
T/16305/47. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

Bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

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

 
z á r ó 

 
v i t á j á h o z 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/16305. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/16305/46.  számú módosító javaslatot
 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[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 
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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/16305/46/1. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. §-ában az (1) bekezdés felvezető 
szövegének a módosítását, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § d) pontjának és az egységes 
javaslat (2) bekezdésének – a Kat. 3. § f) pontját érintően - az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(1) A [Kat.] katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 
3. §-ának a)-[d]c)) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
 [E törvény alkalmazásában:] 

 
„a) Belső védelmi terv: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

kialakulásának megelőzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló 
intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes ipari üzemen, 
létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetői okmány. 

   
 b) Biztonsági elemzés: az üzemeltető által készített dokumentum, amely tartalmazza a 

veszélyes létesítmény üzemeltetőjének a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó általános célkitűzéseit, továbbá annak az irányítási, vezetési és 
műszaki eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja mind az ember, mind a környezet 
magas szintű védelmét, valamint annak bizonyítását, hogy az üzemeltető a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket azonosította, illetőleg a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte. A dokumentum 
elegendő információt kell, hogy szolgáltasson a hatósági, szakhatósági vélemények 
kialakításához. 

 
 c) Biztonsági jelentés: az üzemeltető által készített dokumentum, amely annak 

bizonyítására szolgál, hogy rendelkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket 
megelőző politikával és az annak végrehajtását szolgáló biztonsági irányítási rendszerrel, a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket azonosította, illetőleg a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte, a 
megelőzésükre a szükséges intézkedéseket megtette, kellő mértékű a létesítményeinek 
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biztonsága, megbízhatósága. Rendelkezik működőképes belső védelmi tervvel. A jelentés 
elegendő információt kell, hogy szolgáltasson a külső védelmi tervek elkészítéséhez, és a 
hatósági, szakhatósági vélemények kialakításához.”

 
[d) Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás: katasztrófa sújtotta külföldi állam 

részére, a következmények felszámolása érdekében a Kormány koordinációjával 
nyújtott, illetve a hazánk számára a nemzetközi közösségtől érkező, a megkeresésben 
foglaltaknak megfelelően nyújtott segítség.”]”” 

 
 [(2) A Kat. 3. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában:] 

 
„f) Katasztrófahelyzet: olyan mértékű katasztrófaveszély, illetőleg bekövetkezett 

katasztrófa, amikor törvényben arra felhatalmazott állami szerv vezetője a katasztrófa 
veszélyének lehetőségét vagy bekövetkezésének tényét a Pvt. 2. §-a meghatározására 
figyelemmel megállapította, és ez alapján a szükséges intézkedéseket elrendelte.”] 

 
[(3)] (2) A Kat. 3. §-ának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[E törvény alkalmazásában:] 

 
„m) Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények 

között jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/2. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2 § (4) bekezdés felvezető szövegének a 
következő módosítását, valamint ezt érintően a Kat. 3. § t) és y) pontjának az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok jelölése értelemszerűen 
változik): 
 

„2. § [(4)] (3) A Kat. 3. §-ának [p)-zs)] p)-y) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

 
[E törvény alkalmazásában:] 

 
 p) Rendkívüli esemény: a veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerű működés során, 

illetőleg a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali 
beavatkozást igényel, és magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 
kialakulásának lehetőségét.” 

q) Súlyos káresemény: az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit 
súlyosan veszélyeztető vagy károsító olyan esemény, amelynek következményei az erre 
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szervezett erőkkel elháríthatók, felszámolhatók, és nem igényli a katasztrófa esetére vonatkozó 
különleges intézkedések bevezetését. 

 r) Üzemeltető: bármely gazdasági társaság, természetes vagy jogi személy, illetőleg 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes ipari üzemet vagy 
létesítményt működtet, vagy meghatározó befolyással bír a veszélyes ipari üzem 
üzemeltetésére. 

s) Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, 
amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre.” 

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

 u) Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben 
meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint 
nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy köztes termékként jelen van, beleértve 
azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset bekövetkezésekor 
létrejöhetnek. 

 ü) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag 
kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó rendkívüli esemény, amely a veszélyes ipari üzem 
működése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül, 
illetőleg azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az 
emberi egészséget, illetőleg a környezetet. 

 v) Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, 
ahol egy vagy több veszélyes létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó 
infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben (tekintet nélkül az üzem 
tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb besorolására). 

 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 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. 

 x) Veszélyes tevékenység: olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások 
felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges 
méretekben veszélyezteti, illetve károsítja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és 
vagyonbiztonságot. 

 [y) Veszélyhelyzet: a Pvt. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott helyzet.]”
   z) Dominó hatás: a veszélyes létesítményben bekövetkező olyan baleset, amely a 

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

   zs) Veszélyességi övezet: a veszélyes tevékenység folytatása esetén bekövetkező 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset egészség-, illetve környezetkárosító 
hatásainak csökkentése érdekében a hatóság által kijelölt, a veszélyforrás jellegéhez igazodó 
terület.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/3. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 4-16. §-ainak az elhagyását javasolja (a 

módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[4. §  
 

A Kat. 6. §-a a következő c) ponttal egészül ki: 
 
[A Kormány a katasztrófavédelem irányítása során:] 
 
„c) a helyreállítás és az újjáépítés támogatása céljából – a természeti csapások 

által előidézett károk és a költségvetési lehetőségek mérlegelésével – esetileg dönt a 
lakossági károk központi költségvetésből történő kivételes enyhítéséről.” 

 
5. §  

 
A Kat. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
[A Kormány] 
 
„b) rendeleti úton bevezeti a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 

2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 4. §-ának (2) bekezdése szerint a 
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályokat, ennek keretében gondoskodik az 
államháztartás körében szükséges átmeneti intézkedések megtételéről és az Országgyűlés 
ezzel kapcsolatos tájékoztatásáról. A rendeleti úton bevezetett intézkedések a 
katasztrófaveszély elmúltáig, illetve a következmények felszámolásáig, de legfeljebb 
tizenöt napig vannak érvényben, meghosszabbításukra az Országgyűlés adhat 
felhatalmazást.” 

 
6. § 

 
A Kat. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) Súlyos káresemény esetén a belügyminiszter irányítja a védekezést, a 

következmények elhárítását.” 
 
 

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.” 
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8. § 

 
(1) A Kat. 17. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
[A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a védelmi bizottság közreműködésével a 

védekezés irányítása terén:] 
 

„d) halasztást nem tűrő esetben, a helyben szokásos módon, átmeneti jelleggel 
elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges mértékben a veszélyeztetett 
területekről az ott tartózkodó személyek kimenekítését, kitelepítését és erről – a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója útján – haladéktalanul értesíti 
a Kormányt,” 

 
(2) A Kat. 17. §-a a következő h) ponttal egészül ki: 
 
[A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a védelmi bizottság közreműködésével a 

védekezés irányítása terén: ] 
 
„h) külön jogszabály szerint részt vesz a katasztrófavédelmi képzéseken, 

továbbképzéseken.” 
 

9. § 
 

A Kat. a következő 18/A. §-sal egészül ki: 
 

„18/A. § A megyei, a fővárosi védelmi bizottság elnöke illetékességi területén 
irányítja a kárfelmérés, a kárenyhítés, a helyreállítás és újjáépítés  területi szintű 
feladatainak megszervezését.” 

 
10. § 

 
A Kat. 19. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:  

 
[A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja 

és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. Ennek keretében:] 
 
„f) a külön jogszabályok figyelembe vételével irányítja és szervezi az 

önkormányzati intézményeknél és egyéb önkormányzati gazdálkodó szervezeteknél folyó 
katasztrófavédelmi tevékenységet, 

g) külön jogszabály szerint részt vesz a katasztrófavédelmi képzéseken, 
továbbképzéseken.” 

11. § 
 
A Kat. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
[A polgármester a településen a védekezés során:] 
 
„(3) irányítja a kárfelmérés, a kárenyhítés, a helyreállítás és újjáépítés helyi 

szintű feladatainak végrehajtását.” 
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12. § 

 
A Kat. a következő 24/A. és 24/B. §-sal egészül ki:  
 
„24/A. § Katasztrófahelyzetben a Kormány, illetve halaszthatatlan esetben a 

megyei, fővárosi  védelmi bizottság elnöke vagy a polgármester döntése alapján az élet- 
és a testi épség megóvása érdekében:  

a) az állampolgárok, a gazdálkodó szervezetek kötelesek lakóhelyük, telephelyük 
ideiglenes elhagyására, a veszélyeztetett területre történő belépéstől való tartózkodásra, 

b) a gazdálkodó szervezetek kötelesek a közvetlen veszély elhárításában való 
közreműködésre. 

 
24/B. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató jogi személyeknek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak a 
létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, 
üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban a (2) bekezdésben foglaltak szerint 
gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott katasztrófavédelmi 
követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos 
veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.  

 
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek:  
a) a tulajdonukban, kezelésükben lévő jogszabályban vagy hatósági határozatban 

előírt életvédelmi létesítményt, berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt 
állandóan üzemképes állapotban tartani, valamint időszaki ellenőrzésükről gondoskodni, 

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére a katasztrófavédelemre történő 
felkészítés érdekében a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban 
közreműködni, 

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos katasztrófák megelőzésének és 
felszámolásának jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani, 

d) a katasztrófavédelmi szervezetek részére a katasztrófavédelmi ellenőrzés 
lehetőségét – beleértve a helyszíni gyakorlatok szervezését is – biztosítani, illetve lehetővé 
tenni.” 

 
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.” 
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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:] 
 
"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.” 

 
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.” 

 
16. §  

 
A Kat. 28. §-ának (2) bekezdése a következő f)-i) ponttal egészül ki: 

 
[A főigazgató a katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos 

jogkörében: ] 
„f) a védelmi igazgatás egységes felkészítési, továbbképzési rendszerében 

kidolgozza a védelmi bizottságok elnökei, a polgármesterek és a jegyzők 
katasztrófavédelmi képzésének, továbbképzésének szakmai követelményeit, 
közreműködik a lebonyolításban,  

g) kidolgozza a lakosság és az iskolai oktatásban részt vevők katasztrófavédelmi 
felkészítéséhez szükséges szakmai követelményeket, 
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h) a felkészülés időszakában koordinálja az országos nukleárisbaleset- elhárítási  
rendszer jogszabályokban meghatározott feladatainak teljesítését, 

i) koordinálja a szövetségi kötelezettségből adódó katasztrófavédelmi szakmai 
feladatokat.”]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/4. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 17 §-ában a Kat. 30. § (2) bekezdésének az 
elhagyását, valamint a (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„17. § 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 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)] (2) Amennyiben a[z (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.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/5. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 24-26. §-ainak az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[24. §  
 

A Kat. 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) Helyreállítás és újjáépítés esetén a pénzügyi keret felhasználásáról, az egyes 

károsult helyi lakosok támogatásáról az érintett helyi önkormányzatok saját 
hatáskörben gondoskodnak. Ha a helyreállításhoz a Kormány biztosít forrásokat, a 
támogatás elveit a Kormány által rendeletben meghatározott elvek szabályozzák.” 

 
25. § 

 
A Kat. 49. §-át megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„VI. fejezet 
 

Vegyes és záró rendelkezések” 
 

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/16305/46/6. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 29-31. §-ainak az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[29. § 
 

A Kat. 55. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„55. § Ahol jogszabály a polgári védelem hivatásos szerveit, országos parancsnokot, 
megyei, fővárosi parancsnokot, körzeti polgári védelmi parancsnokot, polgári védelmi 
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kirendeltség vezetőt, országos, megyei, fővárosi parancsnokságot, polgári védelmi 
körzetparancsnokságot, kirendeltséget említ, ezen a továbbiakban a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és annak vezetőjét, megyei (Repülőtéri) 
katasztrófavédelmi, fővárosi polgári védelmi igazgatóságot, polgári védelmi kirendeltséget 
és azok vezetőit kell érteni.” 

 
30. §  

 
A Kat. 56. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„56. § Ahol jogszabály a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságot, megyei 

tűzoltóparancsnokságot, Repülőtéri Tűzoltóparancsnokságot, illetőleg BM Tűzoltóság 
országos 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.” 

 
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/16305/46/7. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat Harmadik fejezetének az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további fejezetek és §-ok számozása 
értelemszerűen változik) 
 

„[Harmadik fejezet 
 

43. § 
 

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Pvt.) 2. §-
a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
[E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet a szükséghelyzetet [Alkotmány 19. §  

(3) bek. i) pont] el nem érő mértékű, az élet- és vagyonbiztonságot vagy a környezetet 
veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot, amelyet különösen a 
következő események válthatnak ki:] 

 
„g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt 

legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy 
elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy 
az bekövetkezett;” 
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44. § 

 
A Pvt. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  

 
„(3) A polgári védelmi szervezetek összlétszámát a Kormány határozza meg.”  

 
45. § 

 
A Pvt.. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A megyei, fővárosi (központi) rendeltetésű polgári védelmi szervezet 

létrehozásáról a megyei (fővárosi) igazgató javaslatára a megyei közgyűlés elnöke (a 
főpolgármester) egyetértésével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója dönt.” 

 
46. § 

 
A Pvt. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A polgári védelmi kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a belföldi 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakcím) rendelkező magyar 
állampolgár férfiakra 18-55, nőkre 18-50 éves korukig terjed ki (Hvt. 32. §).” 

 
47. § 

 
A Pvt. a következő 43. §-sal egészül ki:  
 
„43. § Ahol e törvény fegyveres erőket említ, azon a Magyar Honvédséget kell 

érteni.”]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/8. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 50. §-ában a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hszt.) 274. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés felvételét 
javasolja: 
 

„50. § 
 

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: 
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[„(3) A fegyelmi eljárás elrendeléséhez ki kell kérni a szakmai felügyeletet ellátó 
katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) véleményét.  

 
(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.”] 

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

katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) véleményét. Ha pedig a katasztrófavédelmi igazgató 
vagy a főigazgató szakmai felügyeleti jogkörébe tartozó ügyben kezdeményezi, a fegyelmi 
eljárást el kell rendelni. 

 
(4) Az önkormányzati tűzoltóparancsnok és helyettesével szemben elrendelt fegyelmi 

eljárásban a vizsgálatot – a (3) bekezdés szerinti kezdeményezésre elrendelt esetben - a 
képviselő-testület, illetve a polgármester kezdeményezése alapján a szakmai felügyeletet ellátó 
katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) által kijelölt személy is lefolytathatja. A vizsgálatba 
ezekben az esetekben az érintett hivatásos katasztrófavédelmi szervek képviselőjét 
mindenképpen be kell vonni.  

 
(5) A katasztrófa védelem állományából megbízott vizsgáló a feladat ellátásával 

összefüggésben a fegyelmi jogkört gyakorló képviselő-testület (polgármester) rendelkezései 
szerint jár el.”” 
 

Megjegyzés: Az előterjesztő az Alkotmányügyi bizottság ülésén a zárószavazás előtti módosító 
indítványát pontosította, ezért az ajánlás ezt a módosított változatot tartalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/16305/46/9. sz. módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 53. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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„Záró rendelkezések 
 

53. § 
 

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba[, ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a Pvt. 8. §-a].” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/10. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

11. Az Előterjesztő az egységes javaslat 54. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[54. § 
 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza: 
 
a) a katasztrófavédelmi bírságra vonatkozó részletes szabályokat; 
b) a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek elleni védekezésben, valamint a 

nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő önkéntes (különleges) mentőszervezetek 
tevékenységének, védekezésbe történő bevonásának szabályait; 

c) a helyreállításhoz és újjáépítéshez e törvény 4. §-ában szabályozott eseti döntés 
alapján biztosított költségvetési források felhasználásának, a kárfelmérésnek, a 
kárenyhítésnek a szabályait; 

d) a nemzetközi katasztrófa- és humanitárius segítségnyújtásban történő 
kormányzati részvétel rendjét, valamint a magyar állampolgárok életét, testi épségét 
külföldön közvetlenül fenyegető katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres 
összeütközések esetén szükséges teendőket, az ilyen helyzetekben követendő eljárást; 

e) az önkormányzati és közigazgatási vezetők, a lakosság katasztrófavédelmi 
felkészítésének követelményeit.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/11. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

12. Az Előterjesztő az egységes javaslat 55. § a), b) és h) pontjának az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok jelölése értelemszerűen 
változik) 
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„55. §  
 

Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza: 
 
[a) a hazai katasztrófák elleni védekezésben, valamint a nemzetközi 

segítségnyújtásban közreműködő önkéntes mentőszervezetek igénybevételének és 
támogatásának részletes szabályait; 

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Szolgálati Szabályzatát;] 
[ c)]  a) a tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatát; 
[d)] b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltóságok 

készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát, és műszaki 
megfelelőségük ellenőrzésének rendjét; 

[e)] c)  a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát; 
[f)] d)  a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési 

Szabályzatot; 
[ g)] e)   a tűzoltósport versenyszabályzatát; 
[ h) a polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezésének rendjét.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/16305/46/12. sz. módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

13. Az Előterjesztő az egységes javaslat 56. §-ában az (1)-(4) bekezdések elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § nem kap bekezdés jelölést)  

 
„56. §  

 
[(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. 

(4) Ahol jogszabály önkéntes tűzoltóságot, illetőleg tűzoltó egyesületet említ, azon 
önkéntes köztestületi tűzoltóságot, önkéntes tűzoltó egyesületet kell érteni. 

 
(5)] Ez a törvény a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja: 
 a) a Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről; 
 b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2003. december 16.) a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK 
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tanácsi irányelv módosításáról, 1.cikk (1) bekezdés, 1. cikk (2) bekezdés b) pont, 1. cikk (4) 
bekezdés, 1. cikk (7) és (8) bekezdés.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16305/46/13. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 

Budapest, 2005. július 4. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 
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