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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. §
Módosítás jellege: módosítás

36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény módosítása

36. §

[(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke (4) bekezdés szerinti
döntéséhez szükséges a megyei,  fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei,
fővárosi védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését
követő 5 napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül”

(2) A Kat. a következő 84. §-al egészül ki:

„84. §

E  törvénynek  az  egyes  közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes
vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  ….  törvénnyel  megállapított  46.  §  (4a)  bekezdését  a

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelettel  kihirdetett
veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke
által még el nem fogadott döntésekre is alkalmazni kell.”]

[(3)] Hatályát  veszti  a  [Kat.  ]katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (5) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. § és a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §; a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése; a 13. §; a 16-22. §; a 24-32. §; a 34. § (2) bekezdése; a 35[. §; a 36. § (3) bekezdése; a
37]-41. § és a 43-49. § 2020. július 1-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az 1. § és a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §; a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése; a 13. §; a 16-22. §; a 24-32. §; a 34. § (2) bekezdése; a 35[. §; a 36. § (3) bekezdése; a
37]-41. §; a 43. §; a 44. § és a 46-49. §-ban foglalt rendelkezéseket a 2020. július 1. napját követően
indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

57. §

E törvény
a) 34. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
[b) 36. § (1) bekezdése az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján,]
c) 53. §-a és 54. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Indokolás 
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A módosító indítvány azt a célt szolgálja, hogy a benyújtott törvényjavaslat eredeti szándékától
eltérően továbbra is az eddigiek szerint lesznek gyakorolhatók a polgármesterek jogosítványai
veszélyhelyzetben.  Az  elmúlt  hetekben  éppen  az  ellenzék  részéről  érték  kritikák  azt  a
gyakorlatot, amely a polgármestereket jogosítja fel arra, hogy veszélyhelyzetben a védekezés
érdekében a képviselő-testület jogaival éljenek.

A most  benyújtott  törvényjavaslat  ezt  a  helyzetet  kívánta  volna  orvosolni.  Mivel  azonban a
szabályozás módosításának szándékával a szabályozás eddigi kritikusai ma már láthatóan nem
értenek egyet, és a bevezetni kívánt szabályozás a veszélyhelyzetben a lehető legszélesebb körű,
pártpolitikai határokra tekintet nélküli összefogásra törekszik, ezért javaslatom eltekint ettől a
módosítástól,  és  a  polgármesterek jogosítványai  a  veszélyhelyzetben továbbra is  az eddigiek
szerint gyakorolhatóak.

A katasztrófavédelemről  szóló  törvény  szerint  veszélyhelyzetben  a  települési  önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A törvénymódosítási javaslat azt
írta volna elő, hogy ilyen esetben a polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlési
elnök döntéséhez szükséges a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása.

2-4. 

Jogtechnikai jellegű módosítások.
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