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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18106 . számon előterjesztett, A katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos

balesetek elleni védekezésről szóló 1999 . évi LXXIV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 28-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 .
§ (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő jelenlévő képviselője a Kormány normaalkotási
kötelezettségét emelte ki. Elmondta, hogy a törvényjavaslat benyújtását
Magyarország jogharmonizációs kötelezettségének teljesítése is indokolja, mivel
a tavaszi szélesebbkörü törvénymódosítás nem tett teljes körűen annak eleget .
Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2003/105/EK Irányelv - amely módosította a
Seveso II . Irányelvet - a tagállamok számára 2005 . július 1-jéig biztosított
határidőt azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatályba
léptetéséhez, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Irányelvnek megfeleljenek.
Kitért továbbá arra, hogy egyes módosításokat a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény 2005 . november
1 fiei hatályba lépése is indokolja . Kihangsúlyozta azt is, hogy a benyújtott
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törvényjavaslat tartalmazza a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a súlyos ipari
balesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések módosítását is . A bizottság
feladat- és hatásköréből adódóan az Előterjesztő képviselője ismertette az
adatkezelésre, a kötelező tájékoztatásra és a biztonsági jelentések nyilvánosságára
vonatkozó, tervezett rendelkezéseket is .

Kérdésként hangzott el az Előterjesztő felé, hogy a frakcióegyeztetéseken
milyen vélemények alakultak ki, illetve arra, hogy az Előterjesztés bírja-e a négy
parlamenti párt támogatását .

A bizottság megnyugvással vette tudomásul az Előterjesztő válaszát, mely
szerint az Előterjesztés négypárti konszenzussal kerülhet elfogadásra, mivel bírja
a frakciók támogatását .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasnak
tartotta . (15 i)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . november 28 .

Szászfalvi L zló
a bizottság elnöke
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