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(Az ülés kezdetének időpontja:8 óra 44 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Elnézést szeretnék kérni a későbbi kezdésért. Tisztelettel köszöntöm
képviselőtársaimat, a meghívott vendégeket.

Ahogy arról a keddi bizottsági ülésünkön is megemlékezett az elnök úr, a hétfői
plenáris ülésen döntöttünk bizottságunk még hiányzó tagjairól, így végre teljes létszámban
működik a Honvédelmi és rendészeti bizottság 21 fővel. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr.
Budai Gyula képviselő urat, kívánom, hogy a közös munkánkban sok sikert tudjon elérni.

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor: kilenc fő van
személyesen jelen, helyettesítési megbízást heten adtak, így a bizottságunk tizenhat fővel
határozatképes. Mondom a helyettesítéseket: Tóth Gábort Simon Miklós képviselő úr,
Iváncsik Imre alelnök urat Harangozó Tamás képviselő úr, Bíró Márkot dr. Budai Gyula, dr.
Kocsis Mátét Csampa Zsolt, dr. Mátrai Mártát Kulcsár József, Ágh Pétert Tamás Barna, és
Földi Lászlót pedig Básthy Tamás alelnök úr fogja a mai bizottsági ülésünkön helyettesíteni.

Javaslatot teszek a napirendi pont elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás. Az 1-es napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
T/1498. számú törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottságunk feladatkörébe tartozó
kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. A második napirendi pontunk a szabályozási
koncepció a katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére. Itt a bizottságunk egy
tájékoztatót fog majd meghallgatni.

Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk az első napirendi pontunkra, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása.
Köszöntöm a kormány képviseletében, a Nemzetgazdasági Minisztériumból dr. Haág Tibor
főosztályvezető urat és Erdő Enikő főosztályvezető asszonyt, a Honvédelmi Minisztériumból
Bódi Lajos ezredes urat, a HM közigazgatási és pénzügyi ügynökségétől. A
Belügyminisztériumból dr. Tóth László helyettes államtitkár urat.

A kiosztott, december 14-i, harmadik kiegészítő ajánlás kivonatából fogunk dolgozni.
Elsőnek szokás szerint a kormány álláspontját fogom kérdezni a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviselőjétől. Ezt követően szavazunk. Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét,
hogy az összefüggő ajánláspontokról együttesen fogunk majd dönteni.

A Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez benyújtott 63/14-es ajánlásról kérdezem a
kormány képviselőjét.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

A következő a 63/15-ös, ami összefügg a 85/1-essel, dr. Kovács Zoltán indítványa.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 13 igen, 3 nem és 1 tartózkodással a bizottságunk támogatta.
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A 63/16-osról kérdezem a kormány álláspontját.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) A bizottságunk egyharmada sem támogatta.

A 74/1-es Samu Tamás Gergő, ami összefügg a 75/1-essel.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) A bizottságunk egyharmada sem támogatta, egyhangú nemet kapott.
Köszönöm szépen.

A 86/1-es, dr. Harangozó Tamás indítványa, összefügg a 90/1-es, 92/1-es, 92/2-es,
92/3-as és a 93/1-es ajánlási ponttal.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány támogatja. (Moraj.) Elnézést,
hadd kérdezzem meg, hogy most melyikről szavazunk?

ELNÖK: 86/1-es, ami összefügg sok másikkal.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): Elnézést, félrehallottam. (Harangozó
Tamás csettint az ujjával.) Bocsánatot kérek érte. (Derültség.) Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Hát sajnos, nem támogatja a kormány. Kérdés, vélemény?

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem fogom részletesen
indokolni, mindenki tudja, miről szól a javaslat. Egy pillanatra már megörültem, hogy
karácsonyi ajándékot szán a kormány a rendészeti szervek állományának. Hát sajnálom, hogy
mégsem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor a 86/1-est az összefüggéseivel együtt tárgyaljuk. Ki támogatja a
bizottságból? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem? (Szavazás.) A többség. Egyharmadot sem kapott.

A 89/1-es, Varga Zoltán indítványa, ami összefügg a 127/1-essel.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 4 igennel és 13 nemmel a bizottságunk egyharmada sem támogatta.

A 92/4-es, dr. Nyikos László képviselő úr indítványa, ami összefügg a 3/1-essel és a
127/2-essel.

DR. HAÁG TIBOR (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

Az ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról,
amit meg kéne tárgyalnunk. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. Köszönöm szépen. A
napirendi pontot lezárom.
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Szabályozási koncepció a katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére.
(Bizottsági állásfoglalás kialakítása.)

Most áttérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására. Szabályozási koncepció
a katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére. Üdvözlöm Bakondi György
altábornagy urat, az OKF főigazgatóját és dr. Harsányi Zsolt urat, a Belügyminisztérium
főosztályvezetőjét. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a szabályozási koncepciót a
futárpostával megkaptuk, a Belügyminisztérium kérése az volt, hogy még az idén tűzzük
napirendre. Úgy gondolom, hogy a Belügyminisztérium azzal, hogy a szakbizottsághoz
fordult, ez egy fontos kérdés, már csak azért is, mert a katasztrófa napjainkban - mondhatjuk,
hogy – napi esemény, ezért azt gondolom, hogy ez egy napirendre tűzött fontos koncepció.
Felkérem az előterjesztőt.

Dr. Bakondi György szóbeli előterjesztése

DR. BAKONDI GYÖRGY tűzoltó altábornagy, az OKF főigazgatója: Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A kormány a közbiztonság javítását kiemelt prioritásként kezeli, és a közbiztonságnak
egy nagyon fontos eleme a tűzbiztonság, az élet- és vagyonbiztonság, az iparbiztonság
garantálása. Ezért kezdtünk el foglalkozni többek között a kérdéssel, másrészt pedig 2000.
január 1-jével lépett hatályba a jelenleg hatályos katasztrófavédelmi rendszert szabályozó
törvény, és az elmúlt tíz évnek a működési tapasztalatai, a bekövetkezett súlyos katasztrófák
kezelése, finanszírozása, megelőző tevékenység, hatósági eszközpark számos kérdése került
napirendre, és az idei esztendő, május-júniusi nagy árvizei és aztán október 4-én a vörösiszap-
katasztrófa újólag rámutattak számos olyan kérdésre, amelyeknek a hatékonyabb végzése
törvényi szintű szabályozást igényel.

A szabályozási koncepció tárcaközi egyeztetése megtörtént, a kormány
megismerkedett ezzel a koncepcióval, és úgy döntött, hogy társadalmi vitára bocsátja. Ez
egyrészt a legteljesebb nyilvánosság számára való hozzáférést biztosított, hiszen weblapján a
Belügyminisztérium és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is közzétette, és megküldtük
minden olyan önkormányzati, szakmai szövetségnek, a katasztrófavédelemben érintett
különféle önkéntes szervezeteknek, akiknek a véleménye fontos és amely vélemények ezt a
szabályozási koncepciót alkalmassá teszik arra, hogy a törvényi szintű módosítások is
előkészítésre kerüljenek. Ezek közül most már nagyon sok szervezetnek ismerjük a
véleményét, zömében támogató, esetleg újabb gondolatokat felvető javaslatok érkeztek.
Tegnap jártam az Önkormányzati bizottságnál, ott szintén megtárgyalásra került a
szabályozási koncepció és a bizottság is egyetértett az abban foglalt kérdésekkel. Márciusban
kerülne a törvénytervezet a kormány elé, és ezt követően kerül benyújtásra a tisztelt Házhoz.
Azt hiszem, hogy alapoz a nemzetközi trendekre is, hiszen az Európai Unió számos kérdéssel
– uniós irányelvvel vagy más típusú iránymutatással - foglalkozott.

Jelenleg a katasztrófavédelemmel összefüggésben februárban lép hatályba
Magyarországon a kritikus infrastruktúrák beazonosításával, felügyelet tartásával kapcsolatos
szabályozás. Illetőleg az Európai Uniónak az egységes katasztrófavédelmi rendszerén is
intenzív munka folyik. Legutóbb az ezzel kapcsolatos politikai állásfoglalást az általános
ügyek tanácsa megtette, önálló katasztrófavédelmi főigazgatóság kezdte meg a működését az
unióban, és a Georgieva asszony, aki ebben az ügyekben is ismert és felelősséggel rendelkező
biztos, számos új elgondolással is fellépett, amelyeket szintén adaptálunk a rendszerbe.

Azt hiszem tehát, hogy a célja a hatékonyság növelése, az átlátható, világos, jogi
szabályozás és a veszélyhelyzetek megelőzésével összefüggő felkészítési hatósági jogkörök
bővítése. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam felvezetőként elmondani.
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Vita

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kinek van kérdése,
véleménye. Simon Miklós képviselő úr.

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt kérdezem
Bakondi úrtól, hogy ebben az előterjesztésben szerepel-e - vagy látom, hogy nem nagyon
szerepel az, - hogy, amikor egy területet viharkár sújt, akkor az EON-nak vagy
áramszolgáltatónak milyen feladatai lennének, merthogy az elmúlt nyáron jó néhány helyen
történt viharkatasztrófa, és az áramszolgáltatók nem voltak a feladat magaslatán, sőt mi több,
felháborító módon viselkedtek. Ugye, ezt ön is észlelte, és nagyon helyesen, megpróbálta
ezeket az ügyeket mederbe terelni. Én úgy gondolom, hogyha egyszer az áramszolgáltató
biztosítja az áramszolgáltatást az adott területen, akkor mindenképpen szabályoznunk kellene
az ivóvízellátást. Azt szíveskedjenek megoldani például adott esetben generátorokkal. Mert
nálunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez hatalmas problémát jelentett, ugye, 10-20
településre csapott le a vihar, és nem volt annyi áramfejlesztő, hogy a vízművek normálisan
tudjanak működni. Tehát a lényeg az, hogy gondolkodnak-e azon, hogy esetlegesen beépíteni
ebbe a szabályozásba azt, hogy a szolgáltató a szolgáltatását adott esetben ilyen területen is
biztosítsa. Mert az önkormányzatok nem képesek arra, hogy több tízmillió forintos eszközöket
működtessenek vagy tartsanak készenlétben.

A lényeg az, hogy az lenne nagy tisztelettel a javaslatom, hogy nem lehetne-e
beépíteni azt, hogy a szolgáltató alakítson ki egy raktárbázist, ahol ilyen eszközöket tárol, és
adott esetben ezt oda mozgatják, ahol probléma van. Merthogy az áramszolgáltatás az ő

feladata. Ha vezetéken történik, rendben van, ha nem, akkor a kritikus helyekre, amelyek
nagyon szükségeltetnek, oldja meg ő ezt valamilyen szinten. Tehát nem lehet-e beleépíteni ezt
a gondolatot ebbe a koncepcióba? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Tamás képviselő úr.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is, nem
feltétlenül a tárgyhoz tartozik, de a bizottságunkat mindenképpen érinti, és engem személy
szerint is, miután Bakondi úrral most találkozunk itt először. Nagy tisztelettel köszöntöm.
Szeretném nagy tisztelettel megjegyezni itt is, bár a bizottság elnökéhez is fordultam hivatalos
levéllel, hogy nagyon károsnak és nagyon sértőnek érzem azt az eljárást, amit velem szemben
mint országgyűlési képviselővel, a bizottság tagjával szemben a sajtón keresztül, illetve
hivatalos levél formájában is a főigazgató úr tett. Hiszen azt gondolom, hogy az én képviselői
munkámba, állami hivatalnoknak, abban a tekintetben, hogy milyen szakszervezethez mikor
kívánok elmenni, főleg a bizottság működési területét érintő szakszervezetek ülésére mikor
kívánok elmenni, nincsen beleszólása. Ezt csak az elején szeretném rögzíteni.

Ami a koncepciót illeti: üdítő kivételt képez ez a koncepció abban a tekintetben, ahogy
főigazgató úr is elmondta, hogy legalább a Belügyminisztérium honlapjára időben felkerült,
koncepcionális formában felkerült, azt a lassan hagyománnyá váló kormányzati és
kormánypárti stílust – és nem is tudom, hogy nevezzem -, jogalkotási stílust, amit a
parlamentben látunk, hogy péntek délután kerülnek fel az anyagok, és hétfőn már dönt róla a
parlament, ehhez képest ez egy teljesen egyértelműen üdvözlendő előrelépés. És azt is
gondolom, hogy tartalmában is mind az érintett témaköröket és a tartalmát tekintve
alapvetően egy előremutató koncepciót látunk itt.

Nagyon sok kérdőjellel egyébként benne, de hát nyilván minden koncepcióban vannak
ilyenek. Én ezekre szeretném felhívni a figyelmet, és egy-két kérdést is feltennék. Egyrészt a
koncepciót nagyon erős központosítási, államosítási javaslatok jellemzik, csak mondom az itt
ülő polgármester kollégáknak is, hogy az itt ülő polgármester kollégáktól elvennék teljesen a
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védekezésben való befolyásoló szerepüket, aminek egyébként lehet racionális indoka, ezt én
nem kétlem, csak ezt rögzítsük. Államosítaná a vízelvezetőket, amiket, utána, ha jól értem, a
vízitársulatok kezelésébe adna, de itt is szeretném majd kérdezni, hogy ennek a
finanszírozására miként gondoltak. A koncepció az önkormányzati tűzoltóságot, mint olyat
felszámolná és az államhoz visszavenné a tűzoltóságokat. Itt szeretném kérdezni, hogy azt
végiggondolta-e valaki, hogy jelenleg, bár nehéz körülmények között működő
önkormányzatok vannak, persze vannak viszonylag jó anyagi feltételekkel rendelkező
önkormányzatok is, de az biztos, hogy a tűzoltóságra az önkormányzatok a saját forrásukból
igen sokat költenek mindenhol. Szeretném kérdezni, hogy a kormány végiggondolta-e,
hogyha ezt állami tulajdonba veszi, körülbelül milyen összegtől esik el ez a szféra, ami a
költségvetésen kívüli. Az önkormányzatok által egyébként, saját maguk költségvetéséből erre
a területre fordított összegekről beszélek. Tehát nyilvánvaló, hogy amik most önkormányzati
fenntartásban vannak, az önkormányzatok kérik az állam segítségét, kapnak is, de rengeteg
saját erőforrást tesznek hozzá, ami nyilvánvalóan egy államilag működtetett tűzoltóságnál
úgy, ahogy van kiesik.

A kötelező ingatlanbiztosításra nézve szeretném kérdezni, hogy ennek milyen jogi
megoldását gondolja a kormány. Azt látom, hogy van egy nagyon komoly államibefolyás-
növekedés ebben a koncepcióban. Amit, még egyszer mondom, alapvetően
katasztrófahelyzeteknél, akkor, amikor a döntéseket gyorsan kell meghozni, amikor az
állampolgárok élete, testi épsége, tulajdona van veszélyben, ez egy, általam első körben
teljesen elfogadható irány, de azért a dolognak mindig két oldala van.

Tehát azt gondolom, hogyha az önkormányzatoktól mindig elvesszük a döntés jogát,
államosítunk, a teljes eljárást az állam felelősségévé tesszük, az állampolgárnak is további
kötelezettségeket írunk elő a védekezés tekintetében, akkor például nem vagyok benne biztos,
hogy még az anyagi kötelezettséget is az állampolgárokra kell ráterhelni. No plane, hogy nem
feltétlenül tehet ő arról, hogy ilyen katasztrófahelyzettel is érintett területen született és él, és
nyilvánvalóan az anyagi lehetőségei nem egyformák az embereknek. Ez is a nehéz sorsban,
nehéz körülmények között élő embereket érintené a leginkább hátrányosan. Tehát az biztos
nem elfogadható, hogy államilag írunk egy ötsoros szabályt, hogy tessék mindenkinek fizetni
biztosítást, és akkor ezzel el van rendezve.

Hasonló problémám van azzal a megoldással, ami a személyes szolgálatteljesítési
kötelezettséget alakítaná át. Először is kérdezném, hogy ez a megfogalmazás mit jelent, és ez
egy ilyen komoly koncepcióba hogy bír bekerülni, hogy „gazdaságos, magyaros egyenruha”.
Ez konkrétan a kormány szerint mit jelent? Nem akarok viccelni, de nyilván a Tescoban
vásárolt egyenruháról beszélünk vagy miről? Ezt teljesen elfogadhatatlannak tartjuk.

Valamint azt a részét is, hogy továbbiakban is abba az irányba menjünk, hogy a
gazdagok mindent megtehetnek ebben az országban, a szegények pedig a sor végén állva a
szájukat befogva teljesítsék a kötelezettségüket. Tehát nem tudjuk támogatni azt
egyértelműen, hogy pénzzel lehessen megváltani azt az egyébként alkotmányos
kötelezettségen alapuló kötelezettséget, hiszen a polgári védelmi szolgálat, személyes
szolgálatteljesítés egyértelműen az alkotmányból és a törvényekből levezethető állampolgári
kötelezettség. Egyébként most is az. Tehát ezt a részét biztos nem fogjuk tudni támogatni.

Ha jól értettem, a főigazgató úr is az elején úgy mondta, hogy ezt az egészet törvényi
szinten kívánják szabályozni, ez üdvözlendő, ez nagyon fontos garanciális rész, és még
egyszer mondom, hogy ezt a katonásdit a személyes szolgálatteljesítés tekintetében
alapvetően nem támogatjuk. De ebben is szeretnék korrekt lenni. Az ilyen területen élő
emberek és főleg a fiatalok, akiknek a védekezésben, akár élő erőként, akár valamilyen
szakképesítéssel más területen, kritikus pillanatban meglegyen a helye, és ezért képezzék őket
folyamatosan, ezt lehet támogatni, ezt a matyóhímzéses részét a javaslatnak kevésbé tudnánk
támogatni. Egyébként nagyon széles körűen áttekintette a területet a koncepció, ezt meg kell
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jegyezni, viszont azt szeretném végezetül kérdezni, hogy itt röpkednek 1100 milliárdok, 840
milliók, ötmilliárdok, négymilliárdok.

Nem tudom, hogy összességében a realitása annak, hogy ebből a koncepcióból, ha
törvény lesz most, a végrehajtására mennyi pénz kell, és amikor a belügyi területen dolgozó
embereknek a bérére nincsen meg a pénz, legalábbis annyira, amit az idén megkaptak, akkor
ebben a tekintetben mennyire bizakodó a szakma, hogy akkor mást ne mondjak, hogy ezek a
dolgok végrehajthatóak lesznek-e, hiszen azt látom, hogy ez a koncepció egy igazi szakmai
gyöngyszem-gyűjtemény, de hogy ebből megvalósítani mennyit lehet, és ennek mi az anyagi
fedezete, azt nem nagyon látom egyelőre. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz Dávid képviselő úrnak adnám meg a szót.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csatlakozom én is
az ellenzéki képviselőtársamhoz, végre egy olyan eljárási rend, aminek lennie kéne itt a nagy
fülkeforradalom utáni forradalmi hevületben végre valami, amit tényleg társadalmi
egyeztetésnek lehet hívni és nemcsak gúnyolni lehet ilyen néven. Ami a tartalmi részeket
illeti, alapvetően hiányolom azt a szempontot, nézőpontot, hogy az egész Kárpát-medence egy
ökológiai egység és azok a természeti katasztrófák, főleg az árvíz, nagyon sokszor a
határainkon kívül kezdődnek, és a határainkon kívüli események miatt következnek be. Ezt a
szemléletet az egész koncepció nélkülözi, ezekben a kérdésekben és területeken együtt kell
működnünk a környező államokkal és sokkal szorosabb, sokkal inkább a mindennapi
megelőzésre, a technikai részletekre is kiterjedő együttműködésre van szükség. Tehát ezt
sajnos nem látjuk, itt az Ukrajnával, Szlovákiával és Romániával – és sorolhatnám a többi
országgal - való együttműködést nem látjuk.

Teljesen érthető az, hogy a kolontári katasztrófa után a veszélyes anyagokkal történő
katasztrófákra fókuszálunk, viszont az egész koncepcióban az árvíz, illetve a vízvédelem
ennek köszönhetőn egy kicsit háttérbe szorult, pedig ez az a dolog, ami minden egyes évben
emberek tízezreinek életét keseríti meg, és ez az, ami a legsúlyosabban érinti az országot
minden egyes évben.

Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, itt is természetesen figyelembe véve, hogy ez
egy alkotmányos kötelezettség, és ennek megvan a maga helye és szerepe, egy olyan
hangsúly-eltolódást látunk, mintha egyre többet várnának el az emberektől és egyre több
kötelezettség szerepelne hangsúlyosabban, miközben a katasztrófavédelem alapvetően
szakmai szempontból is és rendszerezési szempontból is állami feladat, hiszen az állam tudja
azt a megfelelő mennyiségű pénzt, energiát, eszközt a rendelkezésére bocsátani, amivel
elháríthatóak, illetve megelőzhetőek ezek a dolgok.

Az tényleg teljesen elfogadhatatlan, hogy azok után, hogy a szegényektől vesznek el
pénzt annak érdekében, hogy a gazdagok zsebébe tömködjék be a tízezreket, mert ez fog
január 1-jétől elindulni, ezt önök arányos adórendszernek hívják, de ez különben lényegében
erről szól, ezek után még annak a lehetőségét is megteremtik, hogy a gazdagok pénzzel
kiváltsák azt, hogy csak a szegény embereknek kelljen a kötelezettségüket teljesíteni, tehát ez
teljes mértékben ellentmond minden normális jogállami, illetve igazságossági szempontnak.

A magyaros ruházat! Hát ez reméljük, hogy nem párducbőrös kacagány lesz, aminek a
vége csak az lesz, hogy röhögénynek fogják nevezni, tehát ilyen szempontból ezzel az
irányvonallal, ezzel az árvalányhajas romantikával le kéne számolni. Megfelelő eszközöket
kell biztosítani és megfelelő módon kell kiképezni ezeket az embereket.

Ebben is a részleteket kell látni, mert eléggé elnagyolt itt még a fogalmazás. Ennek
ellenére a szakmai anyag többi részében nagyon sok olyan javaslat, illetve pont van, ami
támogatható. Vannak ezek a kérdőjelek, illetve vannak olyan koncepcionális hiányosságok,
amik, reméljük, hogy márciusra pótlásra kerülnek. Köszönöm szépen.



- 11 -

ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Ferenc képviselő úr.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt a sort szeretném
folytatni, ami alapvetően tisztelettel elismeri a Belügyminisztériumnak azt a munkamódszerét,
amelyet a törvény megalkotását megelőzően végez. Nevezetesen koncepciót fogalmaz meg,
ezt vitára bocsátja, valószínűleg annak eredményeképpen lesznek változások, és
nyilvánvalóan majd egy normatív szöveg jelenik meg márciusban előttünk.

Nem fanyalgásképpen szeretném mondani, hogy ha még emellé tisztán költségvetési
szempontok alapján bizonyos hatástanulmány ott lenne, az még jobb volna, nevezetesen, hogy
mi mennyibe kerül. Hiszen ebben a pillanatban én a katasztrófavédelem egyik gyenge pontját
abban látom, hogy valahogy a kormányzati gondolkodásban, és lehet, hogy ez csak az elmúlt
időszakban volt így, már húsz évre gondolok, ez esetben, a prevenció, a megelőzés, a
felkészülés és az erre való költségátcsoportosítás mindig háttérbe szorul egyszerűen a
költségvetési problémák miatt, az éppen aktuális kihívásokkal szemben. Azaz
megfogalmazódnak ragyogó koncepciók, elképzelések, számos támogatható elemmel, közben
pedig a finanszírozási háttér bukdácsol, és ennek az az eredménye, hogy jogi torzók
születnek, amik nehezen végrehajthatóak. Tehát ha én első körben kérhetek vagy javasolhatok
vagy kezdeményezhetek valamit, akkor az mindenképpen az, hogy körülbelül annyit érdemes
vállalni egy ilyen koncepció keretében, amennyinek a finanszírozási háttere biztosítható.

Annál is inkább, mert az erős központosítási szándék bizonyos katasztrófahelyzetek
megelőzésében, illetőleg kezelésében egészen bizonyosan nagyobb mozgásteret, hatékonyabb
működést biztosít, ugyanakkor a finanszírozás egy olyan igény, ami majd a centralizálási
törekvést egész bizonyosan árnyalja. Gondolok itt én is az önkormányzati tűzoltóság ügyére.
Ez nagyon sok helyütt egyébként ilyen helyi önkormányzati, hitéleti kérdés, hogy van-e
önkormányzati tűzoltóság, hogyan működteti, annak milyen felszerelése van, de gondolhatnék
egyébként arra, amit az elmúlt 30 évben, amit én belátok, nem sikerült megoldani. Ez pedig a
belvízelvezető rendszereknek a folyamatos karbantartása, tisztítása. Ezeknek a
vízicsatornáknak a rendbetétele. Az államosítás és az ezzel kapcsolatos óhaj kevés,
megjegyzem, ma is kell egyébként fizetnie a gazdának, azért ma is van kötelezettsége a
földtulajdonosnak arra, hogy karbantartsa ezeket a csatornákat vagy ezeknek egy részét. Azt
kell mondanom, hogy ez ebben a pillanatban legalábbis kérdéses. A másik, amit én
problémaként szeretnék felvetni, részint Dorosz Dávidhoz kapcsolódva, hogy valóban, most a
magyar közvéleményt és nyilvánvalóan a kormányzatot is a mostani katasztrófahelyzet
mélyen érintette. Nyilván ilyen gyakorlatilag évszázadonként van egy, ne is legyen több, és ez
egy nagyon súlyos konfliktus. Ugyanakkor az állandó, folyamatos, permanens kihívást mégis
csak a klímaváltozás, az éghajlati katasztrófák jelentik, itt az árvíztől, a jégtől, a nem tudom,
micsodáig, az erre való figyelmesség nagy valószínűséggel fokozandó majd a későbbiekben.

Szeretnék itt egyetérteni, remélem, nem ártok vele, Simon képviselő úrral, amikor azt
mondja, hogy igen, itt a különböző gazdálkodó szervezeteknek a felelősségét nagyon
markánsan meg kell fogalmazni. Meg kell fogalmazni például az energiaszolgáltatók
felelősségét abban, hogy egyébként a lakosság folyamatos ellátása korrekt legyen, meg kell
fogalmazni például a biztosítók felelősségét is. Ma Magyarországon a biztosítás egy,
alapvetően a biztosító társaságoknak kedvező rendszerben működik. Én szeretném ajánlani,
hogy a pénzügyi felügyelettel vegye fel a Belügyminisztérium a kapcsolatot, és vizsgálják
meg azt, hogy hogyan lehetne, példának okáért a biztosító társaságokat is hatékonyabban
bevonni, a) a katasztrófák megelőzésébe, b) a katasztrófák utáni helyzet rendezésébe.
Biztosítók válogatják, de általános tapasztalat az, hogy vonakodnak fizetni a biztosító
társaságok, miközben egyébként iszonyatosan nagy pénzeket képesek a működésükkel
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realizálni. Ez a legegyszerűbb gépkocsikártól kezdve a komolyabb káreseményeken keresztül
történik.

Érdemes volna figyelembe venni például a Benelux-államok és Nagy-Britannia
gyakorlatát, ahol egész komoly kötelezettséget rónak a biztosítóknak a gyors kifizetésre,
nagyon komoly szabályokkal regulázzák és korlátozzák azt, hogy miként lehet kifacsarni az
állampolgárokat biztosítás címén. Itt is arról szól a történet, legalábbis nekem ez úgy tűnik,
hogy az állampolgár fizessen. Ennek minimum két oldala van, hogy akinek meg fizet
biztosítást, az legyen kedves egyébként jótállni, mert hiszen ez a dolog csak akkor működik.

Összességében azt gondolom, hogy a felvetések, amelyeket itt a kollégák is mondtak,
mindenféleképpen megfontolandóak.

Még egy: a katasztrófahelyzet irányításával kapcsolatos kérdéskör. Most fogadtuk el a
honvédelmi törvényt vagy pillanatokon belül elfogadjuk, amelyben a NATO minősített
helyzetű együttműködésének szabályozása kapcsán a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárát kenjük fel arra a szerepre, hogy katasztrófahelyzetekben és egyéb minősített
helyzetekben az együttműködés szabályait és egyebeket fogalmazza meg. Azaz, azt kell
mondanom, hogy az a koncepció, amit a HM terjesztett be, részint a nemzetközi
együttműködés és a nemzetközi szabályok magyarországi adaptálása okán, az részint felesel
azzal az elképzeléssel, amely itt ebben a koncepcióban alapvetően a Belügyminisztérium és a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét és funkcióit érinti. Ebben nagy valószínűséggel
érdemes volna majd önöknek egyeztetni, mert itt most az együttműködés szabályaira
vonatkozóan – még egyszer mondom – a jelenlegi szabályozás, azt hiszem, hogy két- és
sokértelmű.

Legeslegvégül: én egy olyan szabolcsi kisközségben nőttem fel és laknak a szüleim,
Tiszadobon, ahol az elmúlt 15 évben tízszer szaladt ki a Tisza. Hiába épült ott már most több
kilométer gátszakasz, még akkor is nagyon komoly árvízi helyzet van. Két dolog, ami a
mentés során mindig is felmerült: az állampolgárok önkéntes együttműködése – azt kell
mondanom, hogy – a zéróhoz közelít, kivéve, hogyha nem a közvetlen saját vagyonát és
ingatlanát érinti az ügy. Egyszerre jelenik meg nyilvánvalóan a saját személyes
vagyonvédelem, és azt kell mondanom, hogy egy katasztrófaturizmus minden egyes ilyen
katasztrófaszituációban. Vannak, akik szeretik nézni, hogy ha mások dolgoznak.

Én azt gondolom, hogy önmagában az állampolgárok közösségi érzésére, az
állampolgárok együttműködési készségére alapozni katasztrófavédelmi szervezetek, önkéntes
szervezetek létrehozását, kicsit idealista megközelítés. Nem nagyon lesznek ilyenek, éppen
ezért az, hogyha ennek elvi lehetőséget nyitunk, az rendben van, de azt kell tudni, hogy ez
nagyon komoly, mindenekelőtt önkormányzati és teljesen természetesen egyéb közigazgatási
szervező munkát igényel, hogy adott helyben, adott szituációban az árvízi mentést vagy egyéb
katasztrófahelyzetet kezelni tudjanak. Összességében azt akarom még egyszer aláhúzni, hogy
minden tárcának azt javaslom, hogyha törvénytervezetet kezdeményez, akkor valami hasonló
módon tegye, mint ahogy ezt önök csinálták. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tamás Barnabás képviselő úr!

TAMÁS BARNABÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Először is szögezzük le, lehet valamit bírálni, de legalább van koncepció. Eddig ez sem volt.
A másik dolog, hogy nagyon sokat hallunk most az önkormányzatok és az állam szerepéről.
Aki nem gyakorló polgármester, az nem tudja vagy nem is beszélhet arról, hogy egy
önkormányzatnak milyen anyagi forrásai vannak egy katasztrófa idején, és hogy mekkora
súlyú ez a katasztrófa. Nem tudom, hogy hogy lehet ilyen biztonsággal akkor arról beszélni, a
semmiről, amiről nincs tudomás. A másik: megváltás. Nem a gazdag emberek váltják meg.
Németországban már több száz éve megy az, hogyha valaki nem tud részt venni a
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településének akár a katasztrófa elhárításában, akár az építésében vagy bármiben, mert nem
azért, mert ő gazdag és azért váltja meg, hanem azért, mert Franciaországban dolgozik vagy
éppen Magyarországon, akkor ő megváltja azt, hogy segítse ezzel is azokat, akik otthon
vannak, és tudnak a katasztrófában segíteni. Egy megváltás erről szól. Nem arról szól, hogy a
gazdag ember kifizeti. Bármilyen gazdag egy ember, ha az magyar és becsületes, akkor az az
embertársán segít. Egy katasztrófában nem láttam, pedig megéltem egy-kettőt mostanában a
térségemben, a Sajó vonalán, egy Bánréve jégelverésénél elsőként voltam ott, és ott nem volt
az, hogy gazdag ember vagy nem gazdag ember. Ott mindenki odament és segített az
embertársain. Itt a megváltás nem arról szól, hogy gazdag ember valaki vagy nem gazdag
ember, hanem milyen a lelkiismerete. Én tudom azt, hogy az elmúlt 8 esztendőben csak az
angyalok könnyei hullottak. Itt nem volt katasztrófahelyzet. Most annál több.

Akkor nézzük a megelőzést. Mert itt erről is szó volt. Igen, legyen kőkeményen, a
Belügyminisztérium, a katasztrófavédelem hasson oda, hogy ne lehessen még egyszer az, a
prevenció legyen, a megelőzés, hogy az iszapgátaknak ne ilyen legyen az állapotuk, mint
amilyen volt. Ezeket meg lehet előzni. De akkor vezessünk be kőkemény bírságokat ebben.
Hogyha ilyen létezik. Ne pedig utána kapkodjunk és vonjuk felelősségre a mindenkori
kormányzatot vagy a településeket, azoknak a településeknek a vezetőit, akik ott élnek abban
a térségben. Nincsenek egyeztetések.

A közös bizottságok most már elindultak, és most már dolgoznak, én a szlovák
oldalról beszélek, hiszen a határ mentén Putnok város polgármestereként részt veszek ezeken
az üléseken, és én tudom, hogy egyeztetés zajlik. Egyeztetés zajlik a katasztrófavédelemben
is, a vasútban, közlekedésben, minden egyes dologban. Lehet, hogy van, aki erről nem tud, de
ez legalább elindult. Az elmúlt 8 évben szóba sem álltak egymással a szlovákok és a
magyarok állami szinten. Mert az emberek szeretik egymást.

Azért továbbmegyek. A tűzoltóságok működtetése. Egy városi tűzoltóságnak a
működtetése nem azon múlik, hogy most állami vagy önkormányzati. Az állami gazdagabb
lesz. Ha önkormányzati, akkor szegényebb lesz. Mert nyilvánvaló, hogyha az önkormányzat
olyan forráskivonásokkal bír majd, mint az előző 8 esztendőben történt, ugye, akkor nem
tudom, hogy honnan lenne a tűzoltóságra vagy a katasztrófavédelemre több pénzünk. Viszont,
ha az állam meg tudja adni azt az alaplehetőséget, hogy legalább a felszereltsége meglegyen a
tűzoltóságnak, akkor ezt mindenféleképpen az önkormányzatok is támogatni fogják. Egy
nagyon fontos feladat: az árvizeknél, mert itt ugye arról volt szó, hogy az árvizeknél nincs
kellőképpen odafigyelve és nem volt kellő a védekezés. Nem! Szakmai irányítás nem volt.
Azt senki ne mondja, hogy egy 300 vagy 200 fős település polgármestere tudja, hogy hogyan
kell levezényelni akár a Sajó vagy a Hernád vagy a Bodrog árvízvédelmi készültségét. Nem
fogja tudni. Ide szakemberek kellenek, és kell, hogy ez a szakmai irányítás jelen legyen, és én
azért örülök annak, hogy van most már ilyen koncepciónk, hogy van most már mihez nyúlni,
van miről beszélni, és bízom abban, hogy ezek a feladatok állami feladatok lesznek, éppen
azért, hogy az önkormányzatok tudják segíteni az államot abban, hogy ők adják hozzá az
erejüket és adják hozzá azt, hogy meg akarják menteni a saját vagyonukat. De az irányítást
mindenféleképpen én a szakmaiságra bíznám. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Dr. Budai Gyula!

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Újoncként hadd mondjak néhány
gondolatot. Én abban a reményben érkeztem ebbe a bizottságba, hogy itt hátha szakmaiságról
fog szólni a bizottsági munka, és hát nagyon nem vagyok meglepődve, mert azt tapasztalom,
hogy ugyanazok a személyeskedő és politikai frázisokat puffogtató kijelentések hangzanak el
az ellenzéki pártok részéről, mint más bizottságokon. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez
egy szakmai koncepció, tehát itt szakmai érveket kéne mondani, nem kacagányról, meg
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fülkeforradalomról beszélni. Ezt már elég sokat hallottuk, tehát valami szakmaiságot kéne
letenni ebben a kérdésben, meg a személyes sértést nem itt kéne megbeszélni, az szerintem
nem a bizottságra tartozik, hogy ki miért van megsértve. Én úgy gondolom.

Két dolgot szeretnék a szakmaisággal kapcsolatban elmondani. Az egyik a
polgármesterek szerepe. Simon Miklós képviselőtársamhoz csatlakozva, azért ott bennünket
Szabolcsban ezek a nyári viharkárok elég komolyan próbára tettek. Én az első nap ott voltam,
mikor a viharkárok felmérése történt. Hát a polgármesterek nem voltak annyira a feladatuk
magaslatán, tehát nem volt egy egységes irányítás ezekben az ügyekben, és mindenki ment a
saját feje után.

Ettől kezdve úgy gondolom, hogy az állami központi irányítás ebben a kérdésben
nagyon jó dolog. Ugyanezt mondhatjuk az árvízzel kapcsolatban Borsod megyében.

Juhász képviselőtársam mondott egy mondatot, meghökkentem. Hát nem a gazdáknak
kell rendbe tartani a vízelvezető árkokat, arra a vízgazdálkodási társulások lennének
jogosultak, meg kötelesek. De nem tartják rendben, a tagdíjakat beszedik tőlük, a társulások
gépei az autópályákon dolgoznak, és ha a vízelvezető árkok nincsenek kitisztítva, ez egy
óriási nagy probléma. Január 1-jétől pontosan ezért szüntettük meg a kötelező hozzájárulást
ezekben a dolgokban. Mindenképpen ezeknek a vízelvezető árkoknak a rendben tartása,
karbantartása évek óta komoly problémát jelent, és ez állami feladat kell, hogy legyen. Az
államnak ebben a kérdésben föl kell vállalni ezt a szerepet. Ugyanez mondható el a
tűzoltóságról is. Én egy olyan településen lakom, ahol az önkormányzat tartja fent a
tűzoltóságot, hát nem dúskálnak a javakban. Tehát azért úgy gondolom, hogy ebben a
kérdésben igenis egy központosító szerepnek mindenképpen meg kell jelenni. És újoncként
nagyon bízom abban, hogy ebben a bizottságban ennek ellenére a szakmai hozzászólások
lesznek többségben. Én meg tudom ígérni, hogy én csak szakmai jellegű hozzászólást fogok
tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám sorban képviselőtársaimnak a
hozzászólás lehetőségét, én magam is szakmailag szeretnék hozzászólni. Elnézést, hogy
magamat felírtam. A koncepció nem tesz említést a honvédelmi katasztrófavédelmi
rendszerről. Tehát a Magyar Honvédség helyéről és szerepéről. Hogyan képzeli el az
előterjesztő a Magyar Honvédség helyét, szerepét a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása
során. Különösen, azt gondolom, hogy aktuális ez a kérdés a vörösiszap-katasztrófa
mentesítése kapcsán, ahol azért a Magyar Honvédség elég komoly erőfeszítéseket tett akár a
vegyvédelmi zászlóaljat is idevenném és mondjuk a közreműködések kapcsán is.

A koncepció mennyiben érinti a Magyar Honvédségnek az alkotmányban és a Hvt-ben
meghatározott feladatrendszerét? Milyen viszonyban van a honvédelmi feladatok
bevezetésére kívánt veszélyhelyzet megelőző időszaka során alkalmazandó előírásokkal?
Megmondom őszintén, amikor átolvastam a koncepciót, ezt hiányoltam belőle. Illetve én
hiányoltam, illetve nem tesz említést, de lehet, hogy csak én felületesen olvastam a védelmi
igazgatási szerveknek a helyéről és szerepéről. És úgy gondolom, az én hozzászólásom
innentől kezdve szakmai volt.

Megadnám a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tamás Barnabás
képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a képviselő úr módosító javaslatát még
valószínűleg támogatni is fogjuk tudni. Ugyanis, mire gondolt a költő kifejezés vagy
szindróma itt nem működik, ebben a koncepcióban nem az van leírva, amit ön elmondott.
Megfontolandó, sőt akár támogatandó dolog is. Tudniillik, aki objektív körülmények között
nem tud részt venni személyesen a munkában, például külföldön van vagy egyéb más
okokból, az pénzzel válthassa meg magát. Nyilván ebben a tekintetben is jó lenne, ha a
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méltányosság valamilyen formája azért megjelenne majd a szabályozásban. Én nem
gondolom, hogy ezzel szemben fogalmaztunk meg, nem ezzel a javaslattal szemben
fogalmaztunk meg bármilyen kritikát, viszont az anyagban nem ez szerepel így leírva.
Nagyon röviden viszont csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nagy megnyugvással
tölt el, hogy Budai Gyula képviselő úr csatlakozott a bizottsághoz, és mind rendészeti, mind
honvédelmi területen mostantól a szakmaiság biztosítva lesz a bizottságban. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Simon Miklós képviselő úr!

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Én nagyon örülök ennek a szabályozási
koncepciónak azért, mert ezzel a katasztrófavédelem rangját is emelik, mert hogy a kollegák
jó része – elnézést a kifejezésért – szükséges rossznak tartotta ezt az egész rendszert. Amikor
jön a baj, akkor jó lenne a segítség. Az elmúlt 8 esztendőben nem arról voltak híresek önök,
képviselőtársaim, hogy különösen nagy támogatást nyújtottak volna a katasztrófavédelemnek.
Éppen hogy csak léteztek. És igenis, a szükséghelyzetben nagyon jó, hogy ha van egy
szakember, akihez lehet nyúlni. És ha elkészül a törvénytervezet, akkor reményeink szerint az
ország le lesz fedve felkészült szakemberekkel, ugyanakkor ez rengeteg pénzbe fog kerülni.
Úgyhogy nagy tisztelettel kérdezem, hogy milyen nagyságrendű pénzeket mozgat meg majd
ez a törvény. Ezen kívül a kérdésem a következő lenne. Ezt nem teljesen értem, hogy mit
jelent. A 16. oldalon szükségesnek tartjuk a jelenleg önkormányzati kezelésben lévő 50 ezer
km hosszúságú külterületi vízelvezető hálózat állami tulajdonba vételét, és a vízitársulatok
kezelésébe adását. Nálunk a legnagyobb gond ott van, ahol vízgazdálkodási társulatok
takarítják a vízelvezető rendszereket. Merthogy nem csináltak semmit, mint ahogy a Budai
Gyula képviselőtársam is mondta. Tehát ezek a vízitársulatok az állami rendszer részei
lesznek? Vagy ugyanúgy, ahogy most ezek a vízgazdálkodási társulatok fogják megkapni az
önkormányzati kezelésben lévő csatornák jó részét? De különben nekem az a véleményem,
hogyha az önkormányzatoknak megfelelő forrást biztosítanának, akkor sokkal hatékonyabban
tudnánk a vízelvezető rendszereket tisztítani és üzemeltetni is. Nem vagyok annak a
meggyőződéses híve, hogy az állam a legutolsó méternyi csatornát is rendben fogja tudni
tartani, mert hogy ugye azért, ha egy település ad magára, akkor a környezetét is rendbe teszi,
és egy belső hajtóerő van a polgármester kollégák részéről is, hogy a csatornarendszer is
legyen rendben. De hogyha egyszerűen az iskolára, meg az óvodára nincs pénzünk, akkor
nyilvánvalóan nem tudjuk adott esetben még közmunkaprogramba beillesztve sem elvégezni
ezen műveleteket. Különben pedig szerintem a közmunkaprogramot ki lehetne terjeszteni a
külterületi vízelvezető csatornák rendbe tételeire is, merthogy most – tudomásom szerint – ezt
jogszabály tiltja, hogy közmunkaprogramban lehessen ezeket a műveleteket elvégezni.

Tehát én csínján bánnék az állami kézbe adással, mert nem biztos, hogy az állam
minden egyes méternyi árkot rendbe fog tudni tenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném az
idejüket rabolni, inkább csak csatlakozni vagy kicsit polemizálni. Az egyik, amihez
csatlakozni szeretnék, az alelnök úrnak a felvezetése, amikor itt a Magyar Honvédség szerepe,
helye után érdeklődik. Szerintem abszolút korrekt, ráadásul, hogyha figyelembe vesszük,
hogy éppen most van elfogadás alatt az önkéntes tartalékos rendszer kialakítása, amelynek fő

hívószava az, hogy veszélyhelyzetben, katasztrófahelyzetben ezeknek kell helytállni a
katonák helyett, akkor kiváltképpen izgalmas az a kérdés, hogy ezek hol szerepelnek a
rendszerben, úgyhogy a kérdést és a továbbgondolást, nem feltétlen itteni helyi válasz okán,
hanem a továbbgondolás okán mindenképpen szeretném támogatni.
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A másik, amire szeretném főigazgató úr figyelmét felhívni, ez a vita is egy nagyon jó
kórképe ma az önkormányzatok finanszírozása és a tényleges lehetőségei közötti óriási nagy
küzdelemnek. Tamás képviselő úr nem fog megharagudni, hogyha azt mondom, hogy most
már a jövő évi költségvetésbe simán rakhattak volna az önkormányzatoknak több pénzt.
Ehhez képest ez nem sikerült, sőt kevesebb. Tehát nyilvánvalóan még hosszú ideig fogja
elviselni az itt ülő azt, hogy önök az elmúlt 8 évben elrontották, de a 8 évből most már egyet
le is írhatnak, mert kevesebb pénzt kapnak most, mint az elmúlt esztendőkben. De ami
izgalmas, és nem ezen akarok polemizálni: minden olyan szirénhang, amely arról szól, hogy
az állam majd megoldja, az nem szól másról, mint arról, hogy hogyan szabadulhatnék meg
saját felelősségtől és kötelezettségvállalástól, illetőleg hogyan ne kelljen nekem fizetni, mert
hiszen egyébként sincsen pénzem. Azaz, akkor, amikor önkormányzati logikán működő
szakemberek, és direkt szakembereket mondok, erősen támogatni fogják a központosító
akaratot, akkor a mögött alapvetően a jelenlegi életükben meglévő ezernyi hiány a fő
motiváló ereje és az a remény, hogy majd ezt valami nagy forrásból meg lehet oldani.
Mindenféleképpen célszerű majd ezt a fajta ellentmondást feloldani, mert abban meg egészen
bizonyos vagyok, hogy a kormányzatnak nem lesz rá pénze. Nem olyan mértékben lesz rá, és
nem lesz jóval több pénze. Lehet, hogy szervezettebb lesz, lehet, hogy katonásabb lesz, lehet,
hogy nem tudom, milyenebb lesz, de jóval több „zsé” nem kerül a rendszerbe. Nem tud
belekerülni.

Éppen ezért érdemes majd, amikor az önkormányzati szövetségekkel és egyebekkel
beszélgetnek, ennek a másik oldalát is megnézni, hogy vajon milyen tehertől, milyen gondtól
akarnak ily módon megszabadulni. Megjegyzem azt, hogy nem lehet – és biztos is vagyok
benne, hogy nem lehet – mindent központi rendszereken keresztül rendben tartani,
kitakarítani, megelőzni és kezelni. Ebben a helyi önkormányzatoknak is szerepet kell adni, és
a helyi önkormányzatoknak nemcsak az a szerepe, hogy az egyébként szerény önkormányzati
finanszírozást az iskolára, meg a nem tudom, mire költse, hanem szervezze a közösségi életét.
Ezt a fajta felelősséget egészen bizonyosan az önkormányzatoknak meg kell hagyni a
későbbiekben is, és nem szabad, hogy pénzhiány miatt akarjanak megszabadulni mindenféle
olyan funkciótól, ami egyébként egy normális közösség életében egészen bizonyosan
megtartható és megtartandó funkció. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz Dávid képviselő úr.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm Budai
Gyulát a bizottságban, és üdvözlöm a szakmaiságot piedesztálra állító hozzászólását. Egy
gyors mondat: önök öt métert nem voltak képesek úgy elmenni az elmúlt hat hónapban a
parlament folyosóján, hogy ne fülkeforradalmazzanak ki legalább kétszer, innentől kezdve
engedtessék meg nekünk is az, hogy mi is ezt megtehessük. Köszönöm szépen.

Tamás Barnabásra reagálva, ebben akkor egyetértünk. Mi azt szeretnénk elkerülni,
hogy az objektív okokon túl, amelyek teljesen méltányolhatóak és megérthetőek, azon túl
olyan emberek, akiknél ez az objektív ok nem áll fenn, pénzzel kiválthassák. Úgy érzem,
akkor ebben mindannyian egyetértünk, és akkor ezt kérdésként is tenném fel, hogy akkor
ebben a koncepció egy picit homályos. Akkor ezt tegyük tisztába ilyen szempontból, hogy ez
a pénzzel való kiválthatóság milyen esetekre és pontosan kikre fog vonatkozni. Az előttem
szólók pedig elmondták, és osztom a honvédséggel kapcsolatos kérdéseket, hogy ez milyen
szempontból és hogyan fog bekerülni a törvénybe. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, hogy több kérdés, vélemény
már nincs, már két körön is túlvagyunk. Megadnám a szót az altábornagy úrnak válaszadásra.
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Dr. Bakondi György reagálása

DR. BAKONDI GYÖRGY tűzoltó altábornagy, az OKF főigazgatója: Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Nagy érdeklődéssel hallgattam a véleményeket és a felvetéseket, és
ezeket köszönöm szépen. A tegnapi bizottsági ülésen is azt tapasztaltam, hogy a képviselők a
téma kétségtelen nemzeti jelentősége okán nagy felelősséggel, elég konkrét észrevételeket is
tettek. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy ez egy koncepció, amit vitára bocsátottunk.
Tehát ez nem egy végleges álláspont, gondolom a vitának az az értelme, hogy mindenféle
vélemények elhangoznak, és akkor abból aztán lehet valamifajta jobb irányt felvenni. Tehát,
ha nem haragszanak, akkor az itt elhangzott politikai összecsapásokra nem szeretnék reagálni,
mert nem hinném, hogy ez az én dolgom.

Bár a Harangozó képviselő úr által felvetett dolgon nagyon csodálkozom, hogy a
képviselő úr sértőnek találta, én semmilyen sértést nem tettem, azt hiszem, hogy nagyon
korrekten érdeklődtem, hogy miről volt itt szó. Szerintem ebben semmi rendkívüli dolog
nincs. Úgyhogy én nem szeretném ezt a polémiát folytatni, de ha a képviselő úr kívánja,
folytathatjuk, de nem gondolnám, hogy ezzel további kifejtést kellene most a bizottság
plénumán tenni.

Nem biztos, hogy minden felvetésre tudok reagálni, és főleg nem képviselőnként, de
néhány nagyon fontosra azért szeretnék feltétlenül. Az egyik ez az áramszolgáltatókkal
kapcsolatos kérdéskör. Ahogy a képviselő úr is mondta, júliusban a nagy viharok után én az
áramszolgáltatók legfőbb főnökeit meghívtam egy konzultációra. Ott ilyen furcsa állásponton
voltak ők eleinte, de aztán véleménycserére került sor. Ők ilyen, valamifajta homályos
együttműködésben gondolkoztak, hogy a hatósággal ők együttműködnek, meg ilyenek, tehát
nem erről van szó, mint ahogy, mondjuk a BorsodChem is nagyon jól együttműködő, csak
most mégis azért meg kellett bírságoljam, mert harmadszor szabadul ki foszgén egy üzemből,
akkor mégiscsak azt gondolom, hogy ez már az együttműködésen túl van.

Egyetértek azzal, hogy az áramszolgáltatók, amit én itt mondtam, és benne is van az
anyagban, hogy ezek a bizonyos kritikus infrastruktúrák, tehát a gázvezeték, a villanyvezeték,
az úthálózat, a repülésirányítás, a vízelvezető rendszerek, s a többi, tehát azok az
infrastrukturális elemek, amelyeknek a tartós meghibásodása, kiesése a normális életvitelt az
állampolgárok számára megakadályozzák vagy bénítólag hatnak a közigazgatás működésére
vagy az iparra, ezeknek - az Európai Unió nem véletlen ismerte ezt fel – a beazonosítása,
rendszeres hatósági felügyelet alatt tartása, bizonyos megelőzési, helytállási kötelezésekben
való hatósági fellépés, egy nagyon fontos kérdés. Itt végül is most megoldódott, úgyhogy
most a legutóbbi viharnál, pár héttel ezelőtt, a hóviharral összefüggésben keletkeztek
áramellátási zavarok, és azt láttam, nagyon megörültem ennek, hogy hat órán belül ezeket
bizony elhárították. Igaz, hogy nyilatkoztam egyet, hogy kíváncsian várom, hogy a
megállapodásunk hogy megy át a gyakorlati valóságba. Ennek egy eleme az, amit ön felvetett,
hogy akkor most aggregátoroknak kell lenni, s a többi. Kell. Akkor hat órán túl oldja meg
máshogy az áramellátást. Fehérgyarmatra én adtam ki egy aggregátort, mikor felrobbant a
Glóbus torony. Tehát ezeknek a megoldása feltétlenül fontos, szünetmentes áramforrás, s a
többi.

A második, ami ilyen kiemelt dolog volt, ez a hadsereg, a Magyar Honvédség szerepe,
a megelőző időszak, meg a védelmi igazgatási szervek. Szóval a Magyar Honvédségnek az
alapvető feladata a haza katonai, fegyveres védelme. Ezenkívül természetesen, mivel
csapaterővel rendelkezik és eszközparkkal is, szerepe lehet polgári veszélyhelyzetek
kezelésében is. Ezt, akármelyik nagy katasztrófahelyzetet vizsgáljuk, akár Tiszadobnál a
2000-es árvizet vagy mást, azt gondolom, hogy a hadsereg tette a dolgát, és élő erővel, gépi
szállító kapacitással és más módon ebben közreműködött. Valóban, most a vörösiszapnál
vegyvédelmi alakulattal és helikopterekkel is közreműködött a mentésben. Most ugye a
magyar polgári védelem, és ezt azért emelem ki, mert több kérdés is érintette ezt a területet, az
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1960-as években kialakított rendszer. Azóta ebben semmi nem változott, ez az úgynevezett
civil defens kérdése. Tehát a lakosság felkészítése egy atomháborúra. Hogyha majd
atomháború lesz, akkor milyen óvóhelyek, meg lakosságriasztó, légvédelmi szirénák, meg a
többi lesz. Ezzel az iránnyal az Európai Unió és az Egyesült Államok elég régóta szakított, és
áttért a lakosság védelmi kérdésekre. Most itt azért fontos ezt hangsúlyozni, mert mindkét
dolognak van egy-egy lába, ami érinti a HM-et is, és érinti a katasztrófavédelmet is. Tehát ez
a polgári veszélyhelyzeti tervezés eleve két lábon áll. Az egyik, hogy megtervezzük a
veszélyhelyzetekben a lakosság védelme érdekében szükséges intézkedéseket, elzárkóztatás,
kitelepítés, elöntési tervek, nukleáris veszélyeztetettség, vegyi üzemek veszélyeztetettségi
térsége, s a többi, ez a mindennapokban igen gyakran előjövő tennivaló, és akkor van a
polgári veszélyhelyzeti tervezésnek egy másik lába, hogy a hadra kelt hadseregnek a civil
támogatása, ez van ugye sokkal ritkábban, de ezt a kettősséget tükrözi az, amit az elnök úr
kérdezett, hogy tehát, igen, a hadseregnek közre kell működni polgári veszélyhelyzetek
kezelésében, ennek a katasztrófavédelem a gazdája, ha szabad ezt a szót mondanom,
ugyanakkor természetesen a védelmi igazgatásnak, a tartalékos haderő megszervezésének, s a
többi, van egy olyan eleme, hogyha háborús helyzetre kerül sor, akkor élőerőtartalékosok és a
civil életből lebiztosított eszközök a haza védelmében, fegyveres védelmében is részt tudjanak
venni. Ezért ebben én nem érzékelek ellentmondást.

A megelőző időszak is nagyon érdekes. Pillanatnyilag az van, hogy a legalacsonyabb
minősített időszak a veszélyhelyzet. Ebben az évben a május előtti kormányzat és a jelenlegi
kormányzat is több ízben hirdetett ki veszélyhelyzetet, ez egy olyan közigazgatási időszak,
amikor a közigazgatás normál menetében az adott szituáció nem kezelhető és a
finanszírozásnak is más rendszere működik, mint egy normál, mondjuk úgy, hogy
békeidőben. Most ugye a veszélyhelyzet fölötti dolog a szükségállapot. Ezt most nem
részletezem, hogy mi ez, utána van egy háborús veszélyt megelőző időszak és van a
rendkívüli állapot, a háború. Most ugye, ahhoz, hogy a veszélyhelyzetet kihirdessük, ahhoz
például egy árvízi védekezésnél harmadfokú árvízi készültséget meghaladó rendkívüli
védekezésre van szükség. Itt merülhet fel, hogy veszélyhelyzetet kell kihirdetni. Most tehát
elég nagy baj, és most különösen júniustól láttam azt, hogy Borsod megyében talán jó lett
volna, hogyha hamarabb már tudnánk valamit tenni egy felkészülési időszakban, tehát,
amikor a hidrometeorológiai előrejelzés egyértelműen komoly nagy árvízről szól, és ezzel a
képviselő úr kérdéseire is válaszolok, hogy vizeink 98 százaléka külföldről jön, ebből
kifolyólag nyilván az árvíz is, ezért ha tehát a hidrometeorológiai előrejelzés árvizet jelez,
mégpedig nagy árvizet, amelyik nagyon könnyen beazonosítható, hiszen a vízgyűjtőkön
tavasszal a több kilométeres hó elolvadása okozza az árvizet, tehát akkor legyen egy időszak,
amikor már az irányításban, a tartalékkészletek felhasználásában, erők, eszközök
átcsoportosításában, polgári védelmi szervezetek mozgósításában, adott esetben a haderő

eszközeinek az igénybevételére föl tudjunk készülni. Tehát ne akkor kezdjünk el kapkodva
intézkedni, amikor már veszélyhelyzetet kell kihirdetni.

A következő dolog. Az önkéntes pv-szervezetek kérdése. Jelenleg a polgári
védelemben ez a fogalom ismeretlen, itt csak kötelezésről van szó. Alapvetően mintegy 200
ezer fő van pillanatnyilag Magyarországon ilyen kötelezés hatálya alatt. Azt gondolom, hogy
ebben annyiban feltétlenül szükséges változtatnunk, hogy behozzuk ezt a bizonyos önkéntes
polgári védelmi szolgálatot, és van a másik láb, amit úgy neveztünk, hogy köteles. Ez egy
1945 előtti, elfogadott magyar kifejezés egyébként. Van az önkéntes, meg, aki kötelezés
alapján köteles. Most ugye az önkéntes polgári védelmi szervezetek nem azt jelentik,
képviselő úr, hogy Tiszadobon önkéntes pv-csoportokat szervezünk, és belekényszerítünk
embereket. Nagyon sokfajta önkéntes csoport dolgozik Magyarországon, az önkéntes
tűzoltóktól kezdve az önkéntes bányamentőkig, búvárokig, barlangi mentőkig, vízimentőkig,
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légimentőkig, nagyon sokfajta, és ennek én nagyon örülök, mert ők szabadidejükben,
önkéntességből, nem pénzért dolgoznak. Ezek önkéntes szervezetek.

Nagyon jó, hogy ők ezt az önkéntes szolgálatukat teszik, és bekövetkezik egy
veszélyhelyzet, mondjuk Tiszadobon, és ott van egy önkéntes szervezet, önkéntes tűzoltó,
önkéntes polgárőr vagy bármi más, akkor azt mondhatjuk, hogy na, akkor légy szíves, vegyél
részt ebben a katasztrófahelyzetben, de már pv-szolgálatot teljesítve. Ez azt jelenti
tulajdonképpen, hogy ilyenkor irányítjuk a munkájukat. Tehát itt szabadcsapatok egy
katasztrófa helyszínén nem kószálhatnak, viszont cserébe segítjük a felkészülésüket,
normatívan támogatjuk az eszközellátásukat, és ilyen esetben természetesen fizetjük az
elhelyezésüket, ellátásukat és minden költségüket, illetőleg felelősséget vállalunk az esetleges
balesetekre. A kötelező azokról szól, akik most vannak. Akik nem akarnak önként
közreműködni, de muszáj. Vagy azért, mert speciális eszközök vannak a birtokukban,
rakodógép, szállító kapacitás, homlokrakodó, s a többi, vagy azért, mert speciális tudás
birtokában vannak, nukleáris szakértők, gátépítési szakértők, egészségügyi szakértők, s a
többi, vagy – és ez a legnagyobb tömeg – akiknek a fizikai munkaerejükre van szükség egy
súlyos katasztrófahelyzet elhárításában. És akkor ők kötelezésre kerülnek.

Árvalányhajat nem írtunk a koncepcióba, tehát arra nem tudok válaszolni.
Megnéztük ezt egyébként, mindenütt a polgári védelemben részvevőknek

egyenruhájuk van, és mindenütt a világon a nemzeti sajátosságokat tükrözik ezek az
egyenruhák. Én azt gondolom, ebben semmilyen árvalányhajról nincs szó, én legalábbis nem
olvastam ilyet a koncepcióban.

Ami a további, még egy-két gondolatot illeti, amire reagálhatnék. Iparbiztonság alatt
azt értettem, hogy talán túlságosan árvízvédelmi dolgokra lesz ez kihegyezve, mintha ezt
mondta volna vagy talán fordítva, most már nem emlékszem. De a lényeg a lényeg, hogy
vegyük ezt az ajkai vörösiszap-tározót. Ebben 5,5 millió köbméter van, ebben az egyben, ami
átszakadt, és 300 ezer köbméter nátriumlúgos víz, 13,5-ös pH-értékkel. És olyan gátat
tessenek elképzelni, amelyik 18 méter magas, 60 méter széles az alja, 30 méter a tetején.
Tehát egy irdatlan, hatalmas létesítmény. Ugye ki ennek az engedélyező hatósága? A jegyző.
A devecseri jegyző. Ami nagyon jó, csak hogy ő szegény mit tudott ezzel kezdeni, azt nem
tudom. Nincsenek világos iparfelügyeleti szabályozók Magyarországon, én azt gondolom,
hogy itt a vállalat kötelező felelősségbiztosításától, a rezgésérzékelők gátba építési
kötelezettségéig sok-sok kérdés van, amelyet a koncepció megcélozna szabályozni.

A belvízi-árvízi jelenségek. Valóban, a Magyarországon bekövetkező
katasztrófaveszély-helyzeteknek elég nagy arányát adják. A belvízről még egyet a
vízelvezetések kapcsán. A vízelvezetés, a vízgazdálkodási társulások, ezek 1945 előtti
találmányok. Egy nagyon világos helyzet, hogyha van egy földterületem és ott lejt az út,
hogyha én elvezetem a földemről a vizet, hogy tudjak termelni, de a fölöttem lévő telek
tulajdonosa nem vezeti el a vizet, akkor én hiába vezetem el az enyémről, mert őtőle
énhozzám fog folyni. Álljunk össze egy társulásba, hogy közösen vezessük el! Aztán a tsz-
szervezések kapcsán ezeket beszántották, egy tagba került a dolog, ezek akkor ilyen
értelemben megszűntek, és a külső területekről a vizek, ahogy közelednek a lakott
területekhez, itt kontinuitásprobléma van. Most a vízgazdálkodási társulások úgy, ahogy de
foglalkoznak a külterületekkel, viszont nincsen összhang a belterületi vízelvezetéssel, a
vízjárta helyek nincsenek felmérve, vízelvezető övárokrendszer nem épült ki, és a belső

csatornarendszerek pedig tisztítatlanok. És akkor még nem beszéltünk az állami utak mellett
lévő vízelvezetőkről, amelyek meg egyikkel sincsenek összhangban. Tehát ezzel a kérdéssel
kétségtelenül foglalkozni kell, mert évente sok tízmilliárdnyi kár keletkezik, anyagi javakban,
mezőgazdasági termésben, földterületben. Ezt a foglalkozást tűzi ki célul a koncepció.
Nyilván majd a szövegszerű törvénytervezetben megoldások lesznek arra vonatkozóan, hogy
mi is ez. Én arra nem gondolnék, hogy a helyi közösségeket vagy az önkormányzatokat vagy
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az ott élő embereket ebből ki kellene hagyni. Nincsen ilyen terv, hogy most aztán ettől kezdve
majd az állam mindig kikaparja a Kossuth utca 13. előtt az árkot, tehát nem erről van szó,
ezzel együtt a kérdés hordereje, anyagi kihatásai, a lakosság mindennapi élethelyzetében
okozott veszélyek okán mindenképpen szükséges, hogy kezelésre kerüljenek.

A kötelező ingatlanbiztosítás, egyáltalán a biztosítás kérdésköre, a biztosítás
kérdésköreinél, azt hiszem, valaki mondta, hogy a PSZÁF-fel találkozni, természetesen a
PSZÁF elnökével már többször tárgyaltunk erről. Én azt tapasztaltam, amit egyébként a
Juhász képviselő úr is mondott itt, hogy itt van valamifajta furcsa dolog. Hogyha mondjuk mi
a borsodi térségben szeretnénk újjáépítéshez támogatást adni, és azt mondjuk a biztosítóknak,
a MABISZ-nak, hogy tessék már szíves megadni, hogy kinek van biztosítása a térségben,
akkor hát ezt egyrészt nem tudja megadni, másrészt, ha meg is tudná adni, akkor meg azért
nem adhatja meg, mert üzleti titok, hogy kinek van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy
ők külön mérik fel a kárt, és heteket csúsznak, és a kifizetés is elhúzódik. Vagy ki gondolta
volna, hogy egy vörösiszap-tározó mellett lévő településen a megkötött biztosítás vörösiszap-
károkozásra nem terjed ki, tehát ezek nem teljesen érthető dolgok. Tehát mi ezzel a kérdéssel
szeretnénk foglalkozni. Ez a biztosítottság nyilván az adott település fenyegetettségéhez, a
törvény úgy hívja, hogy besorolásához igazodik, tehát, ahol nagyobb a fenyegetés, ott
feltétlenül. Csak az idei évben jóval több, mint tízmilliárdot költöttünk magánházban élő
személyek lakhatási feltételei megteremtéséhez, és úgy gondoljuk, hogy ebben hasznos lenne,
ha közös megoldást találnánk a biztosítókkal.

Amit még feltétlenül említeni szeretnék, a katasztrófavédelem gyengesége vagy
költségvetési megbecsültsége vagy finanszírozása. Ebben valóban van probléma. Én erről
többször nyilatkoztam. Az elmúlt 8 évben 300 fővel csökkent a katasztrófavédelem létszáma,
ezen kívül 100 további státusnál megtiltották a betöltését, tehát tulajdonképpen 400 ember
hiányzott. És a költségvetés a legminimálisabb működési feltételekre szorítkozott. Ez nagyon
bénítólag hatott a szervezet működésére, nemzetközi kapcsolataira is. Tehát fontos
partnerekkel, akár szomszédos országokkal le kellett mondani pénz hiányában egy félnapos
találkozót is. Ez nyilván nem szolgálja a megelőzést és a hatékonyságot. Ebben változások
történtek, azt gondolom, hogy jelenleg mindazokkal a feltételekkel, hatáskörrel rendelkezünk,
eddig is rendelkeztek, csak nem használták ezt a hatáskört, amelyek szükségesek. Bár ebben
is vannak negatív tapasztalataink, részben tűzvédelmi hatósági jogköröknek a furcsa
alakulására, illetőleg a polgári védelem, tehát a lakosságvédelmi megelőzését szolgáló
hatósági jogkörnek a jelentős csökkenése. 2002-ben 33 hatósági jogköre volt a polgári
védelemnek, jelenleg 3 van. Vagy mondjuk, a tűzoltóságoknál, hogyha van egy fontos
projekt, mondjuk az előző időszakban nagy projekt volt a panelprogram, akkor, hogy ezt a
tűzoltóság ne akadályozza, kivették a hatósági jogkörök közül, tehát a tűzoltóság nem
szólhatott bele a panelprogramokba, és ez odavezetett, hogy három ember meghalt Miskolcon
egy paneltűzben. Tehát ezek érzékeny területek, a tűzvédelem is, a hatósági jogkörök is, én
bízom abban, hogy a törvénytervezet széles körű megvitatása után kialakuló, majdani
szövegszerű változata ezt a sokfajta érdeket, felvetést, gondolatot, hasznos tanácsot képes lesz
integrálni, és képes lesz egy olyan katasztrófavédelmi rendszer felé elmozdítani a jelenlegit,
amelyik legalább újra tíz évet kibír, mint ahogy ez a mostani rendszer is, tíz évvel ezelőtt,
2000. január 1-jén kezdte el a működését. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, altábornagy úr. És befejezném én is. Úgy gondolom,
hogy elég kimerítő és hasznos beszélgetés volt, illetve kérdések voltak képviselőtársaim
részéről. Bízom benne, hogy majd az előterjesztő megfontolja, és ezáltal a megfontolás
tárgyát képező, majdani, jövőbeni törvényjavaslatba fogja beépíteni ezeket a különböző
javaslatokat vagy a kérdésekre adott válaszokat.
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Tisztelt Bizottság! A napirendi pont tárgyalását lezárom, egyben valószínűsítem azt,
hogy bizottsági ülésre legközelebb már csak február elején kerül sor. Köszönöm szépen
altábornagy úréknak a megjelenést.

Elnök úr és a magam nevében szeretnék képviselőtársaimnak, az itt megjelent
vendégeknek, munkatársaknak áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánni, és egyben
szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy az Ellenőrző albizottságot dr. Harangozó
Tamás elnök úr összehívta a bizottsági ülésünk után, úgyhogy aki érdekelt az albizottsági
ülésben, az kérem, hogy maradjon. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak annyit kérnék Simon Miklóstól, hogy
egy öt perc szünet után folytassuk, szerintem, ha konstruktívak vagyunk, tíz perc alatt
végzünk.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 5 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


