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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László
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 összefügg ő' módosításáról szóló T/12615 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 21 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A Kat . [18. §-a] 13. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép :

„13 . A katasztrófák elleni védekezésben közreműködő önkéntesek és önkéntes szervezetek

18. (1) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek, az önkéntesen közrem űködő társadalmi
és karitatív szervezetek [a védekezési feladatok kivételével] részt vehetnek a katasztrófák
elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában .
(2) Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni védekezésse l
összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött
megállapodás alapján vehetnek részt .
(3) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek a katasztrófák elleni védekezéssel összefügg ő
feladat végrehajtásáért felelős személy irányításával látják el a számukra meghatározot t
feladatot.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervei a katasztrófák ellen i
védekezésben önkéntesen közreműködő társadalmi és karitatív szervezet és a 18/A . szerint



minősített önkéntes mentőszervezet (a továbbiakban : minősített önkéntes mentőszervezet)
részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján pénzbeli és nem pénzbeli juttatás t
biztosíthatnak."

2. A törvényjavaslat 21 . § (2) bekezdésében a Kat . új 18/A. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

„18/A. § (1) [A védekezési feladatokba csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által
szakmailag megfelel őnek minősített önkéntes mentőszervezet vonható be.] A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv az önkéntes mentőszervezetet kérelmére min ősíti . A minősítés i
kérelemhez csatolni kell az önkéntes mentőszervezet tagjának a (8) bekezdés szerinti adatait ,
valamint az adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát .”

Indokolás

Indokolatlannak tartjuk, hogy a védekezési feladatokba csak a minősített mentőszervezete k
azon tagjai kapcsolódhatnak be, akiket a BM Országos Katasztrófavédelmi F ő igazgatóság
nyilvántart, és igazolvánnyal látott el . Éppen a június elején levonult dunai árhullám mutatott
rá a veszélyeztetett helyi közösségek összefogásának és a védekezési feladatokba történ ő
bekapcsolódásának fontosságára. Véleményünk szerint súlyos hiba az ilyen önkénte s
közreműködés törvényi tiltása vagy bürokratikus eszközökkel történ ő akadályozása . Érthető
az a jogalkotói szándék, hogy a védekezés helyszínén valóban csak az érdemi védekezés i
feladatokat ellátók legyenek jelen . Ez azonban a védekezés megfelelő irányításával, az
önkéntesek koordinálásával is biztosítható . Ennek törvényi kereteit egyébként megteremti a
törvényjavaslat, hiszen a Kat . 18. § (3) bekezdése szerint az „önkéntesen segítséget nyújtó
személyek a katasztrófák elleni védekezéssel összefiigg ő feladat végrehajtásáért felel ős
személy irányításával látják el a számukra meghatározott feladatot” .
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