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Napirendi javaslat  
 

1. A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 

hozzájárulásról szóló határozati javaslat (H/11520. szám)  

(Általános vita)  

Meghívottak:  

Belügyminisztérium képviselői  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Básthy Tamás (KDNP) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) megérkezéséig Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat! A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését 
megnyitom.  

11 fő van jelen, 5 fő adott helyettesítést, így 16 fővel a bizottságunk határozatképes. A 
kiküldött napirendi ponthoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a 
napirendi ponttal. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 
hozzájárulásról szóló határozati javaslat (H/11520. szám)  
(Általános vita) 

Tisztelt Bizottság! Rátérnénk akkor az 1. napirendi pontunkra, a 2013. június 10-én 
kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról szóló, 
H/11520. számú országgyűlési határozat általános vitájára. (Dr. Vas Imre az ülésterembe 
érkezik.) 

Köszöntöm körünkben dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár urat, és egyben meg is 
kérném államtitkár urat, hogy röviden indokolja az országgyűlési határozatot. Köszönöm 
szépen. 

Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Alelnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselő Urak! A Duna alsó szakaszával határos területekre 
kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatban az a javaslatunk, hogy mivel az 
eddigi legnagyobb víztömeggel érkező árvíz az árvízvédelmi létesítményeket rendkívül 
megterhelte, ennek következtében egy fokozott védekezési tevékenységet tartunk 
szükségesnek, másrészt a létesítmények károsodása is indokolja ezt a készenlétet fenntartani.  

Az árhullámnak a középvízi mederbe történő visszahúzódását követően válnak 
láthatóvá azok a megrongálódott, lecsökkent védelmi biztonságú töltésszakaszok, műtárgyak 
és egyéb védelmi létesítmények, amelyek azonnali helyreállítása szükséges ahhoz, hogy az 
árvízi veszély megszűnéséről beszélhessünk. Az eddigi műszaki intézkedések azt támasztják 
alá, hogy amíg a Duna nem lép vissza a medrébe, addig az apadáskor ugyanolyan, vagy 
legalább akkora veszélyt jelent, mint áradáskor. Ezt az eddigi tapasztalatok, illetve az elmúlt 
éjszakák is bizonyítják, hogy voltak olyan árvízi jelenségek, amelyek ezt a fokozott 
készültséget szükségesnek tartják. 

A vízügyi szakemberektől és a védekezésben részt vevőktől fokozott figyelmet 
igényel, hogy ne következzen be katasztrófahelyzet vagy árvíz. Fontos, hogy az árvízi 
védekezésben a Honvédségnek meghatározó szerepe volt, és a továbbiakban is számítunk a 
munkájukra, indokolt a munkájuk a következő időszakra is, ezért javasoljuk a bizottságnak a 
veszélyhelyzet kihirdetésének meghosszabbítását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-

e bárkinek kérdése. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr! 

Kérdések, válaszok 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Államtitkár Úr! Alapvetően támogatom ezt a határozati javaslatot és döntést. Csak hogy 
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mindannyian értsük – vagy hogy jól értjük-e –, ennek a döntésnek a jogkövetkezménye az, 
hogy a) a honvédség részt vehet a későbbiekben is a munkában, b) központi forrásokból 
finanszírozzák a felmerült költségeket, az önkormányzatokét is és mindenkiét, aki ebben 
önkéntesen vagy bármilyen más módon részt vett? 

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Úgy gondolom, hogy akkor államtitkár úr megadta a választ a kérdésre. Van-
e még kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Ki az, aki egyetért a 
H/11520. számú országgyűlési határozat általános vitára való alkalmasságáról. Szavazzunk! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az ajánlásunkat szóban kell előterjeszteni; ezt én magam megteszem akkor a plenáris 
ülésen. Köszönöm szépen államtitkár úrnak, képviselőtársaimnak. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc)  

 

 Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


