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Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/3499.
számú törvényjavaslathoz a Honvédelmi és rendészeti bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 96. §-a a következők szerint módosul:

„96. § Az Lt. 73 . (1) bekezdése a következő aa)	 ésbb) pont[tal]okkal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„aa) a veszélyes áruk légi szállításra történő előkészítésére, valamint a légi úton beérkezett
veszélyes áruk nem közvetlenül légi úton történ ő továbbítására vonatkozó jogszabályi
előírások betartásának a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által végzett ellenőrzésére és
bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályait, továbbá az e törvény alapján az egye s
szabálytalanságokért a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabható bírságok összegét ,
valamint a bírságolással összefügg ő hatósági feladatok általános szabályai t
bb)a légiközlekedés tekintetében az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák azonosítás
kritériumrendszerének, kritikus infrastruktúrává történ ő kijelölésnek, érzékeny információ
védelmének ka • csolattartás és 'elentéstételi kötelezettsé • ek rendének valamint euró • a i
kritikus infrastruktúra kijelölése esetén annak védelmének, a kritikus infrastruktúrákr a
vonatkozó előírások ellenőrzési rendjének, az el őírások megsértése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények részlet szabályait .'

2. A törvényjavaslat 163. §-a a következők szerint módosul:

„163. § A Vkt. 88 . (1) bekezdése a következő m)	 ésn) pont[tal]okkal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a Kormány]

„m) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk belvízi szállításának
ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályainak, továbbá az egye s
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szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegének, valamint a bírságolással összefügg ő
hatósági feladatok általános szabályainak,
n)a víziközlekedés tekintetében az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák azonosítá s
kritériumrendszerének, kritikus infrastruktúrává történő kijelölésnek, érzékeny információ
védelmének, kapcsolattartás és jelentéstételi kötelezettségek rendjének, valamint európa i
kritikus infrastruktúra kijelölése esetén annak védelmének, a kritikus infrastruktúrákra
vonatkozó előírások ellenőrzési rendjének, az el őírások megsértése esetén alkalmazhat ó
jogkövetkezmények részlet szabályainak"

[rendeletben történő megállapítására .]"

3. A törvényjavaslat 167. §-a a következők szerint módosul:

„167. § A Vtv. 88 . § (1) bekezdése n)	 és o) pont[tal]okkal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„n) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által lefolytatott eljárások során a veszélyes áruk vasút i
szállításának ellenőrzésére és bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályait, továbbá a z
egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegét, valamint a bírságolással összefüggő
hatósági feladatok általános szabályait ,
o) a vasúti közlekedés tekintetében az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák azonosítá s
kritériumrendszerének, 	 kritikus infrastruktúrává történő kijelölésnek, érzékeny informáci ó
védelmének kapcsolattartás és elentéstételi kötelezettségek rendének valamint európai kritiku s
infrastruktúra kijelölése esetén annak védelmének, a kritikus infrastruktúrákra vonatkoz ó
elő írások ellenőrzési rendjének, az előírások megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
részlet szabályait ”

[rendeletben állapítsa meg.]”

4. A törvényjavaslat új 173. §-sal és az azt megelőző új 69. címmel egészül ki, a tovább i
címek és §-ok számozása értelemszer űen változik :

„69. A közúti közlekedésr ő l szóló 1988 . évi I . törvény módosítása

173. A közúti közlekedésrő l szóló 1988 . évi I . törvény 48 . (3) a) pontja 32. ponttal e észül
ki

[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]

„32. a közúti közlekedés tekintetében az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák
azonosítás kritériumrendszerének, kritikus infrastruktúrává történő kijelölésnek, érzékeny
információ védelmének, kapcsolattartás és jelentéstételi kötelezettségek rendjének, valamin t
európai kritikus infrastruktúra kijelölése esetén annak védelmének, a kritikus infrastruktúrákr a
vonatkozó előírások ellenőrzési rendjének, az el őírások megsértése esetén alkalmazhat ó
jogkövetkezmények részlet szabályait ”

[rendeletben állapítsa meg,]”
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Indokolá s

A kritikus infrastruktúrák vonatkozásában két ágazat van megjelölve érintett területként az
európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kelölésér ől, valamint védelmük javítása
szükségességének értékelésér ől szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvben .
Mind az energia, mind pedig a közlekedés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felel ősségi
körébe tartozik. Az energia ágazat esetében, a T/3499 számú törvénytervezetben, a
felhatalmazó részek az ágazati törvények módosításaként szerepelnek, így az energia ágazat
esetén, a Kormány felhatalmazása a részletszabályok megállapítására, megoldott .

A fentiek alapján szükséges, hogy az Irányelvben azonos fontossággal kezelt területek esetén ,
a részletszabályok megállapítására vonatkozólag azonos megoldás születhessen, biztosítva
ezáltal a Kormány részletszabály megállapításának lehetőségét .

Budapest, 2011 . augusztus 25 .

	 ),:	 )1. . .

Dr. Kocsis Máté
elnök
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