
 

Ikt. sz.: HOB/73-1/2013. 

HOB-18/2013. sz. ülés 
(HOB-123/2010-2014. sz. ülés) 

 

 

 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2013. június 10-én, hétfőn, 15 óra 13 perckor kezdődően, 

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

A bizottság részéről 4 

Helyettesítési megbízást adott 4 

A bizottság titkársága részéről 4 

Meghívottak részéről 5 

Hozzászólók 5 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 6 

A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 
hozzájárulásról szóló H/11476. számú határozati javaslat (Általános vita) 6 

Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli előterjesztése 6 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 7 

Mentesítési kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól 7 

Vályi-Nagy Vilmos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli ismertetése 7 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 8 

Szavazás a határozattervezet elfogadásáról 8 

Mentesítési kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól 8 

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes szóbeli kiegészítése 9 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 9 

Szavazás a határozattervezet elfogadásáról 9 



 3 

Napirendi javaslat 
 

 

1. A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 

hozzájárulásról szóló határozati javaslat (H/11476. szám)  

(Általános vita)  

Meghívottak:  

a Belügyminisztérium képviselői 

2. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  

[2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)]  

(Döntés bizottsági határozatról)  

Meghívottak:  

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői 

3. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  

[2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)]  

(Döntés bizottsági határozatról)  

Meghívottak:  

Budapest Főváros Önkormányzata képviselői  

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

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  
Ágh Péter (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bíró Márk (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Vályi-Nagy Vilmos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 13 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Külön köszöntöm bizottságunk május 27-én megválasztott új tagját, dr. Vas Imre 
képviselőtársunkat. Eredményes és sikeres munkát kívánunk neki! 

Tisztelt Képviselőtársaim! 10 fő személyesen van jelen, ketten pedig helyettesítési 
megbízást adtak, 12 fővel határozatképes a bizottság. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Elsőként tájékoztatom önöket, hogy Hende 
Csaba miniszter úr kérésére az e hét szerdai 10 órás miniszteri meghallgatás jövő héten kerül 
megtartásra. Miniszter úr ezt az árvízi helyzettel kapcsolatos teendői miatt kérelmezte. 
Kezdeményezem - sőt kezdeményeztem, már értesültek róla -, hogy a szerdai másik két 
napirendi pont megtárgyalását is ma ejtsük meg, ekképpen a szerdai bizottsági ülés 
elmaradhat. 

Az első napirendi pont a június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához 
történő hozzájárulásról szóló H/11476. számú országgyűlési javaslat, a második és a harmadik 
napirendi pont pedig mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól, két felvonásban. 

Megkérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. 
Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 
hozzájárulásról szóló H/11476. számú határozati javaslat (Általános vita) 

Rátérünk az első pont megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. 
Hoffmann Imre helyettes államtitkár urat. Felkérem, hogy foglaljon helyet az asztalnál, és 
legyen kedves, foglalja össze az előterjesztést a bizottság számára. Parancsoljon, államtitkár 
úr, öné a szó. 

Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
előterjesztése 

DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Mint önök előtt is ismert, az elmúlt időszak intenzív 
csapadéktevékenysége a Duna bajor és az osztrák szakaszain, valamint fontos német, osztrák 
mellékfolyók vízrendszerében gyors vízszintemelkedést okozott. Ezeket ismerjük, és ha 
eljutunk a mai napokhoz, akkor láthatjuk azt, hogy jelentős védekezés zajlik Magyarország 
dunai szakaszán, amelyben nekünk az a célunk, hogy mederben tartsuk és a gátak között 
tartsuk a folyót. 

Ezért itt a Duna felső vízgyűjtőjén 875 centiméterre számítottunk, a labilis időjárási 
helyzet miatt az előrejelzések több bizonytalansági tényezővel számolnak. A Duna és a cseh, 
szlovák oldali mellékfolyói vízgyűjtő területén bekövetkező esetleges csapadékmennyiséggel 
is számolva, a jelenleg levonuló árhullám tartósságának növekedésével, azaz a védekezés 
elhúzódásával számolunk. 

Mielőtt jöttem, az országos műszaki irányító törzs is jelezte, hogy távmondatot kell 
kiadni a védekezőknek, hiszen csapadék, eső várható, amely a védekezést nehezíti, erősen 
befolyásolja, hiszen a védművek állékonyságát ez befolyásolja. 

A Duna Budapest feletti szakaszán az előre jelzett, az eddigi lmv-t meghaladó 
vízszintek kialakulása jelentős védekezési feladatokat rótt a vízügyi és a védekező 
szervezetekre. Ezek alapján alappal feltételezhető, hogy a veszély elhárítása és az árvíz 
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károsító hatásainak felszámolása 15 napnál hosszabb ideig tartó feladatot fog jelenteni a 
védekező állománynak. 

Ezért az alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése szerint a kormány egyes törvények 
alkalmazását felfüggesztő törvényi rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket tartalmazó, 
valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelete 15 napig maradna hatályban, 
kivéve, ha az Országgyűlés felhatalmazás alapján a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

A mi előterjesztésünk célja a július 19-ei határidőig történő meghosszabbítás, amely a 
további védekezéseknek a biztonságos elvégzését szolgálja. 

Természetesen a kritikus helyeken mi megtettük a szükséges intézkedéseket, hogy ha 
ezt szabad mondani: Győrújfalunál, Koroncónál megerősített védekezés folyik, 
Nagymarosnál, Vácnál, Pilismarótnál, Dunabogdányban, Szigetmonostornál, és természetesen 
folytatjuk a védekezés előkészítését a Baja-Mohács szakaszig. A védekezés támogatására az 
OMIT-ba, az országos műszaki irányító törzsbe a Tisza-menti vízügyi igazgatóságok 
szakembereit átvezényeltük, átcsoportosítottuk, a Duna védvonalaihoz ma reggel további 
vízügyi szakemberek átvezénylésére került sor. Úgy gondolom, hogy az áradás elhúzódó 
hatása folyamatos védekezést tesz szükségessé, mint ahogy azt említettem, egyúttal rendkívüli 
mértékben megterheli a védműveket. Ez már most látható, hogy a veszély elhárítása és az 
árvíz károsító hatásainak a felszámolása, az átázott védművek és a már többször jelzett labilis 
időjárási körülmények, amelyek várhatóak, úgy gondolom, hogy a legszükségesebb javítási 
munkák elvégzése 15 napnál hosszabb ideig tartó feladatot fog jelenteni a védekezésben részt 
vevőknek. 

Ezért kérem tisztelettel, hogy támogassák előterjesztésünket. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megkérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, kérdése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megkérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki az, aki a H/11476. számú országgyűlési határozati javaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki ellenzi? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta a határozati javaslatot. Bizottsági 
előadóként Csampa Zsolt alelnök urat nevezem meg, amennyiben nincs más javaslat. 

Államtitkár úrnak nagyon szépen köszönjük a megjelenést, további kitartó és jó 
munkát kívánunk önnek. 

Mentesítési kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk második napirendi pontunk tárgyalására, mentesítési 
kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól. Tisztelettel köszöntöm körünkben Vályi-Nagy 
Vilmos államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében. Köszöntjük, 
államtitkár úr. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a mentesítési kérelmet a futárpostában megküldtük, 
a határozattervezet pedig önök előtt található, az kiosztásra került. 

A mentesítési kérelem arra irányul, hogy a 39/2010-2014-es határozatunkat fenntartva, 
annak időbeli hatályát terjesszük ki 2013. december 31-éig. Megadom a szót államtitkár úrnak 
az előterjesztés rövid ismertetésére. Parancsoljon! 

Vályi-Nagy Vilmos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli 
ismertetése 

VÁLYI-NAGY VILMOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Az időbeli hatály kitolását elsődlegesen az igényli, hogy a jogszabály elfogadásának 



 8 

pillanatában érkezett még néhány olyan módosító javaslat, ami kedvezményoldalon további 
fejlesztéseket igényel, nem az útdíjrendszer közvetlen, hanem közvetett működése kapcsán 
fontos az, hogy különböző típusú és automatikusan biztosított kedvezményeket adhassunk 
külön a fuvarozóknak, illetve a mezőgazdasági termelőknek és a mezőgazdasági szállítások 
kapcsán. Ennek kidolgozása a logikai rendszerterv szintjén még most is tart, éppen ezért 
szeretnénk az időbeli hatályt kitolni, hiszen ez legkorábban is csak július végére, augusztusra 
tud elkészülni, a kedvezmény része. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 

hozzászólásuk. Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném megtudni, 
hogy ha itt ilyen módosításokról van szó, mint ami elhangzott, akkor miért indokolt ilyen 
jelentősen megnövelni az időbeli hatályát? Ez nagyjából egy féléves kitolását jelenti a 
hatálybalépésnek. Ami az indoklásban elhangzott, abból ez nem volt világos számomra. 

Illetve a másik, hogy az eredeti elképzeléshez képest, ami akkor is kétségesnek tűnt az 
előző indoklásnál és az előző határozat jóváhagyásánál, lehet-e reálisan számolni akkora 
bevétellel, amiről akkor szó volt. Most ezt hogyan látják? A korábbi elképzelésekhez képest 
milyen változás várható ebben az ügyben, a bevételek ügyében? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
VÁLYI- NAGY VILMOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ha csak ez 

az egy kérdés van, akkor az utóbbival kezdeném. Maga a rendszer, ahogy itt a múltkor is 
elhangzott, aszerint készül, épül fel, tehát műszaki értelemben nincs semmilyen változás a 
korábbiakhoz képest, értelemszerűen ez a bevételi oldalt sem érinti a rendszer 
működőképessége szempontjából. A menet közben jogszabályi oldalon született módosítások 
miatt a kedvezményrendszer minimálisan 2 hónap további fejlesztést igényel a részünkről, 
illetve olyan igények jelentek még meg a fuvarozók részéről, amelyek elképzelhetők, hogy 
további fejlesztéseket jelentenek számunkra. 

Éppen ezért szeretnénk ezt az átmeneti időszakot év végéig kitolni, hiszen a rendszer 
indulása, bevezetése július 1-jével megtörténik, de elképzelhető, hogy július hónapban vagy 
esetleg a következő hónapban még várhatók további jogosnak tekinthető igények a fuvarozói 
kör részéről. Éppen ezért szeretnénk ezt az időszakot kijjebb tolni. 

Szavazás a határozattervezet elfogadásáról 

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a határozattervezet 
elfogadását támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 41. számú 
határozattervezetet elfogadta. 

Megköszönjük államtitkár úr megjelenését és további jó munkát kívánunk. 

Mentesítési kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól 

Rátérünk a harmadik napirendi pontunk tárgyalására: mentesítési kérelem szintén a 
közbeszerzési törvény hatálya alól. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Bagdy Gábor 
főpolgármester-helyettes urat, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. munkatársát 
is, illetve ha nincs itt, akkor csak főpolgármester-helyettes urat. 
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A mentesítési kérelmet szintén a futárpostában kiküldtük önöknek, főpolgármester-
helyettes urat arra kérjük, hogy röviden ismertesse az abban foglaltakat. Parancsoljon, öné a 
szó! 

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes szóbeli kiegészítése 

DR. BAGDY GÁBOR főpolgármester-helyettes: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Szeretném jelezni, hogy módosítani szeretnénk azt a korábbi határozatot, amit a bizottság 
korábban már meghozott, és a keretösszeget mintegy 120 millió forinttal megemelni a 
többletfeladatok kapcsán, amelyek itt előkerültek. Ez összefügg az árvízi védekezéssel. 

Alapvetően arról van szó, hogy az egész épületet üzemeltetnünk kell, az 
üzemeltetéshez pedig, ahhoz, hogy az árvízvédelmi rendszer is jól tudjon működni, a belső 
épület kialakítására is szükség van. A korábbi határozataink alapvetően az épület külső 
szerkezetének a befejezéséről szóltak.  

Ezért tisztelettel kérem ennek a mostani határozatnak az elfogadását, ami még egyszer 
mondom: lényegében nem változott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. Iváncsik 

Imre alelnök úré a szó, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az eredeti javaslatot 
a bizottság támogatta, akkor az MSZP képviselője elmondta az ezzel kapcsolatos ellenkező 
álláspontunkat, illetve igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy a törvényességgel 
kapcsolatban aggályaink vannak. 

Most az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a bizottság által jóváhagyott határozat 
megszületése óta merült fel valamilyen váratlan, akkor előre nem látható dolog, ami miatt 
most újra jönnek a bizottság jóváhagyását kérni? És akkor ez egyben még egy kérdést is felvet 
bennem, hogy várható majd, hogy ha további ötletek, változások lesznek, akkor majd mindig 
újra és újra módosítjuk és tárgyaljuk a javaslatot? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr, parancsoljon! 
 
DR. BAGDY GÁBOR főpolgármester-helyettes: Köszönöm szépen. Természetesen 

egy beruházásnál sosem lehet pontosan tudni, hogy mi történik, és egy 500 évente előforduló 
árvíznél is mindig számíthatunk meglepetésekre. De mindezzel együtt megnyugtathatom 
képviselő urat, hogy nem szándékozunk újra idejönni módosítással, de természetesen ezt ezer 
százalékig elkerülni sosem lehet. De legjobb meggyőződésünk szerint erre nem lesz többet 
szükség, és ha kinéz az ablakon, akkor láthatja, hogy a helyzet egy picit változott az utóbbi 
időben. Köszönöm. 

Szavazás a határozattervezet elfogadásáról 

ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, 
hozzászólásuk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 42. sorszámú bizottsági 
határozattervezetről szavazzunk. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. 

14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a bizottság a 
határozattervezetet támogatta. 

Köszönjük szépen főpolgármester-helyettes úrnak a megjelenést. 
Tisztelt Bizottság! A napirendjeink végéhez értünk, az ülésünket bezárom. További 

szép napot mindenkinek! 
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 (Az ülés végének időpontja: 15 óra 28 perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


