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Az előadás tartalma:

1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos 
tevékenységek (felderítés, azonosítás, 
engedélyezés, szankcionálás)engedélyezés, szankcionálás)

2. Kritikus infrastruktúra védelem
3. Veszélyes anyagok szállítása



1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos 
tevékenységek (felderítés, azonosítás, 
engedélyezés, szankcionálás)

2. Kritikus infrastruktúra védelem
3. Veszélyes anyagok szállítása



Mióta ember él a földön, örökös harcot kénytelen fo lytatni a 
természet er őivel. 

A tudományos-technikai forradalom újabb veszélyeket  is hozott. 



A XX. században, különösen annak második felében hihetetle nül
megnőtt földünk népességének, a civilizációs katasztrófák általi
veszélyeztetettsége.

A civilizációs katasztrófák közé tartoznak: ipari balesetek, szállítási
balesetek, terrorcselekmények…stb .



Korunk egyik legdinamikusabban fejl ődő ipara a vegyipar .
Ennek köszönhet ő, egyre nagyobb mennyiségben használnak
veszélyes vegyi anyagokat.

Ezen anyagok azonban a katasztrófa, a pusztítás lehet őségét is
magukban hordozzák. Ezt igazolják az elmúlt fél évszázadba n
bekövetkezett súlyos ipari balesetek .



1976. augusztus 10.: Az észak-olaszországi Seveso
Egy svájci tulajdonban lév ő vegyigyárban robbanás történt,
melynek következtében mérgez ő gázok szennyezték a környez ő

lakóterületeket.

Becslések szerint  
2,5 kg dioxin került a 
levegőbe. levegőbe. 

Ez a mennyiség 
120 000 ember 
mérgezéséhez vagy 
halálához vezethet.



1984. december 3. Közép-India, Bhopal
A vegyipar történetének eddigi legtöbb emberáldozatot köv etelő
katasztrófája következett be.

A katasztrófát a kiszabadult 
metil-izocianid okozta.

A mérgez ő gőzfelhő rövid id ő 
alatt kiterjedt, és fokozatosan 
rátelepedett a városra. rátelepedett a városra. 

Csaknem 3 000 ember esett 
áldozatul.

A vizsgálatok megállapították, hogy a nem körültekint ő tervezés , a
szakszer űtlen m űködtetés , az emberi felel őtlenség , az elégtelen
felkészülés és technikai hibák okozták a bhopali vegyi katasztrófát.



A súlyos ipari balesetek kialakulásának okai

 



•Seveso II. irányelv ~ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek veszélyeinek ellen őrzéséről szóló 96/82/EK Tanácsi 
Irányelv 

•Seveso II. irányelv módosítása ~ 2003/105/EK Iránye lv

Uniós és Nemzetközi jogszabályok

Az irányelv célja :Az irányelv célja :
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek

- megelőzése,
- továbbá az emberre és a környezetre való hatásaik
csökkentése

Magyarország 1992. március 18-án írta alá az Egyezményt
Helsinkiben, mely 2000. április 19-én lépett hatályba. Ezáltal
Magyarország az Egyezmény Részesévé vált.



• a katasztrófavédelemr ől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény

• a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek ellen i
védekezésr ől szóló 219/2011. (X.20.) Korm . Rendelet

• a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a
katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésér ől és visszatérítésér ől
szóló 208/2011. (X. 12.) Korm . rendelet

• a katasztrófavédelemr ől és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm . Rendelet

• Az igazgatási szolgáltatási díj mértékér ől, szóló 51/2011.
(XII. 21.) BM rendelet



a katasztrófavédelemr ől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló, 2011. évi CXXVIII. törvény 25.  

25. (4) A hatóság a IV. fejezet hatálya alá tartozás megállap ítása
céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatá sra
kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellen őrzést tarthat.

A törvény IV. fejezetének hatálya kiterjed 

- a Magyarország területén m űködő veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemekre,
- veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekre ,
- küszöbérték alatti üzemekre, valamint
- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
megelőzésében, az ellenük való védekezésben érintett közigazgatási
szervekre és gazdálkodó szervezetekre, helyi önkormányza tokra,
természetes személyekre.



A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki:

a) az atomenergia alkalmazásával összefüggésben meghatározott 
tevékenységekre , jogosultságokra és kötelezettségekre,

b) a veszélyes anyagok nak a veszélyes üzemen kívüli közúti, vasúti, 
légi vagy vízi szállítására,

c) ásványi nyersanyagok feltárásával, kitermelésével és 
feldolgozásával kapcsolatos föld alatti, külszíni v agy fúrólyukas 
bányászati tevékenységekre, kivéve az ásványi nyersanyagok vegyi vagy 
termikus feldolgozását, tárolását, ha annak során a külön jogszabályban 
meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségű veszélyes anyag jelen van,

d) a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok  
kitermeléséb ől származó hulladékok, medd ők feldolgozására szolgáló 
létesítményeket (beleértve a derítő- és ülepítőmedencét is), ahol a külön 
jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségű veszélyes 
anyag van jelen, különösen abban az esetben, ha a tevékenység a 
hulladékok vegyi és termikus feldolgozásával jár együtt,

e) a katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemekre , veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekre.



Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek

A katasztrófavédelmi törvény értelmében veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek azon üzemek, ahol a telephelyen egy adott
időben megtalálható veszélyes anyagok mennyisége eléri a
219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározott
küszöbértéket.

2012. január 1-től a korábbi szabályozás (alsó illetve felső2012. január 1-től a korábbi szabályozás (alsó illetve felső
küszöbérték ű) kibővült az alsó küszöbérték alatti üzemekre is,
mely alapján érintetté válnak a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr ől szóló 219/2011.
(X.20.) Kormányrendeletben meghatározott alsó küszöbért ék
25%-át elérő, de azt meg nem haladó veszélyes anyagokkal
kapcsolatos tevékenységet folytató üzemek, üzletek is.



Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek besorolása

• Felső küszöbérték ű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
• Alsó küszöbérték ű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
• Küszöbérték alatti üzem és Kiemelten kezelend ő létesítmények
• Veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági szervezet

Felső 
küszöb Alsó 

Küszöbérték alatti, és 
Kiemelten kezelendő 
létesítmények Veszélyes anyaggal 

foglalkozó gazdasági Alsó 
küszöb

foglalkozó gazdasági 
szervezet
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Felső küszöbérték ű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem :
ahol a jelen lév ő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a
technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan kel etkező
veszélyes anyagokat is) az 1. melléklet alapján meghatároz ható
felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja.
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Alsó küszöbérték ű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem :
ahol a jelen lév ő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a
technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan kel etkező
veszélyes anyagokat is) az 1. melléklet alapján meghatároz ható
alsó küszöbértéket eléri vagy meghaladja, de nem éri el a fels ő

küszöbértéket.
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Küszöbérték alatti üzem : egy adott üzemeltet ő irányítása alatt álló
azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogsza bály
szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó
küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van
jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiem elten
kezelend ő létesítmények.

Küszöbérték alatti és 
kiemelten kezelend ő 
létesítmények.
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Veszélyes anyaggal 
foglalkozó gazdasági 
szervezet

Veszélyes anyaggal foglalkozó gazdasági szervezet, 
ahol az alsó küszöbérték negyedét el nem ér ő mennyiségben 
veszélyes anyag van jelen
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Felső küszöbérték ű (BJ, KVT, BVT)
Biztonsági jelentés
Külső védelmi terv
Belső védelmi terv

Alsó küszöbérték ű (BE, BVT)

Veszélyes üzemek biztonsági dokumentációi

Alsó küszöbérték ű (BE, BVT)
Biztonsági elemzés
Belső védelmi terv

Küszöbérték alatti (SKET)
Súlyos káresemény elhárítási terv



A biztonsági elemzés és biztonsági jelentés tartalmazza az
üzemeltet őnek a súlyos balesetek megel őzésével illet őleg a
bekövetkezett balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos f ő

célkit űzéseit , a balesetek megel őzésével, illet őleg a bekövetkezett
balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveit .

A súlyos káresemény elhárítási terv tartalmazza az üzemA súlyos káresemény elhárítási terv tartalmazza az üzem
veszélyeztet ő hatásainak elemzését , valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel őzését, elhárítását és
hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajt ásának
rendjét, feltételeit.



A Hatóság feladata

219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 7. és 33. alapján, 
a veszélyes tevékenység és a küszöbérték alatti üzemek azonosítása

- üzemek felderítése
- üzemazonosítási adatlapok vizsgálata
- helyszíni szemle lefolytatása
- adatlapok vizsgálatához kiegészít ő információk bekérése
- üzem besorolása
- biztonsági dokumentáció készítésére kötelezés- biztonsági dokumentáció készítésére kötelezés

219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 37. § alapján, 
az engedélyezési eljárás lefolytatása

- igazgatási szolgáltatási díj befizetésének ellen őrzése
- BJ, BE, SKET vizsgálata, engedélyezési eljárás lefo lytatása
- helyszíni szemle a dokumentáció valóságtartalmának 
ellenőrzése céljából
- hatósági döntés meghozatala



A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari bel esetek elleni 
védekezésr ől szóló szabályozás

A hatóság által a Kat. tv. IV. fejezete alapján lefolytatott közigazgatási 
eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni .

A díjat eljárásonként a hatóság 10023002-00283494-00000000 
előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni. 

A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására 
irányuló kérelem benyújtásával egyidej űleg igazolni kell . 
Amennyiben az ügyfél a díj megfizetését a hatósági eljárásra irányuló 
kérelmének el őterjesztésével egyidej űleg nem igazolja, és a díj 
megfizetésére a hatóság figyelmeztetése alapján ker ül sor, az 
átutalási megbízás közlemény rovatában a fenti adat on túl a hatósági 
felszólítás ügyazonosító számát is fel kell tüntetn i.

A díj az eljáró hatóság bevétele. 



A 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 25. (1) Veszélyes  tevékenység 
kizárólag a hatóság katasztrófavédelmi engedélyével  végezhet ő. 

A 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 25. (4) A hatóság  a IV. fejezet 
hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálk odó 
szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén 
hatósági ellen őrzést tarthat . 



A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari belesetek elleni
védekezésr ől szóló szabályozás bemutatása

A Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes any agokkal
foglalkozó üzemek feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele
érdekében szükségessé vált a jogsértéseket szankcionáló
katasztrófavédelmi bírság bevezetése , mely javítja az üzemeltet ői
kötelezettségek teljesítését, a veszélyes anyagokkal fog lalkozó
üzemek jogkövet ő magatartásának el ősegítését és ezzel együtt a
hatósági jogalkalmazás min őségét.

A katasztrófavédelmi bírság kiszabására a Kat. tv. IV. fejezet szerinti
hatóság jogosult .



A bírság kiszabásának törvényi esetkörei:

• katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles
tevékenység végzése esetén,
• a IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az az ok
alapján meghozott hatósági döntésben foglalt el őírások
elmulasztása esetén,
• a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel , vagy
üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállítóüzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító
intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén.

A bírság kiszabásának nevesített esetei a 208/2011. (X.12.) Korm .
rendelet 2. mellékletben megtalálhatók.

A bírság összege 300 ezer Ft - 3 millió Ft között állapítható meg ,
mely összeg a központi költségvetés központosított bevéte lét
képezi. ( Több szabálytalanság esetén a maximum fizetend ő összeg:
5 millió Ft. )



Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása  3.000.000 Ft

Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása  2.000.000 Ft

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának 
elmulasztása 1.000.000 Ft

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi 

hozzájárulás befizetésér ől és visszatérítésér ől

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv, súlyos káresemény 
elhárítási terv soros felülvizsgálatának elmulasztása 1.000.000 Ft

Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása 1.500.000 Ft

Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének 
Elmulasztása 300.000 Ft



1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos 
tevékenységek (felderítés, azonosítás, 
engedélyezés, szankcionálás)

2. Kritikus infrastruktúra védelem
3. Veszélyes anyagok szállítása



Katasztrófaveszély

katasztrófaveszély esetén:  a f őigazgató – a belügyminiszter által 
előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv  szerint –
azonnal intézkedik:
- a kritikus infrastruktúrák védelme érdekében.

Veszélyhelyzet

A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan 
helyzet, amelyet különösen a következ ő események válthatnak ki:
cd) a kritikus infrastruktúrák olyan mérték ű működési zavara, 
melynek következtében a lakosság alapvet ő ellátása több napon 
keresztül, vagy több megyét érint ően akadályozott.



Általános fogalom:
Azoknak a létesítmények nek és szolgáltatások nak összessége,
amelyek bármi nem ű meghibásodása, esetleges megsemmisülése
súlyos hatás sal van a környezet re, az emberi élet re és vagyon ra
egyaránt



A kritikus infrastruktúra fogalma az utóbbi évtizedben jel ent meg a
hazai szakmai életben és várhatóan teret hódit a köznyelvbe n is,
ahogyan a lakosság számára is ismertté és tudatossá válik a k ritikus
infrastruktúrák védelmének fontossága.

A 2001. szeptember 11-i támadások következményeképpen
Európában is er őteljesebben megjelent a kritikus infrastruktúrák
védelmének kérdésköre . A világ több államában már hosszú évekvédelmének kérdésköre . A világ több államában már hosszú évek
óta a védelmi felkészülés egyik alapeleme a létfontosságú
infrastruktúrák megóvása.

A mindennapi élet zavartalanságát biztosító infrastruktú rák, kiválóan
alkalmasak terrortámadások célpontjainak, hogy minél nagyobb
káoszt, pánikot, súlyos károkat okozzanak.



De mi is az, hogy kritikus infrastruktúra és mit ől lesz egy
infrastruktúra (vagy annak eleme) kritikus?

A társadalmi értelemben vett infrastruktúra ebb ől következtetve
mindazon szervezetek, létesítmények, létesítményrendszerek,
hálózatok összessége, amelyek egy országon belül a lakosság
szellemi és tárgyi életfeltételeit megteremtik, a gazdaság m űködését
elősegítik, illetve lehet ővé teszik.

Kritikus minden „dolog”, amelynek megsemmisülése, működésénekKritikus minden „dolog”, amelynek megsemmisülése, működésének
vagy szolgáltatásainak csökkent szintje, elérhetetlenné válása
(ebben az esetben egyértelm űen negatív) hatást gyakorol.

Általánosságban kijelenthet ő, hogy kritikus infrastruktúrának azokat
a létesítményeket és szolgáltatásokat tekintjük, amelyek sérülése,
esetleges megsemmisülése súlyos következményekkel jár mi nd az
emberek életének zavartalansága, mind a környezet szempon tjából.



SZÁNDÉKOS, ÁRTÓ SZÁNDÉKOS, ÁRTÓ 
JELLEG Ű CSELEKMÉNYEKJELLEG Ű CSELEKMÉNYEK

terrortámadás, 
fegyveres konfliktus

TERMÉSZETES TERMÉSZETES 
EREDETŰ ESEMÉNYEKEREDETŰ ESEMÉNYEK

ár- és belvíz,
szélsőséges időjárás

Az infrastruktúrák veszélyeztetettsége

TECHNOLÓGIAI TECHNOLÓGIAI 
VESZÉLYEKVESZÉLYEK

baleset, 
emberi hiba,  járvány

nacionalista 
szélsőségek

klíma-
változás

vörösiszap 
katasztrófa



• előzetes kockázatelemzést végez ;

• kijelöli a biztonsági összeköt ő 
személyt ;

kidolgozza az üzemeltet ői 

A kritikus infrastruktúrát üzemeltet ő feladatai

• kidolgozza az üzemeltet ői 
biztonsági tervet ;

• megszervezi és biztosítja a 
tulajdonában, üzemeltetésében 
lévő infrastruktúra m űködésének 
védelmét ;



• a kritikus infrastruktúrák azonosításáról a központi 
államigazgatási szerv gondoskodik ;

• a központi államigazgatási szerv az infrastruktúra 
kijelölésére javaslatot tesz;

• a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a 

Hatóság feladatai:

• a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a 
kijelölési eljárás során a kijelölésr ől határozatot hoz ;

• jóváhagyja az üzemeltet ői biztonsági tervet ;

• a kritikus infrastruktúra tulajdonosával, üzemeltet őjével 
hatósági szerz ődést köt.



1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos 
tevékenységek (felderítés, azonosítás, 
engedélyezés, szankcionálás)

2. Kritikus infrastruktúra védelem
3. Veszélyes anyagok szállítása



Veszélyes anyagok életciklusa

RaktározásBehozatal Kivitel

SzállításElőállítás

ForgalmazásFelhasználásHulladék

Újrahasznosítás



Az új szervezeti struktúra kialakításának keretében, 2012. április 01-
én a BM OKF Országos Iparbiztonsági F őfelügyel őségén megalakult
a Veszélyes Szállítmányok F őosztály.

A főosztály alapfeladataként ellátja a veszélyes áruk szállításának
ellenőrzésével , a veszélyes áru szállításokhoz kapcsolódó telephelyi
ellenőrzésekkel , valamint az ellen őrzések során tapasztalt
szabálytalanságok szankcionálásával összefügg ő közigazgatásiszabálytalanságok szankcionálásával összefügg ő közigazgatási
ügyekben történ ő másodfokú hatósági tevékenységet , valamint az
elsőfokú hatóság szakmai felügyeletét , ennek megfelel ően irányítja a
veszélyes áru szállításának ellenőrzésével, szankcionálásával,
balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédel mi hatósági
feladatokat.



1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet , melynek értelmében, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együt tműködve 
teljes kör ű jogkört kaptak a veszélyes áruk szállítása szabályainak 
közúti és a telephelyi ellen őrzéseire. 

Újabb jelent ős fordulópontra 2012. január 1-vel került sor, a
katasztrófavédelemr ől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. évi törvé ny hatályba lépését
követ ően. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésr ől szóló új szabályozás a vonatkozó ágazati
törvények (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésr ől; 2000. évitörvények (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésr ől; 2000. évi
XLII. törvény a víziközlekedésr ől; 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti
közlekedésr ől)

A katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti
és belvízi szállításának ellen őrzésére és a bírság kivetésére
vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegér ől, valamint a
bírságolással összefügg ő hatósági feladatok általános szabályairól
szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm . rendelet (továbbiakban: rendelet).



A Veszélyes Szállítmányok ellen őrzése során, a Katasztrófavédelem
szoros együttm űködést tart fenn mind a társszervekkel , mind a
szakmai szervezetekkel , a mindennapi ellen őrzések és hatósági
ügyek, illetve az alkalmanként jelentkez ő egyeztetési feladatok
végrehajtása területén.

Társhatóságok:
- Nemzeti Adó-és Vámhivatal,
- Rendőrség,
- Közlekedési Hatóság,- Közlekedési Hatóság,
- és a Budapesti Rend őr-főkapitányság Dunai Vízi rendészeti
Rendőrkapitánysága és illetékes szervei

Az ellen őrzések célja az illegális nemzetközi és belföldi veszélyes
szállítmányok felderítése , a rejtett vagy szabálytalan veszélyes áru
szállítások feltárása , valamint a szállítási alágazatonkénti nyomon
követés e, különös tekintettel a Magyarország területére belép ő

szállítmányok ellen őrzésére.



Köszönöm a figyelmet!

Most pedig nézzenek bele 
kérem


