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 Seveso II. Irányelv (96/82 EK) bevezetésére való felkészülés

(Twinning „A” és „B” tanfolyamok) MAVESZ MAGYOSZ,

MPE, Logisztikai Egyesület) tagságába tartozó cégek

bevonásával (TVK, BorsodChem, Prímagáz, Péti Nitrogén),

 Az első katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének és

végrehajtási rendeletének 2006-ban végrehajtott

módosításában való érdekképviseleti együttműködés,

 Seveso III. Irányelv (2012/18 EU) bevezetésének előkészítése

érdekképviseletek közreműködésével 2014. évben.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védelem 



EREDMÉNYEK

 Logisztikai raktárakban tárolt veszélyes anyagok mennyiségi

és minőségi meghatározása heteroatomos módszerrel 2005-

ben (CPR 15),

 Útmutató a logisztikai raktárbázisokon egyidejűleg jelen lévő

veszélyes anyagok mennyiségének üzemazonosítás során

történő meghatározásához 2015.

 Kombiterminálokat érintő tárolási szabályozás bevezetése a

Seveso III. Irányelv keretében.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védelem 



VÁSZ jogszabályok 

EREDMÉNYEK

• Közút ADR jármű ellenőrzése 2007-ben 2414, 2016-ban 6082, 

szabálytalanságok aránya: 12,4 %-ról 7,67 %-ra csökkent,

• Vasúti RID jármű ellenőrzése 2012-ben 1427, 2016-ban 

16.320, szabálytalanságok aránya: 7,8 %-ról 2,02 %-ra 

csökkent,

• Belvízi ADN jármű ellenőrzése 2012-ben 25, 2016-ban 905, 

szabálytalanságok aránya 24 %-ról 2,54 %-ra csökkent,

• Légi ICAO ellenőrzés 2015-ben 61, 2016-ban 95, a 

szabálytalanságok aránya 37,7 %-ról 29,47 %-ra csökkent.



VÁSZ jogszabályok 

Módosuló kormányrendeletek: 

• a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes

eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

• a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

• a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez

kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok

összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

• 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 szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet



VÁSZ jogszabályok 

.
A veszélyes áru szállítással összefüggő ellenőrzési és bírságolási

hatáskörök módosítása (a légihez hasonló, a szállítási ágazat

ellenőrzési lehetőségeihez illeszkedő megoldással):

Ellenőrzés I. fok II. fok

Kirendeltség Kirendeltség Kirendeltség igazgatósága

Igazgatóság
Másik igazgatóság kijelölt 

kirendeltsége*

Kijelölt kirendeltség 

igazgatósága

Igazgatóság Igazgatóság** BM OKF

* a központi szerv jelöli ki ** azonnali intézkedésre van szükség

A módosításokat a hatálybalépésüket követően végzett 

ellenőrzésekre kell alkalmazni!



VÁSZ jogszabályok 

• A kockázati kategóriába nem tartozó szabálytalanságok új

táblázatokba kerültek;

• az eleve csökkentett bírságösszegek további csökkentésére

irányuló %-os szabály:

A táblázatában meghatározott bírságösszegnek 

a) a 10%-át kell megállapítani az 1.1.3 szakaszban, valamint

a belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározottak szerint, a további előírások betartása alól

részben mentesülő veszélyesáru-szállítás esetén, kivéve a b)

pont;

b) a 30%-át kell megállapítani az 1.1.3.6 bekezdésében

foglalt mentességgel történő veszélyesáru-szállítás esetén;



VÁSZ jogszabályok 

A táblázatban meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell

megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető

hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját

figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti

közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a

veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

Az előzőekben szereplő bírságcsökkentő-tényező nem

alkalmazható az ADR 3.2 „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0”

és „1” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak,

továbbá a szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása

esetén.”



VÁSZ jogszabályok 

A bejelentési rendszer megreformálása vasúti veszélyes áru szállítással

összefüggésben:

- Bejelentés nyelve magyar, angol, német vagy francia,

- Bejelentés módja:

a) a 3. § (5) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének a

központi szerv honlapján közzétett formanyomtatványon - írásban,

szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon,

b) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő

közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus

adatfeltöltéssel

vagy



VÁSZ jogszabályok

(Bejelentés módja)

vagy

c) a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó

informatikai rendszeren keresztül.

Az a) pont szerinti bejelentés kizárólag akkor, ha a b) és c) pont

szerinti a szolgáltató részéről technikai akadályba ütközik.

- Módosult adattartalom! (pl.: kisorolási hely, bejelentés verziója)



VÁSZ jogszabályok

A kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében egységesen

(közút, vasút, belvíz) legfeljebb 2 200 000 forint lehet!

Több új, vagy módosult bírságtétel, a mulasztásért felelőssé

tehetők körének bővítése.

(pl. a tanácsadókkal kapcsolatos mulasztások tekintetében, vagy a

vasútnál az üzemben tartó vonatkozásában)



A hatályba lépett törvényi szintű szabályozás szükségessé teszi

annak végrehajtására vonatkozó részletszabályokat tartalmazó

miniszteri rendelet megalkotását. (A 49/2011. (XII. 20.) BM

rendelet /Szolgálati Szabályzat/ módosítása.)

A kényszerítő eszközök alkalmazásával tárolásával,

dokumentálásával, karbantartásával, pótlásával kapcsolatos

szabályokat tartalmazó BM OKF főigazgatói intézkedés

kiadása.

Kényszerítő eszközök alkalmazása



Köszönöm a figyelmet!


