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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat
Kövér László úr
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

	

Tisztelt Elnök úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján „az egyes törvényeknek a katasztrófák ellen i
védekezés hatékonyságának növelésével összefügg ő módosításáról” szóló T/12615 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A Javaslat 21 . § (1) bekezdése a következőképpen változik :

„21 . § (1) A Kat. 18. §-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„18. § (1) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek, az önkéntesen közreműködő társadalmi és
karitatív szervezetek [a védekezési feladatok kivételével] részt vehetnek a katasztrófák ellen i
védekezéssel ősszefiiggő feladatok ellátásában .
(2) Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni védekezéssel
összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodá s
alapján vehetnek részt.
(3)Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladat
végrehajtásáért felelős személy irányításával látják el a számukra meghatározott 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 juttatást biztosíthatnak .”"

2. A Javaslat 24 . § (3) bekezdése a következőképpen változik :

„24. § (3) A Kat. 27. § (3)-(4) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezések lépnek :

„(3) Az üzemeltető köteles az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározot t
felülvizsgálati eljárást kezdeményezni az iparbiztonsági hatóságná l
a) a veszélyes tevékenység ismételt folytatása,
b) a működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, a veszélyes anyagokkal foglalkoz ó
létesítmény, küszöbérték alatti üzem, a tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás, vagy a
védekezés belső (létesítményi) rendszerének a biztonságra hátrányosan kiható jelent ős változtatása,
c) az alkalmazott veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag
jellegének vagy fizikai tulajdonságának jelentős változása[,



d) új veszélyes anyag vagy keverék alkalmazása]
esetén.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárásban a biztonsági elemzés, biztonsági jelenté s
vagy a súlyos káresemény elhárítási terv módosítása szükséges, akkor annak az iparbiztonság i
hatóság általi elfogadásáig a megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhet ő meg, vagy a
veszélyes tevékenység nem folytatható .""

INDOKOLÁS

1. A törvényjavaslat szerint az önkéntesen segítséget nyújtó személyek, az önkéntesen
közreműködő társadalmi és karitatív szervezetek a védekezési feladatok kivételével részt vehetnek a
katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában.
A javaslatból indokolt kiemelni a „védekezési feladatok kivételével” kitételt, mert a védekezésbe n
az önkéntesek részvétele – szakmai irányítás mellett – továbbra is indokolt .

2. Új veszélyes anyagnak, illetve keveréknek tekintendő minden a biztonsági elemzésben ,
biztonsági jelentésben, vagy súlyos káresemény elhárítási tervben fel nem t űntetett veszélyes anyag,
vagy keverék . Azonos veszélyesség ű, illetve veszélyes tulajdonságokkal rendelkező veszélyes
anyagok, illetve azok keverékéből előállított új veszélyes anyagok, vagy keverékek nem adhatnak
alapot az üzemeltető biztonsági dokumentációj ának soron kívüli felűlvizsgálatára, mivel azok a
technológia biztonságos működését és ezáltal az üzem veszélyeztető hatásait nem befolyásolják. Az
ilyen okból történő felülvizsgálat eredménye csupán adminisztrációs terhet jelentene a z
üzemeltetőkre és a hatóságra is egyaránt, illetve az üzemeltetők számára a piaci igények szerinti
működést lehetetlenítené el és versenyhátrányt eredményezne. Ezért a törvényjavaslatban az új
veszélyes anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos felülvizsgálati eljárás bevezetése nem életszerű, így
elhagyása indokolt.

Budapest, 2013 . október 15 .

Farkas Zoltán
országgyűlési képviselő

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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