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Tisztelt Elnök Úr!

Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnökének

Helyben

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 :

1. A törvényjavaslat az alábbi 7 . §-al egészül ki, és ezzel egyidej ű leg a törvényjavaslat
további §-ainak számozás értelemszerűen módosul :

„7.§

A Ttv . 24 . §-a a következő i) ponttal egészül ki :

„i)	 meghatározza	 azokat	 a	 feltételeket,	 amelyek	 teljesítése	 esetén	 a	 hivatásos
katasztrófavédelmi szerv a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülettel önállóan végezhető
tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzésére megállapodást köthet .”

2. A törvényjavaslat 7 . §-ában a Ttv . 24/A. § új i) pontja az alábbiak szerint módosul :

„i) meghatározza a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részlete s
szabályait, a hivatásos tűzoltóságok működési területét, a hivatásos tűzoltóságok készenlétben
tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományát és m űszaki megfelelőségük
ellenőrzésének rendjét[,] és a hivatásos tűzoltóságok létszámát [és azokat a feltételeket,



amelyek teljesítése esetén a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület részére az önállóa n
végezhető tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzésére megállapodás köthető ],"

3. A törvényjavaslat 14 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A Ttv . 47 . § (2) bekezdése a következő 27-28. ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter, hogy rendeletben
határozza meg:)

„27. a tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére ,
feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat )

28 . azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület
részére az önállóan végezhet ő tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzésére megállapodás
köthető.”

Indokolás

Indokolt, hogy jogszabály és ne az Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság határozza
meg, mikor láthatnak el önállóan tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a helyi közössé g
védelme érdekében önkéntesen szervez ődő civil egyesületek.

Budapest, 2013 . október 14 .
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