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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Gazdasági bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, valamint Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. 
törvény módosításáról szóló T/18106. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/18106/6-17. számú módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
Kat.: A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény  
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Az Előterjesztő benyújtó levele alapján a törvényjavaslat, valamint a módosító 

indítványok elfogadásához az Alkotmány 19/D. és 19/E. §-ának (3) bekezdése, illetve 35. §-
ának (3) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” 
szavazata szükséges. 
 
 
 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. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Kat. 3. § a) 
pontjának a 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.) 3. §-ának a−c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek/:  

 
[E törvény alkalmazásában:] 

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

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

Indokolás: Lásd a T/18106/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Kat. 3. § b) 
pontjának a 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.) 3. §-ának a−c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/  

 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
„b) Biztonsági elemzés: az üzemeltető által készített dokumentum, amely 

tartalmazza a veszélyes ipari üzem 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 –  a lehető 
legteljesebb mértékben – azonosította, illetőleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek kockázatát elemezte és értékelte. A dokumentumnak elegendő információt kell 
szolgáltatnia a hatósági, szakhatósági vélemények kialakításához.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18106/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Kat. 3. § c) 

pontjának a 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.) 3. §-ána5k a−c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/  

 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
„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 biztonsága, megbízhatósága. Rendelkezik működőképes belső védelmi 
tervvel. A jelentésnek elegendő információt kell szolgáltatnia a külső védelmi tervek 
elkészítéséhez és a hatósági, szakhatósági vélemények kialakításához.” 

 
Indokolás: Lásd a T/18106/12. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Kat. 3. § m) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Kat. 3. §-ának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
„m) Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül, [meghatározott] 

rendkívüli körülmények között [jelentkező] bekövetkező egészség-, illetve 
környezetkárosító hatás valószínűsége.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18106/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Kat. 3. § ö) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A Kat. 3. §-a a következő ö) ponttal egészül ki: / 
 
„ö) Működő veszélyes ipari üzem jelentős bővítése: a veszélyes ipari üzemben jelen 

lévő veszélyes anyagok tervezett mennyisége [a legutóbb beadott biztonsági jelentésben 
illetve biztonsági elemzésben] a működési engedélyben meghatározott mennyiséget 
legalább 25%-kal meghaladja, függetlenül attól, hogy hányszor történt bővítés.”  
 

Indokolás: Lásd a T/18106/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésében a Kat. 3. § p) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Kat. 3. §-ának p−s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: / 
 
[E törvény alkalmazásában:]  
 
„p) Rendkívüli esemény: a veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerű működés 

és/vagy nem várt esemény 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.” 
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Indokolás: Lásd a T/18106/7. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésében a Kat. 3. § r) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Kat. 3. §-ának p−s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: / 
 
[E törvény alkalmazásában:]  
 
„r) Súlyos [káresemény] baleset: az emberek életét, egészségét és környezetét, 

anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító olyan esemény, amelynek 
következményei az erre szervezett erőkkel elháríthatók, felszámolhatók és nem igénylik a 
katasztrófa esetére vonatkozó különleges intézkedések bevezetését.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18106/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésében a Kat. 3. § s) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Kat. 3. §-ának p−s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: / 
 
[E törvény alkalmazásában:]  
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„s) Üzemeltető: bármely gazdasági társaság, természetes vagy jogi személy, 
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki [vagy amely] veszélyes ipari 
üzemet vagy [veszélyes] létesítményt működtet, vagy [alapszabály, alapító okirat, illetve 
szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes ipari üzem működésére] 
felelősségét a veszélyes ipari üzem, üzemeltetésért törvény, vagy szerződés az üzemeltető 
mellett előírja.”  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén az indítvány nyelvtani pontosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/18106/16. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésében a Kat. 3. § zs) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(6) A Kat. 3. §-ának zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„zs) Dominóhatás: a veszélyes ipari üzemben vagy annak létesítményében 

[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.”  
 

Indokolás: Lásd a T/18106/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Göndör István képviselő a törvényjavaslatban a következő nyelvtani 
pontosítások átvezetését javasolja: 
 

1. A törvényjavaslat 1. § (3) és (6) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
/(3) A Kat. 3. §-a a következő ö) ponttal egészül ki:/ 
 
„ö) Működő veszélyes ipari üzem jelentős bővítése: a veszélyes ipari üzemben jelen 

lévő veszélyes anyagok tervezett mennyisége a legutóbb beadott biztonsági jelentésben, 
illetve biztonsági elemzésben meghatározott mennyiséget legalább 25%-kal meghaladja.” 
 

/(6) A Kat. 3. §-ának zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

„zs) 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 megnöveli vagy a 
bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit 
súlyosbítja.” 

 
 
2. A törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében a Kat. 4. § (3) bekezdés e) pontja a 

következők szerint módosul: 
 

/(2) A Kat. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/(3) A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki: / 
 
„e) a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó 

hulladékok, meddők feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derítő- és [ülepítő 
medencét] ülepítőmedencét 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,” 
 
 

3. A törvényjavaslat 5. §-ában a Kat. 31. § (2) bekezdés c) pontja a következők 
szerint módosul: 
 

/A Kat. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

/(2) Az üzemeltető a hatóság számára köteles haladéktalanul bejelenteni / 
 
„c) a működő veszélyes ipari üzem jelentős bővítését vagy ha a veszélyes ipari 

üzem, veszélyes létesítmény, [tároló berendezés] tárolóberendezés vagy a technológiai 
eljárás[;], vagy az alkalmazott veszélyes anyagok jellege, vagy fizikai tulajdonsága a 
biztonságra kihatóan lényegesen megváltozik.” 
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4 A törvényjavaslat 11. §-ában a Kat. 38. § (3) bekezdés a) pontja a következők 
szerint módosul: 
 

/A Kat. 35−38. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
/(3) A hatóság elrendelheti az üzemeltető költségére és veszélyére / 

 
„a) a Rendőrség közreműködésével – külön jogszabály szerint – a veszélyes ipari 

üzemben foglalkoztatott vagy annak területén lévő személyeknek a veszélyes ipari üzem 
területére történő belépésének, illetve az [ott tartózkodásának] ott-tartózkodásának 
megtiltását, a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény helyiségeinek lezárását és ennek 
hatósági pecséttel történő hitelesítését,” 
 

Indokolás: Lásd a T/18106/13., 14., 15. 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

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 

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 

 


