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Tavaszi hatósági 

kerekasztal



Veszélyes üzemek 

szakterület



- 650 biztonsági dokumentáció és védelmi terv készítésére 

kötelezett üzemeltető

- 7.500 veszélyes anyagok gyártását, tárolását, 

feldolgozását végző gazdálkodó szervezet

- szabályozási feladatok (Seveso III. Irányelv)

- supervisori hatósági feladatok

- MoLaRi rendszer működtetése

- gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói 

berendezések műszaki-biztonsági 

felülvizsgálatával 

kapcsolatos bejelentések

- nukleárisbaleset-elhárítási szakterület

Főbb feladatok, jogkörök



Veszélyes üzemek – Seveso III.
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ELLENŐRZÉSEK
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ELLENŐRZÉSEK



2012. január 1-től a veszélyes 
üzemekben bekövetkezett 

üzemzavarok száma 
a korábbi 11,8%-ról 4,4%-ra 

csökkent.

Veszélyes üzemek felügyelete

122 felső küszöbértékű veszélyes üzem

132 alsó küszöbértékű veszélyes üzem

377  küszöbérték alatti üzem



Hatósági tevékenység 

Másodfokú hatósági feladatok:

Felügyeleti eljárás:

Elsőfokú hatósági tevékenység felügyelete:

• 2 helybenhagyó

• 1 megváltoztató 

• 1 határozat megsemmisítése, új eljárásra kötelezés 

950 üzemazonosítás

358 időszakos hatósági ellenőrzés

74 supervisori ellenőrzés

518 védelmi terv gyakorlat ellenőrzés

29 nem várt esemény kivizsgálás 



• Egységes hatósági jogalkalmazás biztosítása

• Módszertani útmutató az ellenőrző vizsgálati program

elkészítéséhez (belső szabályozó)

• Útmutató a biztonsági irányítási rendszerekkel

kapcsolatban a SEVESO III. irányelv hazai bevezetésével 

módosuló jogszabályi előírások végrehajtásához (nyilvános)

• Útmutató a külső hatások biztonsági dokumentációban 

történő figyelembe vételére (nyilvános)

• Módszertani útmutatók (3 db) 

• jogalkalmazási útmutatók

• körlevelek

SEVESO III bevezetése 

• A Seveso III. irányelvet hazai jogrendbe ültető törvényi és

rendeleti szintű jogszabályi rendelkezések 2015. június 1-én

hatályba léptek.



 Régiós szakmai továbbképzés a katasztrófavédelmi állomány részére 

2015-ben és 2016-ban (5x1 nap, 2015-ben 800 fő, 2016-ban 600 fő részére),

 Szakmai Napok Balatonföldváron az iparbiztonsági területen dolgozó 

szervezetek, szakértők, üzemeltetők részére 2015-ben és 2016-ban (5x2 

nap, 2015-ben 180 fő, 2016-ban 80 fő részére),

 Hatósági, üzemeltetői feladatok ismertetése (iparkamara, agrárgazdasági 

kamara, MOL Nyrt.),

 Szakmai konferenciák, felkészítések a területi szervek szervezésében

Képzések, felkészítések



Nemzetközi tevékenység

Illetékes Hatóságok Bizottsága ülése (IHB) – 2016. január

Kölcsönös találkozók (MJV) – 2016. szeptember

Műszaki Munkacsoportok (TWG) – 2016. május

Helsinki Egyezmény Részes Feleinek ülése – 2016. november 

Seveso irányelv Szakértői Munkacsoport (SEG) – 2016. január

NaTech munkaműhely – 2016. március



Vegyi monitoring végpontok

Meteorológiai érzékelők

Gázérzékelők

Riasztórendszer

MoLaRi alkalmazás

MoLaRi rendszer



Nukleárisbaleset-elhárítási 

szakterület



Nukleárisbaleset-elhárítási korai riasztás és előrejelzés



Évente közel 1000 alkalmazás• Események RBV 

felderítése

• Döntéstámogatás a 

lakosságvédelmi 

intézkedések 

meghozatalához

• Veszélyes üzem ellenőrzés

• Veszélyes áru szállítás 

ellenőrzése

• Tömegrendezvények 

támogatása

Katasztrófavédelmi Mobil Labor és

Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység



EPREV-misszió fogadása

(Emergency Preparednes Review Mission) 
nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási szakértői felülvizsgálat

2016. június 13-24. 
9 ajánlás 

(recommendation)

11 javaslat 

(suggestion)

8 jó gyakorlat 

(good practice)



Közreműködés az OAH egyes hatósági tevékenységeiben.

Szakhatósági feladatok

KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÁSKÖREI JOGSZABÁLY

Katasztrófavédelmi (Iparbiztonság, Tűzmegelőzés és Polgári Védelem)

A radioaktív anyagok 51/2013. (IX. 6.) NFM Rrendelet szerinti szállítására vonatkozó balesetelhárítási és 

intézkedési terv jóváhagyása

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet  1. 

mell. 7.3. pont

A nukleáris létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek 

való megfelelés vizsgálata.                  

a) létesítési engedély,

b) üzembe helyezési engedély,

c) üzemeltetési engedély,   

d) átalakítási engedély,

e) végleges leállítási engedély,

f) építési (bontási) és használatba vételi engedély

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mell. 

4.2. pont

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv (katasztrófa és plogári védelmi 

szempontok szerinti vizsgálata) engedélyezése

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mell. 

7.2. pont

Radioaktívhulladék-tároló létesítmény baleset-elhárítási intézkedések telephelyen kívüli végrehajthatóságának 

vizsgálata, fázisonkénti telephelykutatási, telepítési és létesítési engedélyezési eljárásban

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 

2.mell. 8. pont

Az 1996. évi CXVI. törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, 

következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, 

biztosítása tekintetében.

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 

2.mell.12. pont

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti 

szállításának balesetelhárítási és intézkedési terv katasztrófavédelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, 

következmények elhárítása vagy enyhítése,

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 

2.mell.13. pont

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti időszakos biztonsági jelentés tűz és katasztrófavédelmi szempontok 

szerinti felülvizsgálata és a feltárt eltérések jóváhagyása.

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mell. 

7.1. pont

Iparbiztonság és Polgári Védelem

A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentésben a katasztrófavédelemre 

vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata.

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 

2.mell.11. pont



2017. évi feladatok

• A Seveso III. Irányelv végrehajtása (küszöbérték alatti  üzemek), 

ÁKR-nek megfelelő eljárásrend kialakítása; 

• Együttműködések folytatása

• MAGYOSZ EMÜ megújítása;

• MIKSZ, NKE - BME együttműködés kialakítása;

• SEVESO szakmai napok;

• MoLaRi rendszer és RTH, KML fejlesztése;

• Nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási

gyakorlat szervezése és

végrehajtása;

•KSE képzések lebonyolítása;



Köszönöm a figyelmet!


