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módosító javaslat
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a T/985. számú, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 . évi XXXI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 24. §-át a következőképpen javasolom módosítani :

„E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti :
a) a Ttv. 4. §-ának f) pontja, 14 . §-át megelőző cím, [24/A. §-a,] 45 . §-a, 47. §-ának (3),
valamint (5) bekezdése, a 48 . §-ának (2), valamint (4) bekezdése,
b) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004 . évi XXIX . törvény 42 . §-a, 43. §-ának (2) bekezdése,
c) a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2005 . évi I . törvény 40 . §-a,
d) az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005 . évi XLVII. törvény 36 . §-a,
e) a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005 . évi XCVI .
törvény 4-7. §-a, 9 . §-a, 11 . §-a és 18 . §-a."

2. A törvényjavaslat következő új 13 . §-sal egészül ki, és az ezt követő §-ok számozása
értelemszerűen változik :

„13 . ~ (1) A Ttv .24/A . -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép :
„A központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének irányító tevékenysége"

(2) A Ttv .24/A.§-a felvezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép :
„24/A.$ A központi katasztrófavédelmi szerv vezetője""



Budapest, 2006 . október 17 .

Indokolás

A módosítás révén hatályban marad a tűzvédelmi törvény 24/A. §-a, mert az ÖTM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának a tűzoltóságokkal kapcsolatos irányítói
tevékenysége vonatkozásában törvénymódosítás nem javasolt . A hatályos tűzvédelmi törvény
alapján a főigazgató szakmai irányító tevékenysége kiterjed a tűzoltóság egységeinek tűzoltási
és műszaki mentési feladatokra való közvetlen utasítás adásra, az ezzel kapcsolatos
felkészítésre, jelentéstételre, működési területük elhagyására, rendkívüli készenléti
szolgálatuk elrendelésére, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok
költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatainak koordinálására . A minősített helyzeteket el
nem érő események során a rendelkezésre álló tűzoltó erők, eszközök átcsoportosítására a
főigazgató jogosult, amely a leggyorsabb mód a helyzetek kezelésére . A tűzoltásban, a
műszaki mentésben a területvédelmi elv érvényesül : nem rendelkezik minden település saját
tűzoltósággal, egy tűzoltóság több település védelmét látja el . Az árvízi védekezés is jól
példázta ezt az esetet.
A gyakorlati indokok mellett jogi érvek is felhozhatók a tűzvédelmi törvény 24/A . §-ának
hatályban tartására . A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999 . évi LXX1V. törvény
a tűzoltóságok feletti szakmai felügyeleti jog tartalmát nem határozza meg, amely hiányát a
tűzvédelmi törvény 2005 . évben hatályba lépett módosítása pótolta . A tűzvédelmi törvény
24/A . §-ában foglalt irányítói jogkörök a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakmai,
törvényességi kontrollját biztosítják, amely a magasabb szintű tevékenység végzéséhez
elengedhetetlenül szükséges . A törvényi szintű szabályozás indoka éppen az volt, hogy az
állami szerveknek az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felügyeleti jogköre a
jogszabályok hierarchiájában legmagasabb szinten lévő jogszabályban nyerjenek szabályozást
garantálva, hogy az önkormányzatiság semminemű sérelme ne vetődhessen fel. Ha ezek a
rendelkezések törvényi szintről kikerülnek, szakmai viták sokaságát vonhatják maguk után .

Az 1 . pontban foglalt módosító javaslat elfogadása esetén a 24/A.§-ban is érvényesíteni kell a
törvényjavaslatban alkalmazott, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgatójára vonatkozó elnevezés használatát .

Ecsődi László

	

Dr. ..Buz Péter
MSZP MSZP
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