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Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján egyes törvényeknek a katasztrófák elleni
védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8 . §-ában a Ttv . 33/B . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) [A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja önkéntes t űzoltó
egyesületben vezető tisztséget nem tölthet be .] A hivatásos állomány tagja az önkéntes
tűzoltó egyesületben tagsági jogviszonyt létesíthet, amelyet köteles szolgálati elöljárójána k
írásban bejelenteni . Az önkéntes tűzoltó egyesületben nem tölthet be vezető tisztségeta
hivatásos állomány azon tagja, aki az egyesület felett szakmai irányítási és felügyeleti jogkör t
gyakorol.Amennyiben az egyesületi tevékenysége során bármilyen jogcímen díjazásba n
részesül, úgy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó
törvénynek a más keres ő foglalkozás folytatására vonatkozó szabályai szerint köteles eljárni .”



Indokolás

Az alapvető jogok biztosa az AJB-7473/2012 . számú ügyben 2013 augusztusában kiadot t
jelentésében megállapította, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi F ő igazgatóság
vezetőjének 4/2012. (III. 1 .) BM OKF utasítása aránytalanul korlátozta a hivatáso s
katasztrófavédelmi szervek állományába tartozók gyülekezéshez való jogát azzal, hog y
megtiltotta vezető tisztség betöltését az önkéntes tűzoltó egyesületekben . Az ombudsman
álláspontja szerint csak akkor igazolható a vezető tisztség betöltésének tiltása, ha a hivatásos
állomány tagja az önkéntes tűzoltó egyesület felett szakmai irányítási és felügyeleti jogkör t
gyakorol . Az ombudsman eljárása alatt a BM OKF vezet ője újabb utasítást adott ki [2/2013 .
(V . 17.) BM OKF utasítás], ami tiltást csupán a hivatásos állomány e szűkebb köre esetében
tartotta fenn. Ugyanakkor az alapvet ő jogok biztosa arra is rámutatott, hogy a hivatáso s
állomány egyesülési joga közjogi szervezetszabályozó eszközben nem, csak törvénybe n
korlátozható, így az újabb BM OKF utasítás is alapjogi visszásságot okozott .

Ezért a törvényjavaslat a Ttv . módosításával törvényi szintre emeli az összeférhetetlensé g
szabályozását . Azonban ezt nem a 2/2013 . (V. 17.) BM OKF utasításnak megfelelő , hanem a
korábbi, alapjogi szempontból visszásnak min ősített tartalommal teszi . A törvényjavaslat
ugyanis generális jelleggel kizárja, hogy a hivatásos állomány tagja önkéntes tűzoltó
egyesületben vezető tisztséget töltsön be .

Módosító javaslatunk az alapvető jogok biztosának jelentésében foglalt követelményekne k
megfelelő szabályozást tartalmaz .

Budapest, 2013 . október 14 .
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