
T/16305/43. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Gazdasági 
bizottságának 

Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 
 

a  katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról  
szóló T/16305. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/16305/34. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés a Gazdasági bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/16305 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16305/30-33., 35-42. 
számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság,  
valamint a Rendészeti bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokról a 2005. június 27-i 
ülésnapján foglal állást. 
 
 
 

1. Lezsák Sándor képviselő - kapcsolódva Sisák Imre képviselő a T/16305/25. számú 
módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 1. pontja) - 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: 
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/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 
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 
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/16305/31. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

2. Lezsák Sándor képviselő – kapcsolódva Sisák Imre képviselő T/16305/28. számú 
módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 26. §-ának - a 
Kat. 49/A. §-át érintően - az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[26. § A Kat. a következő 49/A. §-sal egészül ki:  
„49/A. § (1) Katasztrófavédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi 

személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben 
meghatározottak szerint kötelezhetők.  

(2) Katasztrófavédelmi bírságot a 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.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/30. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

3. Jauernik István, Farkas Imre és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva Sisák Imre 
képviselő T/16305/19. számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 10. pontja) - a 
törvényjavaslat 34. §-ában a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 

/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 feltételeknek megfelelő tagja 
lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével 
intézkedhet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/40. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva Sisák Imre képviselő T/16305/20. 
számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 11. pontja) - 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:  
 

(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/16305/38. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Dr. Gémesi György és Sisák Imre képviselők – kapcsolódva Tóth Gyula képviselő 
T/16305/10. számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 15. pontja) - a 
törvényjavaslat 39. §-ában a Ttv. 41. § (2) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

/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, ez a BM OKF és a tűzoltóság szakmai érdekvédelmi 
szervezetének bevonásával történik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/36. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

6. Jauernik István, Farkas Imre és Pál Tibor képviselők – kapcsolódva Tóth Gyula 
képviselő T/16305/11. számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 17. pontja) - a 
törvényjavaslat 40. §-ában a Ttv. 44. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/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 belügyminiszter által alapított, a szakágazat képzési 
feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai 
eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára – a központi költségvetésbe 
befizetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/39. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja
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- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7. Dr. Gémesi György és Sisák Imre képviselők – kapcsolódva Tóth Gyula képviselő 
T/16305/12. számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 21. pontja) - a 
törvényjavaslat 48. §-ának a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) – 272. § (5) bekezdését 
érintően – az elhagyását javasolják (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/16305/35. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

8. Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva Sisák Imre képviselő T/16305/29. 
számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 22. pontja) - 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.  

ű 
(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 
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döntés meghozatalára. Egyéb esetekben a fegyelmi vizsgálatot a szakmai felügyeletet 
ellátó katasztrófavédelmi igazgatóság (főigazgatóság) kijelölt képviselőjének bevonásával 
kell lefolytatni.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/37. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

9. Lezsák Sándor képviselő - kapcsolódva Tóth Gyula valamint Sisák Imre 
képviselők T/16305/13. számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 22. pontja) - a 
törvényjavaslat 48. §-ában a Hszt. 274. § (3) és (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/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 alapos gyanúja 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)] az 
önkormányzat által kijelölt fegyelmi bizottság 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/16305/32. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 49. §-ában a Hszt. 274. § felvezető 
szövegének, valamint a (3)-(4) bekezdésnek a következő módosítását és új (5) bekezdéssel 
történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 
 

„A Hszt. 274. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 
kiegészül a következő (5) bekezdéssel, az azt követő bekezdések számozása (6), (7), (8) és (9) 
bekezdésre módosul:

 
„(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) 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. 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. 

 
(5) Ha a szakmai felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi igazgatóságtól 

összeférhetetlenség miatt elfogulatlanság nem várható – a polgármester kezdeményezésére – a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója másik katasztrófavédelmi 
igazgatóságot jelöl ki.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/42. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11. Jauernik István, Farkas Imre és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva Tóth Gyula 
képviselő T/16305/13. számú módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 22. pontja) - a 
törvényjavaslat 49. §-ában – a Hszt. 274. § (3) bekezdésének a következő módosítását, 
valamint a (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés felvételét javasolja: 
 

/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 
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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.] 

 
(4) 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. Az 
önkormányzati tűzoltóparancsnok és helyettese ellen elrendelt fegyelmi vizsgálatot a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt – szakmai felügyeletben nem illetékes 
– katasztrófavédelmi igazgatóság, egyéb esetekben a fegyelmi vizsgálatot a szakmai 
felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi igazgatóság (főigazgatóság) kijelölt képviselőjének 
bevonásával kell lefolytatni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16305/41. sz. kapcsolódó módosító 

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

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

 
 
 

12. Lezsák Sándor képviselő - kapcsolódva Sisák Imre képviselő T/16305/28. számú 
módosító javaslatához (a T/16305/34. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 54. §-át új i) 
ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/54. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza: / 
 
„i) a hazai katasztrófák elleni védekezésben részt vevők számára mobil telefonon 

hozzáférhető digitális térképtár összeállítását, és igénybevételének szabályait.”
 

Indokolás: Lásd a T/16305/33. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

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

 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 22. 
 
 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

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

 
 


