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Tisztelt Közigazgatási Államtitkár Úr! 
 
 
A katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztésérıl szóló, a Belügyminisztérium és az 
Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság által készített koncepció vonatkozásában – 
fegyelemmel az egészséges környezethez való jogra – a következı észrevételeket teszem: 
 
Irodánk rendkívül fontosnak tartja, hogy –különösen az elmúlt évek természeti, ökológiai 
katasztrófái és súlyos ipari balesetei nyomán – az 1999. évi LXXIV. törvény és az ehhez 
kapcsolódó jelenlegi jogszabályi környezet módosításával, valamint az új jogszabályok 
betartatásával növekedjen a lakosság életének és javainak biztonsága és a természeti és az 
épített környezet biztonsági szintje.  Ezen belül kiemelt fontosságúnak tartjuk a 
katasztrófahelyzetek kialakulási valószínőségének csökkentését, a balesetek és az ennek 
nyomán kialakuló veszélyhelyzetek, környezetszennyezés megelızését. 
 
ad I. pont elsı bekezdés  
Tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelmi szervezetnek nincs jogalkotási hatásköre 
javasoljuk pontosítani a következı mondatot,: „Ez jelentısen növelné a katasztrófavédelem 
jelentıségét és mozgásterét a minısített idıszakhoz kapcsolódó jogalkotás területén.” 
 
ad I/a) pont 
Támogatjuk azt az elképzelést, hogy, az ipari balesetek bekövetkezésének csökkentése 
érdekében a szabályozás terjedjen ki olyan ipari tevékenységre is, ahol a veszélyes anyagok 
mennyisége nem haladja meg a Seveso II. Irányelvnek megfelelı számítással kapott ún. alsó 
küszöbértéket. Azt, hogy ez a szigorúbb nemzeti szabályozás a Seveso II. Irányelv által 
meghatározott küszöbérték fele legyen, hatástanulmánnyal szükséges megalapozni. 
Felmerül ugyanakkor annak az igénye is, hogy nemcsak a Seveso II. Irányelv által 
meghatározott ipari tevékenységekre terjedjen ki a szabályozás, hanem olyan más anyagokra 
és tevékenységekre is, melyek eddig nem tartoztak az Seveso II. Irányelv hatálya alá. Így pl. 
az ajkai timföldgyár vörös iszap tározójának kiömlésével kapcsolatos ipari szerencsétlenség 
fı veszélyforrását jelentı nátriumhidroxid, vagy a balatonfőzfıi veszélyes hulladéklerakóban 
keletkezett tőz kapcsán maga a technológia és az annak alkalmazása során ártalmatlanított 



 2 

anyagok. Felhívjuk figyelmet az olyan új technológiákkal kapcsolatos veszélyek felmérésének 
fontosságára is, mint például az egyre terjedı, úgynevezett „nano” anyagok és „nano” 
technológiák.  
A koncepció által becsült, az üzemeltetıi költségek számításának alapját a megküldött anyag 
nem részletezi. A tervezet a védelmi terv készítésének költsége és az összesített kiadás 
üzemeltetıi szinten 2011-re becsült összege alapján számolható, hogy a koncepció 100-500 új 
védelmi terv készítésére kötelezett ipari szereplıvel kalkulál, ugyanakkor ennek 
megfalapozására a tervezet nem tartalmaz adatokat. Kiemelten fontos, hogy a jogszabályok 
módosítása elıtt sor kerüljön hatásvizsgálatra annak érdekében, hogy a szigorítás úgy érje el a 
célját, hogy eközben a hazai ipar versenyképessége ne romoljon. 
Támogathatónak tartjuk, hogy a szankciórendszer kiegészüljön a katasztrófavédelmi bírság 
alkalmazásának lehetıségével, ugyanakkor a bírság bevezetésének hatásait is szükséges 
elızetesen felmérni.  
 
ad I/e) pont 
Az iparbiztonsági felügyelet (koordinatív szerepkörrel) tervezett felállítása csak abban az 
esetben javasolható ha valóban intézményes garanciák biztosítják, hogy az nem veszi át az 
ágazati biztonsági szakterületek hatósági tevékenységét. Általában is óvatosságot javaslunk a 
katasztrófavédelem hatáskörének bıvítésében, mivel e szervezetnek nincsenek meg 
szükségszerően a szakmai kompetenciái más hatóságok felügyeletére, munkájának 
irányítására. Az árvízi védekezés esetében a védekezés hatékonyságát veszélyeztetné ha a 
szakmailag felkészült vízügyi szervezet döntési jogkörét a katasztrófavédelmi szervezet 
gyakorolná. 
 
ad II/b) pont  
Egyetértünk azzal, hogy veszélyhelyzetben a katasztrófavédelmi hatóságok lehetıséget 
kapjanak arra, hogy határozattal kötelezzék a lakosságot házaik elhagyására és e határozat 
végrehajtásáról a rendvédelmi szervek gondoskodhassanak, ugyanakkor a lakosság elsısorban 
azért nem akarja elhagyni a házát, mert a katasztrófa sújtotta térségekben elszaporodnak a 
házukat elhagyó lakók sérelmére elkövetett lopások. A kitelepítési határozattal egyidejőleg 
gondoskodni kell a hátrahagyott értéktárgyak védelmérıl, a rendvédelmi szerveknek garanciát 
kell nyújtaniuk a lopások megakadályozására 
 
ad II/d) pont 
A koncepció következetesen összemossa az árvizek esetén szükséges árvízvédelmi 
védekezéssel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve a felelısségi 
köröket. Az árvízi védekezés irányításáért állami védvonalon a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok, önkormányzati védvonalak esetén a polgármester felel. Az ehhez kapcsolódó 
katasztrófavédelmi feladatok ellátása pedig a katasztrófavédelem területi szerveinek feladata. 
Szükségesnek tartjuk a koncepcióban megjeleníteni, hogy melyek azok a konkrét ismeretek, 
melyekkel a védelmi referenseknek rendelkezniük kell, amennyiben az az árvízi védekezést is 
érinti, szükséges a felelıs szervezetrendszer feltüntetése és bevonása a képzésbe. 
 
ad II/e) pont 
Az Országgyőlés 2003-ban fogadta el a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alapról szóló törvényt, mely alap létrehozása óta lényegében nem mőködik, 
mivel az érintettek nem teljesítenek befizetést. Szükségesnek tartjuk annak vizsgálatát és a 
koncepció erre vonatkozó kiegészítését, hogy milyen eszközökkel lehet hatékonnyá tenni az 
Alap mőködését. 
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A tervezetben nem különül el megfelelıen az árvíz, illetve a természeti katasztrófák okozta 
károk kezelése (esetleges állami kártalanítási kötelezettség), illetve az ipari katasztrófák által 
okozott károk kezelése (nincs állami helytállási kötelezettség), mely esetben a katasztrófa 
okozója tartozik felelısséggel a bekövetkezett károk vonatkozásában. E tekintetben anyagi 
alapot hivatott nyújtani a környezetvédelmi biztosítékadás rendszere, mely a végrehajtási 
rendelkezések hiánya miatt jelenleg szintén nem mőködik, illetve a bányászati hulladékkezelı 
létesítmény vonatkozásában szükséges pénzügyi biztosíték intézménye. 
A tervezet szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a megelızésre, mely „magában foglalja az 
ártéri (ártér, hullámtér, árvízzel nem csak katasztrófaesetben fenyegetett terület) és belvizes 
területeken lévı (lakossági, állami, önkormányzati) ingatlanok esetében az építései szabályok 
újragondolását is.”  
A tervezet nem határozza meg kellı konkrétsággal, mit ért az építési szabályok 
újragondolásán (ld. pl. építési tilalom), illetve, hogy a szabályok változása esetén milyen 
módon kívánja kezelni az ártérbe épült ingatlanok problémáját (pl. kisajátítás, ingatlancsere). 
Szükséges a konkrét jogi és egyéb eszközök megfogalmazása. 
 
ad II/f/a.) pont 
A tervezet szerint a „jogszabályi rendelkezések biztosíthatják, hogy a jövıben többfunkciós és 
idıálló életvédelmi építmények épülhessenek a nagyvárosainkban.” Ez a megfogalmazás nem 
kellıen konkrét. Amennyiben az elıterjesztı szándéka, hogy ilyen jellegő épületek épüljenek, 
azt kijelentı módban, kötelezı elıírásként kell megfogalmazni, valamint szükséges a 
kapcsolódó költségek felmérése, illetve a szükséges források megjelölése is. 
 
ad II/f/b.) pont 
„A hatályos szabályozásból törölni kell a magántulajdonú ingatlanokra vonatkozó életvédelmi 
építmények létesítésére és fenntartására elıírt követelményeket.” 
Javasoljuk a konkrét jogszabályi hely feltüntetését a tervezetben. 
Az óvóhelyrendszer és a kommunikációs technológiák fejlesztésével kapcsolatos 
megállapításokat javasoljuk kiegészíteni a fejlesztéshez szükséges költségek és a források 
megjelölésével. 
 
ad III/d) pont 
A tervezet ismételten összemossa az árvizek esetén szükséges árvízvédelmi védekezéssel és a 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve a felelısségi köröket. Javasoljuk ezek 
egyértelmő megjelenítését a koncepcióban. 
 
ad III/e) pont 
A koncepció szerint súlyosabb büntetést kell kilátásba helyezni a lakosság által a katasztrófa 
miatt elhagyott területeken, azért, hogy a „lakosság hátrahagyott vagyona büntetıjogi 
védelem alá kerüljön”. 
Javasoljuk a pontosabb megfogalmazást, tekintettel arra, hogy a lopás – függetlenül az 
elkövetés helyszínétıl – jelenleg is büntetendı cselekmény. 
 
IV/a) 
A veszélyhelyzetet megelızı idıszak jogintézményének és az ágazatközi vezetı irányító 
szerepének megteremtése vonatkozásában felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos jogi 
szabályozás szerint az árvízi védekezés irányítása vonatkozásában a jelenlegi rendszer 
megfelelıen szabályozott, felelısségi körök tisztázottak. Egy elsıfokú vagy másodfokú 
védekezésnél a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok saját hatáskörben járnak el, ilyen 
alacsony védekezési fokozat esetén nem indokolt külsı beavatkozás az irányításba.  
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A koncepció szerint „a veszélyhelyzetet megelızı idıszak bevezetésével több idı áll majd 
rendelkezésre az események kezelésének központi szintő koordinációjára”. A hatályos 
szabályozás szerint az árvízi védekezés esetén a folyók vízszintjéhez igazodóan fokozatok 
kerülnek bevezetésre (elsıfok, másodfok, harmadfok. rendkívüli védekezési fokozat). Még 
harmadfokú védekezés esetén sem indokolt az irányítás központosítása, tekintettel a területi 
szervek felkészültségére és a hatályos jogszabályi rendelkezésekre.  
Mindezekre tekintettel a védekezés hatékonyságának megırzése érdekében veszélyhelyzetet 
megelızı idıszak jogintézményének megfelelı definiálása szükséges, az egyes ágazati 
hatáskörök érintetlenül hagyásával. 
 
ad IV/b)/1. 
A vízitársulatok szerepének növelése vonatkozásában javasoljuk a 2010 folyamán 
megszüntetett érdekeltségi hozzájárulás visszaállítását (a vidékfejlesztési tárca bevonásával) a 
társulatok tevékenységének finanszírozhatósága érdekében. 
 
ad IV/b)/3. 
A tervezet szerint a vízgazdálkodási törvény módosítása során kívánja rögzíteni a 
Belügyminisztérium a nagyvízi meder fogalmát. Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodásról 
szóló törvény módosításának elıkészítése a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe 
tartozik, javasoljuk e tárca társelıterjesztıként való feltüntetését az elıterjesztésben. 
A 3. pont utolsó bekezdése a hatályos szabályozáshoz képest nem tartalmaz új információt, 
illetve változtatást. 
 
Kérem észrevételeim elfogadását. 
 
 
Budapest, 2010. december „    ” 

Üdvözlettel:  
 

 
Dr. Fülöp Sándor 

a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


