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Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium, Szabályozási
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 47 perc)

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén
megjelent képviselőket, az államtitkár urat, kedves vendégeinket. Köszöntöm körünkben az
államtitkár úron túl dr. Harsányi Zsolt urat, a BM Szabályozási Főosztály főosztályvezetőjét.

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor. 12 fő személyesen van
jelen, a helyettesítési megbízások folyamatban vannak, de megállapítom, hogy a bizottság
helyettesítési megbízások nélkül is határozatképes.

Mielőtt javaslatot tennék a napirendre, szeretném kérni önöket, hogy a Házszabály 29. §-
ának (3) és (4) bekezdése alapján létrehozott Ellenőrzési albizottság működtetésére vonatkozóan
az Ellenőrzési albizottság elnöke jelezte, hogy a mai bizottsági ülés után legalább egy rövid
Ellenőrzési albizottsági ülést szeretne tartani. Ez finoman szólva egy akceptálható kérdés,
tekintettel arra, hogy jogszabály írja elő ennek az albizottságnak a létrejöttét, működését.
Egyébként ezt az albizottságot vita nélkül tudtuk létrehozni, ha jól emlékszem, az alakuló
ülésünkön. Ezért kérném az albizottság tagjait, hogy amennyiben módjuk van rá, fokozott
figyelemmel arra, hogy még nem volt ilyen ülés, vegyenek részt ezen az ellenőrzési albizottsági
ülésen!

A napirend elfogadása

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás, azaz a 2010. október 6-án kihirdetett
veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló H/2034. számú országgyűlési
határozati javaslat általános vitája következne.

Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Aki igen, kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának
engedélyezéséről szóló H/2034. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitája

Rátérnénk akkor a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának
engedélyezéséről szóló H/2034. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájára.
Felkérem dr. Kontrát Károly urat, a Belügyminisztérium államtitkárát, hogy röviden ismertesse a
határozati javaslatot! Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon!

Dr. Kontrát Károly szóbeli kiegészítése

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi és Rendészeti Bizottság! Én nem is a határozati
javaslatot, hanem az indokolását ismertetném nagyon röviden, és köszönöm a bizottságnak, hogy
megtárgyalja ezt a fontos napirendet.

Visszautalnék arra, hogy 2010. október 4-én 12 óra 30 perckor történt ez az iszonyatos
katasztrófa, a MAL Zrt. ajkai üzemegysége 10-es kazettájának a nyugati fala szakadt át, és több
százezer köbméter vörösiszap nagyrészt a Torna patakon keresztül, illetőleg a mezőn keresztül
elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely fal felé fekvő részeit. Tudjuk, hogy milyen
iszonyatos pusztítást végzett: 10 ember meghalt, több százan kerültek kórházba és szorultak
ellátásra. Több száz ember vált fedél nélkülivé, otthonok mentek tönkre.

A kormány október 6-án hirdetett ki veszélyhelyzetet Veszprém, Győr-Moson-Sopron és
Vas megye területére, amelynek a meghosszabbításához a parlament október 19-én hozzájárult.
Ez a felhatalmazás 2010. december 31-éig szól. Az indokolás pedig az, azt kérjük a tisztelt
bizottságtól, hogy támogassa azt a határozati javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy 2011.
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március 31-ig a veszélyhelyzet továbbra is fennmaradjon Veszprém megye területére, hiszen a
megfeszített munka ellenére, a rossz időjárásra is tekintettel, a lakosság biztonságát szolgáló
védművek még nem készültek el teljes mértékben.

A mentesítés, a külterületi földek mentesítése sem fejeződött be, szintén egyrészt a
feladatot megnehezítő időjárási körülményekre tekintettel. Másrészt pedig a külterületek
kárelhárításához is szükséges az, hogy ez a veszélyhelyzet 2011. március 31-éig Veszprém
megye területére fennálljon.

Szeretném elmondani, hogy megfeszített munka folyik ettől az időszaktól, október 4-én
12 óra 38 perctől, amikor az ajkai tűzoltók megérkeztek, és 12 óra 40 perctől, amikor a devecseri
rendőrörs rendőrei megérkeztek Kolontárra, attól a pillanattól kezdve megfeszített, kemény
munka folyik - mentés, védekezés, kárelhárítás, a károk felszámolása, az újjáépítés előkészítése,
az újjáépítés megszervezése és az újjáépítés kivitelezése, meg a védművek felépítése kapcsán,
amiről beszéltem. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási feladat volt eddig is. Mi azt szeretnénk,
hogyha ez a munka eredményesen folytatódna. Ehhez kérjük a tisztelt bizottság támogatását.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki
hozzászólni, kérdést feltenni. (Jelzésre.) Iváncsik alelnök úrnak adom meg a szót, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások, válaszok

IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Az előző meghosszabbítási javaslatot támogatta a képviselőcsoportunk, mi
magunk is itt, a bizottsági ülésen, amikor erről szó volt.

Azt szeretném elmondani, hogy az előző határozatban is szerepelt az a pont, ami a
mostaniban is, ami úgy szól, hogy: a kormány az Országgyűlés ülésein az intézkedések
érvényének fenntartásáig adjon tájékoztatást. Ha jól figyeltem, akkor kétízben volt a témáról szó,
az egyik éppen az államtitkár úr előadásában, amikor a vizsgálóbizottság felállításával
kapcsolatos tárgyalás zajlott. Illetve ma a miniszter úrtól egy nagyon rövid, mondhatnám úgy is,
hogy a konkrétumokat nélkülöző, és eléggé nagyvonalú tájékoztatás zajlott le.

Tehát az egyik kérdésem az, hogy amennyiben a parlament majd jóváhagyja ezt a
mostani hosszabbítást, akkor a kormány milyen sűrűségű és milyen tartalmú tájékoztatást tervez,
illetve milyen módszerrel? Hiszen a parlament ülése valamikor február közepén fog kezdődni.
Tehát erről lehet-e például írásban tájékoztatást kapniuk a képviselőknek? Én mindenképpen
kívánatosnak tartanék egy, a korábbinál lényegesen részletesebb, az érdemi ügyeket taglaló és a
képviselőket érdemben tájékoztató megnyilvánulást a kormány részéről.

A másik kérdésem pedig az, hogy mi az a konkrét tevékenységi forma vagy konkrét
művelet, amit hátráltatna a parlament azzal, ha nem hagyná jóvá ezt a mostani veszélyhelyzet-
meghosszabbítást? Tehát mik azok a konkrét tevékenységek, amelyek csak abban az esetben
végezhetők el, ha a parlament ezt az indítványt jóváhagyja? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót válaszadásra az államtitkár úrnak. Parancsoljon!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt
Bizottság! Először is, szeretném aláhúzni azt, hogy ilyen katasztrófa, ilyen ipari, ökológiai
katasztrófa még nem volt Magyarországon. Tehát ilyen védekezésben sem szereztek a
katasztrófavédelmi szervezetek és az egyéb közreműködő hatóságok, akár az ÁNTSZ, akár az
egyéb hatóságok, tapasztalatokat. Tehát valóban egy rendkívüli veszélyhelyzet elhárításáról volt
szó, és részben még van is szó.

Ami a tájékoztatást illeti: a képviselő úr kérdésére azt szeretném válaszolni, hogy én úgy
emlékszem, hogy a katasztrófa bekövetkezte után néhány nappal a frakcióvezetőket a
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belügyminiszter úr tájékoztatta, és ez biztos, egy szombati vagy vasárnapi napon, de talán
vasárnap volt. Ezt követően a parlamentben - meg nem tudom mondani a számát, de a
jegyzőkönyvekből ez nyomon követhető - ez rendszeresen napirenden volt, akár a képviselői
felszólalásokban, akár az interpellációkban vagy a napirend előtti felszólalásokban. Ez
mindenképpen napirenden volt. Úgy, ahogy a képviselő úr említette, a vizsgálóbizottság
létrehozásának vitáján én jelen voltam. Az egy nagyon részletes és minden részletében kimerítő

vitát hozott. Meg tudjuk mondani pontosan, hogyha ezt a képviselő úr kéri, hogy hány
alkalommal volt ez a Ház előtt.

Mi azt szeretnénk elmondani, hogy nincsenek titkok. Úgy gondolom, hogy azt a nemzeti
egységet szeretnénk fenntartani, ami egyébként nagyon nehéz és egyre nehezebb, ami a
katasztrófa bekövetkezte utáni időszakot jellemezte. Úgy gondoljuk, nemzeti érdek, hogy ez a
tevékenység, amit a kormány és az egyes szervezetek, amelyek akár a védmű építésében, akár a
mentesítés különböző fordulataiban részt vesznek, akár az egyéb műveletekben végeznek,
fennmaradjon és eredményes legyen.

És egy dolgot hadd mondjak el, ami nincs benne a határozati javaslatban! Mi azt könnyen
mondjuk ki a magyar nyelv gazdagságára tekintettel, hogy ilyen katasztrófa Magyarországon
még nem volt. Ilyen katasztrófa elhárításában, kezelésében még nem szereztek tapasztalatokat a
katasztrófavédelmi és az egyéb állami szervezetek. De higgyék el, én elmondtam ezt a bizottság
létrehozásáról szóló vitában, hogy bele kell belegondolni az egyes emberek helyzetébe, akik
megélték azt a katasztrófát, akik ennek az elszenvedői voltak, úgy, hogy az a brutális,
elháríthatatlan erő, az a vörösiszap-áradat megérintette őket, és menekültek, mentették az
életüket, a családjuk életét, mert hiszen ez volt az első pillanatok reakciója. Az ő helyzetükbe is
bele kell gondolni, hogy vajon mikor teszünk jót: ha folyamatosan korrekt, tisztességes
tájékoztatást adunk, ha minden törvényes segítséget megadunk a parlament döntését, a kormány
döntését végrehajtva, vagy pedig különböző olyan hangok hallatszanak, hogy nem történik
semmi, hogy nem törődnek az emberekkel, meg hogy nem tesz semmit a kormány, meg a
kezdeti lelkesedés alábbhagy.

Tehát azt gondolom, én azt tartom fontosnak, és engedjék meg, hogy itt, a bizottság előtt
is elmondjam, hogy a legnagyobb felelősséggel kell ebben eljárni, és a kormány ezt teszi
egyébként. Ezt teszi. De ezt kérjük önöktől is, a parlamenti pártok képviselőitől is, hiszen
nagyon könnyű hangulatot teremteni. Nagyon könnyű azt mondani, hogy azoknak az
embereknek, akik a traumát átélték, az élete már nem lesz ugyanolyan, függetlenül attól, hogy
minden segítséget megkapnak, mert nem ott folytatják esetleg, azokról nem beszélve, akik a
szeretteiket elveszítették.

Tehát én azt gondolom, mi azzal is tudjuk segíteni ezeket az embereket, hogy felelősen,
higgadtan állunk ehhez a kérdéshez. Higgyék el, a kormányt az vezérli, hogy minden segítséget
megadjunk ezeknek az embereknek, és a lehető legrövidebb időn belül tudjuk nyújtani a
biztonságot, mert ez a határozati javaslat a biztonság szavatolásáról szól elsősorban, hogy a
védművek megépüljenek határidőre, és teljes biztonsággal tudják az ott élők életét védeni, hiszen
ez az alapvető feltétele annak, hogy azt mondhassuk, hogy igenis nyugodtan maradjanak
Kolontáron, Devecserben, Vásárhelyen. És én ehhez kérem a tisztelt Honvédelmi és rendészeti
bizottság támogatását!

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár Úr!
Ahogy ön is mondta, valóban régi idők óta nem látott, nagyon nagyvonalú támogatást és gesztust
kapott a kormány minden egyes parlamenti erőtől, a katasztrófa kitörésének pillanatától.

Nemcsak a meghosszabbítást szavazta meg például az MSZP, hanem emlékszünk rá, a
MAL Zrt.-vel kapcsolatos jogszabály-módosítást is, pontosan azért, hogy az ott élő emberek
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érdekében a kormánynak minden egyes eszköz a rendelkezésére álljon, még akkor is, hogyha
például azt a törvényjavaslatot abban a formában hosszú távon elfogadhatatlannak tartjuk. Csak
azt szeretném kérni, úgy gondolom, ez abszolút korrekt magatartás volt az ellenzéki pártok és az
MSZP részéről is, hogy ezzel arányosan korrekten legyen tájékoztatva az Országgyűlés.

Én nem hiszem, hogy akár a kormánypárti képviselőtársaimnak is fogalma lenne
konkrétan arról, hogy mit csinál a kormány. Én nem azt mondom, hogy rosszat csinál vagy jót,
de hogy nincs fogalmunk róla, hogy mi zajlik Kolontáron, Devecseren és térségében, milyen
tevékenységeket végeznek, kik, hogyan; miből, miért, és meddig fog tartani, abban biztos
vagyok, hogy képviselőtársaimmal nagyjából ugyanúgy állunk.

És az interpellációk és az azonnali kérdések azért nem helyettesítik ezt, államtitkár úr,
mert azok egyébként is a parlament rendelkezésére állnak. A tájékoztatás azt jelenti, hogy bejön
a kormány, és elmondja, hogy hetente vagy 2 hetente mi történt ebben a témában, és akkor
nyilván az összes ilyen mendemondának is elejét tudná venni.

A konkrét javaslat az volt, hogy írásban kaphat-e tájékoztatást minden egyes képviselő az
ülésszak megkezdéséig. Énszerintem ebben, pontosan azért, mert nemzeti egyetértés volt, azt
gondolom, hogy nem kell semmi pártpolitikát vélni, de teljes információhiányban vannak
egyébként az országgyűlési képviselők is. Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Én ezt az álláspontot nem
osztom, hiszen utalok megint a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló részletes és kimerítő, több
órás vitára. Ott emlékezetem szerint Gőgös Zoltán és Pál Béla Veszprém megyei képviselők,
vagy a Jobbik képviselői részéről is Ferenczi Gábor vagy Kepli Lajos szólaltak fel, és abszolút
hangsúlyozták az én emlékezetem szerint azt, hogy ezek a kérdések rendben vannak. Én
egyébként akceptálni tudom ezt a kérést. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ezt hogy
tudjuk megteremteni.

De Iváncsik képviselő úr egyik kérdésére még nem válaszoltam, hogy milyen
tevékenységet nem lehetne elvégezni, erre vissza szeretnék térni. Egy kicsit részletesebben
beszéltem az első kérdésről. Nyilvánvalóan ha nem állna fenn a veszélyhelyzet, akkor azoknak a
területeknek a mentesítése, a kárfelszámolás, a kárelhárítás nem lenne biztosított, amelyeknek a
mentesítése még csak a legelején tart a rossz idő miatt egyébként. Tehát úgy gondolom, hogy ez
az egyik ok.

A másik pedig a tározók kapcsán ezeknek a kazettáknak a biztonsága, ezek vízszintjének
a biztonságossá tétele, illetőleg az, hogy egyáltalán ne következzen be újabb baj. Nem akarunk
riogatni egyébként, de úgy gondoljuk, ezek szükségesek ahhoz, hogy a veszélyhelyzetet
meghosszabbítsuk, hogy ezek a védművek elkészüljenek, hogy ezeket a tevékenységeket
biztonsággal tudják folytatni. Úgyhogy én ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a
határozati javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás. (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak annyit szeretnék az
államtitkár úrtól kérdezni, hogy elég lesz ez az idő erre a munkálatra? Vagy tudjuk előre, hogy
januárban és februárban milyen időjárás lesz? Biztos, hogy március 31-éig összhangban lesz a
feladattal az időjárás?

Vagy pedig nem kellene meghosszabbítani ezt esetleg az első félév végéig? Én azért
aggodalmaskodom, mert nem biztos, hogy elég lesz rá, vagy hogy kellő időmennyiség lesz rá
biztosítva. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Képviselő Úr! Pontosan a parlamenti kontroll, a parlament ellenőrző szerepe miatt
javasoltuk októberben is, hogy december 31-ig hosszabbítsa meg a parlament a veszélyhelyzetet,
most pedig azt javasoljuk, hogy március 31-ig.

Azt tudom mondani, hogy ebben a jelen helyzetben úgy tűnik, hogy ez az időszak az, ami
azoknak a céloknak a megvalósítását lehetővé teszi. A parlamentnek a kormány be fog számolni,
tájékoztatni fogja a tisztelt Házat. Én most nem akarom azt mondani, hogy ha szükséges, akkor
még élni fogunk ezzel, de egyébként látják a tisztelt képviselőtársaim, hogy most már csak
Veszprém megye vonatkozásában javasoltuk ezt, mert a másik két megye, Vas és Győr-Moson-
Sopron vonatkozásában már nem javasoltuk, mert nem látjuk indokoltnak.

Tehát mi úgy gondoljuk, hogyha ez az időszak elégséges lesz, nyilván sok függ attól,
hogy milyen időjárás lesz, mennyi csapadék hullik, hogy alakulnak ezek a viszonyok,
mindenképpen fokozatosan tájékoztatni fogjuk a tisztelt Országgyűlést, és nyilvánvalóan a
tisztelt bizottságot is. És ha szükséges, akkor javaslattal élünk, ha nem szükséges, akkor pedig
azt tudjuk mondani, hogy ez a tevékenység eredményesen befejeződött. Most ezt lehet
felelősséggel mondani. Különösen az MSZP-s képviselőtársaim figyelmébe ajánlom, hogy ezzel
is azt bizonyítjuk, hogy a kormány felelősen jár el, és most tényleg csak egy negyedévre, és csak
egy megye vonatkozásában kéri a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy van-e további kérdés.
(Senki sem jelentkezik.) Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a határozati
javaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk.

Kérdezem, ki az, aki a H/2034. számú országgyűlési határozati javaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15 igen szavazat. Ki ellenzi?
(Nincs ilyen jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a
javaslatot.

Bizottsági előadó kijelölése

Tisztelt Bizottság! Ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk, mivel a mai napon
kezdődik a plenáris ülésen az általános vita. A javaslatom az lenne, hogy a bizottság előadója
Básthy Tamás alelnök úr legyen, amennyiben elfogadják. (Általános helyeslés.)

Köszönöm szépen a megjelenésüket, az államtitkár úrnak, hogy jelen volt, és további jó
munkát kívánok! Az ellenőrző albizottság ülése pár percen belül megkezdődik, ha minden igaz.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 07 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


