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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, az 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a 
Gazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, 
T/16305. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16305/6-29. 
számú módosító javaslatokat. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a katasztrófák 
elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kat.) 2. § (1) bekezdésének következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 
(a továbbiakban: Kat.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
 

„(1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott 
szervek valamint a jogi személyek a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek és 
a magánszemélyek, illetőleg és a különböző védekezési rendszerek működésének 
összehangolásával[, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Pvt.) alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi 
tűzoltóság, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatás szervei, a gazdálkodó szervezetek, a 
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az Országos 
Atomenergia Hivatal, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos 
Mentőszolgálat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Magyar 
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Vöröskereszt, az önkéntesen részt vevő társadalmi szervezetek, valamint a civil és az 
erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti katasztrófák esetén 
annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban 
együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével] kell 
biztosítani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2. 
 

Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Kat. 14/A. § a) pontjának a 
következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pont 
jelölése értelemszerűen változik): 
 

/7. § A Kat. a következő 14/A. §-sal egészül ki: / 
 
„14/A. § A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója:  
[a) javaslatot tesz a Bizottság elnökének a Belügyminisztérium bázisán működő 

védekezési munkabizottság, illetve a KKB Operatív törzs, részleges vagy teljes 
összehívására és annak összetételére,  

b)] működteti a KKB Veszélyhelyzeti Központot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának – a Kat. 25. § (4)-(5) 
bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
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„[13. § A Kat. 25. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép és a 
következő (5) bekezdéssel egészül ki:/  

 
„(4) Területi szervek a megyei (Repülőtéri) katasztrófavédelmi igazgatóságok, 

amelyek alárendeltségében helyi szervként polgári védelmi kirendeltségek működnek. A 
polgári védelmi kirendeltségek irodát működtethetnek. Budapest főváros polgári védelmi 
szerve a területi szervként működő Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, amelynek helyi 
szervei a kerületi kirendeltségek. A megyei igazgatóságok ellátják a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok szakmai 
felügyeletét. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakmai felügyeletét a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el.  

 
(5) Katasztrófavédelmi hatóságként – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 

első fokon az illetékes megyei (Repülőtéri) katasztrófavédelmi igazgatóságok, a 
fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, másodfokon a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság járnak el.] 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) és (2) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

/14. § (1) A Kat. 26. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
[A főigazgató  [az alárendeltjei], az önkormányzati, a létesítményi, az önkéntes 

tűzoltóságok szakmai feladatainak végrehajtása érdekében:] 
 
„e) részt vesz a katasztrófák megelőzésére, elhárítására és felszámolására irányuló 

nemzetközi együttműködésben, és amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a hazai és 
nemzetközi szervezetekkel együttműködve kizárólagos kapcsolattartó pontként szervezi a 
nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását a vonatkozó 
kormányrendeletben meghatározottak szerint,”  

 
 
/(2) A Kat. 26. §-a a következő l) és m) ponttal egészül ki: / 
 
[A főigazgató [az alárendeltjei], az önkormányzati, a létesítményi, az önkéntes 

tűzoltóságok szakmai feladatainak végrehajtása érdekében:]  
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"l) közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési 
feladatokban történő részvételre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre, jelentéstételre, működési 
területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére,  

m) kezdeményezi a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban 
alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat és a tűzoltósport versenyszabályzat 
kiadását.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/24. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának – a Kat. 27. § (3) bekezdését 
érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik) 
 

„[15. § A Kat. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
„(3) A főigazgató:  
a) segíti és ellenőrzi az önkormányzatok tűzvédelmi, műszaki mentési és 

katasztrófavédelmi tevékenységét, valamint a tűzoltósággal és a polgári védelemmel 
kapcsolatos feladatainak végrehajtását,  

b) koordinálja a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok 
költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatait.]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában a Kat. 30. §-ának a helyébe 
a következő rendelkezés felvételét javasolja: 
 

/30. § A Kat. 30. §-a helyébe a következő rendelkezése lép: / 
 

„[30. § (1) Veszélyes ipari üzemre, létesítményre építési engedély, használatba vételi 
engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság), 
a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: szakhatóság) szakhatósági 
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hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható. Az engedélyhez az üzemeltetőnek a 
hatósághoz kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell a biztonsági jelentés 
vagy elemzés egy-egy példányát.  
 

(2) Az e törvény IV. fejezete hatálybalépésének napján már üzemelő vagy építés 
alatt álló veszélyes ipari üzem üzemeltetője a tevékenységet a külön jogszabályban 
meghatározott időpontig a hatósághoz bejelenti, és a bejelentéshez csatolja a biztonsági 
elemzést vagy a biztonsági jelentést. A benyújtott biztonsági elemzést, illetve biztonsági 
jelentést a hatóság a szakhatóság közreműködésével bírálja el, amelynek 
eredményeképpen hozzájárul a veszélyes tevékenység további végzéséhez vagy 
meghatározza a veszélyes tevékenység folytatásának feltételeit, illetőleg korlátozza vagy 
megtiltja a veszélyes tevékenység végzését.  
 

(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés alapján csatolt biztonsági elemzés vagy 
biztonsági jelentés üzleti, üzemi titkot vagy az üzem külső támadás elleni biztonságára 
vonatkozó lényeges adatot (a továbbiakban: védendő adat) tartalmaz, az üzemeltető 
egyidejűleg a nyilvánosságra hozható, védendő adatot nem tartalmazó biztonsági elemzést 
vagy biztonsági jelentést is köteles a hatóság részére benyújtani.]” 

 
„30. (1) Veszélyes ipari üzemre, létesítményre építési engedély, használatba vételi 

engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság), a Magyar 
Műszaki Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: szakhatóság) szakhatósági hozzájárulásával 
kiadott engedélye alapján adható. Az engedélyhez az üzemeltetőnek a hatósághoz kérelmet kell 
benyújtania. A kérelemhez csatolni kell a biztonsági jelentés vagy elemzés egy-egy példányát. 

 
(2) Amennyiben a csatolt a biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés üzleti, üzemi 

titkot vagy az üzem külső támadás elleni biztonságára vonatkozó lényeges adatot (a 
továbbiakban: védendő adat) tartalmaz, az üzemeltető egyidejűleg a nyilvánosságra hozható, 
védendő adatot nem tartalmazó biztonsági elemzést vagy biztonsági jelentést is köteles a 
hatóság részére benyújtani." 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
 
Indokolás: Lásd a T/16305/6/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7. Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslat 26. §-ában a Kat. 49/A. §. (2) 
bekezdésének a kiegészítését javasolja: 
 

/26. § A Kat. a következő 49/A. §-sal egészül ki: / 
 

„(2) Katasztrófavédelmi bírságot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója, a megyei (Repülőtéri) katasztrófavédelmi igazgatóságok, valamint a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatói jogszabályban előírt katasztrófavédelmi kötelezettségek 
és követelmények megsértése esetén szabhatnak ki. A katasztrófavédelmi bírság mértéke 
legfeljebb 5 millió forint.”  

 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/6/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 31. §-ának – a Kat. 57/A. §-át érintően – az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„[31. § A Kat. a következő 57/A. §-sal egészül ki:  
„57/A. § Ahol e törvény fegyveres erőket említ, azon a Magyar Honvédséget kell 

érteni.]”  
 

Indokolás: Lásd a T/16305/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Tóth Gyula képviselő a törvényjavaslat 34. §-ának a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
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Ttv.) – 7. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[A Ttv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki csak a tűzoltóság vagy a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a 
tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet.]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 34. §-ában a Ttv. 7. § (1) bekezdésének 
a következő kiegészítését javasolja: 
 
 

/34. § A Ttv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
„(1) A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki csak a tűzoltóság vagy a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott tűzoltói képesítéssel 
rendelkező tagja lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes 
engedélyével intézkedhet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Tóth Gyula, valamint Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 35. §-ának – a Tvt. 
23. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén 
a további §-ok számozása értelemszerűen változik). 
 

„[35. § A Ttv. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
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(1) A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének 
központi irányítását – a 24. §-ban foglaltak kivételével – a belügyminiszter a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója útján gyakorolja.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/8., 20.. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 36. §-ának – a Tvt. 24. § c) pontját 
érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik): 
 

„[A Ttv. 24. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
[A belügyminiszter:]  

„c) kezdeményezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 
javaslatára a települési önkormányzat képviselő testületénél a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, illetve gyakorolja az ezekkel összefüggő 
egyetértési jogot,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 37. §-ának – a Tvt. 28. § (1) bekezdés a) 
pontját érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-
ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a 

fővárosi önkormányzat képviselő-testülete]  
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„a) a belügyminiszter előzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságot. Erre vonatkozóan a belügyminiszter részére a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója tesz javaslatot;]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslatot új 37. §-sal javasolja kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„37. § A Ttv. a következő alcímmel és 24/A. §-sal egészül ki: 
 
„A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának 

irányító tevékenysége 
 
24/A.§A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 
 
a) közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési 

feladatokban történő részvételre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre, jelentéstételre, működési 
területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére, 

 
b) kezdeményezi a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban 

alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat és a tűzoltósport versenyszabályzat 
kiadását, 

 
c) koordinálja a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok költségvetés 

tervezésével kapcsolatos feladatait."" 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/6/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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15. Tóth Gyula képviselő a törvényjavaslat 39. §-ában a Ttv. 41. § (2) bekezdésének 
a következő kiegészítését javasolja: 
 

/39. § A Ttv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
„(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a 

központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a 
fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a Belügyminisztérium útján biztosítja. A 
pályázat – a belügyminiszter által rendeletben szabályozott feltételek szerint – a fejlesztési 
költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat. 

Az éves normatívák kialakítása évente, a tényleges költségnövekedés elemzésével, a 
Belügyminisztérium feladata, a BM OKF és a tűzoltóság szakmai érdekvédelmi szervezetének 
bevonásával.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslat 40. §-ában a Ttv. 44. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 

LX. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” 
részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1 
%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok, valamint a belügyminiszter 
által alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére a tűzoltáshoz és 
műszaki mentéshez szükséges[, valamint a tűzoltó célú szakképzéshez szükséges] technikai 
eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára – a központi költségvetésbe 
befizetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/6/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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17. Tóth Gyula képviselő a törvényjavaslat 40. §-ában a Ttv. 44. § (1) bekezdésének 

a következő módosítását javasolja: 
 

/40. § A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 

LX. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” 
részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1 
%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a tűzoltáshoz és 
műszaki mentéshez szükséges, [valamint a tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai 
eszközök, felszerelések] felszerelései fejlesztésének, [felújításának] céljára – a központi 
költségvetésbe befizetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18. Dr. Gál Zoltán, Jauernik István és Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 40. 
§-ában a Ttv. 44. § (1) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/40. § A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 

LX. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” 
részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1 
%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok, valamint a belügyminiszter 
által alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére a tűzoltáshoz és 
műszaki mentéshez szükséges, valamint a tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai 
eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára – a központi költségvetésbe 
befizetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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19. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 40. §-ában a Ttv. 44. § (1) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

/40. § A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 

LX. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” 
részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1 
%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a tűzoltáshoz és 
műszaki mentéshez szükséges, valamint a [tűzoltó célú szakképzéshez szükséges] tűzoltó 
szakiskolák működtetéséhez technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának 
céljára – a központi költségvetésbe befizetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 41. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[41. § A Ttv. 48. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki és a (4) bekezdés 
számozása (5) bekezdésre változik:  

 
„(4) Ahol e törvény fegyveres erőket említ, azon a Magyar Honvédséget kell 

érteni.]”  
 

Indokolás: Lásd a T/16305/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Tóth Gyula képviselő a törvényjavaslat 48. §-ának a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a 
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továbbiakban: Hszt.) – 272. § (5) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik) 
 

„[48. § A Hszt. 272. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) 

soron kívüli minősítést kezdeményez, ha a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóparancsnokkal szemben szakmai alkalmatlanság merül fel.]”  

 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Tóth Gyula, valamint Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 49. §-ának – a Hszt. 
274. § (3)-(4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[49. § A Hszt. 274. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:  

 
„(3) A fegyelmi eljárás elrendeléséhez ki kell kérni a szakmai felügyeletet ellátó 

katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) véleményét. A tűzvédelem helyzetét érintő, illetve 
a hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő szakmai mulasztás esetén a fegyelmi 
eljárás elrendelését a katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) is kezdeményezheti, amely 
alapján az eljárást el kell rendelni.  

(4) Az önkormányzati tűzoltóparancsnok és helyettese ellen elrendelt fegyelmi 
vizsgálatot a (3) bekezdés szerint elrendelt esetben a szakmai felügyeletet ellátó 
katasztrófavédelmi igazgatóság (főigazgatóság) kijelölt képviselője (bizottsága) folytatja 
le, és a vizsgálati anyag, valamint az összefoglaló jelentés megküldésével javaslatot tesz a 
döntés meghozatalára. Egyéb esetekben a fegyelmi vizsgálatot a szakmai felügyeletet 
ellátó katasztrófavédelmi igazgatóság (főigazgatóság) kijelölt képviselőjének bevonásával 
kell lefolytatni.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/13. és 29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslat 52. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„52. § (2) Az e törvény hatálybalépésének napján már üzemelő vagy építés alatt álló 
veszélyes ipari üzem üzemeltetője a tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott 
időpontig a hatósághoz bejelenti, és a bejelentéshez csatolja a biztonsági elemzést vagy a 
biztonsági jelentést. A benyújtott biztonsági elemzést, illetve biztonsági jelentést a hatóság a 
szakhatóság közreműködésével bírálja el, amelynek eredményeképpen hozzájárul a veszélyes 
tevékenység további végzéséhez vagy meghatározza a veszélyes tevékenység folytatásának 
feltételeit, illetőleg korlátozza vagy megtiltja a veszélyes tevékenység végzését." 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/6/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 54. § c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/54. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza: / 
  

„c) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság[ok] Szolgálati Szabályzatát;”  
 

 
Indokolás: Lásd a T/16305/28. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 55. § (1)-(2) és (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„[55. § (1) Ahol jogszabály BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, 
annak vezetőjét, illetőleg főigazgatót említ, ezen a továbbiakban Katasztrófa-, Tűz- és 
Polgári védelmi Országos Parancsnokságot és annak vezetőjét, illetőleg országos 
parancsnokot kell érteni.  

(2) Ahol jogszabály megyei (Repülőtéri) katasztrófavédelmi igazgatóságot és annak 
vezetőjét, illetőleg igazgatót említ, ezen a továbbiakban megyei (Repülőtéri) katasztrófa-, 
tűz- és polgári védelmi parancsnokságot és annak vezetőjét, illetőleg parancsnokot kell 
érteni.  

(3) Ahol jogszabály Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot és annak vezetőjét, 
illetve igazgatót említ, ezen a továbbiakban Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokságot és 
annak vezetőjét, illetőleg parancsnokot kell érteni.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26. Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslatban a következő nyelvtani pontosítások 
átvezetését javasolja: 
 

 
1. A törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében a Kat. 3. § t), w) és z) pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 

„ t) Helyreállítás, újjáépítés: katasztrófa vagy súlyos káresemény következtében 
kialakult tömeges vagy nagyobb területre kiterjedő, magántulajdonú lakóépület- és 
önkormányzati ingatlankárok [károk] felszámolása." 

 
„w) Veszélyes létesítmény: olyan, a veszélyes ipari üzem területén lévő technológiai, 

illetőleg termelésszervezési okokból elkülönülő területrész, ahol egy vagy több berendezésben 
(technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása 
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történik. Magába foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, 
eszközt, iparvágányt, kikötőt, a létesítményt szolgáló rakpartot, kikötőgátat, raktárt[,] vagy 
hasonló - úszó vagy egyéb - felépítményt, amely a létesítmény működéséhez szükséges." 

 
 
 
„z) [Dominó hatás] Dominóhatás: a veszélyes létesítményben bekövetkező olyan 

baleset, amely a közelben lévő más veszélyes ipari üzemre átterjedve a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét és lehetőségét Módosító javaslat megnöveli vagy a 
bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
baleset következményeit súlyosbítja." 
 
 
 

2. A törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésében a Kat. 4. §-a (3) bekezdés c), e) és f) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„ c) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen kívüli vezetékes szállítására, 
beleértve a szivattyúállomásokat [állomásokat]," 

 
„ e) a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó 

hulladékok, meddők feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derítő-  és ülepítő[-
]medencét is), ahol a külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségű 
veszélyes anyag van jelen, különösen abban az esetben, ha a tevékenység a hulladékok vegyi és 
termikus feldolgozásával jár együtt, 

 
f) a katonai célból üzemeltetett létesítményekre, beleértve a tárolótelepeket [telepeket] 

is." 
 
 
 

3. A törvényjavaslat 7. §-ában a Kat. 14/A. § a) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„a) javaslatot tesz a [B]bizottság elnökének a Belügyminisztérium bázisán működő 
védekezési munkabizottság, illetve a KKB Operatív törzs, részleges vagy teljes összehívására és 
annak összetételére," 
 
 
 

4. A törvényjavaslat 10. §-ában a Kat. 19. § f) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„f) a külön jogszabályok figyelembevételével [vételével] irányítja és szervezi az 
önkormányzati intézményeknél és egyéb önkormányzati gazdálkodó szervezeteknél folyó 
katasztrófavédelmi tevékenységet," 
 
 
 

5. A törvényjavaslat 17. §-ában a Kat. 30. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
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„30. § (1) Veszélyes ipari üzemre, létesítményre építési engedély, használatbavételi 

[vételi] engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság), a 
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: szakhatóság) szakhatósági 
hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható. Az engedélyhez az üzemeltetőnek a 
hatósághoz kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell a biztonsági jelentés vagy 
elemzés egy-egy példányát." 
 
 
 

6. A törvényjavaslat 18. §-ában a Kat. 31. § (2) bekezdés c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„ c) ha a veszélyes ipari üzemben a [jelenlévő] jelen lévő veszélyes anyagok 
mennyisége a legutóbb beadott biztonsági elemzésben vagy jelentésben meghatározottat 
jelentősen (25%-kal) meghaladja, vagy a veszélyes ipari üzem, létesítmény 
[tároló]tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás, vagy az alkalmazott veszélyes anyagok 
jellege vagy fizikai tulajdonsága a biztonságra kihatóan lényegesen megváltozik." 
 
 
 

7. A törvényjavaslat 21. §-ában a Kat. 33/A. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kat. a következő 33/A. §-sal egészül ki:/ 
 

„33/A. § A hatóság a hozzá benyújtott biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés 
vizsgálata alapján állapítja meg a [dominó]dominóhatásban érintett veszélyes ipari üzemek 
körét. A hatóság a dominó hatásban érintett üzemek irányába intézkedik a veszélyes ipari 
üzemek veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset-megelőzési célkitűzéseinek, 
biztonsági irányítási rendszerének, belső védelmi terveinek összehangolására a biztonsági 
elemzés vagy biztonsági jelentés soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével. A hatóság 
az intézkedéseiről tájékoztatja a külső védelmi tervek és a lakossági tájékoztatók elkészítésében 
érintetteket." 
 
 
 

8. A törvényjavaslat 22. §-ában a Kat. 38. §-a (3) bekezdésének a) pontja a következők 
szerint módosul: 
 

„a) a [R]rendőrség közreműködésével - külön jogszabály szerint - a veszélyes ipari 
üzemben foglalkoztatott vagy annak területén lévő személyeknek a veszélyes ipari üzem 
területére történő belépésének, illetve ott-tartózkodásának megtiltását, a veszélyes ipari üzem, 
létesítmény helyiségeinek lezárását és ennek hatósági pecséttel történő hitelesítését," 
 
 
 

9. A törvényjavaslat 30. §-ában a Kat. 56. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„56. § Ahol jogszabály a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságot, megyei tűzoltó-
parancsnokságot, Repülőtéri Tűzoltó-parancsnokságot, illetőleg BM Tűzoltóság országos 
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parancsnokot, megyei parancsnokot említ, ezen a továbbiakban a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, illetve a 
Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és azok vezetőit kell érteni." 
 
 
 

10. A törvényjavaslat 54. § d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza:/ 
 
d) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltóságok készenlétben 

tartandó legkisebb gépjármű- és technikai eszközállományát[állományát,] és műszaki 
megfelelőségük ellenőrzésének rendjét;" 

 
Indokolás: Lásd a T/16305/7. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 20. 
 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti 

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
bizottság elnöke 

 
 


