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Napirendi javaslat

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának

engedélyezéséről szóló határozati javaslat (H/2566. szám)

(Általános vita)

Meghívottak:

Belügyminisztérium képviselői

2. A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről

szóló határozati javaslat (H/2567. szám)

(Általános vita)

Meghívottak:

Belügyminisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Borbély Lénárd (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)

A bizottság titkársága részéről
Laban János, a bizottság főtanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 40 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőtársaimat az Országgyűlés Honvédelmi és
rendészeti bizottságának ülésén. Az ülést megnyitom.

Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. Tizenhárman személyesen
vannak jelen, egy bizottsági tag pedig helyettesítési megbízást adott, ekképpen tizennégy
fővel a bizottság határozatképes.

Tisztelt Bizottság! Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz
képest nincs változás. Két napirendi pontunk van: az első a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló H/2566. számú
országgyűlési határozati javaslat általános vitája, a másik napirendi javaslat pedig a 2010.
október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló H/2567.
számú országgyűlési határozati javaslat általános vitája.

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai egyhangúan
egyetértettek a napirenddel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet
meghosszabbításának engedélyezéséről szóló határozati javaslat (H/2566. szám)
(Általános vita)

A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának
engedélyezéséről szóló határozati javaslat (H/2567. szám) (Általános vita)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztéseket futárpostában megkapták, azok
tárgyalására a plenáris ülésen a mai napon kerül sor a Házszabálytól való eltéréssel. Javaslom,
hogy a két előterjesztést együttes általános vita keretében tárgyaljuk meg.

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Eiselt György urat, a Belügyminisztérium
helyettes államtitkárát, és felkérném egyben, hogy röviden ismertesse a határozati
javaslatokat. Államtitkár úr, öné a szó.

Dr. Eiselt György szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett vészhelyzet
meghosszabbításának az alapindoka, hogy a Sajó-Hernád völgyében tavalyi év őszi áradások
után normalizálódott a helyzet, azonban a föld telítettsége elérte, illetve meghaladta a 80
százalékot, ezért várható, hogy ha nem teszünk valamit és nem fejezzük be az ideiglenes
elemek beállítását, akkor újra bekövetkezhet az, aminek a helyreállítására a kormány mindent
megtett.

A másik esetben a vörösiszap-katasztrófáról mindenki hallott. Ott gyakorlatilag az
ideiglenes munkálatok odáig eljutottak, hogy kettő kivételével gyakorlatilag a többi beruházás
befejezésre került. Az egyik a csurgalékvíz elvezetése és visszavezetése, itt nem sikerült
teljesen lezárni, illetve az átszakadt gátrészt teljesen eltömíteni. Tehát gyakorlatilag arra kéri a
kormány a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a két, meghosszabbításra vonatkozó
előterjesztését.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki kíván
hozzászólni, kérdést feltenni, javaslatot tenni. (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úré a szó.
Parancsoljon!
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IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Együtt tárgyaljuk a
kettőt, feltételezem, hogy majd külön fogunk szavazni értelemszerűen a javaslatokról, azért ha
nem így lenne, akkor is kérem, mert különböző módon kívánok majd szavazni.

Szeretnék egy kicsit részletesebb indokolást kérni a kolontári katasztrófával
kapcsolatban, hogy ebben az esetben mi indokolja a vészhelyzet további fenntartását, különös
tekintettel arra, és kérdezem, hogy úgy tudom, a MAL Zrt., bár feltételekkel, de megkapta az
egységes környezethasználati engedélyt a Közép-dunántúli Vízügyi és Természetvédelmi
Felügyelőségtől.

Köszönöm.
ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon!
DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A

száraztechnológia bevezetésére igen, azonban bent lévő, a tározóban lévő vörösiszap és annak
a csurgalékvíze szivárgását nem sikerült még megakadályozni, illetve visszavezetni, hogy a
továbbiakban ez megszűnjön, ezt be kell fejezni, illetve a nyiladék, ami süllyedés
következtében csúszott meg és nem sikerült helyreállítani, annak az eltömítése van
folyamatban. Tehát ez nem a MAL Zrt.-hez kapcsolódik, hanem a megkezdett munkák
befejezése, hogy további katasztrófa ne következezzen be. Az ideiglenes védmű elkészült, de
a csurgalékvíz elvezetése, illetőleg visszavezetése, közömbösítése még nem.

Határozathozatal

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki kíván még hozzászólni, kérdést
feltenni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs több kérdés, elfogadva alelnök úr ügyrendi
kérését, kérdezem, hogy ki az, aki a H/2566. számú határozati javaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy
a bizottság egyhangúan támogatta.

Kérdezem, hogy ki az, aki a H/2567. számú határozati javaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki ellenzi?
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. 12 igennel, nulla nemmel, 2
tartózkodással a bizottság támogatta.

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztések plenáris tárgyalására a mai napon, a
határozathozatalok végén kerül sor, ezért ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. Javaslom,
hogy a bizottság előadója Kulcsár József képviselő úr legyen, amennyiben elfogadja és a
bizottság ezzel egyetért. Köszönöm szépen.

Napirendi pontjaink végére értünk. Következő ülésünket csütörtökön, 14 óra 30
perckor tartjuk. További szép napot kívánok! Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 47 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


