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Az Irányelv célja
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari 

balesetek 

- megelőzése, 

- továbbá az emberre és a környezetre való 
hatásaik csökkentése,

abból a célból, hogy a Közösség teljes területén 
biztosítsák a magas fokú védelmet következetes 
és hatékony módon.



2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról (25.§ (1) bek. hatáskör)

219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről (4.§ (3) bek. hatáskör)

234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról (1. mell. a) 9. pontja illetékesség)CXXVIII. törvény végrehajtásáról (1. mell. a) 9. pontja illetékesség)

208/2011. (X. 12.) Korm. Rendelet a katasztrófavédelmi bírság 
részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről 

és visszatérítéséről

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási 
jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj 

mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb Szabályokról



Veszélyes Üzemek

Felső küszöbértékű (BJ, KVT, BVT)

Alsó küszöbértékű (BE, BVT)

Küszöbérték alatti (SKET)Küszöbérték alatti (SKET)

(veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezetek)



Agroferm Zrt. Alsó küszöbértékű üzem Egyéb

E.ON Földgáz Storage Zrt. Hajdúszoboszlói 
Földgáztároló

Felső küszöbértékű üzem Gázipar

E.ON Hungária Zrt. Debrecen Alsó küszöbértékű üzem Erőmű

FAG Magyarország Ipari Kft. - Debrecen Alsó küszöbértékű üzem Egyéb

Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt. Felső küszöbértékű üzem
Általános 
vegyiparvegyipar

MOL Nyrt. KTD Hajdúszoboszló Déli telep. Felső küszöbértékű üzem Gázipar

MOL Nyrt. KTD Hajdúszoboszló Vasúti Vagontöltő Felső küszöbértékű üzem Gázipar

Nádudvari Agrokémia Kft. Alsó küszöbértékű üzem
Műtrágya 
raktározás

Pébécoop Kft. Alsó küszöbértékű üzem Gázipar

TEVA Gyógyszergyár Zrt. - Debrecen Alsó küszöbértékű üzem
Gyógyszergyártá

s



Veszélyes anyag Alsó küszöb (t) Felső küszöb (t)

Ammónium-nitrát (3) 350 2500

Klór 10 25

Nagyon mérgezőek 5 20

Oxidáló anyagok és 
készítmények

50 200

Összegzési szabály:

q1/QF1+q2/QF2+q3/QF3+q4/QF4+q5/QF5+...>=1

q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+...>=1

q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+...>=0,25

Toxicitás, tűzveszélyesség, ökotoxicitás – a szabályt külön-
külön is alkalmazni kell

























a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) 
Korm. Rendelet
A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozóegységes eljárási szabályok 
megteremtése érdekében a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállításnak
a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon,
b) a határátkelőhelyeken, valamint
c) a veszélyes áru szállítás biztonságát befolyásoló előkészítésre vonatkozó előírások betartásának a 
telephelyen történő ellenőrzésére terjed ki.
3. § (1) A rendeletben meghatározott ellenőrzésta külön jogszabálybanmeghatározott hatóságok végzik.3. § (1) A rendeletben meghatározott ellenőrzésta külön jogszabálybanmeghatározott hatóságok végzik.
a közúti közlekedésről 1988. évi I. törvény
20. § (11)Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, 
valamint a közúti járművel végzett áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés 
szerinti rendelkezések megtartását
a) belföldi forgalomban közlekedő jármű esetén…
ac)az (1) bekezdése) pontja tekintetében a katasztrófavédelmi hatóságis,
b) nemzetközi forgalomban közlekedő jármű esetén…
bb)az (1) bekezdése) pontja tekintetében a katasztrófavédelmi hatóságis,
jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni.
20. § (1) bek. e) a veszélyes áruk szállítására, a szállítóra (fuvarozóra), a közúti járműre és annak 
személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a 
veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére,….vonatkozó rendelkezések 
megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.



2013. évi CX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
(ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseir ől
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” 
és „B” mellékletének belföldi alkalmazásáról 
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellen őrzésére 
vonatkozó egységes eljárásrólvonatkozó egységes eljárásról
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz 
és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezése k megsértése esetén 
kiszabható bírságok összegér ől, valamint a bírságolással összefügg ő hatósági 
feladatokról









X – az anyag vízzel veszélyesen 
reagál
3 – gyúlékony folyékony 
anyagok (gőzök) és gázok 
vagy önmelegedő folyékony 
anyag
33 – fokozott veszély
6 – mérgező tulajdonság vagy 
fertőzésveszélyfertőzésveszély
1428 - Nátrium 



UN 1428
Megnevezés: Nátrium
Osztály: 4.3 (vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyag)
Osztályozási kód: W2 (szilárd anyag)
Csomagolási csoport: I (nagyon veszélyes)
Különleges előírás: -
Korlátozott és engedményes mennyiség: 0; E0
Csomagolási csoport:P403; IBC04
Egybecsomagolási előírás: MP2Egybecsomagolási előírás: MP2
Mobil tartány és ömlesztett-áru konténer

utasítás: T9
Különleges előírás: TP7; TP33

Tartánykód:L10BN(+)
Szállítási kategória: 1
Veszélyt jelölő számok: X423
4 – szilárd anyagok gyúlékonysága vagy önmelegedő szilárd anyag
2 – nyomás vagy vegyi reakció révén gáz kiszabadulás
3 – folyékony anyagok (gőzök) és gázok gyúlékonysága vagy önmelegedő folyékony anyag
Nagy közbiztonsági kockázatú anyag: ++



- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 
XXV. törvény

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a 
veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások,
illetve tevékenységek részletes 
szabályairól



1 – Robbanó anyagok és tárgyak
2 – Gázok
3 – Gyúlékony folyékony anyagok
4.1 – Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített szilárd 
robbanóanyagok
4.2 – Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 – Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 – Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok5.1 – Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 – Szerves peroxidok
6.1 – Mérgező anyagok
6.2 – Fertőző anyagok
7 – Radioaktív anyagok
8 – Maró anyagok
9 – Különféle veszélyes anyagok és tárgyak
0 – (második helyen) további veszély nincs
X – (első helyen) az anyag vízzel veszélyesen reagál

































































2005. évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről
312/2011 (XII.23.)kormányrendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának 
ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás 
szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok 
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok 
általános szabályairóláltalános szabályairól
















