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A nemzetközi szabályozás kialakulása és szélesedése

Kibocsátás éve, rövidített elnevezés Hazai jogba történő átültetés

1982. Seveso I. irányelv (82/501/EGK) 134/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet

1992. Ipari Baleseti Egyezmény (ENSZ EGB) 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet

1992. Határvízi Egyezmény (ENSZ EGB) 130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

1992. OECD Irányelvek a vegyi balesetek 
megelőzésére (C(92)1 ) 

az európai uniós szabályozással 
lényegében megegyezik

1994. Szófiai Konvenció (Duna védelmi Egyezmény) 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet

1996. Seveso II. irányelv (96/82/EK)
1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezet, 
2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

1999. „Víz és Egészség Jegyzőkönyv” a Határvízi 
Egyezményhez

213/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

2003. Kijevi Jegyzőkönyv Hazai ratifikálása megtörtént

2003. a Seveso II. irányelv módosításáról szóló 
2003/105/EK irányelv 

2006. évi VIII. törvény a Kat. 
módosításáról, 18/2006. (I. 26.) 
Korm. rendelet

2012. Seveso III. EU Irányelv (2012/18/EU)
2013. évi CXCII. törvény, 34/2015. 

(II.27.) Korm. rendelet



Seveso III. Irányelv hazai jogrendbe ültetését szolgáló 
jogszabályok:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (hatályos: 2012. 
január 1.)

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (hatályos: 
2012. január 1.)

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 476/2013. 
(XII. 17.) Korm. rendelet (hatályos: 2013. december 25.) (nehéz fűtőolaj, 
2014. február 14.)

Az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés 
hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. 
évi CXCII. törvény (kihirdetve: 2013. november 29., hatályos: 2015. 
június 1.)

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, 
valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 34/2015. 
(II. 27.) Korm. rendeletet (kihirdetve: 2015. február 27., hatályos: 
2015. június 1.)



Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezés területén az üzemeltetőkkel szemben alkalmazható
szankciókat a Katasztrófavédelmi törvény 35. §-a
tartalmazza, valamint a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
alapján a katasztrófavédelmi hatóság katasztrófavédelmi
bírság kiszabására jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti
szabálytalanságok elkövetése esetén.

Rendelet módosításának okai:
- Seveso III. irányelv hazai jogrendbe ültetése
- Bürokrácia csökkentése
- Küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőinek terheinek csökkentése

A módosító rendelkezések 2016. augusztus 15-én léptek 
hatályba.

Katasztrófavédelmi bírság



A Rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a)
pontja nem alkalmazható a 2. melléklet táblázatának 1-2., 4-5., 9., 11., 13., 17-
18., 20-21. pontjaiban rögzített szabálytalanságok esetében. Ezekben az
esetekben a katasztrófavédelmi bírság kiszabása kötelező.”

Katasztrófavédelmi bírság módosuló rendelkezései

Törölt szabálytalanságok:

 Sor-  

szám 
 Bírságolással érintett szabálytalanság 

 A bírság 

összege 

forintban 

 15.  Üzemben, veszélyes létesítményben, tároló berendezésben, technológiai 

eljárásban vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerében jelentős 

változtatás bejelentésének, engedélyezésének elmulasztása 

 1 000 000 

 16.  Üzemben jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős 

növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének, fizikai tulajdonságának 

jelentős változása bejelentésének elmulasztása 

 800 000 

 



A Rendelet 2. mellékletének módosításai:

Katasztrófavédelmi bírság módosuló rendelkezései

 Sor-  

szám 
 Bírságolással érintett szabálytalanság 

 A bírság 

összege 

forintban 

 9.  Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv, súlyos 

káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálatának elmulasztása 

 1 000 000 

800 000 

 

 Sor-  

szám 
 Bírságolással érintett szabálytalanság 

 A bírság 

összege 

forintban 

 12.  Súlyos káresemény elhárítási terv soros, vagy soron kívüli 

felülvizsgálatának elmulasztása 

 500 000 

 13.  Belső védelmi terv soros, vagy soron kívüli felülvizsgálatának 

elmulasztása 

 500 000 

 



A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés
területén az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indult eljárásokban az üzemeltetőknek igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetniük.

Rendelet módosításának okai:
- Seveso III. irányelv hazai jogrendbe ültetése
- Bürokrácia csökkentése
- Küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőinek terheinek csökkentése

A módosító rendelkezések 2016. október 14-én lépnek hatályba.

Törölt szolgáltatási díj:

Igazgatási szolgáltatási díj

 Tevékenység  Hivatkozás  Szolgáltatási 

díj összege 

 5.  Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység ismételt 

folytatásához 

 Kat. 27. § (3) a);  

Kat. 27. § (4) 
 145 000 Ft 

 



A Rendelet 1. mellékletének módosuló rendelkezései:

Igazgatási szolgáltatási díj

 Tevékenység  Hivatkozás  Szolgáltatási 

díj összege 

 4. 
 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem Kat. 27. § (3) bekezdés 

b), c) és d) pontja szerinti jelentős változtatásához 

 Kat. 27. § (3) b), 

c), d) 

Kat. 27. § (4) 

 285 000 Ft 

 4.1  felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem  
285 000 Ft 

 4.2  alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem  
285 000 Ft 

 4.3  küszöbérték alatti üzem  
135 000 Ft 

  Tevékenység  Hivatkozás  Szolgáltatási 

díj összege 

 6.  Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata Kat. 27. § (3) a); 

Kat. 28. § (4); 

 115 000 Ft 

 7.  Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata R. 11. § (3)  115 000 Ft 

 9.  Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett 

felülvizsgálata 

Kat. 27. § (3) a); 

Kat. 41. § d);  

R. 38. § 

 75 000 Ft 

 



Hatályát veszti a Kat. 3. § 30. pont f) alpontja

30. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar: veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés
során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény,
amely azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár:

a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,

b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,

c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,

d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag 

kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben,

e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben,

f) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása.

A súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálati ideje három évről
öt évre módosul a Kat. 41. § d) pontjának és a Rendelet 38. § (1)
bekezdésének változása értelmében.

Katasztrófavédelmi törvény módosítása



Értelmezések, pontosítások:

A biztonsági jelentést / biztonsági elemzést annak
elfogadásától számított öt éven belül kell sorosan
felülvizsgálni.

A belső védelmi tervet annak vagy a biztonsági jelentés /
biztonsági elemzés elfogadásától számított három éven belül
kell sorosan felülvizsgálni.

A veszélyességi övezetben történő fejlesztés esetén az
állásfoglalás kialakítására összehívott bizottság ülésén a
fejlesztéssel érintett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és
a fejlesztő képviselője is részt vehet.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása



 Biztonsági dokumentáció nyilvános változatának, lakossági tájékoztató 

kiadványhoz szükséges kivonatnak, illetve a nyilatkozat benyújtásának 

elmaradása

 környezetterheléssel járó veszélyeztetés részletes bemutatásának, a 

védekezés részletes bemutatásának hiánya

 Az üzem környezetének bemutatása sok esetben nem az aktuális 

állapotot tükrözte, a veszélyeztetett terület megváltozott, az érintettek 

nem kerültek bemutatásra

 A természeti veszélyeztetés (ár- és belvíz, földrengés) nem került 

bemutatásra több biztonsági dokumentációban

 Üzemazonosításhoz szükséges adatok nem kerültek módosításra (nem a 

CLP szerinti besorolások, R mondatok a H mondatok helyett) 

A hatóságok által tapasztalt főbb hiányosságok



 R. 1.8.3 – szervezet és személyzet

a súlyos balesetek elleni védekezéssel, azok megelőzésével 

kapcsolatos feladatok meghatározása az egyes beosztásokhoz

 R. 1.8.4 – üzemi normarendszer

karbantartási stratégia a biztonság szempontjából kritikus 

berendezésekhez

 R. 1.8.6 – teljesítmény-értékelés, nyomon követés, a nem várt 

események kivizsgálása

biztonsági teljesítményértékelési rendszer bemutatásának hiánya

az üzemben 2002. január 1-ét követően bekövetkezett, veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok és súlyos balesetek 

bemutatásának hiánya

A hatóságok által tapasztalt főbb, BIR hiányosságok



Köszönöm a figyelmet!


