodlagos károk 
megtérítése, hiszen sok esetben azt tapasztaljuk az ott lakók esetében, hogy ez késedelmet 
szenved.  

A harmadik pedig, hogy hogyan lehet mielőbb megszüntetni a vörösiszapszállópor-
szennyeződés által okozott károkat, amelyek veszélyeztetik a térségben élők egészségét is, és 
a térségben lakó felelős önkormányzati vezetők egyikének-másikának véleménye szerint ez 
még más településekre, akár a Balaton-felvidékig is terjedhet, hiszen addig elhordja a szél, 
főleg az északi szél száraz időben.  

Tehát erre a három területre vonatkozik ez az országgyűlési határozati javaslatunk. Én 
azt gondolom, hogy a kormánypártoknak is ugyanúgy érdeke, mint az ellenzéknek, hogy erről 
tiszta, világos képet kapjon a parlament és a parlamenten keresztül az ország közvéleménye is 
annak érdekében, hogy a térségben lakók megnyugodjanak, és lehetőség szerint minél 
nagyobb mértékben az eddigieken túl is sor kerülhessen a közben felmerült problémák 
orvoslására. 

Köszönöm szépen, és tisztelettel kérem elnök urat, képviselőtársaimat, hogy 
támogassák az országgyűlési határozati javaslatunkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, nekem a feljegyzéseim szerint a 

Belügyminisztérium részéről van jelen Harsányi Zsolt főosztályvezető úr. Kérem, hogy a 
kormány álláspontjáról tájékoztassa a bizottságot. 

Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (BM) szóbeli kiegészítése 

DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  

A kormány nem támogatná az országgyűlési határozati javaslat tartalmát. Ezek közül 
egy indokot tudok, és három elemével alátámasztani. Gyakorlatilag az országgyűlés 
tájékoztatása a vörösiszap-katasztrófával összefüggő védekezésről, a védekezés során 
felmerült költségekről, illetve az adományok elosztásával kapcsolatban tapasztalt esetekről 
több alkalommal tájékoztatta már az országgyűlést, illetve az országgyűlés egy-egy 
bizottságát. 

Ezek gyakorlatilag akkor fordultak elő, amikor mindannyian tudjuk, a veszélyhelyzet 
meghosszabbításához az országgyűlés jóváhagyása volt szükséges. Nevezetesen 2010. 
december 23-án, 2011. március 10-én is történt egy meghosszabbításra vonatkozó 
felhatalmazás. A felhatalmazást megelőzően a belügyminiszter, illetve a Belügyminisztérium 
megfelelő módon tájékoztatta az országgyűlést ezekről a kérdésekről. Szeretném kiemelni azt 
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is, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követően született egy jelentés, amit a kormány a 
2011. július 6-i ülésén tárgyalt, majd ezt követően az országgyűlés elé terjesztett, és az 
országgyűlés illetékes bizottsága megtárgyalta és tudomásul vette. Ez a károsultak 
kármentesítésével kapcsolatos kérdéseket részletesen tartalmazta, illetve a környezetvédelmi 
és kármentesítési beavatkozások lényegét ismertette. 

Az országgyűlési határozati javaslat egy másik pontja gyakorlatilag a kármentő alap 
felhasználásával kapcsolatos kérdéseket kívánja vizsgálat tárgyává tenni. Ezzel kapcsolatban 
szeretném jelezni, hogy a Magyar Kármentő Alap önálló jogi személy, és a beszámolási 
kötelezettség, bocsánat, a beszámoltatása nem a kormányon keresztül történhet meg.  

Szeretném jelezni azt is, hogy az adományok felhasználásával, a közpénzek 
felhasználásával kapcsolatban a megfelelő információkat részben az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján található információkból lehet nyerni, részben 
pedig a Magyar Kármentő Alap is működtet egy honlapot, amely tartalmazza az adomány 
felhasználásával kapcsolatos kérdéseket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adom most meg a lehetőséget, hogy 

kérdéseket, észrevételeket tegyenek. (Jelzésre:) Jelezte már több képviselőtársam, hogy hozzá 
kíván szólni. Kepli Lajos, aztán Szabó alelnök úr eddig. Kepli képviselő úr, parancsoljon. 

Hozzászólások, vélemények a bizottság tagjai részéről 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Főosztályvezető úrnak jegyezném meg 
mint a kolontári katasztrófát vizsgáló bizottság volt elnöke, hogy az a jelentés, amit mi végül 
elfogadtunk, illetve amit az országgyűlés is elfogadott, valóban tartalmazott néhány mondatot 
a kármentesítés és a kártalanítás, kártérítés folyamatáról, ami nyilván a kormánypárti 
többségnek köszönhetően került bele, és elsősorban pozitív színben tünteti fel ezt az egész 
folyamatot. Azonban mi végig a vizsgálóbizottság működése folyamán, és azóta is azt 
mondjuk, hogy mi támogatnánk és támogatunk minden olyan elképzelést, ami a katasztrófa 
bekövetkezése óta eltelt időszak folyamatait vizsgálná, hiszen nekünk a vizsgálóbizottságban 
erre nem volt lehetőségünk. Nekünk elsősorban a katasztrófa okait és az oda vezető 
körülményeket kellett feltárnunk. Minden olyan kezdeményezés hamvába holt, amikor mi a 
károsultakat szerettük volna meghallgatni, vagy bármi egyéb ilyen irányba elvinni a 
vizsgálóbizottság munkáját. Én akkor elfogadtam a kormánypárti képviselőtársaimnak azt az 
érvét, hogy ez nem tartozik bele a bizottság munkakörébe, elfogadott ügyrendjébe, azonban 
továbbra is fenntartom, hogy ezeket a folyamatokat érdemes és kell is vizsgálni.  

Azt tudjuk, a szocialista párt részéről volt már egy ilyen kezdeményezés, amikor ők 
egy vizsgálóbizottságot akartak vagy nem akartak e célból felállítani. Azért mondom, hogy 
nem vagyok teljesen biztos a szándékban, mivel mi biztosítottuk őket, hogy mi támogatnánk, 
és megadnánk a szükséges aláírásokat ahhoz, hogy fel lehessen állítani ezt a 
vizsgálóbizottságot, azonban minket nem kerestek meg, hanem csak és kizárólag Lázár János 
frakcióvezető urat, akiben biztosak voltak, hogy nem fogja támogatni. Tehát kicsit politikai 
marketing íze volt az egésznek, remélem, hogy ezúttal tényleg komoly a szándék, és a Jobbik 
frakciója támogatni fogja.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szabó alelnök úr. 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Azt szeretném jelezni, hogy főosztályvezető úrtól egy kicsit 

konkrétabb és korrektebb reagálást vártam volna el. Miután ismert önök előtt is, hogy mit 
tartalmaz a kezdeményezés, ezért azt szeretném kérni, hogy lehetőség szerint ne 
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általánosságban fogalmazza meg azt, hogy milyen időrendben, mivel foglalkozott eddig a 
parlament, az országgyűlés, milyen bizottságokkal, milyen tájékoztató anyagokkal, hanem a 
felvetésekre, amelyekre irányul maga a kezdeményezés. Azokra adjon olyan megnyugtató, 
konkrét válaszokat, amelyek alapján megértenénk azt, hogy a kormány miért nem támogatja 
ennek a napirendre történő vételét. Ez nem derült ki egész egyszerűen főosztályvezető úr 
kiegészítéséből. 

 
ELNÖK: Köszönöm, Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából én is 

amiatt kértem szót, hogy miután tagja voltam a kolontári katasztrófát vizsgáló bizottságnak, 
és igen intenzív munka után egy elég összeszedett és szakmai tartalmában is szerintem jó 
jelentést sikerült elfogadni. Meg kell jegyeznem, hogy az egész bizottsági munkát 
nagymértékben hátráltatta az ott levő szocialista képviselőknek azon irányú tevékenysége, 
hogy miképpen lehet a kártalanítást meg a kártérítési kérdéseket egy szakmai jellegű anyagba 
belepakolni. Ezen túl azt is el kell mondanom, hogy a vizsgálat, a vizsgálóbizottság felállítása 
érdekében az MSZP képviselői nem keresték meg a KDNP-t sem, hogy esetleg közösen 
foglaljunk valami állást, közös platformot alakítsunk ki a tekintetben, hogy mi legyen ennek a 
vizsgálóbizottságnak a célja, és milyen eredményt érjen el. 

E tekintetben azért látszik is, hogy ez az egész javaslat egy ilyen spekulációra, eleve 
elrendelésre alapozódik. Már csak ha azt nézzük, hogy mi a tartalma a vizsgálat céljának, és 
mindegyik alpontnál azzal fejeződik ki, hogy a vizsgálattal kapcsolatos reális 
helyzetértékelés, és a problémákra adandó válaszokhoz nyújtson be jelentést. Ez azt jelenti 
számomra, hogy eleve feltételezi a vizsgálóbizottság mindenféle megállapítás nélkül, hogy 
vannak problémák. Eleve feltételezi, hogy az adott helyzetértékelés, amit a kormány a 
tájékoztatása során adott, az nem reális. Én ezt úgy látom, hogy ez egy politikailag erősen 
determinált és csúsztatott, és olyan dolgokat próbál összekötni, amelyek ahogy a kormány 
képviselője is mondta, nem tartoznak szorosan az országgyűlés feladatába. Például a Magyar 
Kármentő Alappal kapcsolatos elszámoltatási kérdések, én is eléggé meredeknek tartom ezt 
az oldalát.  

Azt gondolom, hogyha tényleg tisztán akarunk látni, vagy még tisztábban szeretnénk 
látni, ez a helyesebb megfogalmazás, akkor ne ilyen politikailag determinált, összedobált, 
majdhogynem ilyen politikai gyűlés jelszavait tartalmazó vizsgálati anyagot vagy célzatot 
próbáljanak elfogadtatni a bizottsággal, és ezen kívül az országgyűléssel. Fusson neki még 
egyszer az előterjesztő. Magam részéről, és biztos, hogy a KDNP részéről, nem tudjuk 
támogatni ezt az előterjesztést. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Turi-Kovács alelnök úr. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az én álláspontom is az, 

hogy ha itt felmerültek konkrét gyanúk közpénzek felhasználásáról, támogatások nyújtásáról, 
a mezőgazdasági területek hasznosítása körüli problémákról, célszerű lenne ezeket előbb 
pontos interpellációban feltenni a parlamentben. Világos válaszokat kérni azoktól, akik ebben 
illetékesek, és az így már meghatározott, és már valamilyen módon legalább alátámasztott 
tényekkel akár oly módon, hogy a kormány ezeket megerősíti, akár úgy, hogy tagadja, akkor 
lehetünk olyan helyzetben, hogy azt mondhatjuk, hogy konkrét feladatokat tudunk adni egy 
ilyenfajta bizottságnak. E pillanatban ilyen feladatokat már csak azért sem tudunk tenni, mert 
nagyon helyesen mutatott rá a korábbi bizottság elnöke, hogy nem volt lehetőségük és 
feladatuk bizonyos tényeknek a pontosabb felderítésére, meghallgatásokra és így tovább. A 
minisztereknek az interpellációk esetén konkrét választ kell adni, illetve ha nem ad konkrét 
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választ, akkor az is egy válasz, és már abból is ki lehet indulni, de e pillanatban megítélésem 
szerint nincs olyan fogódzó, aminek alapján támogatható lenne a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért kértem szót, mert 

ebben a bizottságban volt már arra példa, hogy hatpárti vagy többpárti összefogással átmentek 
olyan ügyek, amelyek valójában arra kényszerítették az akkori kormányokat, igaz, akkor mi 
ellenzékben voltunk, hogy a számadásnak tegyenek eleget.  

Azonban én úgy ítélem meg, bár a kolontári vörösiszap-szennyezés az elmúlt időszak 
legjelentősebb magyarországi szennyeződése volt, emberi tragédiákhoz vezetett, és bizonyára 
nem sikerült mindent olyan módon helyreállítani, ahogy az a kiömlést megelőzően 
megtörtént. Valószínűleg vannak olyan események, ami miatt ezt állandóan napirenden 
kellene tartani, azonban akár a főosztályvezető úr elmondása, akár Aradszki András 
véleménye alapján, de talán még a Jobbik véleménye alapján is úgy ítélem meg, hogy ha itt 
egy többpárti összefogást akarna a szocialista párt ebben az ügyben, azt nem így kellett volna 
előkészíteni. Régóta űzzük ezt a politikai szakmát, ezt elmondhatom képviselőtársamról is, 
hiszen ő is régóta a parlament képviselője. Tőlünk, kormánypárti képviselőktől azt elvárni, 
hogy szembemenjünk a kormányunkkal egy ilyen esetben, azt nem így kellene előkészíteni, 
és ezért mondjuk nem szakmai, hanem inkább politikai érveket hozzunk föl, csatlakozva Turi-
Kovács Béla véleményéhez, amellett, hogy mi kormánypártiak ezt a fajta előterjesztést 
semmiképpen nem tudjuk az általam korábban elmondottak miatt támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, én is szeretnék egy-két gondolatot elmondani, erre az 

időre átadom az elnöklést. 
 

(Dr. Nagy Andor átveszi az ülés vezetését.) 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Átveszem az elnökséget, megadom a szót Jávor 

Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Nagyon röviden. Sok minden 

elhangzott, amit mondani szerettem volna, többek között azoknak a szájából, akikkel együtt 
dolgoztunk a kolontári vizsgálóbizottságban. Való igaz, hogy a kolontári vizsgálóbizottság 
elsősorban azt vizsgálta, hogy a katasztrófa bekövetkeztéig milyen lépések vezettek, és nem 
volt módja arra, hogy áttekintse, hogy a katasztrófát követően hogyan történt a károk 
helyreállítása, illetve akár a vizsgálóbizottság munkája eredményeképpen feltárt hiányosságok 
helyrehozatala, jogszabályi hiányosságok pótlása. 

Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést érdemes lenne körüljárnia az országgyűlésnek is. 
Az egy kérdés, hogy erre a legjobb mód-e egy határozati javaslat vagy egy vizsgálóbizottság 
felállítása, és az is kérdés, hogy az a határozati javaslat, ami itt fekszik előttünk, ez megfelelő 
módon rendezi-e ezt a kérdést, vagy megfelelően pontos megfogalmazások szerepelnek-e 
benne. Én azt gondolom, hogy akár kiegészíthető is lenne. Mindenesetre más kezdeményezés 
egyelőre, én úgy látom, hogy nincs az országgyűlés előtt, ami azt célozza, hogy a katasztrófa 
bekövetkeztét követő eseményeket értékeljük, és akár pozitív, akár negatív következtetéseket 
le tudjunk vonni, vagy megvizsgáljuk azt is, és én ennyiben mindenképpen kiegészítendőnek 
tartom a javaslatot, hogy azok a jogszabályi hiányosságok, amiket például a vizsgálóbizottság, 
a kolontári vizsgálóbizottság feltárt, hogy ezeknek az orvoslására sor került-e. Ahol nem, ott 
miért nem, és mikorra várható ennek a megoldása. 
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Összességében az LMP frakciója nevében én azt tudom mondani, hogy ez a határozati 
javaslat mindenképpen megítélésünk szerint módosításra szorul. Ennek az eszköze viszont az, 
hogyha az országgyűlés elé kerül, és ha a képviselők, illetve a frakciók lehetőséget kapnak 
arra, azokat az elemeket beemeljék ebbe a javaslatba, amelyek szerintük szükségesek egy 
megfelelő határozat elfogadásához. Hát azért, hogy a javaslat szakmaisága kiegészíthető 
legyen, illetve a képviselők álláspontja érvényesíthető legyen, ezért mi a tárgysorozatba-vételt 
támogatjuk, általános vitára való alkalmasságot támogatjuk azzal, hogy mindenképpen úgy 
gondoljuk, hogy a vita során szeretnénk a mi szempontjainkat elmondani, és kiegészítő 
javaslatokkal élni. 

Köszönöm. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Visszaadom a szót elnök úrnak. 
 

(Jávor Benedek átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha más kérdés, észrevétel nincsen, akkor én 

megadom a lehetőséget a kormány, illetve az előterjesztő számára, hogy az elhangzottakra 
reagáljanak. Elsőként az előterjesztő, Pál képviselő úr. 

Reagálások az elhangzottakra 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és köszönöm 
képviselőtársaimnak is a véleményeket attól függetlenül, hogy éppen támogatták vagy 
ellenezték a határozati javaslatot. Két megjegyzésem hadd legyen. 

Az egyik az, hogy nem véletlen, hogy most én ülök itt a bizottság előtt, ez azt is 
jelképezi, hogy mindenfajta elfogultságmentesen nyújtottuk be ezt a határozati javaslatot. 
Nem azért, mintha korábban elfogultság jellemezte volna ezt a munkát, de mivel tudom, hogy 
van fenntartás kormánypárti képviselőtársaim részéről, ezért én indokoltam most ezt az 
előterjesztést, bár frakcióvezető, és természetesen még két képviselőtársam, aki a bizottságban 
részt vett, aláírta. 

Én mint Veszprém megyei országgyűlési képviselő foglalkoztam ezzel a kérdéssel, az 
önkormányzatok és a lakosságtól beérkezett jelzések alapján. Így tehát az előterjesztés és az 
indoklás is teljesen mentes volt attól, hogy valamiféle spekulációra adott volna okot. Ilyen 
nem szerepel az előterjesztés szövegében sem. Ha az, hogy valaki leírja a reális szót, az okot 
ad erre, azt sajnálatosnak tartom. 

A másik, hogy köszönöm, hogy áttanulmányozták alaposan ezt a határozati javaslatot, 
de bizottságról ebben szó sincs. Nem véletlenül elnök úr sem szólt erről, mert nem bizottság 
létrehozására teszünk javaslatot, arra teszünk javaslatot, hogy az országgyűlés rendes 
feladatkörének megfelelően adjon lehetőséget a kormánynak arra, hogy 2012. június 30-ig a 
saját határozatairól adjon számot. Hiszen ezek kormányhatározatok voltak, és az, ami a 
szövegben szerepel, amit én is elfogadok, hogy számos tekintetben módosításra szorul, és ezt 
meg is kell tenni, hiszen többen mindannyian bölcsebbek vagyunk kormánypárti és ellenzéki 
oldalról egyaránt, ezért én ezt messzemenően támogatnám, hogy a megfelelő pontosításokat 
végezzük el. 

Azonban még hadd említsek két dolgot, a kormány előterjesztőjének mondataival 
kapcsolatban, amelyre már az előbb Kepli Lajos képviselőtársam is felhívta a figyelmet, ez 
amire ő hivatkozott, ez egy szóbeli előterjesztés volt az országgyűlés előtt, tehát egy szóban 
elhangzó tájékoztatás, a másik pedig a bizottság keretei között megmaradó tájékoztatás, 
amelyről még nekem sincsen alapos ismeretem. Ez a határozati javaslat azért vonatkozott 
erre, hogy nem egymásnak kell erről számot adnunk, kedves képviselőtársaim és tisztelt 
kormányképviselő úr, hanem az ott élő embereknek, meg mindazoknak, akik a kármentő 
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alapba befizettek, pénzt adtak, adományoztak. De nemcsak erre terjed ki, szeretném 
hangsúlyozni, hanem arra is kiterjed, hogy hogy áll a másodlagos károk rendezésre, mert még 
nem rendeződött megnyugtató módon, erről a kormányképviselőtől nem kaptam választ. Itt 
van a polgármester úr levele is, amely arra vonatkozik, valamint hogy hogyan lehet 
megakadályozni a vörösiszap szálló porát, mert ez egész nyáron problémát jelent 
mindannyiunknak. Nekünk itt kevésbé, de a térségben lakóknak igen.  

Tehát erre vonatkozik a határozati javaslat, ezért kértük azt, hogy a kormány adjon 
számot mindenféle hátsó gondolat nélkül június 30-ig az országgyűlésnek, mert ha ezt nem 
teszi, akkor továbbra is nem attól kell tartani, hogy mi ezt állandóan melegen tartjuk, és 
mondjuk, bár biztos, hogy meg fogjuk tenni mi, akik a térségben élünk, hanem attól, hogy a 
lakosság körében esetleg olyan gondolatok, olyan elképzelések, olyan vélemények is 
megfogalmazódnak, amelyek lehet, hogy helytállóak, lehet, hogy nem. 

Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak az az érdekünk, hogy ebben tiszta, világos 
kép legyen, a térségben lakók megnyugodhassanak, kerüljön sor minél előbb a másodlagos 
károk megtérítésére, és legyen egy olyan intézkedéssor, amely biztosítja, hogy a vörösiszap 
szálló porától nem kell szenvedni a térségben élőknek. 

Ha valaki ebben spekulatív, manipulatív gondolatokat feltételez, hát ez legyen az ő 
baja, ebben semmiféle manipuláció és spekuláció nincsen, ez ebben a vonatkozásban egy 
olyan kezdeményezés, amelybe kormánypárti, ellenzéki képviselő, ha van módosító javaslata, 
nyugodtan benyújthatja, de az alapot, hogy a kormány vizsgálja felül a saját határozatait, én 
azt gondolom, mindenképpen érdemes, ahogy azt elnök úr mondta, és köszönöm szépen a 
szavait. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy ha lehet, támogassák ezt a határozati javaslatot, 
amely nem bizottságra tesz javaslatot, hanem arra, hogy a kormány a saját határozatainak 
megfelelően számoljon be az országgyűlésnek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon röviden 

szeretnék reagálni. Még egyszer szeretném megismételni, a nyilvánossággal kapcsolatos 
mindenféle információk mind a katasztrófavédelem honlapján, mind a kármentő alap 
honlapján megtalálhatók, igen részletező felsorolásban. 

Említették képviselő urak, illetve alelnök úr, hogy részletesebb információt vártak 
volna tőlem. Engedjék meg, hogy ezt a közel 20 oldalas jelentést ne ismertessem, csak néhány 
címszót ragadjak ki belőle, amelyet még egyszer ismétlem, már a bizottság ülésén korábban 
megtárgyaltak: lakóházak építése, újjáépítés, szerződéskötések, magánszemélyek 
kárenyhítése, adatok konkrétan forintosítva, vállalkozói kárigények, vállalkozások 
kárenyhítése, ingatlanban, gyártott termékben, felszerelésben, eszközben, szintén forintosítva. 
Tehát gyakorlatilag ezek az információk egészen a káresemény bekövetkezését követő 
mentesítéstől és mentéstől kezdve egészen a 2011 júliusáig ismert adatokat és információkat 
tartalmazzák, illetve hordozzák. 

Képviselő úr említette, hogy nem reagáltam a másodlagos károk megtérítésével 
kapcsolatos kérdésekre. Egy adat birtokomban van, közel 800 másodlagos kárbejelentés 
történt. Ezeknek a vizsgálata megtörtént, és a jogos igények közül közel 400 esetben már 
kárenyhítési szerződés is született. 

Köszönöm szépen. 
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Döntés a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát ezzel akkor lezárom, és döntenünk kell, elsőként 
a H/6808-as számon beterjesztett határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről mint első helyen 
kijelölt bizottság kell dönteni. 

Kérem azokat a képviselőket, akik a tárgysorozatba-vételt támogatják, kézfelemeléssel 
jelezzék. (Szavazás.) 6. Ellene? (Szavazás.) 12. Tartózkodik? A bizottság nem támogatja, nem 
vette tárgysorozatba az indítványt, így az általános vitára való alkalmasságáról nem kell 
döntenünk.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, megköszönöm Pál képviselő úrnak mint 
előterjesztőnek a beszámolót, illetve a kormány képviselőjének, főosztályvezető úrnak a 
tájékoztatást. 

Egyebek 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy május 22-én, két hét múlva kedden tartandó 
ülésünkön hallgatjuk meg az alapvető jogok biztosának beszámolóját, aki Fülöp Sándor urat 
delegálta ennek a beszámolónak a megtartására. 

Május 25-én, ugyanazon a héten fél 9-től a Felsőházi teremben egy konferencia lesz, 
„Társadalmi egyeztetés az EU több éves keretéről, környezetpolitika a több éves pénzügyi 
keret tükrében”, tehát tartalmában mindenképpen a 2014-20. közötti tervezési időszak 
környezetvédelmi pénzügyeiről, EU-s pénzügyeiről lesz szó, mindenképpen a bizottság 
érdeklődésére számot tart. 

Június 7-re tervezzük már a munkatervben az ülésszak elején beharangozott, zöld 
gazdasággal foglalkozó, a bizottság által szervezett konferencia megtartását. Ennek a részletes 
programján most dolgozunk, erről bővebb tájékoztatást fognak kapni.  

Ha más kérdés, észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, további szép napot 
kívánok mindenkinek. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc)  
 
 
 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


