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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés  Honvédelmi és  rendészeti  bizottsága  – az egyes  házszabályi  rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes belügyi tárgyú
törvényeknek  az  Alaptörvény  kilencedik  módosításával,  valamint  a  védelmi  és  biztonsági
tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
szóló  T/17054. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő. 

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - 2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 11. 
pont
Módosítás jellege: módosítás 

5. §

(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 3. § 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)
„11. Kiterjedt káresemény: olyan védelmi és biztonsági esemény, amelynek kezelése során
elengedhetetlen az élet-  és  vagyonbiztonság megóvása érdekében  [az eseménykezelésben
érintett  szervezetek  azonnali,  összehangolt  reagálása;  az  eseménykezelés  ]a
katasztrófavédelem, mint  elsődleges  beavatkozó  irányításával  [valósul  meg,  amelynek
ágazati  koordinációs  hatásköre]az  eseménykezelésben  érintett  szervezetek  azonnali,
összehangolt  reagálása a  védelmi  és  biztonsági  igazgatás  központi  [szerve]szervének
koordinációs [tevékenységének a]tevékenysége megkezdéséig[ terjed ki].”



 
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2011. évi CXXVIII. törvény 19. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

8. §

A katasztrófavédelemről  és  a  hozzá kapcsolódó egyes  törvények módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII. törvény 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  A  megyei  közgyűlés  elnöke,  a  főpolgármester  és  a  polgármester  a  katasztrófavédelmi
feladatok e törvényben meghatározott végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás 

12. §

A katasztrófavédelemről  és  a  hozzá kapcsolódó egyes  törvények módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII. törvény 80. §-a a következő [t]j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„j) a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fejlesztésével, valamint a katasztrófák miatti
veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatokat.”

[„t) a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség fejlesztésével, valamint a katasztrófák
miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatokat.”]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás 

14. §

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

[a)]1. 1.  §  (2)  bekezdésében a „katasztrófaveszélyt”  szövegrész helyébe a  „kockázatokat”
szöveg,
[b)]2. 3. § 29. pontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
[c)]3. 5. alcím címében a „Kormányzati” szövegrész helyébe az „Ágazati” szöveg,
[d)]4. 7. §-ában a „kormányzati” szövegrészek helyébe az „ágazati” szöveg,
[e)]5. 34. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
[f)]6. 35. § (4) bekezdésében az „üzemzavarral” szövegrész helyébe az „eseménnyel” szöveg,
[g)]7. 35. § (5) bekezdés c) pontjában az „üzemzavarral” szövegrész helyébe az „eseménnyel”
szöveg,
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[h)]8. 35. § (10) bekezdés e) pontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény”
szöveg,
[i)]9. 35.  §  (10)  bekezdés  f)  pontjában  az  „üzemzavarról”  szövegrész  helyébe  az
„eseményről” szöveg,
[j)]10. 36. §-ában az „üzemzavarok” szövegrész helyébe az „események” szöveg,
[k)]11. 42. § a) pontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
[l)]12. 42. § b) pontjában az „üzemzavarban” szövegrész helyébe az „eseményben” szöveg,
[m)]13. V.  Fejezet  címében  a  „KATASZTRÓFAVESZÉLY ÉS  A VESZÉLYHELYZET”
szövegrész helyébe a „KITERJEDT KÁRESEMÉNY” szöveg,
[n)]14. 19.  alcím  címében  a  „katasztrófaveszély”  szövegrész  helyébe  a  „kiterjedt
káresemény” szöveg,
[o)]15. 43.  §  (1)  bekezdésében  a  [„katasztrófaveszély”]„9.  pontjában  meghatározott
katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a [„kiterjedt]„11. pontjában meghatározott kiterjedt
káresemény” szöveg és az „ellátása keretében” szövegrész helyébe az „ellátása, koordinálása
keretében” szöveg,
[p)]16. 43.  §  (4)  bekezdésében  a  „katasztrófaveszély”  szövegrész  helyébe  a  „kiterjedt
káresemény” szöveg,
[q)]17. 71. § (7a) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
18.  71.  §  (7a)  bekezdésében  a  „közbiztonsági”  szövegrész  helyébe  a  „védekezéssel
összefüggő feladatokban közreműködő önkormányzati” szöveg,
[r)]18. 71. § (8) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
[s)]19. 72. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében a „Katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a
„Kiterjedt káresemény” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás 

20. §

E törvény 
b) 11. §-a, 14. § [q)–s)]17-20. pontja, valamint 15. § d)–f) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk
(5) és (6) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül. 

II. rész

Módosítópont sorszáma: 6.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás 

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
5. § (4) bekezdés - 2011. évi CXXVIII. 
törvény 3. § 34. pont

…szembeni [ellenállóképesség]ellenálló 
képesség: …

2.
7. § - 2011. évi CXXVIII. törvény 5. § k) 
pont

…szembeni [ellenállóképesség]ellenálló 
képesség fejlesztésével…
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Indokolás 

1. A szabályozás logikai és terminológiai egységét biztosítani hivatott szövegpontosítás.
2. A szabályozás logikai és terminológiai egységét biztosítani hivatott szövegpontosítás.
3. Jogszabályszerkesztési és nyelvhelyességi célú szövegpontosítás.
4. A normaszöveg koherenciáját,  valamint a jogszabályszerkesztési  követelmények maradéktalan
érvényesülését biztosítani hivatott szövegpontosítás.
5. A normaszöveg belső koherenciáját biztosítani hivatott, technikai jellegű szövegpontosítás.
6. Nyelvhelyességi célú szövegpontosítás.
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