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Bevezetés 

Az emberiséget évszázadokon keresztül csupán a természeti katasztrófák hatásai 

fenyegették, századunkban, különösen annak második felében hihetetlenül megnőtt 

földünk népességének civilizációs katasztrófák általi veszélyeztetettsége. A tudományos- 

technikai forradalom eredményeképpen lakott területeken és azok közelében hatalmas ipari 

központok alakultak ki. Ezek az ipari központok többek között olyan objektumokat 

foglalnak magukba, melyek tűz- és robbanásveszélyesek, valamint a környezetre káros, 

mérgező vegyi anyagokat tárolnak, dolgoznak fel és forgalmaznak [1]. 

Napjainkban különös fontosságú komplex feladatként jelentkezik a politikai-, gazdasági- 

és társadalmi szférái valamennyi területén az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, ezen 

belül is meghatározó jelentőséggel bír a környezet biztonságának magas fokú védelme. 

Ennek egyik legfontosabb eleme az ipari biztonság, amelyre az elmúlt évtizedekben 

bekövetkezett súlyos ipari balesetek országhatárokat nem ismerő hatásai felhívták a fejlett 

nyugati országok figyelmét arra, hogy ezek megelőzését feltétlenül be kell építeniük az 

iparpolitikai és környezetvédelmi stratégiájukba [2]. 

Ennek érdekében 1982-től folyamatosan bevezetésre kerültek a Seveso Irányelvek
1
, 

amelyek nem egy statikus rendszert képeznek, hanem dinamikusan követik a változásokat, 

melyek leképeződnek az egymást követő Irányelvekben. 

Ameddig a nyugat-európai országokban számottevő haladást értek el a vegyipari biztonság 

területén, addig Európa keleti felében a fenti szabályozásban átfogó együttműködés nem 

alakult ki.  

A Bécsben, majd Szófiában megtartott környezetvédelmi konferenciák megteremtették a 

lehetőségét a teljes Európát átfogó intézkedési rendszer létrehozásának. Ezen folyamat 

eredményeként 1992-ben Helsinkiben elfogadásra került az „Egyezmény az ipari balesetek 

országhatáron túl terjedő hatásairól" című ENSZ/EGB dokumentum, amely lehetőséget 

biztosít, hogy az Európai kontinensen elfogadják és a társuló országok bevezessék a saját 

nemzeti jogi szabályozási struktúrájukba az újszerű ipari biztonsági alapelveket [3]. 

                                                 
1
 Az Európai Gazdasági Közösségi Tanácsa 1982. júniusában kelt 82/501. számú Irányelve (Seveso I.) 

foglalkozik az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos balesetek megelőzésének témaköreivel. 1996-ban 

újra megfogalmazásra került a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyekről szóló irányelv, 

amely a 96/82 EK Tanácsi Irányelvben lettek rögzítve. Az Irányelv 1997. február 3.-án lépett életbe, a 

tagállamoknak 24 hónap állt rendelkezésükre a nemzeti törvényalkotásra, majd 1999. február 3.-tól lett 

elrendelve az alkalmazás, az előző Seveso I. dokumentum érvényességének visszavonásával egyidejűleg. 
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Napjainkban is folyamatban van – figyelemmel a közelmúltban bekövetkezett súlyos 

balesetekre (Baia Mare-i cianid szennyezés, Toulouse-i ammóniumnitrát robbanás, 

Enschende-i petárda-gyár robbanás
2
) az Irányelv módosítása. 

A jelenleg érvényben lévő Seveso II. EU Irányelvben és elődjében, továbbá a kiadásra 

tervezett új Irányelvben közös nevezőként fogalmazódik meg a veszélyes ipari üzemek 

területén élő lakosság és a környezet magas fokú biztonságának igénye, amely elsősorban a 

balesetek megelőzésében és az ezzel szervesen összefüggő kárelhárításban nyilvánul meg. 

Megítélésem szerint mind az Európai Unióban, mind hazánkban is ez kell, hogy legyen a 

követendő stratégia. 

A téma aktualitásának értékelése 

A Magyar Köztársaság uniós csatlakozásának egyik elengedhetetlen feltételeként 

jelentkezett a Seveso II. EU Irányelv bevezetése, az abban foglaltak beépítése mind a 

magyar államigazgatási eljárásrendbe, mind az ipari biztonság rendszerébe, amelyhez 

integrált módon illeszkednie kell a katasztrófa-elhárítás komplex megelőzési, védekezési 

és helyreállítási struktúrájának. 

Ennek megfelelően olyan megoldásokat kell keresni, - a meglévő katasztrófavédelmi, 

tűzvédelmi, polgári védelmi eljárások módszertanának újragondolásával - amelyek 

alkalmazásával a kialakításra kerülő hazai rendszer képessé válik a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység megbízható 

végrehajtására, és ezek közelítenek a kapcsolódó uniós tagországi gyakorlathoz. 

A Belügyminisztérium közigazgatási és rendészeti stratégiájának
3
 részeként a BM OKF 

egyik fő feladataként továbbra is a Seveso II. Irányelv hazai bevezetésével kapcsolatos 

követelmények megvalósulását, a súlyos ipari balesetek elleni védekezés nemzetközi 

szabályozásai változásának a hazai jogszabályokban történő követését, a hatósági 

tevékenység folyamatos és határozott végrehajtását, a lakosság biztonságát szolgáló 

tervezési, szervezési és felkészítési feladatok végrehajtását jelölte meg a minisztérium [4]. 

                                                 
2 2000. január 31-én a romániai Nagybánya mellett az Aurul Bányavállalat ülepítő víztározójánál gátszakadás 

miatt magas cianid tartalmú vegyület került a Szamos mellékfolyójába, mintegy 100.000 m
3
 –szabad cianidot 

és cianid vegyületeket tartalmazó-szennyezett vizet juttatott a Szamoson keresztül a Tisza folyóba. A Grand 

Paroisse gyár Toulouse-i üzemében 2001. szeptember 21-én bekövetkezett súlyos, robbanással járó ipari 

baleset során 30 ember vesztette életét, a sérültek száma mintegy 2500 fő volt, az anyagi kár 1,5 és 2,3 

milliárd Euró közötti összegre tehető. A 2001. május 03-án a hollandiai Enschedében egy petárda gyárban 

bekövetkezett hatalmas robbanás következtében 22 haláleset, 947 sérülés történt, igen jelentős anyagi kárt 

regisztráltak, mintegy 1400 épületben történt valamilyen szintű rongálódás. 
3
 Belügyminisztérium 2003-2006. évre szóló közigazgatási és rendészeti stratégiája [8001/2003 (BK 

Különszám) BM Tájékoztató].   
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Az elmúlt években megalkotásra és elfogadásra kerültek a kapcsolódó jogszabályok, 

megtörtént a tevékenységben résztvevő szakemberek felkészítése, az érintett alsó és felső 

küszöbértékű veszélyes ipari üzemek részéről benyújtásra kerültek az Irányelv alapját 

képező biztonsági dokumentációk.  

A biztonsági dokumentáció elfogadását jelentő katasztrófavédelmi engedély kiadását 

követően folyamatban van a lakosság és a környezet magas fokú biztonságának védelme 

érdekében elkészített külső védelmi tervekben foglalt védelmi intézkedések pontosítása és 

a tervekben szereplő feladatokhoz kapcsolódó technikai háttér biztosítása. 

A külső védelmi tervezés szervesen beépül a hatósági engedélyezési és felügyeleti 

tevékenységbe, tartalmilag meg kell, hogy feleljen a felső küszöbértékű veszélyes üzem 

biztonsági jelentésében leírt veszélyeztetettségnek, a súlyos balesetek elleni védekezés 

során a veszélyhelyzet kezelésére meghatározott erőkkel és eszközökkel szemben 

támasztott követelményeknek [5].  

További fontos feladatként jelentkezik a Seveso II. Irányelv és a Helsinki Egyezményben 

foglalt közös tevékenységek harmonizációja elsősorban a szomszédos országokkal. 

Saját napi munkám és kutatásaim tapasztalatai alapján jelentős ismeretanyag 

halmozódott fel elsősorban a védelmi tervezésről és az ehhez szorosan kapcsolódó 

lakosságvédelmi feladatok szervezéséről, a különböző katasztrófavédelmi szervezetek 

beavatkozási feltételrendszeréről, amely alapját képezte értekezésem megírásának.  

 

A téma körülhatárolása 

Értekezésemben is alapvetően a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni megelőzési és védekezési tevékenység szabályozásának rendszerével, a 

kapcsolódó lakosságvédelmi intézkedések és újszerű eljárások rendszerbefoglalásával 

foglalkozom. 

Elemzem továbbá az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló ENSZ/EGB 

(Helsinki) Egyezmény és a Seveso II. EU Irányelv végrehajtásának egyes közös 

aspektusait, mivel ezen témák megítélésem szerint kiemelt fontosságúak a környezet és a 

lakosság biztonsága érdekében mind hazai, mind nemzetközi szinten. 

Vizsgálataimat a felső küszöbértékű üzemekre szűkítettem, mivel a kapcsolódó 

jogszabályokban itt jelennek meg azok a kötelezettségek, amelyek megítélésem szerint 

részben átrajzolják a hazai lakosságvédelem térképét. 
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Vizsgálom továbbá a Seveso II. EU Irányelv módosításával összefüggő feladatokat, az 

Irányelv hazai működési struktúrája átalakíthatóságának parciális irányait.  

Az értekezéssel kapcsolatos kutatásaim - melyeket 2004. március 1-jei hatállyal 

lezártam – elsősorban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezés szabályozása modelljének vizsgálatára, a lakosság védelme érdekében 

megtett intézkedések fontosságának bemutatására, a külföldi modellek adaptálható 

elemeinek értelmezésére, ezek katasztrófavédelmi összefüggéseire, a szervezet-, cél- és 

feladat rendszerszemléletű áttekintésére terjedtek ki. 

Kiemelten foglalkozom a súlyos ipari balesetek elhárításának komplex rendszerét 

determináló védelmi tervezési, lakosságvédelmi és mentésszervezési feladatokkal, 

amelyek megítélésem szerint kulcsszerepet játszanak a lakosság és a környezet 

biztonságának garantálása során. 

Értekezésemet egy hosszú folyamat lezárására, a Seveso II. EU Irányelvvel összefüggő 

feladatrendszer összegzésére is szánom, rendszerbe foglalva az ahhoz kapcsolódó 

szerteágazó tevékenységet, melyben a kezdetektől fogva tevőlegesen részt is vettem. 

Dolgozatomban nem foglalkozom az Irányelv végrehajtásából fakadó, a biztonsági 

dokumentációkhoz szorosan kapcsolódó kockázat elemzési módszertannal, a súlyos 

balesetek veszélye azonosításának és kockázatuk elemzésének témaköreivel, továbbá a 

lakosság felkészítésének szakterületével.  

Kutatási munkám során az ipari balesetek megelőzésére és elhárítására, ezen belül is 

a lakosságvédelmi feladatok elemzésére, értékelésére, rendszerbe foglalására, 

valamint az ebből levonható következtetések kimunkálására koncentráltam. 

 

A kutatásom főbb célkitűzései:  

– tanulmányozom az EU tagországokban tett tanulmányútjaimra (Olaszország, 

Dánia, Hollandia, Svédország, Németország) és a kapcsolódó kutatásaimra 

alapozva az ipari balesetek megelőzése és kezelése során alkalmazható eljárásokat, 

melyekből az adaptációra javasolt megoldásokat fogalmazok meg;  

– rendszerbe foglalom a súlyos ipari balesetek elleni megelőzési és védekezési 

tevékenységet, bemutatom a jelenlegi struktúrát, javaslatot teszek ennek lehetséges 

változtatásaira; 

–  elemzem a Seveso II. EU Irányelv hazai bevezetésével kapcsolatos munka 

különböző fázisait, következtetéseket vonok le a végrehajtás során jelentkezett 
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problémákból, javaslatokat teszek ezek jövőbeni megoldására a szervezeti és 

jogszabályi területek vonatkozásában; 

– vizsgálom a Seveso II. EU Irányelv módosítását, kifejtem véleményemet a 

módosítással összefüggésben kialakuló helyzetről; 

– tanulmányozom a Helsinki Egyezménnyel összefüggő komplex feladat rendszert, 

különös tekintettel a Seveso II. EU Irányelvvel összefüggő feladat-végrehajtás 

módszertanára, javaslatot teszek az Egyezménnyel összefüggő fejlesztés lehetséges 

szakterületeire; 

– feltárom a külső és belső védelmi tervek összhangjának szükségességét a súlyos 

ipari balesetek elleni védekezés komplex rendszerének elemzése során; 

– elemzem a lakosság és a környezet védelme érdekében, ezen belül is a kellő időben 

meghozott – a külső védelmi tervekben szisztematikusan betervezett és a 

jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően begyakorolt – lakosságvédelmi 

intézkedéseket;  

– a fentiekkel összefüggésben vizsgálom az egyes lakosságvédelmi intézkedések 

újragondolt lehetőségeit, javaslatot teszek a lehetséges újszerű jogi és műszaki 

megoldásokra; 

– megvizsgálom az ipari balesetek elhárításának mentés-szervezési oldalát és 

javaslatokat teszek – összhangban az EU gyakorlattal – a jelenlegi rendszer 

korszerűsítésének humán, szervezeti és technikai területeit érintően. 

Célkitűzéseimmel összhangban, doktori értekezésemben megelőzési és veszélyhelyzet 

kezelési blokkban - két fejezetre osztva - tárgyalom a kutatott és elemzett témákat.  

 

Kutatási módszerek 

Célkitűzéseimet a kapcsolódó szakirodalom és más dokumentumok feldolgozásával, ezek 

analizálásával és szintézisével, az indukció és dedukció módszereinek alkalmazásával 

törekedtem elérni. Kutatásaimat a valós problémák feltárására, az ezekre válaszként 

adandó újszerű, egyéni megoldások kidolgozására koncentráltam, melynek során 

széleskörűen támaszkodtam saját gyakorlati tapasztalataimra. 

Kutatásom egyik bázisa a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak 

jogelődje a BM Polgári Védelem Országos Parancsnokság irattára, ezen belül is a 

közelmúltban és a jelenleg készített - a választott témám szempontjából releváns - szakmai 

elemzések, tanulmányok, belső szabályzók, módszertani kiadványok, amelyek 
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kidolgozásában tevőlegesen részt vettem, illetve véleményeztem azokat, továbbá a 

ZMNE könyvtára volt. Alapot jelentett a napi munkám során jelentkező konkrét, a 

kidolgozói tevékenységemhez és az értekezésemhez szervesen illeszkedő szakmai anyagok 

kimunkálásához elengedhetetlen szakirodalom szisztematikus feldolgozása és értékelése. 

Kutatásaim alapjául szolgáltak továbbá a különböző EU- és más országokban tett 

szolgálati útjaim során szerzett tapasztalatok, a sokrétű rendezvényekről beszerzett 

dokumentumok elemzése és feldolgozása, melyekről publikációim jelentek meg.
4
 

Széleskörűen támaszkodtam továbbá az írott és elektronikus (Internet) formában megjelent 

szakirányú tanulmányokra és cikkekre, és a különböző hazai konferenciákon és más 

rendezvényeken elhangzottakra.  

 

A kutatómunkámat nehezítette, 

hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés komplex 

összefüggéseit, különösen a megelőzés és ezen belül az üzemi belső védelmi rendszer, 

valamint a külső biztonság érdekében tett intézkedések széles vertikumát, a 

kárelhárítás egymásra épülésének dialektikáját a korábbiakban csupán parciálisan 

vizsgálták. Ennek megfelelően kutatható irodalom hiányában a dolgozat vonatkozó 

részei tekintetében csak saját elméleti és gyakorlati tapasztalataimra 

hagyatkozhattam. Hatványozottan igaz ez arra, hogy a témával szorosan összefüggő 

lakosságvédelem intézkedés rendszerének (polgári védelmi feladatok) tudományos 

megalapozása gyakorlatilag nem, illetve csak marginálisan létezik. 

 

A kutatómunkámat könnyítette, 

hogy az elmúlt időszakban több a választott témámhoz részben kapcsolódó doktori 

értekezés és egyetemi szakdolgozat készült és került megvédésre és a szerzőkkel
5
, 

továbbá a BM OKF szakembereivel
6
 történt konzultációk lehetőséget biztosítottak 

kidolgozói munkám folyamatos kontrolására.  

A ZMNE Vegyi- és Környezetbiztonsági Tanszéke tudományos műhelyként való 

működésével lehetőséget adott a vezető oktatókkal és külső kutatókkal történő 

konzultációkra. 

                                                 
4
 Részletesen felsorolva a „Publikációk Jegyzéke” mellékletben. 

5
 Kátai-Urbán Lajos, Dr. Muhoray Árpád, Dr. Nagy Lajos, Dr. Tóth Rudolf, Dr. Üveges László, Dr. Varga 

Péter Miklós. 
6
Ambris József, Demeter István, Herendi Dezső, Hoffmann Imre, Körmendy Norbert, Dr. Popelyák Pál, Vass 

Gyula, Dr. Zellei Gábor.  
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1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési 

tevékenység szabályozásának rendszere az EU tagállamokban 

1. 1. Az EU tagországok intézményrendszerének működése 

A veszélyes tevékenységek általi veszélyeztetés az emberi élet és egészség, valamint a 

környezeti elemek védelmét igénylik, ezzel a környezetbiztonság, ezen belül az ipari 

biztonság szempontjából fontos témával az unióban. A káros hatások megelőzésével és a 

kárelhárítással számos biztonsági szakterület – környezet-egészségügy, kémiai biztonság, 

munkavédelem, ipari és műszaki biztonság, polgári védelem, tűzvédelem – foglalkozik  

Az Európai Unió intézményrendszerét vizsgálva a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni tevékenység vonatkozásában megállapítható, hogy az Irányelvben 

lefektetettek szakirányú döntéshozó szerve az Európai Tanács Környezetvédelmi Tanácsa, 

amelynek közreműködési feladatai vannak az Európai Parlament döntési 

mechanizmusában. Az Irányelv végrehajtása szempontjából a kulcsszerep az Európai 

Bizottságra hárul, a Bizottságban a súlyos balesetek megelőzéséért és az ellenük való 

védekezési tevékenység koordinálásáért a Környezetvédelmi Főigazgatóság Polgári 

Védelmi Főosztálya felelős.  

A fenti tevékenység szabályozási feladatait az Irányelv konkrét végrehajtásával foglalkozó 

Illetékes Hatóságok Bizottsága végzi. A szakmai tevékenység tudományos 

megalapozásáért az EU Közös Kutatóközpont felelős. 

Az európai uniós intézményrendszer elvi felépítését összefoglalóan a következő 1. számú 

ábra szemlélteti: 

 

1. sz. ábra: Az EU Irányelv szerinti intézményrendszerének felépítése (Forrás: Kátai-Urbán Lajos) 

 

Az EU tagállamokban a nemzeti hagyományok, az államigazgatás felépítése, az állami 

feladatok elosztása, a politikai erőviszonyok alapján a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

Döntéshozatal 

 

 

 

Európai Tanács 

 

Környezetvédelmi 

Tanács 

 

 
 
 
 
 

Végrehajtás 

Előkészítés 

 

Európai Bizottság 

 

Környezetvédelmi Főigazgatóság, Polgári 

Védelmi Főosztály 

 

Illetékes Hatóságok Bizottsága 

 

Közös Kutatóközpont Főigazgatóság 

Polgárok Védelme és Biztonsága Kutatóintézet, 

Műszaki és Gazdasági Kockázatok Kezelése 

Főosztály,  

Súlyos Baleseti Veszélyek Iroda 

Közös 

döntéshozatal, 

ellenőrzés 

 

Európai Parlament 

 

Környezetvédelmi 

Bizottság 
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súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló uniós szabályok érvényesítésére különböző 

intézményrendszereket alakítottak ki.  

Az európai országokban a hazai törvények és a nemzetközi egyezmények együttesen 

segítik az ipari balesetek megelőzését, az azokra való felkészülést és a következmények 

felszámolását. A nemzetközi egyezmények gyors ratifikációján, jóváhagyásán és 

bevezetésén múlik mennyire hatékonyan képesek az országok ezeket az egyezményeket 

alkalmazni. Az ipari balesetek megelőzését, a felkészülést és az elhárítás területét illetően 

az egyes nyugat - európai országokban a nemzeti törvénykezés általában speciális 

törvényekben, rendeletekben szabályozott, illetőleg az általánosabb jellegű 

jogszabályokban, továbbá a jogszabályokkal egybevágó útmutatókban található meg.
7
 

 

Az illetékes hatóságok helye és szerepe az államigazgatás hierarchiájában  

Az Illetékes Hatóságok elhelyezkedését a kompetens szervezeteket tekintve az egyes 

tagállamokban, az alábbi 2. számú táblázat szemlélteti: 

 

Tagállam 

 

Környezetvé-

delmi hatóság 

Műszaki 

biztonsági 

hatóság 

Munkavédel- 

mi hatóság 

Polgári 

védelmi 

(katasztrófavé

-delmi) 

hatóság 

Ausztria     

Belgium     

Dánia     

Egyesült 

Királyság 

    

Finnország     

Franciaország     

Görögország     

Hollandia     

Írország     

Luxemburg     

Németország     

Olaszország     

Portugália     

Spanyolország     

Svédország     

1.sz. táblázat: Illetékes Hatóságok az EU tagállamokban (Saját forrás) 

                                                 
7
 Pl. Guidance on Inspections as required by Article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II), EUR 

18692 EN, ISBN 92-828-5898-7, European Communities, 1999. 

Council Directive of 9 December 1996 “On the control of major-accident hazards involving dangerous 

substances” (96/82/EC). Official Journal of the European Communities No L 10, 14.1.1997.Commission 

Decision of 9 April 1999 concerning the questionnaire to Council Directive 96/82/EC on the control of 

major-accidents hazards involving dangerous substances – 1999/314/EC.  
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Az Irányelv nemzeti végrehajtó szervei közül kiemelkedik a már uniós szinten említett 

Illetékes Hatóság, amely kapcsolatot tart az uniós intézményekkel és képviseli az országot 

az Illetékes Hatóságok Bizottságában és más szakmai bizottságokban. Az Illetékes Hatóság 

felelős még a tagállami hatóságok közötti koordinációért, az uniós szabályok 

érvényesítéséért és ide érkeznek a hatósági eljárások dokumentációi.  

A fenti táblázatot elemezve jól látható, hogy az Irányelv végrehajtására hivatott illetékes 

nemzeti hatóságok elhelyezkedése az államigazgatás hierarchiájában a fejlett nyugati 

államokban széles skálán mozog, mely betudható annak, hogy az ipari balesetek 

megelőzése a komplex védelmi szféra szinte valamennyi szegmensét érinti. 

Az Irányelv a kapcsolódó európai intézményrendszer tekintetében a környezetvédelmi 

joganyag része, ennek megfelelően az Illetékes Hatóságok meghatározó része a 

jogharmonizációért felelős környezetvédelmi hatóságnál található. A számszerűség alapján 

a műszaki biztonsági, a polgári védelmi (katasztrófavédelemi) és a munkavédelmi hatóság 

következik.  

 

1. 2. Az ipari balesetekkel foglalkozó meghatározó nemzetközi szervezetek 

1. 2. 1. Nemzetközi fórumrendszer 

Kutatásaim alapján az ipari balesetek elleni védekezés nemzetközi szintű jogi 

megalapozása tekintetében hazánk szempontjából három alapvető nemzetközi 

együttműködési fórum szerepe tekinthető meghatározónak. 

Ezek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) keretében az ipari balesetek 

országhatáron túli hatásairól szóló (Helsinki) Egyezmény, az Európai Bizottság XI. 

Főigazgatóság által kezdeményezett Seveso II. EU Irányelv és az OECD
8
 

Környezetvédelmi Igazgatóság által irányított Vegyi Anyagok Program, Vegyi Balesetek 

Munkacsoport tevékenységében való részvétel.  

Emellett számos más nemzetközi szervezet is foglalkozik ipari balesetek témájához 

kapcsolható tevékenységgel, melyek többnyire a feladatkör alapján illetékes állami 

szakminisztériumokon keresztül kapcsolódnak a nemzeti végrehajtó hatalomhoz. Ezek sok 

esetben szervezet specifikus indíttatásból, kormányközi koordináció nélkül végzik 

munkájukat. 

 

 

                                                 
8
 Organisation for Economic Cooperation and Development 
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1. 2. 2. Helsinki Egyezmény 

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UN ECE
9
) az európai térség egészére kiterjedő, 

legszélesebb körű gazdasági együttműködés színterének tekinthető. 

Az ipari balesetek területén az átfogó nemzetközi szabályozás bevezetését jelentette az 

ENSZ EGB keretében készült, az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szóló 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amelyet 1992. március 17-én Helsinkiben 

fogadtak el.
10

 

Az Egyezmény számos kétoldalú, szomszédos országokkal történő közvetlen 

kapcsolattartást, valamint határmenti együttműködést igénylő rendelkezést is tartalmaz, a 

kétoldalú kapcsolattartás és információcsere a katasztrófavédelmi és kölcsönös 

segítségnyújtási egyezmények által történik.  

Tekintettel arra, hogy a súlyos ipari balesetekre vonatkozó magyar szabályozásnak 

alapvetően két meghatározó nemzetközi kötelezettségvállalásnak kell eleget tennie, 

egyrészt az Európai Közösséggel kötött társult tagsági megállapodásunkból származó 

jogharmonizációs kötelezettségeinknek, másrészt az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 

által működtetett Egyezményben foglaltaknak, ezért ezzel a szabályozással jelen fejezetben 

részletesebben is foglalkozom. 

 

1. 2. 3. Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság 

A Főigazgatóság által kezdeményezett Seveso II. Irányelvben meghatározott alapelvek az 

Európai Unió országaiban az ipari és környezeti biztonság, a terület felhasználás és a 

nyilvánosság tájékoztatásában alap dokumentummá vált. A Seveso II. Irányelv hazai 

jogrendbe való vételét az Európai Megállapodásban vállaltuk. 

Az Irányelv egyértelműen meghatározza a szabályozásba bevont tevékenységek körét, a 

tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági feladatokat, a veszélyes létesítmények 

üzemeltetőinek, a kormányzatnak és az önkormányzatoknak a súlyos ipari balesetek 

megelőzésével, az azokra való felkészüléssel és elhárításával kapcsolatos feladatait, 

meghatározza a közvélemény tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket. 

                                                 
9
 United Nations Economic Commission for Europe 

10
Az Egyezmény hazánk vonatkozásában a 128/2001. (VII. 13) Korm. rendelet megalkotásával 2002. január 

01-től hatályos, azonban az Egyezmény hatálybalépésétől kell alkalmazni (2000. április 19), ennek 

megfelelően Magyarország az Egyezmény részesévé vált. 
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Ez a szervezet fogja össze a súlyos ipari balesetek elleni védekezés (mint a 

környezetvédelmi politika része) unió szintű politikájának irányítását. A munkáját az 

Európai Bizottság Közösségi Kutatási Központ (EC JRC)
11

, Rendszer, Informatika és 

Biztonság Intézet (Ispra, Olaszország) keretében működő Súlyos Baleseti Veszély Iroda 

(MAHB)
12

 ipari biztonság tárgyú kiadványai segítik elő.  

A környezetvédelmi joganyag jelentős fejlődésen ment át az elmúlt évek folyamán, ennek 

eredményeként életre hívtak a holland szakminisztérium kezdeményezésére egy kiemelt 

fontosságú szakmai szervezetet az IMPEL
13

-t, amely ténylegesen 1993-tól működik, mint a 

közösségi környezetvédelmi joganyag alkalmazását és végrehajtását ellenőrző, elősegítő 

intézmény. 

 Az Európai Bizottság kezdeményezésére került létrehozásra továbbá egy az IMPEL-lel 

párhuzamosan működő hálózat, az AC-IMPEL
14

, a Társult Országok Környezetvédelmi 

Felügyelőinek Informális Hálózata, melynek célja az EU tagságra kandidáló országok 

segítése a már meglévő tapasztalatok - a csatlakozási folyamat során történő - biztosítása a 

gyakorlati végrehajtás elősegítése és a csatlakozni kívánó államok kijelölt nemzeti 

hatóságait a közösségi jogszabályoknak való megfelelés érdekében. 

 

1. 2. 4. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

Az OECD gazdaság-politikai szervezet
15

 , melynek tevékenysége kiterjed többek között a 

környezetvédelem területére is. Az OECD a kémiai biztonság nemzetközi koordinációs 

szerepét tölti be, nemcsak a fejlett ipari országok viszonylatában, hanem szakértői 

tevékenységének révén más nemzetközi és regionális együttműködési szervezetek 

munkájában is. Ez a megállapítás elsősorban az EU és az ENSZ EGB keretében működő 

együttműködésekre igaz. 

Az OECD ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok számára az illetékességébe tartozó 

területek szabályozására, ennek megfelelően a. súlyos ipari balesetek megelőzésére is adott 

ki irányelveket
16

, amelyek az európai uniós szabályozással alapvetően megegyeznek. 

                                                 
11

 Európean Commission Joint Research Centre 
12

 Major Accident Hazards Bureau 
13

 Implementation of Environmental Legislation 
14

 Associated Countries for Implementation of Environmental Legislation 
15

 Magyarország a szervezethez 1998-ban csatlakozott, a csatlakozásról szóló dokumentumot az 1998. évi 

XV. Tv. hirdette ki. 
16

 Guiding principles for chemical accident prevention preparedness and response,OECD, Paris,1992., OECD 

Guiding Principles for chemical accident prevention preparedness and response, second edition, OECD 

Environment, Health and Safety Publications Series on Chemical Accidents No. 10., 2003. (A magyar 

fordítások rendelkezésre állnak). 
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1. 3. Az Irányelv nemzetközi bevezetése 

A Magyar Köztársaság uniós csatlakozásának egyik elengedhetetlen feltétele a SEVESO 

II. Irányelv bevezetése, az abban foglaltak beépítése mind a magyar államigazgatási 

eljárásrendbe, mind az általános iparpolitika rendszerébe makró és mikro szinten is. 

A magyar fél csatlakozási stratégiájának kialakítása során különös jelentőséggel bírt a már 

korábban és a közelmúltban csatlakozott országok módszereinek és tapasztalatainak 

vizsgálata. 

 

1. 3. 1. A SEVESO II. Irányelv bevezetése az EU országokban 

A Seveso II. Irányelv EU tagországokban történő bevezetését a teljesítési határidők 

ismeretében értékelhetjük. 

 Az Európai Közösség Tanácsa 1996-ban fogadta el az Irányelvet. Az Irányelv 1997. 

február 3-án lépett hatályba és a tagországok Illetékes Hatóságai két évet kaptak az új 

rendelkezések tagállami jogi szabályozásba való beépítésére (a jogharmonizációra). 1999. 

február 3-ától, tehát az Irányelv kötelezően alkalmazandó a tagállamokban.  

Az Irányelv a főbb üzemeltetői kötelezettségeinek teljesítéséhez átmeneti időszakot 

biztosított, amelyek az alábbiak voltak: 

Veszélyes üzem kategória Átmeneti 

időszak 

Teljesítési határidő 

Seveso I. Irányelv hatálya alá tartozó veszélyes 

üzemek  

2 év 2001. február 03. 

A szabályozás hatálya alá újonnan kerülő üzemek. 3 év 2002. február 03. 

2. sz. táblázat: átmeneti időszakok alakulása a tagállamokban (Saját forrás) 

 

Az üzemeltetőknek a teljesítési határidők lejárta után kellett benyújtaniuk a biztonsági 

jelentéseket. A tervek szerint a hatóság ezt követően kezdhette meg a dokumentációk 

vizsgálatát.  

Külföldi helyszíni tanulmányaim és kapcsolódó kutatásaim
17

alapján megállapítottam, hogy 

az adott országokban ugyan kiemelten kezelték a jogalkalmazási tevékenységet és ennek 

gyakorlatban történő végrehajtását, azonban mint a később leírtak alapján kitűnik, ez a 

tevékenység nem minden területen volt zökkenőmentes, kisebb-nagyobb hiányosságok is 

tapasztalhatók voltak. 

 

                                                 
17

 Dánia, Svédország, Hollandia 2002-2003. 
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A következő részben a holland és dán Seveso modell bemutatásával, a két EU 

tagországban alkalmazott módszerek elemzésével, azok pozitív elemeinek számba 

vételével előremutató javaslatokat teszek az ott kialakított modellek alapján a hazánkban 

bevezetett struktúra működésének jobbítására, jövőbeni korszerűsítésére. 

 

1. 3. 2. Hollandia
18

 

Hollandia államigazgatási struktúráját tekintve követi az EU-ban honos többszintű 

telepítést, 12 tartományra oszlik, a tartományban működnek a több települést átfogó helyi 

hatóságok. 

A Seveso II. EU Irányelv megjelenését követően 1999-ben megalkotásra került a veszélyes 

anyagokról szóló kormányrendelet, amely átfogó módon rendelkezik a kapcsolódó 

tevékenységekről, az egyes további szakterületekre vonatkozó szabályozást a 

környezetvédelmi, a munkavédelmi, a veszélyhelyzet-kezelési és a tűzvédelmi törvények 

tartalmazzák. 

A jogi szabályozást egészítik ki és annak gyakorlati végrehajtását segítik a megfelelő és 

hivatalosan is elfogadott és alkalmazott, az egyes speciális tervezési, kockázatelemzési 

feladatokra vonatkozó módszertani ajánlásokat tartalmazó útmutatók
19

. 

Az Irányelvben és a hazai jogszabályokban szereplő kötelezettségek gyakorlati 

végrehajtása a következő 4. számú táblázat szerint alakul. 

 

A bevont 

hatóságok 

A kapcsolódó tevékenység 

Tartományi 

önkormányzat 

környezetvédelmi 

engedélyezés 

településrendezési tervezés 

Helyi hatóság környezetvédelmi 

engedélyezés 

településrendezési tervezés 

Tartományi 

Tűzoltóság 

baleset-megelőzés 

külső védelmi tervezés 

Munkavédelmi 

hatóság 

belső védelmi tervezés 

megelőzés 
3. sz. táblázat: A Seveso feladatok végrehajtásába bevont hatóságok Hollandiában (Saját forrás) 

 

                                                 
18

 A Holland Királyság 40.000 km
2
 alapterületű, viszonylag kis ország, azonban a 15 millió lakos nagy 

népsűrűséget eredményez, az ország a kontinens legfejlettebb ipari országai közé tartozik. Az ipari 

üzemekben mintegy 5000 féle veszélyes anyagot tárolnak, gyártanak és használnak fel a termelési 

folyamatban. A Seveso II. EU Irányelv alá 300-350 üzem tartozik, ebből 150 felső küszöbértékű, jellemző 

tevékenység a vegyipar, a kőolajfinomítás, a gázgyártás és tárolás. 
19

 „Lila, Sárga, Zöld és Sárga” Könyvek. 
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A benyújtásra került biztonsági dokumentációk elbírálását, értékelését és az engedélyezés 

folyamatát az alábbi 1. számú ábra szemlélteti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz ábra: A biztonsági dokumentációk elbírálása, értékelése és az engedélyezés folyamata Hollandiában 

(Saját forrás) 

 

Figyelemmel a fentiekre az adott veszélyes üzem komplex, valamennyi közreműködő 

hatóság (4.sz. táblázat) megfelelő követelményeit tartalmazó biztonsági dokumentációt 

nyújt be a tartományi önkormányzatnak címezve. 

Ezt követően valamennyi érintett hatóság értékeli, elemzi saját szempontrendszere szerint a 

dokumentációt, majd a megfelelő ismeretek birtokában közös helyszíni szemlére kerül sor. 

Az adott üzemben összevetésre és egyeztetésre kerül a benyújtott írásos anyag a helyszínen 

tapasztaltakkal. Amennyiben nem merül fel kifogás, abban az esetben engedélyezik az 

adott tevékenységet, az engedélyt valamennyi hatóság képviselője aláírja. 

Ha valamely hatóság részéről probléma merül fel, abban az esetben hiánypótlásra kerül 

sor, melyet 9 hónapon belül el kell végezni, ezt követően megismétlődik az értékelési, 

engedélyezési procedúra. 

Az engedélyezést követően kerül sor a településrendezési tervezés, a külső védelmi 

tervezés és a lakosság tájékoztatásának végrehajtására. 

Komplex 

Biztonsági 

jelentés 

Helyszíni 

szemle 

Engedélyező 

Hatóságok 

(Tartományi és 

helyi hatóság) 

 

Tűzoltóság 

Közös 

helyszíni 

szemle 

Munka- 

védelmi 

hatóság 

 

Értékelés 
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A településrendezési tervezést a tartományi és a helyi hatóság végzi a biztonsági 

jelentésben szereplő és az abban kijelölésre kerülő zónáknak megfelelően. 

A külső védelmi terveket a tűzoltóság készíti el és ők a felelősek a lakosság 

tájékoztatásának megszervezéséért és végrehajtásáért, továbbá a gyakorlatok 

megtervezéséért és lebonyolításáért. 

 

 1. 3. 3. Dánia
20

 

Dániában a Seveso II. Irányelv bevezetése 1999-től folyamatosan zajlik, a biztonsági 

dokumentációk elbírálására illetve a további hatósági feladatok ellátására (külső védelmi 

terv elkészítése, lakossági tájékoztatás) nincsenek konkrét határidők. A biztonsági 

dokumentációk elbírálását három hatóság (környezetvédelmi, veszélyhelyzet-kezelési, 

munkavédelmi) együttműködve végzi és készíti el a külső védelmi tervet, melyet a megyei 

(önkormányzati) szakértő felügyel és hagy jóvá.  

Az érintett üzemek elkészítették a biztonsági dokumentációkat, azonban hatóság ezeket 

még nem minden esetben fogadta el, jelenleg folynak a hatóságok és az üzemek közötti 

egyeztetések a hiányosságok pótlásáról. (Van olyan hatósági eljárás, amely már három éve 

húzódik.) Ezzel egyidejűleg a hatóságok elkezdték kidolgozni a külső védelmi tervet. 

 

 A hatóságok és az üzemek is foglalkoztatnak független külső szakértőket
21

 a biztonsági 

dokumentáció elkészítésénél, illetve elbírálásánál.  

A külső védelmi tervek elkészítése illetve a lakossági tájékoztatás hatósági feladat, 

melynek költségei az államot terhelik. Az üzemek ezen feladatok végrehajtásában segítik a 

hatóságot (pl.: lakossági tájékoztatás segítése érdekében nyílt napokat szerveznek, az 

önkormányzatot tájékoztató anyaggal látják el), de közvetlen anyagi támogatást nem 

nyújtanak. 

A hatósági munka az érintett szervezetek szoros együttműködésével, az önkormányzati 

felügyelő koordinálásával valósul meg, aki szoros kapcsolatban áll az adott üzemmel, jól 

ismeri az üzemi folyamatokat, technológiát. A hatósági munka nagyságrendjét, az 

                                                 
20

 A Dán Királyság 43. 000 km
2
 alapterületű, lakosságának száma 5,4 millió. Dániában kevés a nagyvállalat, 

a multinacionális cég, a gazdaságot a kis- és közepes vállalkozások uralják, sok esetben beszállítóként is. 

Az ország így is a kontinens legfejlettebb ipari országai közé tartozik. A Seveso II. EU Irányelv alá mintegy 

40 üzem tartozik, jellemző tevékenység a vegyipar, a gyógyszeripar, a kőolaj finomítás, a gázgyártás és 

tárolás. 
21

 Pl. a Riso Nemzeti Laboratórium is. Aszakértői munka költségeit mindig a megrendelő (hatósági felkérés 

esetén a hatóság, üzemi felkérés esetén az üzem) fizeti.  
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elvégzendő feladatok volumenét szemlélteti a Dániában általános 0,5 munkaév/üzem 

ráfordítás. 

 

1. 3. 4. Az újonnan csatlakozó országok 

A csatlakozó országok végrehajtási tapasztalatairól az IHB, a Helsinki Egyezmény ülésein 

és egyéb rendezvényeken szerezhetünk tudomást. A csatlakozó államok ütemtervéről a 

2000-2002 között végrehajtott Természeti és Technológiai Veszélyek Kezelésével 

foglalkozó Európai Bizottság Közös Kutatóközpont által irányított kutatási project 

jelentéséből is adatokat kaphatunk.  

A jelentés szerint a csatlakozó országok az alábbi ütemterv szerint vezetik be az Irányelvet: 

Ország 1999-2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Csehország JH,  Bej  BJ    

Magyarország  JH Bej BJ    

Lengyelország       JH Bej BJ    

Lettország  JH Bej. BJ   

Szlovénia   JH Bej.  BJ   

Szlovákia   JH Bej.  BJ  

Észtország    JH Bej. BJ   

Litvánia    JH Bej.  BJ  

Bulgária    JH Bej.  BJ  

Románia    JH Bej.  BJ  

Megjegyzés: JH – jogharmonizáció, Bej. – veszélyes tevékenységek bejelentése, 

BJ – biztonsági jelentések benyújtása. 

4. sz. táblázat: A csatlakozó államok végrehajtási ütemterve (forrás: DG JRC jelentés) 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az újonnan csatlakozó országok közül az Irányelv 

bevezetése terén hazánk kedvező pozícióban van.  

 

1. 3. 5. Anomáliák az Irányelv végrehajtásával kapcsolatban 

Az Európai Bizottság a 2000. év szeptemberében kezdte meg az Irányelv tagállami 

bevezetésével összefüggő vizsgálati eljárásait
22

.  

Az eljárás diplomáciai jegyzék küldésétől az Európai Bíróság előtti eljárás lefolytatásáig 

tart. A bíróság eljárásának kezdetéig általában két-három év telik el, amit a nem teljesítő 

országok a végrehajtási ütemterveiknél figyelembe vesznek.  

A 2000-ben indult „nem megfelelési eljárás” az Irányelv tekintetében hat tagállammal 

szemben (Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Írország és Portugália) került 

lefolytatásra. 

                                                 
22

 Úgynevezett „nem teljesítés” (non compliance) és. „nem megfelelési eljárás” (infringement procedure). 
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Ezen országokban alapvetően nem készültek el a nemzeti jogszabályok, további mintegy 

plusz egy évet vett igénybe a fenti tagállamok jogharmonizációja, ennélfogva csak mintegy 

két és fél évvel a határidők lejártát követően hajtották végre a jogharmonizációt.  

A nemzeti jogszabályok megalkotásának bejelentése nem elegendő az Európai Bizottság 

részére, azokat a Bizottság Jogi Szolgálata szigorúan, tételesen ellenőrzi. Négy évvel a 

jogharmonizáció, és másfél évvel a biztonsági jelentések Irányelv szerinti benyújtási 

határideje után 2003. júliusában további három tagállammal szemben (Hollandia, Írország 

és Olaszország) ismételten eljárás indult, amely procedúra vélhetően ismét hosszú időt 

vesz igénybe.  

Tagállami segítséggel lefolytatott Phare Twinning projektek által nyert tapasztalataink 

szintén megerősítették azt, hogy az Irányelv teljesítése az EU tagállamokban nem egységes 

és kiforrott. Az általános tapasztalatok szerint a tagországok esetében - főként a 

jogharmonizáció terén - két-három éves késés az általános. 

 

1. 4. Az Irányelv módosításának főbb területei 

Az EU tagországokban több mint két évtizedes múltra tekint vissza az ipari baleset-

megelőzés közösségi szintű szabályozása, azonban ebben az elmúlt időszakban is több 

kisebb - nagyobb szigorító jellegű módosítás került végrehajtásra az alapszabályozáshoz 

viszonyítva. 

A jelenleg hatályban lévő Seveso II. Irányelv módosításához a nemrégiben bekövetkezett 

súlyos ipari balesetek
23

, az azokból levont szakmai tanulságok eredményei szolgáltak 

alapul az Irányelv módosításához . 

Az új módosított szabályozás bevezetésére - amelyek jelentős hányada a szabályozás tárgyi 

hatályának kiterjesztésére irányul - a hatálybalépés napjától számított 18 hónap áll 

rendelkezésre a tagországok részére, hogy azokat beillesszék a saját belső jogi 

rendszerükbe. Figyelemmel a fenti határidőre a magyar szabályozást legkésőbb 2005. I. 

félévében kell a hazai jogrendbe beépíteni. 

 

1. 4. 1. A tárgyi hatály kiterjesztése és pontosítása 

A SEVESO II. Irányelvért felelős Illetékes Hatóságok Bizottsága (IHB) által – a 

tagállamokkal szorosan együttműködve – végzett vizsgálatok alátámasztották, hogy a 

rákkeltő anyagok listáját a megfelelő mértékadó mennyiségekkel együtt kibővíteni, 

                                                 
23

 2000. februári nagybányai (Románia) baleset , 2000. május Enschede, 2001. szeptember Toulouse. 
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ugyanakkor a környezetre veszélyes anyagokra vonatkozó mértékadó mennyiségeket 

csökkenteni szükséges. 

 

1. 4. 1. 1. A rákkeltő és a környezetre veszélyes anyagok 

Több éves egyeztetést követően a tagállami képviselőkből álló Műszaki Munkacsoport 

közreműködésével a Közös Kutatóintézet elkészítette a rákkeltő és környezetre veszélyes 

anyagokra vonatkozó tanulmányait. A tanulmányokat és azok módosító ajánlásait az IHB 

fogadta el. A bizottság javasolta - a megfelelő mértékadó küszöbmennyiségek egyidejű 

csökkentésével - a rákkeltő anyagok listájának kiterjesztését. 

 A javaslat lényeges mértékben leszállította a környezetre veszélyes anyagok 

küszöbértékeit is. A kőolajtermékek lepárlásából származó számos termék besorolása 

nehézségeket okozott az Illetékes Hatóságoknak.  

 

A motorbenzin és más benzinkészítmények csoportjának pontosítása különösen fontos 

volt, hiszen az ide nem tartozó anyagokat és készítményeket indokolatlanul a jóval 

szigorúbb küszöbű veszélyességi osztályokba kellett sorolni.  

A pontosítás mellett a veszélyes anyagok mértékadó mennyiségei lényeges mértékben 

csökkentek, amely újabb veszélyes üzemek tárgyi hatály alá vonásával jár. Egyes alsó 

küszöbértékű üzemek felső küszöbértékűvé válnak. 

 

1. 4. 1. 2. A bányászati tevékenységgel kapcsolatos tárolási és üzemeltetési 

tevékenység 

A 2000. év januárjában bekövetkezett tiszai cianid szennyezés is bizonyította, hogy a 

jelenlegi bányászati tárolási és üzemeltetési folyamatok zavarai a környezetre komoly 

következménnyel járhatnak. A bányászati tevékenységek biztonságos üzemeltetése 

érdekében, a bányászati célú tárolásból és üzemeltetésből származó kockázatok 

minimalizálása céljából az Irányelv hatályának kiterjesztése szükségessé vált.  

A változás tartalmazza, vagyis szabályozás alá von egyes bányászati tevékenységeket, 

egyúttal kivonja a hatály alól a mélyművelésű és külfejtéses vagy fúrólyukak segítségével 

történő bányászatot, amely magában foglalja a feltárást, kitermelést és feldolgozást. Új 

elemként a módosítás beemeli az Irányelv hatálya alá a vegyi és/vagy termikus feldolgozó 

eljárásokat.  
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Nevesít viszont egy új és fontos területet – figyelemmel a fent említett cianid szennyezésre 

- a működő zagytározó létesítményeket, mint a zagytározókat és gátakat, amelyek az 

Irányelv szignifikáns melléklete által meghatározott veszélyes anyagokat tartalmazhatnak 

és kapcsolatban állhatnak az ásványok vegyi és termikus úton való feldolgozásával. 

Az új szabályozás további kivételeket is tesz, melynek során egyes bányászati tevékenység 

fajta
24

 és más eddig is kivételnek számító terület
25

 továbbra sem tartozik az Irányelv 

hatálya alá. 

 

1. 4. 1. 3. A pirotechnikai anyagok gyártása és tárolása 

A 2000 május 23-án a hollandiai Enshedeben egy tűzijáték lerakat területén történt 

baleset
26

 rávilágított annak a súlyos veszélynek a lehetőségére, amely a nagy mennyiségű 

pirotechnikai anyagok tárolásából és gyártásából származik.  

A baleset vizsgálati eredményeire alapozva változnak a robbanóanyag veszélyességi 

osztályok küszöbmennyiségei és a kapcsolódó fogalommeghatározások
27

. A 

robbanóanyagok fogalom-meghatározó megjegyzései a Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Közúti Szállításáról szóló Egyezmény (továbbiakban: ADR) műszaki leírása szerint 

kerültek megállapításra. 

A pirotechnikai anyag fogalmába azok a robbanó és pirotechnikai anyagok és 

készítmények is beletartoznak, amelyek az egyes termékekben találhatók. A robbanó és 

pirotechnikai anyagokat és készítményeket tartalmazó termékek esetében, ha az anyag 

vagy készítmény mennyisége ismert, az Irányelv szempontjából azt a mennyiséget kell 

figyelembe venni. Ha a mennyiség nem ismert, az Irányelv szempontjából a termék teljes 

mennyiségét robbanóanyagként kell számításba venni a továbbiakban. 

 

 

 

                                                 
24

 Nem tartozik a szabályozás alá a tengeri ásványfeltárás és kitermelés (ideértve a szénhidrogéneket is). Az 

említett ipari tevékenységre vonatkozó védelmi szabályozást ugyanis külön EU jogszabály tartalmazza. 
25

 Hulladéklerakók. 
26

 Enshede-ben, Hollandiában, 2000. májusában a külváros területén egy tűzijátékokhoz használatos 

eszközöket tároló raktár felrobbant, ahol - a polgármester és a lakosság tudomása nélkül - 100 tonna 

pirotechnikai anyagot helyezetek el bunkerban és szállítókonténerekben. A robbanást még 15 km távolságban 

is hallották. 21 ember vesztette életét, közel 1000 ember megsérült, 400 m-es körben az összes épület 

megsemmisült. 
27

 Az új fogalom meghatározás szerint a pirotechnikai anyagok veszélyes anyagnak minősülnek, amelyek hő-

, fény-, hang-, gáz-, vagy füsthatás vagy ezen hatások kombinációjának önfenntartó exoterm vegyi reakciók 

általi előidézésére hoztak létre. 
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1. 4. 1. 4. Az ammónium-nitrát és a nitrát alapú műtrágyák tárolása 

A 2001. szeptember 21-én a franciaországi toulouse-i műtrágyagyárban történt robbanás
28

 

megmutatta az ammónium-nitrát és a nitrát alapú műtrágyák tárolásából eredő baleseti 

lehetőségeket, főként a gyártási folyamat során kiselejtezett, vagy a gyártó által 

visszavételezett anyagok esetében.  

Az új rendelkezésben az eredeti kétféle besorolás helyett most már hatféle kategória 

szerepel. Az ammónium nitrát és a kálium nitrát küszöbértékeihez különböző műszaki 

leírásokat is fűz az Irányelv.  

 

1. 4. 2. Az Irányelv egyes rendelkezéseinek pontosítása 

Az Irányelv számos további rendelkezése is pontosításra került, így a végrehajtási 

határidők megállapítása, a veszélyes üzem és létesítmény módosításának bejelentése, a 

munkavállalói részvétel és tájékoztatás témakörei, a településrendezési tervezés 

szabályainak felülvizsgálata, egyes unión belüli tájékoztatási és jelentési kötelezettségek, 

továbbá az együttműködés feladatai a polgári védelmi segítségnyújtásban. 

A fenti tevékenységi körök a jelenlegi hazai jogi szabályozásban részben már 

harmonizáltnak tekinthetők, másokat pedig az elkövetkező időszakban be kell építeni a 

kapcsolódó magyar jogrendrendbe. 

Dolgozatom szempontjából, a további fejezetek kidolgozásához kapcsolódóan, arra 

befolyással a munkavállalói részvétel és tájékoztatás témakörei jelentkezhetnek, ennek 

megfelelően ezzel a kérdéskörrel részletesebben is foglalkozom. 

 

 

 

                                                 
28

 Toulouse-ban 2001. szeptemberében a Grand Parroisse műtrágyagyár 200-300 tonna granulált műtrágyát 

tartalmazó raktárában - ahol a következők voltak raktározva: ipari nitrátok, amelyek nem feleltek meg a 

kereskedelmi specifikációknak, valamint a termelő egységből visszanyert ammónium-nitrát -, ismeretlen 

okból robbanás következett be. A robbanás a Richter-skálán 3,4 erősségű robbanást okozott, 29 ember 

meghalt, 2442 ember megsérült, több mint 500 ház lakhattalanná vált, több mint 11.000 otthon megsérült, az 

összes kár közel 15 milliárd francia frank volt. 
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1. 5. Az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló Helsinki 

Egyezménnyel29 összefüggő feladatok  

1. 5. 1. A Helsinki Egyezmény létrejöttének körülményei 

A különböző természeti erők, tűz és az emberi tevékenység okozta balesetekből eredő 

károk megelőzése, a következmények felszámolása, a károk enyhítése, különös tekintettel 

a katasztrófák országhatárokat nem ismerő természetére, széleskörű összefogást 

igényelnek az adott országok és a nemzetközi szervezetek részéről.  

Az európai térségben, a közelmúltban kialakult veszélyhelyzetek
30

 hatásai, illetve a károk 

felszámolása során szerzett tapasztalatok rámutattak arra, hogy napjainkban nemzetközi 

segítségnyújtás nélkül nehéz eredményesen kezelni ezen válság helyzeteket. 

 A természeti és ipari katasztrófák kezelése, valamint több esetben a helyreállítási munkák 

végzése során is kijelenthetjük - a katasztrófák nem ismernek határokat. 

A veszélyes ipari üzemekben keletkezhető hatások elleni védelem jogi elemei a 

környezetvédelmi szabályozás fejezetében jelennek meg, az 1987-ben megszületett Római 

Szerződésben elfogadásra kerültek a szennyező vizek, a szennyezés megakadályozása a 

keletkezési helyen, a megelőzés és a védekezés magas szintjéről szóló főbb elvek [6]. 

Bevezetőmben már rámutattam, hogy a fejlett nyugat-európai országokban jelentős 

haladást értek el a biztonság területén, azonban az Európa Unión kívüli területen átfogó 

együttműködés nem alakult ki, azonban a már említett környezetvédelmi konferenciák 

megteremtették a lehetőségét egy új átfogó intézkedési rendszer létrehozásának.  

A megfelelő előkészítő munka eredményeként 1992-ben Helsinkiben elfogadásra került az 

ipari balesetek országhatáron túl terjedő hatásairól szóló Egyezmény (a továbbiakban: 

Egyezmény).  

                                                 

29 Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek 

Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény.  

30
 1986 november 1-én Bázelban a „Sandoz” konszern tulajdonában lévő növényvédő szer raktárban 

bekövetkezett tűzeset másodlagos hatásaként mintegy 360 tonna erősen mérgező anyag jutott a Rajna 

folyóba. A folyóba jutott veszélyes anyag végigpusztította a Rajna teljes franciaországi, németországi és 

hollandiai szakaszait, elpusztítva ezzel a folyó szinte teljes faunáját. További hatásmechanizmusként a 

hatóanyagok évekíg szennyezték a környék ivóvízkészletét. 

2000. január 31-én a romániai Nagybánya mellett az Aurul Bányavállalat ülepítő víztározójánál gátszakadás 

miatt bekövetkezett nagy koncentrációjú cián vegyület kijutása volt a Szamos mellékfolyójába, amely a 

Szamoson keresztül elérte a Tisza folyót. Magyarországon a cianid-szennyezés maximális koncentrációja a 

mérések alapján több mint 300-szorosa volt a megengedett határértéknek. A szennyeződés 2000. február 12-

én hagyta el Magyarországot – jelentős mértékben károsítva a Tisza folyó élővilágát – ,majd ezt követően 

továbbterjedve a Duna alsó szakaszán egészen a Fekete-tengerig éreztette hatását. 
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Az Egyezmény célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködést az érintett államok 

között a súlyos balesetek országhatáron túl terjedő hatásainak megelőzése, a felkészülés, a 

kölcsönös segítségnyújtás és a gyors tájékoztatás területén.  

Nemzetközi szinten az információk cseréjével, konzultációkkal és az együttműködés egyéb 

lehetőségeinek kihasználásával az Egyezményhez csatlakozó országok összehangolt 

stratégia kidolgozásával teremtik meg a balesetek kockázatának csökkentését. 

Az Egyezményben megfogalmazott követelmények csaknem teljes összhangban vannak a 

SEVESO II. Irányelvvel, ennek megfelelően hazánkban a SEVESO II. EU Irányelv 

jogharmonizált bevezetésével a Helsinki Egyezményben foglaltak is teljesítésre kerültek. 

 

1. 5. 2. Az Egyezmény fő célkitűzései 

Az Egyezmény alapvető célkitűzése az ipari tevékenységek miatt esetlegesen előidézett 

nagytérségű veszélyeztetések, illetve a határon túl terjedő környezeti hatások megelőzése, 

az ipari balesetekből eredő károk mérséklése, a felkészüléssel kapcsolatban, illetve a 

károkozás esetén a nemzetközi segítségnyújtás. 

Az Egyezmény Részes Felei kötelezettséget vállalnak arra, hogy kidolgozzák azokat a 

stratégiákat, valamint jogszabályokat, amelyek csökkentik az ipari balesetek 

bekövetkezésének veszélyét, növelik az ilyen balesetekkel és hatásaikkal szembeni 

védelmi képességet. Az Egyezmény minden olyan ipari tevékenység közvetlen vagy 

közvetett, azonnali vagy késleltetett hatásának megelőzését, csökkentését célozza, amely 

káros az emberi egészségre, a természeti környezetre (ennek bármely elemére, az 

élővilágra, vízre, levegőre, talajra, tájra vonatkozóan), valamint az épített környezetre. Az 

Egyezmény alapja: a potenciális és tényleges veszélyokozó teherviselésének elve. Az 

Egyezmény végrehajtásának három fő szakterülete van: a katasztrófavédelem, az ipari 

biztonság és a környezetvédelem.  

1. 5. 3. Az Egyezmény végrehajtó szervezetei, hatásköreik és a beszámoltatás rendje  

Az Egyezmény végrehajtásából fakadó feladatok koordinálásával, ügyviteli 

tevékenységének ellátásával az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság keretében működő - 

genfi székhelyű - titkárság foglalkozik. Az Egyezmény legfőbb döntéshozó testülete a 

Részes Felek Konferenciája, amely kétévente ülésezik. A konferencia két éves időszakokra 

választ Elnökséget és az Egyezmény végrehajtását ellenőrző Végrehajtási Munkacsoportot.  
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A Részes Felek a dokumentum végrehajtásából adódó kötelezettségeinek teljesítéséről 

kérdőív formájában kétévente jelentést kötelesek tenni, melyet a Végrehajtási 

Munkacsoport dolgoz fel és értékel. Az erről készített jelentést a Végrehajtási 

Munkacsoport terjeszti elő Részes Felek Konferenciája elé, amely azt megtárgyalja és 

elfogadja. 

1. 5. 4. Az Egyezmény hatálya 

Az Egyezmény hatálya kiterjed az országhatárokon túli hatásokat is eredményező súlyos 

ipari balesetek - beleértve a természeti katasztrófák okozta baleseteket is – 

következményeinek megelőzésére, az azokkal kapcsolatos feladatokra való felkészülésre, 

az ellenük való védekezésre, valamint elhárításuk területén folytatott információcserére, a 

kölcsönös segítségnyújtás elősegítésére, továbbá a kutatás és fejlesztés területét érintő 

nemzetközi együttműködésre.  

Az Egyezmény hatálya nem terjed ki számos, egyébként a szakterülethez áttételesen 

kapcsolódó területre
31

, az ezekkel összefüggő nemzetközi szabályozást további releváns 

dokumentumok tartalmazzák. 

1. 5. 5. Kötelezettségek, általános feladatok 

A veszélyesnek minősített üzemekre vonatkozóan a Helsinki Egyezmény több 

kötelezettséget határoz meg a Részes Felek részére, melyek közül legfontosabbak az adott 

üzem felelősségi rendszerének kidolgozása a súlyos balesetek megelőzésére, káros 

hatásainak csökkentésére, továbbá a lakosságot, anyagi javakat, illetve a környezetet 

veszélyeztető hatások és kockázatok vizsgálatára.  

A Részes Feleknek létre kell hozni, vagy ki kell jelölni egy központi szervezetet, amely 

nemzetközi és országos szinten egyezteti az Egyezményből fakadó tevékenységeket, mint 

                                                 
31

  Az Egyezmény hatálya nem terjed ki: 

- a nukleáris balesetekre és a sugárszennyeződésből eredő veszélyhelyzetekre; 

- a katonai létesítményekben bekövetkezett balesetekre; 

- víztározók védműveinek a megrongálódásaira, kivéve ha ezen megrongálódás idézi elő az 

ipari balesetet; 

- a közúti és a vasúti közlekedési balesetekre, a következő kivételekkel: 

 az ilyen balesetek elhárításával kapcsolatos szükségintézkedéseket, 

 a veszélyes tevékenység helyszínén folyó szállítást; 

- a genetikailag módosított organizmusok nem szándékos kibocsátása; 

- a tengerben folytatott tevékenység - ideértve a tengerfenéken folytatott kutatást vagy 

kitermelést - által okozott balesetekre; 

- a kőolaj vagy egyéb káros anyagok tengeri kiömlésére. 
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illetékes hatóság, ellátja az Egyezményben meghatározott feladatokat, mind hazai, mind 

nemzetközi szinten. 

Fontos kötelezettség a reálisan beazonosítható veszélyekkel arányos védelmi tervek 

készítése, a végrehajtásuk feltételeinek megteremtése, a veszélyeztetéssel kapcsolatos 

információk nyilvánosságának biztosítása, továbbá mint az Egyezmény végrehajtása 

szempontjából különösen fontos tevékenység, a veszélyes üzem súlyos balesete esetén az 

érintett szomszédos államok haladéktalan és hiteles adatokkal történő tájékoztatása. A 

Részes Felek feladata továbbá hatékony ipari baleseti riasztási-értesítési rendszer 

működtetése, valamint az Illetékes Hatóságok és kapcsolattartó pontok kijelölése. 

Az értesítési rendszerrel szemben támasztott követelmény, hogy folyamatosan legyen 

képes a megfelelő adatok továbbítására és fogadására a lehető legrövidebb időn belül, az 

adatközlés több fajta rendszerén keresztül (telefon, telefax, e-mail). A kapcsolattartó pont 

működtetésének további feltétele, hogy állandóan készenlétben legyen, megfelelően 

képzett személyi állománnyal rendelkezzen.  

Az Egyezményben meghatározásra kerültek a kölcsönös segítségnyújtással összefüggő 

témák is, melynek során a Részes Felek kérhetik egymás segítségét jelezve az igényelt 

segítség fajtáját és mértékét. A kutatás és fejlesztés terén a Részes Felek együttműködnek 

az ipari balesetek megelőzésére, az azokra való felkészülésre és az elhárításukra vonatkozó 

módszerek és technológiák kutatásának és fejlesztésének irányítása terén. 

 

1. 5. 6. Az Egyezmény és a kétoldalú katasztrófavédelmi megállapodások 

Az Európai Unió állásfoglalása szerint a Helsinki Egyezményben foglaltak teljesítése csak 

az európai uniós, illetve az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó államok vonatkozásában 

tekinthető irányadónak, más országok vonatkozásában ez nem jelent kötelezettséget.  

A Magyar Köztársaság által a környező országokkal megkötött kétoldalú 

katasztrófavédelmi megállapodásban
32

is megtalálhatók a Helsinki Egyezmény 

                                                 
32

 114/1998. (VI. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya 

között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelemről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről; 

1999. évi CXII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos 

szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről; 

150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya 

között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén létrehozott Egyezmény kihirdetéséről; 

212/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya 

között katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 

kihirdetéséről; 

2000. évi IX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos 

balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és 
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szellemiségét idéző, annak egyes részeit lefedő elemek, így többek között az alábbi 

feladatok: 

 kölcsönös tájékoztatás a természeti és civilizációs katasztrófák általi 

veszélyeztetettségről, illetve ezek bekövetkezéséről; 

 közös kozultációk, kutatási programok, szakmai tanfolyamok tervezése; 

 megelőző intézkedések közös megszervezésére és végrehajtására 

együttműködési tervek készítésére; 

 a katasztrófák során való segítségnyújtás; 

 a közös védelmi és mentési gyakorlatok megszervezése és végrehajtása. 

A fentiek figyelembe vételével a szomszédos országokkal kötött kétoldalú 

katasztrófavédelmi megállapodások keretében is érvényesíteni tudjuk – megítélésem 

szerint hatékonyabb és célirányosabb ráhatással a kapcsolattartás jövőbeni meghatározó 

elemét jelentve – az Egyezményben foglalt feladatok teljesítését, új perspektívát nyitva a 

súlyos ipari balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenységnek. 

Jelenleg a szomszédos országok közül csak Szerbia-Montenegróval
33

 nem rendelkezünk 

kétoldalú katasztrófavédelmi megállapodással, de vélhetően erre belátható időn belül sor 

kerülhet. 

Ebben érvényre lehet juttatni az Egyezmény követelmény-rendszeréből fakadó feladatokat. 

Különösen fontos ez, ha figyelembe vesszük az elmúlt időszakban bekövetkezett, határon 

túlról származó veszélyes anyagok hazai szennyeződésével kapcsolatos történések 

elemzését, melynek tapasztalatait fel kell használni. 

 
1. 5. 7. A szabályozás továbbfejlesztése, szigorítása 

Az elmúlt évtizedek jelentősebb szennyezései, főképpen a Szamoson és a Tiszán 2000-ben 

történt cianid és nehézfém-szennyezés fokozottan ráirányította a nemzetközi figyelmet a 

határon átterjedő környezeti hatások megelőzéséért és a bekövetkezett károkért való 

felelősség kérdésére, ezen belül a megfelelő jogi háttér kialakításának szükségességére, a 

jogérvényesítés hatékonyságának fokozására.  

                                                                                                                                                    
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény 

kihirdetéséről. 

12/2004. (III. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén 

történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt 

Egyezmény megerősítéséről. 
33

 Jelenleg nem és belátható időn belül valószínűleg nem lesz részese a Helsinki Egyezménynek. 
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Az Egyezmény és a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és 

használatára vonatkozó ENSZ EGB Egyezmény Részes Feleinek közös konferenciáján 

hozott döntés szerint létrehozott Közös Munkacsoport egy új, az ipari balesetek határokon 

átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi 

felelősségről és kártérítésről szóló jegyzőkönyvet dolgozott ki.  

A jegyzőkönyv az ENSZ EGB térség 2003. május 21-23-án Kijevben tartott 

környezetvédelmi miniszteri konferenciáján került elfogadásra.  

A jegyzőkönyv főbb tartalmi elemei 

A jegyzőkönyvben a dokumentum tárgyi hatályaként az ipari balesetekből származó és a 

határokat átlépő folyók és nemzetközi tavak szennyezésével kapcsolatban a határokon túl 

előforduló károkért viselt polgári jogi felelősség (az ún. „civil liability”) szabályozása 

került meghatározásra. 

Ennek megfelelően a jegyzőkönyv szabályozza a károkozó objektív, illetve vétkességen 

alapuló felelősségét, biztosítási kötelezettséget állapít meg az üzemeltető részére és rögzíti 

az ehhez kapcsolódó pénzügyi határokat, meghatározza továbbá a joghatósággal 

rendelkező bíróságok és az alkalmazandó jog körét, valamint az alapegyezmények és 

egyéb, felelősségi tárgyú két- illetve többoldalú szerződések viszonyát. 

A jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a szabályozásban szereplő fogalmak, így többek 

között a hagyományos kárfogalom kiszélesítése, a veszélyes tevékenység, a helyreállítási 

és válaszintézkedések meghatározásait, kinyilatkoztatja továbbá a károkozó objektív, 

illetve vétkességen alapuló felelősségét. 

Az ún. „fair jogi eljárás” érdekében a jegyzőkönyv alapján lehetőség nyílik az érintett 

nemzeti hatóságok közötti szoros együttműködésre, amely egy esetleges per folyamán 

biztosítja az ellenérdekelt felek tényleges egyenlőségét. Ugyanezt a célt szolgálja az 

információhoz és a bírósághoz fordulás jogát szabályozó rész is, mellyel a felek arra 

vállaltak kötelezettséget, hogy egy esetleges eljárás során valamennyi releváns információt 

kölcsönösen egymás rendelkezésre bocsátják.  

A jegyzőkönyv eljárási részében részletesen szabályozásra került az esetleges viták 

rendezésére hivatott illetékes bíróságok köre, az alkalmazandó jog, az ítéletek és választott 

bírósági döntések kölcsönös elismerése, a kapcsolódó eljárások és a két-, a többoldalú és a 

regionális polgári jogi felelősséget szabályozó nemzetközi egyezmények viszonya. 
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A jegyzőkönyv és az uniós szabályozás viszonyát illetően az egyes eljárási kérdések 

tekintetében a megfelelő bíróságok, meghozatalra kerülő ítéletek kölcsönös elismerése és 

végrehajtása, a kapcsolódó eljárások az Európai Unió tagállamaira, illetve bíróságaira 

vonatkozóan a jegyzőkönyvvel szemben az uniós jogszabályok alkalmazását írja elő. 

 
1. 6. Kövezkeztetések 

1. 6. 1. Az EU intézmény rendszerének működése vonatkozásában 

 

Az EU tagállamokban a hatóságok közötti feladatmegosztás elsősorban az állami feladatok 

és funkciók országon belüli felosztásától és az uniós jogharmonizáció hatásaitól függ. Az 

uniós gyakorlat azt mutatja, hogy a szabályozás végrehajtásában mindenképpen részt 

kell vennie a környezetvédelmi, a műszaki biztonsági és a polgári védelmi 

(katasztrófavédelmi) hatóságoknak. Az illetékes hatósági feladatok ellátása független 

tevékenység, azaz mind elméletben, mind a gyakorlatban bármely állami szervezethez 

kerülhet. 

Az 1. számú táblázat alapján megállapítható, hogy az Illetékes Hatóságok elhelyezkedése 

az államigazgatás hierarchiájában a környezetvédelem túlsúlyát mutatja, azonban jól 

példázza az Irányelv nemzeti bevezetésének több szakminisztériumot érintő jellegét a 

holland modell (a Seveso II. Irányelv bevezetésében meghatározó és élenjáró ország) 

melyben a vonatkozó szabályozást egy közös környezetvédelmi, munkaügyi és 

belügyminiszteri rendelet tartalmazza. 

Más országokban valamely gazdasági, műszaki biztonsági feladatokat ellátó minisztérium 

vagy országos hatáskörű szerv látja el a kapcsolódó tevékenységet, egyes további országok 

tekintetében szerephez jut az egészségügyi, a munkaügyi tárca is. 

Külön említést érdemel a svéd és spanyol gyakorlat, ahol is hazánkhoz hasonlóan a 

belügyminisztérium, ezen belül is a hivatásos polgári szervek a rendszergazdák. Ez 

egyben azt jelenti, hogy a megelőzési hatósági felelősség egybeesik az effektív 

veszélyhelyzeti beavatkozás állami kompetenciájával. 

Megítélésem szerint a fenti rendszer közelít az ideális struktúrához abban az értelemben, 

hogy a súlyos ipari balesetekkel összefüggő komplex tevékenység jelentős része egy 

kézben összpontosul.  

Az EU tagországok jogi szabályozási politikáját vizsgálva arra a következtetésre jutottam, 

hogy azt a rendező elvet tartották szem előtt az Irányelv hazai jogrendbe vétele 
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tekintetében, hogy az ne legyen szigorúbb, mint magában az Irányelvben lefektettek. 

Betudható ez annak, hogy a hazai szabályozás maximálisan figyelembe veszi a kapcsolódó 

költségvonzatokat, mivel az esetleges szigorítás jelentősen megnövelné az Irányelv hatálya 

alá tartozó létesítmények számát, ezzel nem vállalható terheket róna ki rájuk (pl.: 

Németországban a nagyobb benzinkutak, PB gáz-töltő állomások is a veszélyes 

létesítmények kategóriájába kerültek volna). 

 A konkrét jogi szabályozás elemzése során megállapítottam, hogy az Irányelv 

szempontjából lefedetlen területekhez kapcsolódó új jogszabály tekintetében a tagországok 

alapvetően a meglévő nemzeti szabályozás bázisán, annak kiegészítésével alakították ki a 

belső engedélyezési és felügyeleti rendszerüket. 

A veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárási rend az egyes tagországok között nem 

egységes, és jelentősen különbözik hazánk eljárási rendjétől, ami az országok eltérő 

közigazgatási szerkezetének eredménye. 

1. 6. 2. A nemzetközi fórumrendszer vonatkozásában 

Az ipari balesetek elleni védekezés nemzetközi szintű uniós szabályozását és ennek fórum 

rendszerét elemezve megállapítottam, hogy a kapcsolódó környezetpolitika egyik fő célja 

az emberi egészség és a környezet magas fokú védelme, ennek alapelveit vizsgálva 

egyértelműen behatárolhatók az elővigyázatosság, a megelőzés, a „szennyező fizet”
34

 és a 

szubszidiaritás premisszái. 

Az alapelvek tágabb értelemben történő elemzése során arra a következtetésre jutottam, 

hogy a fentieken kívül a tervszerűség, a megfelelő és szakmailag átgondolt és egymásra 

épülő tervek kidolgozása, a folyamatos együttműködés és a minden érdekelt fél által a 

nemkívánatos események bekövetkezése esetén végrehajtott intézkedések következetes és 

kötelező érvényű megtétele tekinthető meghatározónak. 

                                                 
34

 Az Európai Közösség Alapító Szerződése (Római Szerződés, 1957. március 25.) 130r. cikkely 

(1) A Közösség környezetvédelmi politikája a következő célok megvalósításához járul hozzá: 

- a környezet megóvása, védelme és minőségének javítása; 

- az emberi egészség védelme; 

- a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználása; 

- a környezet regionális vagy világméretű problémáival foglalkozó intézkedések előmozdítása 

nemzetközi szinten. 

(2) A Közösség környezetvédelmi politikája magas szintű védelemre irányul, figyelembe véve a Közösség 

különböző régióinak eltérő helyzetét. Ez a politika az elővigyázatosság elvén és a következő elveken 

alapszik: a környezetkárosítást megelőző akciókkal kell elhárítani, a környezetkárosítást keletkezésének 

helyén kell megszüntetni, fizetnie a károkozónak kell. A környezetvédelmi követelményeket be kell építeni a 

Közösség egyéb politikájának meghatározásába és annak végrehajtásába.  
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A fent leírtak és a kapcsolódó kutatásaim, továbbá a személyes tapasztalataim bázisán 

úgy ítélem meg, hogy a jelzett szervezetek tekintetében az ipari balesetek országhatáron 

túli hatásairól szóló ENSZ EGB (Helsinki) Egyezmény vonatkozásában az együttműködési 

munkában való részvételünk példa értékű
35

. 

A vázolt további két szervezet (Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság, 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) esetében még szorosabb 

kapcsolattartás szükséges, ez elsősorban a rendszeres szakértői tevékenység fokozásában 

kell, hogy megnyilvánuljon, amely azonban már túlmutat a meglévő humán, szervezeti és 

infrastrukturális feltételeken és új minőséget és szemléletváltást igényel a döntéshozók 

részéről, amely záloga lehet hazánk EU tagállami működésének. 

 

1. 6. 3. A Seveso II. EU Irányelv módosítása vonatkozásában 

Kapcsolódó kutatásaim alapján, továbbá az előzetes becslések szerint az Irányelv 

módosítása követően mintegy 20%-al növekedhet a veszélyes ipari üzemek eddigi száma. 

Ennek megfelelően egyes üzemek a szigorúbb kötelezettségeket jelentő felső 

küszöbértékűvé válhatnak, ezzel számottevően megnövekedhetnek az üzemeltetők 

adminisztrációs és financiális terhei. 

A módosítás vélhetően jelentős hatással lesz a hatósági munkavégzés volumenére, 

továbbá újabb jogszabály-előkészítési feladatokat is eredményez, ennek megfelelően mind 

a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetét, mind a végrehajtási kormányrendeletet 

módosítani szükséges. 

Megítélésem szerint jogszabály-módosításoknál ki lehet küszöbölni az eddigi hatósági 

engedélyezési és felügyeleti munka során jelentkezett anomáliákat, ennek keretében az 

érintettekkel széles körű együttműködést és egyeztetést kell folytatni. 

A módosítás kezelésére való felkészülés érdekében számos járulékos feladat is jelentkezik, 

így többek között átfogó szakmai hatástanulmányokat szükséges készíteni az új 

szabályozás gazdasági-társadalmi hatásairól.  

 

1. 6. 4. A Helsinki Egyezmény vonatkozásában 

Megítélésem szerint annak ellenére, hogy az Egyezmény a bevezetése óta, az abban 

foglaltak teljesítésével jelentősen hozzájárult az európai térség környezetbiztonságának 

                                                 
35

 Ezt támasztja alá, hogy az Egyezmény 2002. év novemberében megtartott 2. Konferenciáján a BM OKF 

képviselőjét alelnökké választották, továbbá a 3. Konferenciát 2004. évben hazánk rendezheti. 
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fejlesztéséhez, az államok közötti szakmai együttműködés megteremtéséhez, számos olyan 

az Egyezményben is rögzített terület van, ahol további eredmények érhetők el. 

Véleményem szerint ilyenek lehetnek a két-, illetve többoldalú kapcsolatok fejlesztéséből, 

ezek hatékonyságának növeléséből adódó feladatokra való fokuszálás. 

Így többek között eddig kiaknázatlan lehetőségek rejlenek a kölcsönös tájékoztatás, a 

riasztás értesítés operativitásának növelésében, a közös veszély-elhárítási gyakorlatok 

szervezésében, a nemzeti védelmi tervek összehangolásában. 

A jelzett tiszai cianid-szennyezés tapasztalatai is igazolták, hogy a korai tájékoztatás 

lehetővé tette a magyar hatóságok számára, hogy időben értesítsék az érintett regionális 

és helyi környezeti és vízkezelési hatóságot, és rajtuk keresztül foganatosítsák a szükséges 

intézkedéseket és elérjék a kifolyás közvetlen fenyegetésének és hatásának minimalizálását. 

A cianid- és nehézfém-szennyezés továbbá ráirányította a nemzetközi figyelmet a határon 

átterjedő környezeti hatások megelőzéséért és a bekövetkezett károkért való felelősség 

kérdésére is, ezen belül a megfelelő jogi háttér kialakításának szükségességére, a 

jogérvényesítés hatékonyságának fokozására. Több nemzetközi fórum és szervezet 

kezdeményezett intézkedéseket. 
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2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési 

tevékenység szabályozásának rendszere a Magyar Köztársaságban 

2. 1. A Seveso II. EU Irányelv hazai bevezetésének végrehajtása 

2. 1. 1. Jogharmonizáció 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítésére a Kormány elfogadta az európai 

joganyag átvételéről szóló nemzeti programot (ANP), melynek alapján megkezdődött a 

jogharmonizáció, az EU irányelvek nemzeti jogrendbe történő illesztése. 

A gyakorlati munka segítésére a témaköröknek megfelelően kialakításra kerültek a 

tárcaközi bizottságok. A Seveso II. EU Irányelv koordinációja a 22. sz. Környezetvédelmi 

EU Integrációs Tárcaközi Bizottság keretében történt belügyminisztériumi felelősséggel, a 

bizottságban a SEVESO II. EU Irányelven kívül még 33 környezetvédelmi irányelv 

harmonizációja szerepelt. 

Az ANP szerinti feltételezett Európai Uniós csatlakozási időpont 2003. január 1. volt, a 

Kormány - az EU felé is - vállalta, hogy erre az időpontra felkészül a csatlakozásra és az 

ezzel kapcsolatos jogharmonizációs és egyéb előírt feltételeket teljesíti.  

2001. január 17-én Brüsszelben került sor a „Környezetvédelem" fejezet lezárása előtti 

utolsó technikai konzultációra, melynek során a 22. sz. Környezetvédelmi EU Integrációs 

Tárcaközi Bizottság és a magyar EU Misszió vezetői találkoztak az EU Bizottság 

szakértőivel. Az EU Misszió nagykövete bejelentette a SEVESO II. Irányelvvel 

kapcsolatos átmeneti mentességi kérelmünk visszavonását. 

 

Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést szolgáló Seveso II. 

EU Irányelvet integrálta a hazai jogrendbe, időarányosan végrehajtja az abban foglaltak 

megvalósítását. 

Ennek keretében megalkotásra került a „Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény” (a továbbiakban: Kat. tv.) és ezen 

törvény IV. fejezetének végrehajtását szolgáló „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Kormány rendelet” (a 

továbbiakban: Korm. rendelet). 

Ugyancsak megtörtént a törvényi és a kormányrendeleti rendelkezéseket hatályba 

léptető jogszabályok megalkotása, melynek keretében kiadásra került Korm. rendelet 
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módosításáról és hatálybaléptetéséről, valamint a települések polgári védelmi 

besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2001. Korm. rendelet.  

Ezzel párhuzamosan megszületett a feladat végrehajtásban érintett szakhatóság
36

 

tevékenységét szabályozó szakminiszteri rendelet (42/2001.(XII. 23.) GM rendelet). 

A Kat. tv. IV. fejezete és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet, mint alapjogszabályok, 

egyértelműen meghatározzák a szabályozásba bevont hatóságok és a szakhatóság körét, 

valamint ezek tevékenységének feladatait. 

Veszélyes létesítményre építési engedély, használatba vételi engedély, továbbá veszélyes 

tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságnak, a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szakhatósági hozzájárulásával 

kiadott engedélye alapján adható.  

A hatóság és a szakhatóság alapvető feladata, hogy megítélje az üzemeltető által adott 

információk a valóságnak megfelelnek-e, és az üzemeltető minden tőle elvárhatót megtett-

e a súlyos balesetek elkerülése és káros hatásaik csökkentése érdekében. 

Az Irányelv bevezetésével kapcsolatos főbb feladatokat és azok határidejét összefoglalóan 

az alábbi 6. számú táblázat tartalmazza. 

 

Fsz. Kat. törvény szerinti főbb végrehajtási feladatok 
A tevékenység  

kezdete, határideje 
1. A Kat. tv. 30. § (1) szerint, új veszélyes üzemekre vonatkozó hatósági 

engedélyezési tevékenység megkezdése. 

2002. január 01-től 

folyamatosan. 

2. 2/2001. Korm. rendelet (a továbbiakban R) 27. § (2) szerint a már 

működő veszélyes üzemek tevékenységének bejelentése. 

2002. június 01-ig. 

3. A Kat. tv. 30. § (2) szerint a törvény hatálybalépésekor már üzemelő 

veszélyes üzemek biztonsági jelentéseinek és biztonsági elemzéseinek 

benyújtása. 

Biztonsági jelentések:  

2002. december 31-ig. 

Biztonsági elemzések: 

2003. április 01-ig. 

4. A biztonsági jelentések alapján a külső védelmi tervek elkészítése. 2003. december 31-ig. 

[R 27. § (3) szerint] 

5. Biztonsági jelentések és elemzések vizsgálata és határozatok kiadása. 2004. április 30-ig. 

6. Üzemspecifikus lakossági tájékoztató kiadványok elkészítése és kiadása. 2004. május 31-ig. 

7.  Felügyeleti ellenőrzési tevékenység megkezdése a hatósági határozatok 

kiadásának függvényében. 

2004. november 01-től. 

5. sz. táblázat: az Irányelv végrehajtási ütemterve (Saját forrás). 
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 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 
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2. 1. 2. Felkészítés, intézményfejlesztés 

A 2001. és 2002. évben végrehajtott Twinning „A” és „B” project
37

 a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek érintett munkatársait, a szakhatóság, a minisztériumok és az 

ipar szakembereit, mintegy 150 főt készített fel kapcsolódó feladataik ellátására. A 

projectek keretében az érintettek megismerték az Irányelv végrehajtásának németországi, 

ausztriai és dániai gyakorlatát.  

A twinningek alapvető célja az volt, hogy meghatározásra kerüljön a biztonsági 

dokumentáció elkészítésének rendje, annak ellenőrzése és az engedélyezési eljárás során 

feltárásra kerüljenek az esetlegesen előadódó problémák és azok megoldási lehetőségei. 

A hatósági engedélyezési feladatok ellátására – összhangban a közösségi joganyag 

átvételéről szóló nemzeti programmal – a 2001. év elején a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal részére tíz 

felügyelői státusz került biztosításra.  

A BM OKF-en az önállóan működő Seveso főosztály (Ipari Baleset-megelőzési és 

Felügyeleti Főosztály) 2003. szeptember 15-én került létrehozásra. 

 

2. 2. A hazai szabályozásban meghatározott feladatok 

 
2. 2. 1. Biztonsági dokumentáció készítése 

A veszélyes üzemek kötelezettségei között az első helyen szerepel a veszélyes tevékenység 

bejelentése, melynek során meghatározásra kerül, hogy az adott  üzem a jogszabály hatálya 

alá tartozik-e és ha igen, akkor alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül -e
38

.  

Amennyiben egy üzem létesítményeiben a veszélyes anyagok a meghatározott 

küszöbmennyiséget elérő vagy azt meghaladó mennyiségben vannak vagy lehetnek jelen, 

                                                 
37

 A Phare Twinning „B” Project keretében három, egyenként három hetes továbbképző tanfolyam került 

megrendezésre. A Twinning „B” tanfolyamokon a hazai katasztrófavédelmi jogszabályokban rögzített 

engedélyezési-felügyeleti és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának gyakorlati elemei kerültek 

feldolgozásra. Így a tanfolyamok érintették a biztonsági dokumentációk (biztonsági jelentés és a belső 

védelmi terv) elemzésének, az engedélyezési eljárás lefolytatásának, a külső védelmi terv készítésének és a 

veszélyhelyzetek kezelésének folyamatát. 

 
38 A szabályozás tárgyi hatálya nem terjed ki: az atomenergiáról szóló törvényben az atomenergia 

alkalmazásával összefüggésben meghatározott tevékenységekre, jogosultságokra és kötelezettségekre, a 

veszélyes anyagoknak a veszélyes létesítményen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására, valamint a 

létesítményen kívüli ideiglenes tárolására  veszélyes anyagoknak a veszélyes létesítményen kívüli vezetékes 

szállítására, beleértve a szivattyú állomásokat, a feltárást folytató mélyművelésű vagy külszíni bányákra, a 

hulladéklerakókra, a katonai létesítményekre, beleértve a tároló telepeket is. 
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akkor a vonatkozó jogszabály szerint biztonsági elemzést vagy biztonsági jelentést kell az 

üzemeltetőnek készítenie. Az alsó küszöbértéket elérő, de a felsőt el nem érő veszélyes 

üzem üzemeltetőjének a jogszabály szerint biztonsági elemzést kell készítenie. A felső 

küszöbértéket elérő vagy ezt meghaladó veszélyes üzem üzemeltetője biztonsági jelentést 

készít.  

 

2. 2. 1. 1.  Biztonsági jelentés 

Az üzemeltető a biztonsági jelentésben bemutatja a súlyos baleset megelőzésével 

kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, feltárja az üzem tevékenységével kapcsolatos 

veszélyforrásokat, elemzi a veszélyes tevékenység kockázatát, továbbá a megelőzéssel és a 

védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátását garantáló biztonsági irányítási rendszert alakít 

ki, a feltárt veszélyek elhárítására az üzemeltető a biztonsági jelentés mellékleteként belső 

védelmi tervet dolgoz ki.  

 Meghatározza a súlyos balesetek megelőzését, illetve a már bekövetkezett súlyos 

balesetek hatásainak csökkentését szolgáló feladatokat. Az üzemeltető lakossági 

tájékoztatás céljából elkészíti a biztonsági jelentés nyilvános változatát.  

A biztonsági jelentés fontos része a biztonsági irányítási rendszer bemutatása. A biztonsági 

irányítási rendszer tartalmazza a biztonsági jelentésben meghatározott, a súlyos balesetek 

megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges irányító 

szervezet felépítését, a felelős személyek feladat- és hatáskörét. 

A rendszer tartalmazza továbbá a belső felülvizsgálatok módszereit, eljárásait, valamint a 

végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat.  

A biztonsági jelentés bemutatja a súlyos balesetek hatásai elleni védekezéssel és a 

következményeik csökkentésével kapcsolatos eszközöket, rendszereket, a veszélyes 

üzemben a súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszereléseket és 

a vezetéshez, illetőleg a döntés-előkészítéshez szükséges infrastruktúrát. 

Az üzemeltető részletesen elemzi a reálisan feltételezhető súlyos balesetek előfordulásának 

lehetőségét, valószínűségét, okait és körülményeit. Ennek során bemutatja a balesetek 

üzemen belüli vagy kívüli lehetséges kiváltó okait, és a baleset kifejlődésének 

valószínűsíthető stádiumait.  

Az üzemeltető értékeli a reálisan feltételezett balesetek lehetséges következményeit. Ezt a 

technológiában feltárt valamennyi beazonosítható balesetre elvégezi, a dokumentációban 

azonban csak a legsúlyosabb következményekkel járó balesetfajtákat kell bemutatni. 
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 Az üzemeltető a biztonsági jelentésben – azonosított súlyos baleset gyakorisága és 

következményei alapján – a veszélyességi övezet minden pontjára meghatározza a 

kockázat mértéket.  

 

2. 2. 1. 2. Biztonsági elemzés 

A biztonsági elemzéssel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények alapvetően 

megegyeznek a biztonsági jelentéshez kapcsolódó követelmény rendszerrel, eltérések a 

dokumentumokban kidolgozásra kerülő tevékenységek mélységében és a megfelelő 

katasztrófavédelmi feladatok kimunkálása terén jelentkeznek. 

A két dokumentum főbb közötti eltéréseket az alábbi 7. számú táblázat szemlélteti. 

 

Terület Biztonsági jelentés Biztonsági elemzés 

Fő célkitűzések 

megfogalmazása 

Az üzemeltető deklarálja azt, 

hogy minden tőle elvárhatót 

megtesz a súlyos balesetek 

megelőzése, a következmények 

mérséklése érdekében, és ezt 

néhány konkrét célkitűzésben 

részletezi. 

Ugyanaz, de – a kisebb mértékű 

veszélyeztetés miatt – a kitűzött 

célok is különbözhetnek. 

Az üzemnek és a külső 

környezetének bemutatása 

Mivel külső védelmi terv is 

készül, a leírásban az érintett 

településeket (településrészeket) 

is jellemezni kell. 

Csak a veszélyességi övezet 

(üzemen kívüli) leírására, és a 

külső veszélyforrásokra 

korlátozódik a külső környezet 

bemutatása. 

Baleset-megelőzési 

irányítási rendszer 

Az irányítás minőségének 

garantálására a biztonsági 

irányítási rendszert a 3. sz. 

mellékletben meghatározottak 

szerint kell létrehozni, és 

részleteiben bemutatni. 

Olyan (az előzőnél egyszerűbb) 

rendszert kell létrehozni és 

bemutatni, amely a súlyos 

balesetek megelőzése területén 

biztosítja az irányítás minőségét. 

A veszélyeztetettség 

értékelése 

A jelzett jogi norma szerint 

végrehajtani a veszélyforrás-

elemzést, a 

konzekvenciaelemzést és a 

kockázatok meghatározását. A 

veszélyességi övezetet kockázati 

szintvonalakkal kell bemutatni. 

Amennyiben a károsító hatások 

bizonyítottan csak a veszélyes 

berendezések közvetlen 

környezetében maradnak, nem 

szükséges kockázati 

szintvonalakkal jellemzett 

veszélyességi övezeteket számolni. 

Belső védelmi terv A mentési és kárelhárítási 

igények, feladatok és az üzemi 

lehetőségek bemutatása, a 

végrehajthatóság bizonyítása. 

Ugyanaz, de nem tartalmaz külső 

védelmi tervhez kapcsolódó 

feladatokat. 

Lakossági tájékoztatás A biztonsági jelentés tartalmából 

lakosságtájékoztatási 

kiadványok is készülnek, ezért a 

biztonsági jelentésnek ezt is 

szolgálnia kell. 

A biztonsági elemzés nyilvános 

volta jelenti a lakosság 

tájékoztatására szolgáló 

információk forrását. 

 

6. sz. táblázat: Biztonsági jelentés és elemzés tartalma (Forrás: BM OKF) 
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2. 2. 2. Katasztrófavédelmi feladatok 

A szabályozás végrehajtása során jellegüknél fogva a katasztrófavédelmi feladatok közé 

sorolhatók a belső és külső védelmi tervezéssel, a lakosság korai riasztásával és 

veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos és a nyilvánosság biztosításával összefüggő 

feladatai. 

 

2. 2. 2. 1. Védelmi tervezés  

A veszélyes üzem üzemeltetője az üzemen belül jelentkező feladatok végrehajtására belső 

védelmi tervet, a felső küszöbértékű veszélyes üzem káros hatásai által potenciálisan 

érintett település polgármestere a BM OKF területi szerve
39

 együttműködésével külső 

védelmi tervet készít, mely tervek biztosítják az esetleges baleset következményeinek 

szakszerű felszámolását. 

A tervek háromévente és az üzemben végzett változtatásoknak megfelelően kerülnek 

pontosításra.  

 

Belső védelmi tervezés
40

 

A terv tartalmazza a súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló 

tevékenység leírását, a veszélyhelyzeti irányítás bemutatását, a külső védelmi tervhez 

kapcsolódó feladatokat, a védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével 

kapcsolatos feladatokat. Az üzemeltető megteremti a tervben megjelölt feladatok 

végrehajtásához szükséges mindennemű feltételt. Az üzemeltető a terv készítésébe bevonja 

a veszélyes üzem dolgozóit, véleményüket a terv készítésénél figyelembe veszi.  

 

A külső védelmi tervezés 

A település adottságaiból kiindulva és az üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján a 

felső küszöbértékű veszélyes üzem káros hatásai által potenciálisan érintett település 

polgármestere külső védelmi tervet készít. 
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 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, Budapest, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság. 
40

 A balesetelhárítási feladatok vonatkozásában több jogszabály kötelezi az üzemeltetőt védelmi terv 

készítésére. A katasztrófa törvény alapján készítendő belső védelmi tervben az üzemeltető azt bizonyítja, 

hogy a biztonsági elemzésben vagy a biztonsági jelentésben meghatározott veszélyeknek megfelelően 

rendelkezésre állnak a káros hatások csökkentésére vonatkozó elvárható feltételek. A tervnek önmagában kell 

bizonyítania, hogy a tervezett rendszabályok arányban állnak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek megelőzését szolgáló biztonsági elemzésben vagy jelentésben meghatározott veszélyeztető 

hatásokkal, és a hatások elleni védekezést szolgáló rendszabályoknak megvannak a végrehajtási feltételei: a 

veszélyhelyzeti irányítási rendszer, a tevékenységre vonatkozó tervek, a végrehajtó szervezetek, és a 

védekezéshez szükséges infrastruktúra. 
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 A külső védelmi terv tartalmazza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével 

kapcsolatos feladatokat, a végrehajtás feltételeit, személyeit, az erőket és eszközöket. A 

külső védelmi terv a veszélyes üzem üzemeltetője által megadott tájékoztatás alapján 

készül.  

A súlyos ipari balesetek elleni védekezés komplex rendszerében a fent vázolt két terv típus 

egymásra épülésének szükségességét és a külső védelmi tervezéssel összefüggő 

tevékenységet értekezésem 3. fejezetében részletesen elemzem. 

 

2. 2. 2. 2. Lakossági tájékoztatás, a nyilvánosság biztosítása 

A veszélyes üzem hatásterületén élő lakosság részére az adott üzem kockázatot jelenthet, 

ennek megfelelően joga van megismerni a potenciális veszélyeztető hatásokat, az ellenük 

való védekezés módszereit, súlyos baleset bekövetkezése esetén a követendő magatartási 

szabályokat. 

A veszélyes üzem üzemeltetőjének kötelessége hiteles tájékoztatást adni az üzemről
41

, az 

ott meglévő veszélyforrásokról, és a súlyos baleset megelőzésére és elhárítására tervezett 

intézkedésekről.  

A felső küszöbértékű veszélyes üzem által veszélyeztetett település polgármestere – a BM 

OKF helyi szervének
42

 közreműködésével kiadványt készít, amelyben a lakosságot 

tájékoztatja a veszélyes üzemről, a lehetséges súlyos balesetekről és az ellenük való 

védekezés lehetőségeiről. A kiadvány a biztonsági jelentés, és a külső védelmi terv alapján 

közérthető formában készül.  

A polgármester – az üzemeltető által készített - a hatóságtól érkezett biztonsági jelentés 

alapján a külső védelmi terv koncepciójáról hirdetményt tesz közzé, ezzel párhuzamosan a 

biztonsági jelentés nyilvános változatát teljes terjedelemben bárki számára rendelkezésre 

kell bocsátani, melyhez a lakosság észrevételeket tehet.  

Új veszélyes üzem létesítése esetén, vagy már működő üzem tevékenységének 

módosításakor a polgármester közmeghallgatást tart. Amennyiben a közmeghallgatáson új, 

az engedélyezést befolyásoló, hiteles információk kerülnek a hatóság tudomására, akkor az 

engedélyezés folyamatában azokat érdemben megvizsgálja.  

 

                                                 
41 A Korm. rendelet meghatározza a nyilvánosság biztosításának követelményeit, módszereit és eszközeit. 

Ugyanakkor biztosítja, hogy a nyilvánosság tájékoztatásával ne sérüljön az üzemeltetőnek az üzemi vagy 

üzleti titkai védelméhez való joga. 
42

 Polgári védelmi kirendeltség 
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2. 3. További hatósági feladatok 

2. 3. 1. Településrendezési tervezés 

A hatóság a súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében, a biztonsági 

jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján kijelöli a veszélyes üzem körüli veszélyességi 

övezet határait. 

A veszélyességi övezeten belül a fejlesztések korlátozhatók, a hatóság a veszélyességi 

övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és javaslatot tesz a veszélyességi 

övezetnek a településrendezési tervben való feltüntetésére. 

A veszélyességi övezetben történő fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására, a 

hatóság, a szakhatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a 

környezetvédelmi, indokolt esetben a természetvédelmi hatóság, a veszélyes üzem és az 

önkormányzat képviselőiből bizottság alakul. A bizottság a veszélyeztetés 

figyelembevételével nyilvánít véleményt a veszélyességi övezetben tervezett 

fejlesztésekről.  

 

2. 3. 2. Jelentés súlyos balesetekről 

Súlyos baleset bekövetkezése estén az üzemeltető a hatóság részére a súlyos balesetről – a 

védekezéssel kapcsolatos kivizsgálást követően haladéktalanul – jelentést készít.  

Az üzemeltető akkor is tájékoztatást küld a hatóságnak, ha a technológia, a berendezések, a 

biztonsági irányítási rendszer vagy a védekezés területén szerzett saját tapasztalatok, vagy 

a technikai fejlődés kapcsán tudomására jutó ismeretek a súlyos balesetek megelőzése és 

az ellenük való védekezés rendszerének áttekintését teszik szükségessé.  

A jelentés alapján a hatóság tájékoztatást készít az Európai Bizottság baleseti jelentések 

feldolgozására kijelölt szervezetének. 

 

2. 3. 3. A veszélyes ipari üzemek nyilvántartása 

A veszélyes ipari üzemek tevékenységükkel kapcsolatban számos bejelentést tesznek a 

különböző állami szervezetek felé. A katasztrófavédelem területét illetően az érintett 

üzemek adatközlési kötelezettsége illetve az államigazgatási szervezetek részére az ezzel 

kapcsolatos adatbázis kialakítása, üzemeltetése a kapcsolódó jogszabályokban rögzítésre 

került. Az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeket röviden az alábbi 8. számú 

táblázat foglalja össze: 
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Fsz. Üzemeltetői csoport Jogszabályi hely Adatgyűjtő szerv Adatbázis megnevezése 

1. Felső küszöbértékű veszélyes 
üzem 

Korm.rendelet 1. § a) pontja  
BM Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
(BM OKF) 

SBIR - Súlyos Baleseti Információs 
Rendszer 

 2. Alsó küszöbértékű veszélyes 

üzem 

Korm.rendelet 1. § b) pontja 

3. Küszöbérték alatti veszélyes 

üzemek 

GM rendelet 4.§ (1) 

bekezdése 

Gazdasági és 

Közlekedési 

Minisztérium 
(GKM) 

IKIR - Ipari Katasztrófa-elhárítási 

Információs Rendszer 

7. sz. táblázat: A veszélyes tevékenységet folytató üzemek ipari biztonságot érintő adatközlési kötelezettsége 

(Saját forrás) 

 

2. 4. A hatósági rendszer működtetése
43

 

A hatóság és a szakhatóság alapvető feladata az üzemeltető által adott információk 

valóságtartalmának megítélése, továbbá annak elemzése, hogy az üzemeltető minden tőle 

elvárhatót megtett-e a súlyos balesetek elkerülése és káros hatásaik csökkentése érdekében.  

A hatósági tevékenység a dokumentációk elbírálásánál a kizárólagosan vizsgált területeken 

túl kiterjed a szakhatóság állásfoglalásának felülvizsgálatára is. 

A hatóság a biztonsági elemzésben, illetve biztonsági jelentésben szereplő 

veszélyeztetettségi mutatók alapján minősíti a veszélyes tevékenység által okozott 

kockázat szintjét. Amennyiben a veszélyes tevékenység által jelentett veszély meghaladja a 

meghatározott szintet, akkor a hatóság az üzemeltetőt kiegészítő intézkedések megtételére 

kötelezheti. Amennyiben a kockázat szintje nem csökkenthető a rendeletben rögzített 

elfogadható szintre, akkor a hatóság dönt a veszélyes tevékenység korlátozásáról vagy 

megszüntetéséről. 

 

2. 4. 1. Engedélyezési tevékenység 

A súlyos ipari balesetek megelőzésének egyik alapvető hatósági eszköze a bejelentési és a 

biztonsági dokumentáció-készítési kötelezettség. A veszélyes ipari üzem üzemeltetője a 

jelen levő veszélyes anyag mennyisége alapján a következő dokumentációt készíti: 

Alsó küszöbértékű veszélyes üzem:  

 biztonsági elemzést és belső védelmi tervet; a Korm. rendelet 2. sz. 

melléklet szerinti tartalmi és formai követelményekkel; 

 

A felső küszöbértékű veszélyes üzem:  

 biztonsági jelentést és belső védelmi tervet a Korm. rendelet 3. számú 

melléklet szerinti tartalmi és formai követelményekkel. 

                                                 
43

 A BM OKF hatósági tevékenységének tartalmi elemeit és a kapcsolódó jogszabályi helyeket az 1. számú 

melléklet tartalmazza (saját forrás). 
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Működő veszélyes üzem esetén a felső küszöbértékű veszélyes üzem üzemeltetője 

bejelenti tevékenységét, és ezzel egyidőben megküldi a biztonsági jelentést a hatóságnak. 

Az alsó küszöbértékű üzem üzemeltetője a biztonsági elemzést küldi meg a hatóságnak.  

Új veszélyes üzem esetében a magyar szabályozás engedélyezési eljárást ír elő. 

Ha a veszélyes anyagok mennyisége, az üzem, a létesítmény, a technológia, vagy a 

védekezés belső rendszere megváltozik, az új veszélyes tevékenység megkezdése előtt a 

bejelentéshez csatolva kiegészítő biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést kell az 

üzemeltetőnek benyújtani.  

Az engedélyezési és a bejelentést követő hatósági ellenőrzési eljárás alapját a biztonsági 

jelentés és a biztonsági elemzés ellenőrzése képezi. Az ellenőrzésbe a következő 9. számú 

táblázat szerinti szervek kerülnek bevonásra: 

 
Szervezet Hatáskör Feladatkör (a tevékenység tartalma) 

BM Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság  

(BM OKF) 

Hatósági határozat 

meghozatala. 

A veszélyes tevékenység azonosítása az üzem besorolása 

szempontjából. 

A belső, illetve a külső védelmi terv és ezek végrehajtási 

feltételeinek megléte. 

A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása.  

A súlyos balesetek káros hatásainak értékelése, a lehetséges 

dominóhatás vizsgálata. 

A biztonsági irányítási rendszer kárelhárítási és 

lakosságvédelmi szempontú ellenőrzése. 

A veszélyes tevékenység minősítése. 

Az engedély megadásához szükséges kötelezettségek 

meghatározása, szükség esetén korlátozó vagy tiltó 

rendelkezések meghozatala határozati formában. 

Magyar Műszaki 

Biztonsági Hivatal 

(MMBH) 

Szakhatósági 

állásfoglalás kiadása. 

A veszélyes tevékenységek azonosításának vizsgálata. A 

súlyos balesetekkel kapcsolatos veszélyazonosítás és 

kockázatelemzés ellenőrzése. 

A biztonsági irányítási rendszer hatékonyságának 

technológiai szempontból való felülvizsgálata. 

hatóság A veszélyes üzem 

körül a hatóság által 

kijelölt veszélyességi 

övezet határán belül 

történő fejlesztéssel 

kapcsolatos 

állásfoglalás 

kialakítása. 

A felsorolt szervezetek képviselőiből - a hatóság vagy a 

polgármester kezdeményezésére - létrehozott bizottság, a 

Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 

szempontok figyelembevételével, a veszélyességi övezet 

zónáiban a lehetséges fejlesztésekről dönt. 

szakhatóság 

ÁNTSZ 

környezetvédelmi 

hatóság 

természetvédelmi 

hatóság 

önkormányzat 

veszélyes üzem 

8.sz. táblázat: A szabályozási tevékenységért felelős és az abban közreműködő társhatóságok 

feladatai ( Forrás: BM OKF Ipari Baleset-megelőzési Osztály) 

 

A katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásra kötelezett üzemeknek az alábbi 10.számú 

táblázatban szerinti más engedélyekkel is rendelkezniük kell: 
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Engedély típusa Elrendelő jogszabály Hatóságok Szakhatóságok 

Építési- ,haszná-

latbavételi 

engedélyi 

1997. évi LXXVIII. törvény 

az épített környezet alakításáról 

és védelméről 

46/1997. (XII. 29.) KTM 

rendelet az építésügyi hatósági 

eljárásról. 

Első fokon a települési 

önkormányzat jegyzője. 

Másodfokon a 

területileg illetékes 

megyei (fővárosi) 

közigazgatási hivatal 

Tűzoltóság, polgári 

védelem, ANTSZ, 

geológiai szolgálat, 

környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság, 

Műszaki Biztonsági 

Főfelügyelet 

Környezetvédelmi 

engedély 

A környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény alapján 

a környezeti hatásvizsgálat 

elvégzéséhez kötött 

tevékenységek köréről és az 

ezzel kapcsolatos hatósági 

eljárás részletes szabályairól 

szóló 152/1995. Korm rendelet.  

Környezetvédelmi 

hatóság területi és 

országos szerve. 

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat, 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság, Magyar 

Bányászati Hivatal, 

Műszaki Biztonsági 

Főfelügyelet 

Telepengedély A telepengedély alapján 

gyakorolható ipari és 

szolgáltató tevékenységekről, 

valamint a telepengedélyezés 

rendjéről szóló 80/1999. Korm 

rendelet 

Első fokon a települési 

önkormányzat jegyzője. 

Másodfokon a 

területileg illetékes 

megyei (fővárosi) 

közigazgatási hivatal 

Helyszíni szemle az 

érintett.  

Szakhatóságok 

részvételével. 

 

Nyomástartó edény 

felállítási engedély 

Nyomástartó edények 

biztonsági szabályzatát 

hatálybaléptető 4/1979. (III. 7) 

NIM rendelet. 

Műszaki Biztonsági 

Főfelügyelet területi és 

országos szerve. 

 

Veszélyes folyadék 

tároló létesítmény 

felállítási engedély 

Éghető folyadékok és 

olvadékok tároló tartályairól 

szóló 1/1994. (III. 25) IKM 

rendelet. 

Magyar Műszaki 

Biztonsági Hivatal 

területi és országos 

szerve. 

 

Kémiai biztonság 

Veszélyes anyag és 

készítmények 

törzskönyvezése, 

osztályba sorolása, 

biztonsági adatlap. 

Tevékenységi és 

forgalmazási 

engedély 

Kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény és 

végrehajtási rendeletei. 

ÁNTSZ területi szervei 

Országos 

Közegészségügyi 

Központ 

 Országos Kémiai 

Biztonsági Intézet 

Törzskönyvezésnél a 

szakhatóság a környezeti 

kockázat becslést végző 

KvVM szerv. 

Felügyeleti ellenőrzésnél 

az ÁNTSZ, 

környezetvédelmi 

felügyelőség, 

munkabiztonsági és 

munkaügyi felügyelet 

szervei, a tűzvédelmi 

hatóság, 

 

9. sz. táblázat: Kimutatás a veszélyes ipari tevékenység végzéséhez kötődő engedélyekről (Forrás: 

Kátai-Urbán Lajos) 

 

2. 4. 2. Felügyeleti tevékenység 

A felügyeleti ellenőrzési tevékenység kiterjed a veszélyes ipari üzemekre, a 

katasztrófavédelmi feladatokat végző önkormányzatokra. 

2. 4. 2. 1. Veszélyes ipari üzemek esetében 

A hatóság, a szakhatóság közreműködésével, előre meghatározott terv szerint, a felső 

küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket legalább tizenkét havonta, az alsó küszöbértékű 

üzemeket legalább huszonnégy havonta egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a 
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hatóság jelentést készít, melyet 15 napon belül megküld az üzemeltetőnek, melyben a 

feltárt műszaki, vezetési és szervezeti hiányosságok kiküszöbölésére a hatóság megfelelő 

határidő biztosításával kötelezi az üzemeltetőt. 

 

2. 4. 2. 2. Önkormányzatok esetében 

A hatóság betekint a veszélyes üzem által veszélyeztetett települések településrendezési 

tervébe, ennek során megvizsgálja azt, hogy a településrendezési tervekben figyelembe 

vették-e a veszélyes tevékenység lehetséges veszélyeztető hatásait. Amennyiben a 

veszélyességi övezetben nem vették kellő mértékben figyelembe a lehetséges károsító 

hatásokat, úgy a hatóság erre a polgármester figyelmét felhívja és javasolja a szükséges 

intézkedések megtételét.  

A hatóság felügyeletet gyakorol a veszélyes tevékenységről folyó lakossági tájékoztatási 

tevékenységgel kapcsolatos okmányok nyilvánosságának biztosítása felett. Ha a hatóság 

úgy ítéli meg, hogy a polgármester nem teljesíti az e jogszabályban meghatározott 

tájékoztatási kötelezettségeit, vagy a nyilvánosság számára biztosított okmányok nem a 

valóságot tartalmazzák, felhívja a polgármester figyelmét az előírt feladatai teljesítésére. 

A külső védelmi terv felülvizsgálata során a hatóság megvizsgálja, hogy az abban szereplő 

veszélyhelyzeti feladatok összhangban állnak-e a biztonsági elemzésből illetve a biztonsági 

jelentésből fakadó veszélyeztetéssel. A biztonság növelése érdekében a hatóság a külső 

védelmi terv esetében kiegészítő intézkedéseket javasolhat a polgármesternek 

A BM OKF az éves felügyeleti ellenőrzési tervének megfelelően a Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: MKVI), a Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóság (továbbiakban: FPVI) feladatává teszi a helyszíni felügyeleti ellenőrzések 

előkészítését. 

 

2. 5. A szabályozásban közreműködők feladatai 

2. 5. 1. Területi szintű feladatok 

A hatóság az engedélyezési eljárással (biztonsági dokumentáció elbírálásával) 

párhuzamosan bevonja a MKVI és a FPVI szakembereit a biztonsági dokumentáción 

alapuló adatbázisok feltöltésébe és az üzemeltetői adatok ellenőrzésébe, szükség esetén 

helyszíni adategyeztetést végeznek a veszélyes üzem felelős szakértőjével. A területi 

szervek elkészítik a külső védelmi tervet együttműködve az illetékes polgármesterrel. 
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Koordinálják a belső védelmi és a külső védelmi tervekben foglaltak 

megvalósíthatóságával összefüggő gyakorlatok lebonyolítását. 

 

2. 5. 2. Helyi szintű feladatok 

A Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztató kiadványt készít a lakosság részére. 

Részt vesz az engedélyezési és a felügyeleti ellenőrzések lefolytatásában, a külső védelmi 

terv lakosságvédelmi intézkedéseinek előkészítésében és a külső védelmi terv 

megvalósíthatóságát ellenőrző gyakorlatokon.  

A BM OKF által működtetett és a fentiekben elemzett széles vertikumú, többszereplős 

hatósági engedélyezési tevékenység szereplőit összefoglalóan az alábbi 2. számú ábra 

szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. sz. ábra: BM OKF hatósági tevékenysége (Forrás: BM OKF Ipari Baleset-megelőzési Osztály) 
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2. 5. 3. A polgármester feladatai  

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való 

védekezés területén a polgármester felelőssége az alábbi fő feladatokra terjed ki: 

– lakossági tájékoztatás; 

– külső védelmi terv készítése; 

– településrendezési tervezés keretében a veszélyességi övezet kijelölése; 

– a külső védelmi tervekben foglaltak megvalósíthatóságának ellenőrzése gyakorlatok 

formájában; 

– lakosságvédelmi intézkedések foganatosítása. 

A lakosság tájékoztatása során a polgármesternek lehetővé kell tennie – a hatóságtól 

érkezett biztonsági jelentés alapján – a hatásterületen élők részére a veszélyes üzemekkel 

kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, továbbá biztosítania kell, hogy az érintett 

lakosság a veszélyt jelentő tevékenységet megismerje, valamint útmutatást kell, hogy adjon 

a baleset bekövetkezése esetén a követendő magatartási szabályokról. 

 Ennek érdekében hirdetményt tesz közzé a külső védelmi terv koncepciójáról – 

együttműködve a hivatásos katasztrófavédelem területileg illetékes szervével - és 

nyilvános meghallgatást tart, ahol bárki elmondhatja véleményét, amiket köteles 

figyelembe venni. 

A külső védelmi tervet a polgármester készíti együttműködve a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervével, a tervet a megyei, fővárosi védelmi 

bizottság elnöke – a hatóság egyetértésével – hagyja jóvá. A polgármester gondoskodik a 

hatóság által kijelölt veszélyességi övezetnek a településrendezési tervben történő 

rögzítéséről. A polgármester a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát 

rendszeresen ellenőrzi. Ennek keretében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben 

megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a 

tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. 

A polgármester a súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a külső 

védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja [7]. 
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2. 6. A Seveso II. EU Irányelv hazai bevezetésének tapasztalatai 

2. 6. 1. Bejelentkezés  

A Seveso II. Irányelv hatálya alá tartozó veszélyes tevékenységet folytató üzemek 

elsődleges bejelentkezését (az üzemben található veszélyes anyagok mennyiségének 

leltárával a 313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet írta elő 2002. június 1-i határidővel.  

Az előírás alapján 227 üzem bejelentkezésének vizsgálatára került sor, esetenként helyszíni 

ellenőrzések lefolytatásával. A vizsgálatok eredményeképpen a biztonsági dokumentáció 

benyújtására kötelezett üzemek száma 130 alá csökkent, ennek megfelelően jelenleg 46 

felső és 76 alsó küszöbértékű veszélyes üzem kötelezett biztonsági dokumentáció 

benyújtására (2003. februári állapot). 

A veszélyes üzemek regionális elhelyezkedését a következő 3. számú ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

4. sz. ábra: Az alsó- és felső küszöbértékű üzemek elhelyezkedése regionális bontásban (Forrás: BM OKF, 

Ipari Baleset-megelőzési Osztály) 

 

A fenti ábra alapján megállapítható, hogy a veszélyes üzemek régiónkénti eloszlása – Dél-

Dunántúl és Nyugat-Dunántúl kivételével - közel egyenletes. A legtöbb felső küszöbértékű 
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veszélyes üzem Közép-Dunántúlon, a legtöbb alsó küszöbértékű veszélyes üzem Közép-

Magyarországon található.  

A Közép – Dunántúl régióban a Rendelet hatálya alá 23 veszélyes üzem tartozik. 13 felső 

küszöbértékű és 10 alsó küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. Megyénkénti eloszlás 

tekintetében Fejér és Veszprém megye a 9 veszélyes üzemével egyaránt kiemelkedik, 

országos tekintetben is jelentős szerepet tölt be.  

Közép – Magyarország régióban 8 felső küszöbértékű és 15 alsó küszöbértékű veszélyes 

üzem található.  

Veszélyes üzemek régiónkénti eloszlása
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5. sz. ábra: A veszélyes üzemek régiónkénti eloszlása (Forrás: BM OKF, Ipari Baleset-megelőzési Osztály) 

 

 

A tárolt, felhasznált és gyártott veszélyes anyagokat vizsgálva megállapítható, hogy a 

kőolaj és földgáz feldolgozáshoz, valamint ezek elosztáshoz kapcsolódik a legtöbb felső 

(23%) és alsó (24%) küszöbértékű veszélyes üzem tevékenysége. A felső küszöbértékű 

veszélyes üzemek 6%-a mezőgazdasággal, 4%-a műanyagok előállításával foglalkozik. Az 

alsó küszöbértékű üzemek jelentős hányada (12%) ugyancsak a mezőgazdaságban érintett, 

5%-ának tevékenysége köthető gyógyszergyártáshoz. A veszélyes üzemek 20%-ának 

tevékenysége nem sorolható be az alábbi 5. számú ábrán szemléltetett kategóriák egyikébe 

sem.  
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6. sz. ábra: A veszélyes üzemek tevékenységének eloszlása (Forrás: BM OKF, Ipari Baleset-megelőzési 

Osztály) 

 

2. 6. 2. Jogszabály módosítás 

A külföldi gyakorlati tapasztalatok birtokában, a hazánkban 2002. áprilisában tartott EU 

ellenőrzés megállapításai a biztonsági dokumentációk elbírálási határidejének rövidségére 

– a felkészültségünk terén elért eredményeink elismerése mellett – hívták fel a figyelmet. 

Az illetékes EU szakértők megítélése szerint – tekintettel a veszélyes üzemek volumenére, 

az első alkalommal elvégzendő munka meghatározó jellegére – indokoltnak tartottak egy 

féléves határidő növekedést a vonatkozó jogszabályban megjelölt időponthoz képest. 

Figyelemmel a fentiekre, az eljárásban résztvevő valamennyi együttműködő hatóság és a 

Seveso II. Irányelv hatálya alá tartozó üzem a lakosság és a környezet biztonságért érzett 

felelőssége tudatában egyetértett a biztonsági dokumentációk első alkalommal történő 

elbírálási határidejének hat hónappal történő meghosszabbításával. 

Ennek megfelelően jogalkotók az EU ellenőrzést követően és a csatlakozási feltételek azon 

szakaszában szükséges módon, az EU ellenőrzést végzők iránymutatásait figyelembe véve 

módosították a törvény végrehajtási rendeletét. 

A határidő meghosszabbítása nem jelentett, és jelenleg nem jelent sem gazdasági, sem 

jogharmonizációs hátrányt mivel, hogy hazánk tervezett EU csatlakozási időpontja 2004. 

január 01. volt.  
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2. 6. 3. A biztonsági dokumentációk felülvizsgálata 

A módosított határidőket követően megkezdődött a biztonsági dokumentációk hatósági és 

szakhatósági felülvizsgálata.  

A biztonsági jelentésekkel szembeni részletes alaki és tartalmi követelményeket a fent 

említett törvény végrehajtására kiadott Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A 

készítendő dokumentumok a veszélyes tevékenység bonyolultságának függvényében akár 

a több ezer oldalas terjedelmet is elérhették.  

 

2. 6. 3. 1. Üzemeltetői oldal 

A rendelet előírásai szerint az üzemeltető által készített biztonsági jelentésben, a 

technológia minden elemére és minden üzemmódjára elvégzett veszélyazonosítást és 

kockázatértékelést a szakhatóságnak kell felülvizsgálnia. A szakhatósági felülvizsgálat 

eredménye azt mutatta, hogy ezzel kapcsolatban a rendelet előírásainak a szakhatóságtól 

esetenként jelentősen eltérő üzemeltetői értelmezése miatt, a benyújtott biztonsági 

jelentések hiányosak vagy nem elbírálhatóak voltak. A kockázatelemzés és értékelés 

módszereinek helyes alkalmazása kihatással van a biztonsági jelentés egészére, ezért az 

üzemeltetők irányába szinte kivétel nélkül hiánypótlási felhívással kellett élni, így első 

körben a biztonsági jelentések nem voltak elfogadhatóak.  

Az üzemeltetők kötelezettségeinek megfelelő színvonalú teljesítését több tényező is 

negatívan befolyásolta, többek között a biztonsági jelentések elkészítésére eredetileg 

rendelkezésre álló 36 hónap, ami az EU csatlakozásunk idejére és feltételeire való 

tekintettel jelentősen lerövidült 12 hónapra.  

Ezzel párhuzamosan a biztonság más területein (pl.: környezetvédelem, munkavédelem) 

hatályba lépett uniós jogszabályok előírásai közel egy időben jelentettek kötelezettségeket 

az üzemeltetők részére.  

Az EU tagországokkal szemben, a korábbi gyakorlat hiányában, hazánkban nem állt 

rendelkezésre egy időben a biztonsági dokumentációk elkészítésére, a felmerült igények 

teljesítésére alkalmas megfelelő számú szakértői háttér. 

Az üzemek mérete, a technológia bonyolultsága miatt a biztonsági jelentések elkészítése, 

elkészíttetése (az üzemeltetőktől kapott információk szerint) akár a több tíz millió forintos 

költséget is meghaladta, amit nem minden vállalat tudott finanszírozni, vagy 

költségvetésében megfelelő módon tervezni. A benyújtott biztonsági jelentések 
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hiányosságainak mértéke az üzemeltetők egy részénél az ezzel kapcsolatos stratégiájuk 

teljes újragondolását tette szükségessé. 

 

2. 6. 3. 2. Hatósági oldal 

A hatóság részéről a külső védelmi tervezési feladatok időarányos elvégzése jelentett 

anomáliákat, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozásban
44

 két, egymástól eltérő 

időpont került rögzítésre. 

A felmerült problémák kezelése érdekében szükségessé vált az Irányelv által 

meghatározott határidők és feladatok végrehajthatóságának felülvizsgálata.  

Ennek megfelelően a felső küszöbértékű veszélyes létesítmények biztonsági 

dokumentációinak elbírálásával párhuzamosan intézkedés született a BM OKF részéről a 

külső védelmi tervek elkészítésére. A központilag biztosított módszertani útmutató 

figyelembevételével az érintett megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fővárosi 

Polgári Védelmi Igazgatóság a polgármesterekkel közösen 36 településre dolgozta ki a 

külső védelmi terveket. 

A külső védelmi tervek jelen időszakban történő elkészítését a Korm. rendelet. előírásai és 

az EU csatlakozásunk feltételei tették indokolttá. 

Ugyanakkor ezek a külső védelmi tervek nem tekinthetők véglegesnek, mivel nem 

jóváhagyott biztonsági jelentések alapján készültek. A biztonsági jelentéseket elfogadó 

határozatok szinte kivétel nélkül tartalmaznak arra vonatkozó kikötéseket, amelyek a 

kockázat elemzés és értékelés pontosítására vonatkoznak.  

A pontosítások eredményeképpen módosulhat a veszélyes üzem körüli veszélyességi 

övezet kiterjedése és így a külső védelmi terv készítése szempontjából érintett hatásterület. 

Az elfogadó határozatokban rögzített kikötések teljesítése után, ennek függvényében kell 

majd végrehajtani a jelenlegi külső védelmi tervek komplex felülvizsgálatát, szükség 

szerinti pontosítását.  

 

                                                 

44
 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről: 

18. § (1) A veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezéséhez benyújtott vagy már működő 

veszélyes üzem üzemeltetője által a hatóságnak eljuttatott biztonsági jelentés elfogadását követő 6 hónapon 

belül, a 7. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő külső védelmi terv 

készül.  

27. § (3) A rendelet hatálybalépésekor már működő veszélyes üzemek esetében a külső védelmi terveket 

2003. július 1-jéig kell elkészíteni. 
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2. 7. A Seveso II. EU Irányelv hazai működési struktúrájának vizsgálata, 

átalakításának főbb irányai a közigazgatási reform tükrében 

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően 

szükségszerűen át kell alakítania közigazgatási struktúráját. Az EU jogharmonizációs 

folyamat már részben teret nyitott a reformnak, amelynek jelentős kihatásai előrevetítik a 

védelmi szféra radikális átalakítását is. 

Az alapjaiban megváltoztatásra kerülő közigazgatási rendszer keretében létre kell hozni 

teljes politikai-gazdasági és intézményi feltétel-rendszerével az EU-ban honos többszintű 

struktúrát, amelyhez szervesen illeszkednie kell a katasztrófa elhárítás komplex 

felépítésének is.  

Ehhez kapcsolódóan át kell gondolni a meglévő katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári 

védelmi hatósági rendszereket, ezen belül a SEVESO II. EU Irányelvet működtető 

komplex hazai struktúrát is, és ennek harmonizációját a kialakításra kerülő új közigazgatási 

rendszerrel.  

 

Az Irányelv végrehajtásának jelenlegi helyzete a közigazgatás hierarchiájában 

 

A katasztrófavédelem mai szervezetrendszere 2000. január 01-vel alakult ki, amely 

leképezi az előd szervezetek
45

 szervezeti felépítését, – település, körzet, megye, központi 

szerv – követi a magyar közigazgatás struktúráját.  

A horizontális feladat- és hatáskör megosztás elemzése során megállapítható, hogy az 

Irányelv hazai működtetését végző és közreműködő hatóságok
46

 közül egyedül a hivatásos 

katasztrófavédelem rendelkezik szervezeti egységgel az állam minden egyes védelmi 

igazgatási szintjén.  

A szabályozás jelenlegi rendszerében az alábbi négy szintet különböztethetünk meg: 

 települési; 

 helyi; 

 területi; 

 központi szinteket. 

                                                 
45

 BM Országos Polgári Védelmi Parancsnokság, BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság 
46

 Környezetvédelmi hatóság: központi és területi szervvel (nem követi a megyei struktúrát) rendelkezik, 

helyi szerve nincs. 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): központi és területi szervvel (követi a megyei 

tagozódást) rendelkezik, helyi szerve nincs. 

Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (MMBH), az Irányelv szerinti szakhatóság: központi és regionális (2) 

szervvel rendelkezik, helyi szerve nincs. 
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 Települési szint  

A polgármester a helyi szinten leginkább megoldható feladatotokat végzi. A lakossági 

tájékoztatás érdekében – a hivatásos katasztrófavédelem helyi szervének 

közreműködésével – elkészíti a lakossági tájékoztató kiadványt, szervezi a nyilvános 

meghallgatást, továbbá biztosítja biztonsági jelentés és a külső védelmi terv 

nyilvánosságát. A polgármester a hivatásos katasztrófavédelem területi szervének 

közreműködésével készíti a külső védelmi terveket és felelős azok időszakos 

felülvizsgálatáért, valamint az azokban foglaltak megvalósíthatóságának kárelhárítási 

gyakorlatokon keresztül történő ellenőrzéséért. 

A súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében, a hatóság által - biztonsági 

jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján - kijelölt veszélyes üzem körüli veszélyességi 

övezet határait rögzíti a településrendezési tervben.  

Tekintettel arra, hogy a településeken nem működik védelmi igazgatási szervezet, a 

települések önkormányzatainak szervezetében többségében részmunkaidőben, vagy 

megbízási szerződéssel lakosságvédelmi (polgári védelmi) ügyintézőt találhatunk, aki a 

polgármester szakirányú „tanácsadója”, azonban ők véleményem szerint nem pótolhatják 

teljes mértékben a megfelelő és naprakész szakmai kompetenciát. 

 

Helyi szint 

A korábbi járási közigazgatási illetékességi területeken helyezkednek el a honvédelmi 

igazgatási körzetek, melyekhez rendelten működnek a helyi védelmi bizottságok és a 

polgári védelmi kirendeltségek 

1998-ban az akkori BM Országos Polgári Védelmi Parancsnokság belső vezetési 

lépcsőjeként kerültek létrehozásra a polgári védelmi kirendeltségek kvázi 

alárendeltségében működő polgári védelmi irodák, amellyel ugyan lefedésre kerültek a 

honvédelmi igazgatási körzetek, azonban ez rendezetlen jogállást eredményezett, 

tekintettel arra, hogy mind a kirendeltség, mind az iroda illetékességi területén azonos 

jogosítványokkal rendelkező helyi védelmi bizottság működik. 

Az Irányelv végrehajtása szempontjából a helyi szint feladataként elsődlegesen a 

polgármestereknek a védelmi bizottság kapcsolódó jogszabályban meghatározott 

feladatrendszerében való közreműködés, különösen az illetékességi területen élő lakosság 

közvetlen védelme jelentkezik. 
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Területi szint  

Megyei, fővárosi szinten a BM OKF alárendeltségében - a közigazgatási hivataloktól 

független - dekoncentrált szervekként katasztrófavédelmi igazgatóságok (a fővárosban 

polgári védelmi igazgatóság) működnek. Tevékenységüket összehangolják a megyei, 

Fővárosi Védelmi Bizottsággal. 

 Feladatuk a polgármesterrel való együttműködésben a külső védelmi tervek elkészítése. A 

külső védelmi tervezéshez szükséges súlyos balesetek következményelemzésében való 

jártasság, amelyre szakértő felkészítése és állományban tartása a felső küszöbértékű 

veszélyes üzemek száma miatt a veszélyforráshoz legközelebb megyei szinten szükséges.  

 

Központi szint 

A központi, országos hatáskörű hivatásos katasztrófavédelmi szerv a BM OKF, amely a 

súlyos ipari balesetek elleni védekezés területén végzi a nemzeti Illetékes Hatósági 

feladatokat. 

Fő feladatként jelentkezik a kapcsolódó jogszabályok és belső szabályozók kidolgozása, 

szakmai követelmények meghatározása, továbbá a területi és helyi szervek szakmai 

ellenőrzése és felügyelete. Végzi a szükséges koordinációt a szabályozást végrehajtó 

állami és önkormányzati szervezetek között, a költségvetési tervezést, az első fokú 

engedélyezési és felügyeleti feladatokat, valamint a nemzetközi EU és ENSZ EGB 

integrációs és kapcsolattartási feladatokat. 

 

A központi szint feladatellátását a Belügyminisztérium – szakmai szervezeti egységei útján 

- ellenőrzi, továbbá koordinálja a jogharmonizációs tevékenységet, ellátja a másodfokú 

ügyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 

2. 8. Következtetések 

2. 8. 1. A jelenlegi működési modell vonatkozásában 

A magyar szabályozás szerint az üzemeltető a bejelentési kötelezettségnek a biztonsági 

jelentés és a biztonsági elemzés benyújtásával tesz eleget. A magyar szabályozás szigorúbb 

az Irányelvnél mivel a benyújtási kötelezettségen túl, katasztrófavédelmi hatósági 

engedélyhez köti az építési engedély és a használatbavételi engedély megadását. Ezen túl 

a biztonsági elemzést is be kell nyújtania az üzemeltetőnek. Az alsó küszöbértékű veszélyes 
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ipari üzem belső védelmi terv készítésére kötelezett, amely szintén nem Seveso 

követelmény. 

Építési engedély-köteles beruházás során az üzemeltető a hatóságnak az építési 

engedélyezési eljárás, a használatbavételi eljárás, a veszélyes tevékenység megkezdésének 

engedélyezéséhez un. katasztrófavédelmi engedéllyel kell rendelkeznie. A kérelem 

alapfeltétele a biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés benyújtása. 

Magyarországon a közigazgatás szabályait az államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény szigorú előírásai szerint kell végezni, amely a 

veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásokra is igaz. Ezzel szemben egyes 

tagországokban a biztonsági dokumentációk hatósági jóváhagyásának eljárási ideje akár a 

2 évet is meghaladhatja. 

Gyakorlati tapasztalataim alapján megállapítottam, hogy az üzemeltetők által elkészített 

biztonsági dokumentációk a veszélyes tevékenység bonyolultságának függvényében akár 

a több ezer oldalas terjedelmet is elérhetik.  

Az EU tagországokkal szemben, a korábbi gyakorlat hiányában, hazánkban nem állt 

rendelkezésre egy időben a biztonsági dokumentációk elkészítésére, a felmerült igények 

teljesítésére alkalmas megfelelő számú szakértői cég. E körülmény miatt az üzemeltetők 

egy része arra kényszerült, hogy a biztonsági dokumentációk elkészítését belső erőből oldja 

meg. 

Az üzemek mérete, a technológia bonyolultsága miatt a biztonsági elemzések elkészítése 

akár a tízmillió forintos, a biztonsági jelentések esetében a több tízmillió forintos 

költséget is meghaladta, amit nem minden cég tudott finanszírozni, vagy költségvetésében 

megfelelő módon tervezni. 

Ebből adódóan a benyújtott biztonsági dokumentációk hiányosságainak mértéke, az 

üzemeltetők egy részénél az ezzel kapcsolatos stratégiájuk teljes újragondolását tette 

szükségessé, ami a dokumentációk átdolgozását is megkövetelte. 

A Seveso II. Irányelv bevezetése során az üzemek bejelentkezése és az üzemekben 

felhasználásra kerülő veszélyes anyag beszállítása és tárolása között újszerű 

kapcsolatrendszer áll fenn. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az előzetes 

rendelkezésre álló adatokkal ellentétben kevesebb veszélyes üzem jelentkezett be a 

hatóságnak, mint akik magukat az Irányelv hatálya alá tartozó felső küszöbmennyiségű 

vállalatnak vallják. 

A várt és a reálisan kialakult számok közötti eltérés egyik fontos magyarázata lehet, hogy 

az üzemek egy része a Seveso II. hatályosítása helyett logisztikai megoldások felé 
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orientálódott, azaz a telephelyén lévő veszélyes anyagok azon részét, amellyel – 

költségkímélő elvektől vezérelve - kivonta magát valamely Seveso küszöbmennyiség alól, 

azt külső telephelyein helyezte el. 

Ezzel olyan helyzetet idézett elő, hogy amennyiben továbbra is az eredeti technológiával és 

volumenben működik az adott üzem, a kihelyezett veszélyes anyag a közlekedési 

úthálózatokra került, mint fokozott potenciális mobil veszélyeztetettséget eredményez. 

Ha hozzáveszem a jelenlegi hazai úthálózat állapotát és további veszélyeztetettséget növelő 

faktorokat (szállítások alsóbbrendű településeken átvezető úthálózaton, a szállító eszközök 

állapota, a magyar közlekedési morál stb.), akkor joggal jelenthető ki, hogy a közeljövő 

legnagyobb kihívása a veszélyes anyag közúti szállításában rejlik, a benne lévő komplex 

bizonytalansági tényező miatt, elsősorban a veszélyforrás mobilitása következtében. 

 

2. 8. 2. A tervezett új közigazgatási modell vonatkozásában 

A fent vázolt szabályozás jelenlegi rendszerét elemezve, valamint a gyakorlati munkám 

során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a súlyos ipari balesetek elleni 

védekezés megelőzési szegmensét vizsgálva a vertikális feladatelosztás tekintetében a 

települési és helyi szintű feladatok ellátása egybeesik a helyi és területi hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek feladataival.  

Megvizsgálva az engedélyezési tevékenységben közreműködő társhatóságok területi 

szerveinek illetékességét, megállapítottam, hogy az nem esik egybe a megyei, fővárosi 

katasztrófavédelmi szervek díszlokációjával, amely mind az országos és területi szinten 

anomáliákat okoz a hatósági munkában.  

A jelenlegi működési modell vertikális szegmensét vizsgálva további problémás kérdéseket 

lehet azonosítani, így a hatósági jogkörök telepítése tekintetében a közigazgatás 

gyakorlatával ellentétben a belügyminiszter hatáskörében van a másodfokú hatósági ügyek 

elbírálása és a BM OKF mint elsőfokú hatóság engedélyezési és felügyeleti 

tevékenységének ellenőrzési hatásköre. 

 A jelenlegi uniós közigazgatási elképzelések szerint a hatásköröket alsóbb szintre, az 

ügyek felmerülési helyszíneihez közelebb kell telepíteni.  

Jelenleg megyénként a katasztrófavédelmi szervek területén csak néhány veszélyes üzem 

helyezkedik el, és a szakértelem dekoncentrálása is nehézkes, így nem célszerű a jelentős 

intézményfejlesztést követelő első fokú jogkörök megyei szintre telepítése. 
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(Tekintettel arra, hogy hazánk regionális átalakítása jelenleg képlékeny állapotban van, 

így a Seveso feladatok illetékességi körének esetleges változtatását elvi síkon, a jelenlegi 

közigazgatási struktúrába ágyazhatóan vizsgáltam.)  

Amennyiben vezetői döntés születik egyes országos szinten gyakorolt hatósági jogkörök 

esetlegesen alsóbb szintre történő leadására, akkor megoldás lehet az egyes területi 

szervek (megyék, főváros) kiemelt illetékességi területének megállapítása, ezen az alapon 

működik jelenleg az Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal három területi osztálya
47

 is.  

A külső védelmi tervezéshez szükséges súlyos balesetek következményelemzésében való 

jártasság, amelyre szakértő felkészítése és állományban tartása a felső küszöbértékű 

veszélyes üzemek száma miatt a veszélyforráshoz legközelebb megyei, fővárosi szinten 

biztosítható. Egyes veszélyes üzemek esetében továbbá szükséges a kirendeltségek, illetve a 

fővárosi kerületek közötti koordináció biztosítása. 

Figyelemmel a fentiekre és kapcsolódó elemzéseimre megállapítható, hogy a külső 

védelmi tervezés feladatok megyei, fővárosi szinten láthatók el a leghatékonyabban. 

                                                 
47

 Az első fokú súlyosbaleset-megelőzési osztályok Budapest, Székesfehérvár és Miskolc székhelyen 

működnek. A budapesti szervezet egyben a központi szervezet is. Másodfokon a MMBH elnöke jár el. 
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3. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezési 

tevékenység rendszerbe foglalása  

Az előző fejezetekben, értekezésem megelőzési blokkjában alapvetően a súlyos ipari 

balesetek megelőzésével összefüggő tevékenységet foglaltam rendszerbe, ebben a 

fejezetben az ezzel szorosan összefüggő, a preventív feladatokhoz szervesen kapcsolódó 

védekezési, kárelhárítási munkák komplex elemzését tűztem ki célul. 

Ennek keretében a védekezési tevékenység általános makró szintű bemutatásától indulva – 

nemzetközi kitekintéssel – közelítek a konkrét beavatkozás feladatrendszeréhez, melynek 

keretében javaslatot teszek az ipari baleset-elhárítás egyes lakosságvédelemmel összefüggő 

intézkedéseinek újragondolására, azok alkalmazásának néhány újszerű aspektusára. 

Jelen fejezetben széleskörűen támaszkodom korábbi polgári védelmi tervezési 

gyakorlatomra, továbbá a jelenlegi munkám során végzett elemzéseimre, különösen a 

védelmi tervezési tevékenységgel összefüggő megállapításaimra, valamint a BM OKF 

területi szervei által kidolgozott külső védelmi tervek megalapozása, majd 

elkészítésük segítése és a kész tervek átvizsgálása során szerzett tapasztalataimra. 

 

3. 1. A súlyos ipari balesetek elleni védekezési tevékenység irányítási modellje 

3. 1. 1. Jogi szabályozás 

A Kat. tv. megjelenése előtti időszakot tekintve a természeti és civilizációs katasztrófák 

elleni védekezésről elmondható, hogy alapvetően elkészültek az egyes 

katasztrófahelyzetekre vonatkozó jogi szabályozások, melyekhez véleményem szerint a 

legfontosabb szakmai impulzust a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény ( a 

továbbiakban: Pvt.) ismert hiányossága adta. 

Míg korábban a polgári védelem feladatrendszerét kormányrendelet
48

 állapította meg, a 

Pvt. megjelenését követően egy sor – az akkori szakmai tevékenységet összefoglaló, azt 

rendszerező és integráló – jogszabály (kormány- és belügyminiszteri rendelet)
49

 útján 

kerültek szabályozásra a kapcsolódó tevékenységek. Ezt a vonulatot szervesen 

                                                 
48

 A polgári védelemről szóló 15/1992 (I. 27.) Korm. rendelet és az ennek végrehajtására kiadott 7/1992. (V. 

19.) BM rendelet. 
49

 60/1997. (IV. 18.) Korm. r. az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, 

valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól,196/1996. (XII. 22.) Korm. r. a mentésben való 

részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól, 

20/1998. (IV. 10.) BM r. a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről,55/1997 (X. 21.) BM 

rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, 

anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól, 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári 

védelmi felkészítés követelményeiről. 
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kiegészítették a katasztrófa-elhárításban közreműködő minisztériumok által megalkotott 

rendeletek. 

A veszélyhelyzetek kezelésében a két meghatározó szerepet játszó szervezet a polgári 

védelem és a tűzoltóság működési rendje szakmai tevékenysége - mind a szabályozás jogi 

eszközei
50

 , mind pedig a védekezés, tervezési, szervezési és végrehajtási oldalait tekintve - 

lefedett volt. 

Elmondható továbbá, hogy a katasztrófahelyzetek kezelésében operatív módon részt vevő 

és közreműködő szervek és szervezetek - melyek körét a Kat. tv. 2. § (1) pontja pontosan 

meghatározta
51

 -
  
horizontális (országos. területi és helyi, települési) felépítésüket tekintve 

jól működtek, azonban vertikálisan a Kat. tv. megalkotásáig nem került létrehozásra az 

egységes irányítási rendszer, illetve nem volt tisztázott az ágazatok és az önkormányzatok 

szerepe a katasztrófák elleni védelemben, a bevezetőmben említett időszakokról nem is 

beszélve. 

 Szükségessé vált tehát a védekezés hatékonyságát növelő, a meglévő párhuzamosságokat, 

átfedéseket megszüntető és feloldó olyan törvény megszületése, amely rendezi a 

veszélyhelyzeti beavatkozás vertikális vonulatát is.  

Ezen túl további törvénykezési feladatként jelentkezett az ipari katasztrófák okozta 

veszélyeztetettségből adódó helyzetek kezelése, a veszélyes ipari üzemek tevékenységének 

állami kontroll alá vonása, melynek különös aktualitást adott hazánk EU csatlakozási 

folyamatához kapcsolódó jogharmonizációs munka, ezen belül a Seveso II. EU Irányelv 

bevezetése[8]. 

A fentiek alapján tehát létre kellett hozni a jogi szabályozás olyan új eszközrendszerét, 

amely egyaránt szolgálja a katasztrófavédelem egységes irányítását és a lakosság, valamint 

a környezet magas fokú védelmét, rendezi a katasztrófák kezelésében részt vevő 

államigazgatási, önkormányzati szervek feladatait a felkészülési és megelőzési, valamint a 

védekezési majd az ezt követő helyreállítási időszakokban. 

                                                 
50

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény és 

végrehajtási kormány és belügyminiszteri rendeletei, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. Törvény 

és végrehajtási kormány és belügyminiszteri rendeletei. 
51

 A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző 

védekezési rendszerek működésének összehangolásával, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi 

XXXVII. törvény alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a 

hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a Határőrség, a 

rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos 

Mentőszolgálat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az önkéntesen részt vevő társadalmi 

szervezetek, valamint a civil és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti 

katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok bevonásával, 

illetve közreműködésével kell biztosítani. 
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Az Országgyűlés által 1999-ben megalkotott Kat. tv. alapvetően feloldja a katasztrófák 

elleni védekezés irányítási rendszerének problémaköreit, megfelelő kereteket biztosít a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés végrehajtásához, a 

kapcsolódó komplex tevékenység megtervezéséhez, megszervezéséhez és a rendszer 

működtetéséhez..
52

  

 

A Kat. tv. egyértelműen deklarálja, hogy a katasztrófák megelőzése és az ellenük való 

védekezés nemzeti ügy, a védekezés tevékenység egységes irányítása állami feladat, 

továbbá összhangban az EU gyakorlattal, szakítva a korábbi beidegződésekkel, az 

állampolgároknak elidegeníthetetlen joga a környezetükben lévő veszélyeztetettség 

megismerése és az ellenük való védekezési szabályokra való felkészülés biztosítása az arra 

hivatott szervek részéről.  

A katasztrófavédelem irányítási és szervezeti rendszerét összefoglalóan az alábbi 6.számú 

ábra szemlélteti. 

 

Köztársasági Elnök

Országgyűlés

Honvédelmi Bizottság (minősített időszakban): Tanács

Kormány

Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.)

Tudományos Tanács

KKB. Titkárság

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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7. sz. ábra: A katasztrófavédelem irányítási és szervezeti rendszere (Forrás: BM OKF) 

                                                 
52

 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezete. 



 
 

 

Varga Imre  PhD értekezés ZMNE – 2005. 

63 

Összességében tehát az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi egyezményekből 

eredő feladatok teljesítése érdekében, valamint az életet és a vagyonbiztonságot, a 

természetes és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák 

megelőzése és károsító hatásai elleni védekezés egységes irányítási rendszerének 

kialakítása és működtetése, továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta 

területeken alkalmazható szabályok bevezetése céljából alkotta meg a fenti törvényt. 

A Kat. tv. megalkotásának alapvető célja tehát egy hatékonyabban működő 

katasztrófaelhárító rendszer működtetése volt, ennek megfelelően a törvény egyrészt eleget 

tett annak a korábbi igénynek, hogy ipari vagy természeti katasztrófák bekövetkezése 

esetére törvény szabályozza a különböző szintű állami szervek tevékenységét a védekezés 

irányításában, másrészt megteremtette jogi alapjait egy új szervezeti felépítésben működő 

katasztrófaelhárító szervnek. 

 

3. 1. 2. A védekezési tevékenység irányítása 

A védekezés jelenlegi modelljét az irányítási szegmens oldaláról vizsgálva megállapítható, 

hogy hármas tagozódást mutat. Egyrészről a feladat végrehajtás a védelmi igazgatás 

rendszerében, centrális irányítás keretei között a megyei-, fővárosi- és a helyi védelmi 

bizottságok útján valósul meg, amelyek részleges, illetve teljes körű működtetése 

elsősorban minősített időszak kihirdetését követően dominál. Másrészt szintén a centrális 

szakmai irányítás rendszerében valósul meg a végrehajtás a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek közreműködésével, melynek országos szintű szerve a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, területi szintjei a megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok, fővárosban a polgári védelmi igazgatóság, helyi szervei a polgári védelmi 

kirendeltségek (irodák). 

Harmadrészt az államigazgatás rendszerében történik az irányítás, melynek keretében 

országos szinten a kormány és különösen a belügyminiszter, szakterületeiket érintően az 

egyes ágazati miniszterek, az országos hatáskörű szervek vezetői, területi szinten a megyei 

közgyűlések elnökei, a fővárosban a főpolgármester, helyi szinten a polgármesterek 

felelősek a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáért, különösen a 

katasztrófák megelőzése érdekében végzett széles vertikumú tevékenység során. 

Mindamellett a Kat. tv. végrehajtására kiadott kormányrendelet
53

 a katasztrófavédelmi 
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feladatok vonatkozásában feladatokat határoz meg az állami szervek vezetőinek is, míg a 

polgári védelemről szóló törvény
54

 meghatározza a polgári szerv vezetőjének a polgári 

védelemmel összefüggő feladatait is. 

3. 1. 3. Kormányzati Koordinációs Bizottság 

Új, és csak a katasztrófavédelmi igazgatásnak meglévő szervezeti eleme a Kormányzati 

Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB), melyet a Kormány a tárcák közötti 

koordináció és a kormányzati tervezési feladatok végrehajtása érdekében hozott létre. 

A KKB felelős a Kormány katasztrófavédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítéséért, 

azok összehangolásáért. Tagjai megfelelő döntési jogosítványokkal rendelkező 

szakminisztériumi közigazgatási államtitkárok,
55

tanácskozási joggal rész vesznek a 

konkrét kataszrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős országos hatáskörű szervek 

vezetői.
56

 

A KKB állandó jelleggel Titkárságot, Veszélyhelyzeti Központot, valamint 

katasztrófahelyzetben Operatív Törzset, továbbá a tevékenységének támogatása, a 

megalapozottabb döntés-előkészítés érdekében a KKB Tudományos Tanácsot működtet. A 

Tudományos Tanács tagjai a miniszterelnök által felkért tudományos intézetek, 

szervezetek vezetői, illetőleg nukleáris baleset esetén az Országos Atomenergia Hivatal 

vezetője által felkért szakértők. 

Az érintett tárca katasztrófahelyzetben ellátandó szakmai feladatainak koordinálására a 

KKB szakmai döntés-előkészítő szerveként a katasztrófa jellege szerint leginkább érintett 

minisztériumban Védekezési Munkabizottságot hoz létre
57

. (E feladatok ellátása nem érinti 

a külön jogszabályokban meghatározott szakmai feladatok végrehajtását, illetve 

hatásköröket.) 
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 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 13.§ 
55

 A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Pénzügyminisztérium közigazgatási 

államtitkára, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Környezetvédelmi 

Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, az Egészségügyi és Családügyi Minisztérium közigazgatási 

államtitkára, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, az Országos Atomenergia Hivatal 

főigazgatója, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő MEH államtitkár által kijelölt vezető. 
56

 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, 

az országos rendőrfőkapitány, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, a Határőrség országos 

parancsnoka, az országos tiszti főorvos, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság főigazgatója, a Közlekedési Főfelügyelet főigazgatója, a Hírközlési Főfelügyelet elnöke,  a 

Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, továbbá a KKB elnöke által meghívott szakemberek, illetve az 

érintett megyei ,fővárosi védelmi bizottság elnökök. 
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 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 5 § (2) bekezdés. 



 
 

 

Varga Imre  PhD értekezés ZMNE – 2005. 

65 

A súlyos ipari balesetek elleni védekezés szempontjából meghatározó az ipari 

létesítményekben, szénhidrogén kitermelésében, veszélyes anyag tárolása és szállítása 

közben bekövetkező, a veszélyhelyzeti szintet elérő események következménye 

felszámolásának irányítására létrehozott és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

bázisán működtetett munkabizottság. 

A fentieket a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 

szempontjából elemezve és az irányítási oldalt vizsgálva arra a következtetésre jutottam, 

hogy a KKB szervezeti keretei, ezen belül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a 

továbbiakban: GKM) bázisán működtetett védekezési munkabizottság és a BM OKF helyét 

és szerepét tekintve a kapcsolódó megelőzési és veszélyhelyzet kezelési rendszer 

működtetése során jelentkező anomáliák feloldása szükségessé válik.  

 

3. 2. A súlyos ipari balesetek elleni védekezés szervezeti modellje 

3. 2. 1. Általános védekezési struktúra 

Az ipari katasztrófák kezelésére történő átfogó felkészülés során alapelvként érvényesül, 

hogy ezek elhárításában résztvevő szerveknek és szervezeteknek nemcsak a 

veszélyhelyzet-kezelés módjait, hanem a katasztrófa megakadályozásának eszközeit, az 

érintett lakosság ez irányú felkészítésének módszereit, az esetleges helyreállításban 

számításba vehető erőket és eszközöket is egyaránt figyelembe kell venniük.  

Ez a gyakorlatban a megelőzés, felkészítés, veszélyhelyzet-kezelés és helyreállítás 

egymásra épülő feladat rendszerét jelenti. 

A megelőzés során fontos tevékenységként jelentkezik a lehetséges veszélyeztető tényezők 

számbavétele, a vonatkozó hatósági előírások (építési, telepítési, biztonsági, stb.) betartása, 

a szükséges törvények és jogszabályok megalkotása, a lakosság folyamatos tájékoztatása 

és az ezzel szoros kapcsolatban álló minden veszélyhelyzetre kiterjedő tervezés. 

A veszélyhelyzet-kezelés tekintetében kiemelt jelentőséggel bír a tervekben foglaltak 

megvalósítása, a mentésben résztvevő szervezetek, hatóságok készenlétbe helyezése és 

aktivizálása. A veszélyhelyzet felszámolására irányuló rendkívüli intézkedések bevezetése 

a veszélyhelyzeti műveleti központok aktivizálását, az operatív csoportok létrehozását, az 

elhárítás érdekében szükséges beavatkozások és közvetlen kárelhárítás azonnali 

megkezdését, a kutatás - mentés megszervezését, a feladat végrehajtáshoz szükséges 

további erőforrások mozgósítását jelenti. 
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A helyreállítás során prioritást élvez az alapvető (kommunális, infrastrukturális) ellátási 

rendszerek helyreállítása, a kitelepítettek és kimenekítettek szükséges ideig történő 

ideiglenes elhelyezése és ellátása, a kárfelmérésben és kárbecslésben való részvétel és a 

beérkező segélyek kiosztásában való közreműködés. 
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10. sz. táblázat: A katasztrófavédelemi feladatok rendszere (Saját forrás) 

 

 

A fenti táblázat összefoglalva mutatja be az általános katasztrófavédelmi feladatok 

komplex rendszerét. 

Az ipari baleset elhárítás tehát összetett feladat, amely alapvetően állami tevékenység, 

azonban ezen bonyolult munka során az önkormányzatoknak, különösen az illetékes 

polgármesternek, a gazdálkodó szervezeteknek és nem utolsó sorban az állampolgároknak 

egyaránt felelősségük és feladatuk van a rendszer eredményes és hatékony 

működtetésében. Elmondható továbbá, hogy a kapcsolódó tevékenység átfogja a 

környezetbiztonság, a polgári védelem, a tűzvédelem és más fontos együttműködő 

szakterületek széles vertikumát az egységes tervezés, szervezés és irányítás bázisán. 

 

 



 
 

 

Varga Imre  PhD értekezés ZMNE – 2005. 

67 

3. 2. 2. A súlyos ipari balesetek elleni védekezésben résztvevő állami és 

önkormányzati szervek 

A súlyos ipari balesetek elleni védekezésben résztvevő szervezeteket vizsgálva 

megállapítható, hogy rendkívül széles az a kör, amely a katasztrófák elleni védekezés, 

illetve az elhárítás, felszámolás és helyreállítás komplex folyamatában érintett. Tekintsük 

át, hogy az érintett szervek hogyan, milyen főbb feladattal vesznek részt a 

katasztrófavédelemben. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2000. január 1-től jöttek létre a korábbi polgári 

védelem és állami tűzoltóság szervezetéből. Feladataikat a már említett törvény és 

végrehajtási kormány- és belügyminiszteri rendeletei pontosan meghatározzák. 

Feladataikat többszintű (országos, területi, és helyi), szakmai koordináló, tervező és 

szervező szervezeti struktúrában végzik.  

Hazánk mentő tűzvédelmi rendszere hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi 

tűzoltóságokból és tűzoltó egyesületekből áll.  

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság (HÖT) 112 működési hellyel tűzmegelőzési, 

tűzoltási, műszaki-mentési és vegyi baleset beavatkozásokat végez. 95 helyen van 

beavatkozó egysége, a többi csak hatósági feladatokat végző HÖT, mely 46 köztestületi 

önkéntes tűzoltósággal egészül ki. Meghatározó eleme a katasztrófavédelemnek, 

alapvetően, mint elsődleges beavatkozó szervezet operatív tűzeseti, műszaki mentési 

beavatkozásokat végez és közreműködik a katasztrófák elleni védekezési munkálatokban.  

A Magyar Honvédség jelentős közreműködő – tekintettel gyors mobilizálhatóságukra, 

speciális felkészültségükre és felszerelésükre - a veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzetek 

során. Kijelöltek - vagy adott esetben kijelölésre kerülnek - azok az erők és eszközök, 

operatív törzsek, amelyek katasztrófák bekövetkezése esetén méreteiknél fogva 

hatékonyan tudnak közreműködni a mentési feladatokban.
58

  

A Határőrség a Honvédségnél kisebb jelentőségű közreműködő, megelőzési feladataik 

elsősorban a veszélyes szállítmányoknak az államhatáron történő beléptetésük során 

jelentkeznek, azonban határ menti baleset bekövetkezése esetén további operatív 

szakfeladatok végzése is előtérbe kerülhet. 

A Rendőrség, mint elsődleges beavatkozó feladatai igen széleskörűek egy 

katasztrófahelyzet során, feladataik a közbiztonság és közrend, ezen belül különösen az 

                                                 
58

 Véleményem szerint a hivatásos haderőre történő áttéréssel és a feladatrendszer profiltisztításával a 

katasztrófavédelmi tevékenységbe történő bevonhatóság jelentősen csökkenni fog, illetőleg kizárólag a 

magasabban kvalifikált tevékenységekbe vonhatók be (légi felderítés, légi szállítás, vegyi mentesítés, egyes 

egészségügyi feladatok).  
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őrzés-védelem és a közlekedés fenntartása és biztosítása, továbbá a lakosság tájékoztatása 

területéhez kapcsolódnak.  

A Vám- és Pénzügyőrség feladatai a határőrséghez hasonlóan a megelőzés területén 

jelentkeznek és nagy részben a veszélyes anyagok közúti szállításának ellenőrzése köré 

csoportosíthatóak, amely tevékenység kapcsolódik az ipari balesetek megelőzéséhez. 

A vízügyi szervek szakmai tevékenységei elsősorban az ár és belvizek okozta 

veszélyhelyzetek elleni védekezéshez kapcsolódnak, azonban az ipari balesetek okozta 

vízszennyezések felszámolása során is jelentkeznek feladataik.  

A környezetvédelmi szervek feladata alapvetően a természeti környezetet érintő 

kedvezőtlen hatások elemzéséből, megállapításából illetve a környezeti károkozás 

felszámolásából, a környezeti károk megszüntetéséből áll. 

Az Országos Meteorológia Szolgálat tevékenysége a természeti jellegű katasztrófák 

előrejelzésével kapcsolatban fontos, továbbá a nukleáris és ipari balesetek során különös 

jelentőséggel bír, mint adatszolgáltató a várható időjárásról.   

Az Országos Mentőszolgálattal a kialakult helyzet függvényében, mint elsődleges 

beavatkozóval is számolunk, továbbá jelentős tevékenységgel rendelkezik a különböző 

veszélyhelyzetek és katasztrófahelyzetek során, napi betegszállítási feladatai mellett. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a különböző járványok, 

fertőzésveszélyek felszámolása során, valamint a természeti és civilizációs katasztrófák 

esetében rendkívül fontos szerepet játszik, meghatározóan az ár- és belvizek levonulását és 

ipari balesetek bekövetkezését követő fertőtlenítési feladataik jelentősek. 

A közreműködő minisztériumok feladatát a katasztrófavédelmi jogszabályok határozzák 

meg általánosságban, konkrét szakmai tevékenységüket saját hatáskörben szabályozzák 

(részletezik), ugyanúgy azokat a szakfeladatokat, amelyek a saját felügyeleti jogkörükben 

szükségesek, a felügyeletük alá tartozó szervek és intézmények vonatkozásában. 

Az önkormányzatok feladata és felelőssége a jogszabályok alapján kiemelten hangsúlyos 

és meghatározó a katasztrófavédelem végrehajtási területeit illetően. A helyi felelősségek 

egyértelműek, az önkormányzatok ezen feladatokat államigazgatási feladatként végzik. 

A polgári szervek annak okán érintettek a katasztrófavédelemben, hogy amikor egy-egy 

veszélyhelyzetet előidéznek (okoznak), akkor saját szakmai felkészültségükkel 

(szervezeteikkel) részt vesznek (közreműködnek) a veszélyhelyzet elhárításában, 

felszámolásában. 
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Humanitárius, karitatív szervezetek, melyekre fontos szerep hárul a katasztrófa-sújtott 

terület lakossága részére történő segélyek összegyűjtésében és kiosztásában, valamint a 

speciális felkészültségű erőik és eszközeik részvételére a mentési munkák során. 

 

3. 3. A külső védelmi tervezés 

A súlyos ipari balesetek elleni védekezés szervezeti szegmense elemeinek vizsgálatát 

követően, azok gyakorlati végrehajtási feladatait tekintve - gyakorlati tapasztalataimra 

alapozva - megítélésem szerint a külső védelmi tervben lefektetettek - annak ellenére, hogy 

a külső védelmi tervezés ugyan szervesen beépül a hatósági engedélyezési tevékenységbe, 

mellyel alapvetően a megelőzést szolgálják - elsősorban a védekezési tevékenység során 

meghatározóak. 

Ezt támasztja alá a Seveso II. EU Irányelv szellemisége, a Seveso Illetékes Hatóságok 

ülésein, valamint a Phare Twinning továbbképző tanfolyamokon szerzett tapasztalatok, 

melyek alapján megállapítható, hogy a lakosság és a környezet magas fokú védelme a 

külső védelmi tervben foglalt feladatok és annak szakszerű és operatív végrehajtása útján 

valósulnak meg. Ezért is tárgyalom a külső védelmi tervezéssel összefüggő komplex 

tevékenységet értekezésem védekezést elemző részeiben, megalapozva a lakosságvédelmi 

feladatok részletes kifejtését.  

 

3. 3. 1. Külső védelmi tervezéssel kapcsolatos általános rendelkezések 

A veszélyes üzem üzemeltetője az üzemen belül jelentkező feladatok végrehajtására belső 

védelmi tervet, a felső küszöbértékű veszélyes üzem káros hatásai által potenciálisan 

érintett település polgármestere együttműködve a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság területi szervével - a biztonsági jelentés elfogadását követő 6 hónapon belül 

a Korm. rendelet 7. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek 

megfelelő - külső védelmi tervet
59

 készít. 

A külső védelmi tervről, annak előkészítése során az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fővárosi intézete, az illetékes környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság véleményt nyilvánít.  

 

                                                 
59

 Egy külső védelmi terv készül abban az esetben is, ha az adott település több felső küszöbértékű veszélyes 

üzem veszélyeztető hatásai érhetik.  
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3. 3. 2. A külső védelmi terv kidolgozásának stratégiája
60

 

A veszélyes üzemek hatásterületén élő lakosság védelme érdekében tett és a külső védelmi 

tervekben realizálódó intézkedések meghatározása előtt szükséges a súlyos balesetek elleni 

védekezés stratégiai célkitűzéseinek meghatározása, melyek az alábbiak szerint foglalhatók 

össze: 

- a külső védelmi terveket a veszélyes üzemek által okozott mérgezőhatás, tűzhatás 

(hőmérsékleti hatás), rombolási hatás (túlnyomás) és a környezetkárosító hatás 

következményeinek elhárítására kell készíteni;  

- a külsővédelmi tervek határait a csúcs események összesített (hő, robbanás, 

toxicitás) terjedési modelljeinek görbéi által kijelölt és ennek egyesítéséből adódó 

területben kell meghatározni, figyelemmel a 360 fokban változó szélirányra; 

- a kárelhárítási, katasztrófa-elhárítási tevékenység során prioritást kell, hogy 

nyerjen a hatékony és minden állampolgár részére tisztán és jól hallható szirénajel 

időben történő leadása, és az erre a jelre történő magatartási szabályokra való 

felkészítés és begyakorlás; 

- a lakosság elsődleges védelme az elzárkózással valósul meg, melynek szakszerű 

végrehajtására az érintett lakosságot fel kell készíteni; 

- a beavatkozás rendkívül gyors, hatékony 24 órán keresztül igénybe vehető 

szervezeteket igényel; 

 - a hivatásos elsődleges beavatkozó szervezetek (önkormányzati tűzoltóságok, 

mentőszolgálat, rendőrség) elegendő számú és minőségű egyéni védőeszközzel, 

megfelelő technikai ellátottsággal és magas fokú taktikai begyakorlottsággal kell, 

hogy rendelkezzenek – tervezési alapként a már meglévő és a közeljövőben 

kialakításra kerülő műszaki mentő bázisok speciális infrastruktúrája szolgál; 

- az elhárítás során csak olyan további szervezetek igénybevételét lehet tervezni, 

amelyek alkalmasak a mérgezés-, tűz- és robbanásveszélyes körülmények közötti 

mentésre; 

- az előre kidolgozott gyors és hatékony tájékoztatási és kommunikációs rendszer 

jelentősen csökkentheti az áldozatok és a sérültek számát, a károk értékét;
61

  

                                                 
60

 A stratégia kidolgozásában személyesen vettem részt. 
61

 A toulousi és a spanyolországi ammónium-nitrát robbanás tapasztalatai alapján. 
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- szakszerű és hatékony beavatkozási tevékenység alapja a hivatásos területi és 

helyi katasztrófavédelmi szervek erő-eszköz számítási és védekezési rendszerének 

kidolgozása; 

- a külső védelmi tervek kidolgozása során együtt kell működni a hivatásos területi 

és helyi katasztrófavédelmi szerveknek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, 

a mentőszolgálattal, a rendőrséggel, az illetékes Környezetvédelmi 

Felügyelőséggel, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a 

Közlekedési Felügyelet területi szerveivel, valamint a Megyei, Fővárosi- és a Helyi 

Védelmi Bizottságokkal [9]. 

 

3. 3. 3. A külső védelmi tervek felülvizsgálata 

A hatóság megvizsgálja, hogy a külső védelmi tervben meghatározott védelmi 

intézkedések arányban állnak-e az üzemeltető által megadott veszélyeztető hatásokkal, 

továbbá megvizsgálja, hogy a tervezett intézkedésekben megjelölt feladatok 

végrehajtásának megvannak-e a feltételei. A hatóság felülvizsgálja továbbá azt, hogy a 

külső védelmi terv a súlyos balesetek minden feltárt károsító hatása következményeinek 

hatékony csökkentésére reálisan végrehajtható feladatokat tartalmaz-e. 

Ellenőrzi azt, hogy a külső védelmi tervben megjelölt intézkedések lefedik-e a biztonsági 

jelentésben leírt, a települést esetlegesen érintő károsító hatásokat. Megfelelőnek 

minősíthető az a külső védelmi terv, amelyben a készítő minden az üzemeltető által 

megadott károsító hatás csökkentésére megfelelő intézkedést tervez a lakosság és a 

környezet védelmére. 

Felülvizsgálat tárgyát képezi továbbá, hogy a külső védelmi tervben megjelölt irányító 

szervezet alkalmas-e a védelmi intézkedésekben megjelölt feladatok hatékony irányítására, 

rendelkezik-e a feladatai ellátásához szükséges híradással. Ellenőrzi továbbá, hogy a súlyos 

baleset károsító hatásai fajtájának és volumenének megfelelő számú és rendeltetésű erő és 

eszköz került-e tervezésre. Ennek során felméri a szervezetek – hiteles források alapján 

kiszámítható – teljesítmény-mutatóit és ezeket összeveti a kárcsökkentő tevékenység 

nagyságrendjével. 

A hatóság felülvizsgálja a fentieken túl, hogy a külső védelmi tervben megjelölt 

szervezetek az alaprendeltetésükben meghatározott feladataiknak megfelelő 

szakfelszereléssel és egyéni védőfelszereléssel rendelkeznek-e, és ezek műszaki állapota 
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lehetővé teszi-e az alkalmazásukat. Hasonlóképpen ellenőrzi azt, hogy a feladataikra való 

felkészítésük, illetve az előírt rendben való gyakoroltatásuk dokumentáltan megtörtént-e. 

Megfelelőnek minősíthető az a külső védelmi terv, amelyben az üzemen kívüli 

kárcsökkentő tevékenység – az élet, az egészség és a környezet megóvása 

követelményeinek megfelelően – reális idő alatt elvégezhető. 

 

3. 3. 4. A külső védelmi tervek kidolgozásának tapasztalatai 

 

A külső védelmi tervek kidolgozásának segítésére módszertani útmutató készült
62

, amely 

információt biztosított a katasztrófavédelmi feladatokat irányító és a döntés előkészítő 

állomány számára a súlyos ipari jellegű veszélyeztetettségen alapuló minden előre 

tervezhető hatásra kiterjedő tervek kidolgozásához. A módszertani útmutató a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek által veszélyeztetett településeken a külső 

védelmi tervek kidolgozásához nyújt segítséget, továbbá tartalmazza a hivatásos 

katasztrófavédelmi területi és helyi szerveknél alkalmazandó módszertani eljárásokra 

vonatkozó útmutatásokat is. 

 

További célként jelentkezett, hogy a veszélyhelyzetet-kezelő önkormányzati vezetőket, a 

helyi és területi hivatásos katasztrófavédelmi szerveket segítsük abban, hogy olyan 

terveket készítsenek, amelyek alapként szolgálnak az illetékességi körükbe tartozó 

területet, annak lakosságát fenyegető veszélyek elleni hatásos védekezéshez. A BM OKF 

területi szervei együttműködve a területileg illetékes polgármesterekkel 2003. december 31 

- ig 36 településre dolgozták ki a külső védelmi terveket, amelyek 46 felső küszöbértékű 

üzem hatásait veszi figyelembe. 

 

A tervek tanulmányozása során megállapítottam
63

, hogy a rendelkezésre álló rövid idő 

ellenére az érintett területi szervek szakemberei megfelelő értékelő-elemző munkát 

végeztek a kidolgozáskor, amely tükröződik az elkészített dokumentumokban. 

                                                 
62

 Ideiglenes Módszertani Útmutató a külső védelmi tervek elkészítéséhez – 2003., BM OKF belső szabályzó 

(a szerző koordinálásával készült szakmai anyag, melynek során szakmailag értékeltem és elemeztem a 

kidolgozás során a területi szervektől beérkezett javaslatokat, beépítettem a végleges és kiadásra került 

változatba és egységes rendszerbe foglaltam azt). 
63

 A tervek általános felülvizsgálatát a szerző hajtotta végre, együttműködve az érintett felső köszöbértékű 

üzem felügyelőjével, akik ebből a feladatból a baleseti eseménysorok megfelelőségét vizsgálták a biztonsági 

jelentésben meghatározottakkal összevetve. 
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Összességében a tervekről elmondható volt, hogy – a szoros határidőkre és a rendelkezésre 

álló biztonsági jelentések provizórikus állapotára való tekintettel – elfogadható belső 

tartalommal és megfelelő formai követelmények szerint készültek. Megállapítható volt 

továbbá, hogy a külső védelmi tervekben meghatározott védelmi intézkedések alapvetően 

arányban állnak a beazonosított veszélyeztetettséggel, a megjelölt feladatoknak 

rendelkezésre állnak az anyagi-technikai feltételek. A külső védelmi tervekben megjelölt 

irányító szervezetek képesek a kárelhárítási feladatok vezetésére. A külső védelmi tervek 

reálisan tükrözik a biztonsági jelentések jelenlegi készültségi fokának megfelelő állapotot. 

Az elkészített tervek jó alapot biztosítanak a kiadásra került és kerülő elfogadó 

határozatokban megjelölt hiánypótlások elvégzését követően a végleges változatokhoz 

ezek szükség szerinti pontosításához, kiegészítéséhez. 

 

Az alábbi 12. számú táblázat a felső küszöbértékű üzemek megyei eloszlását tartalmazza 

települési bontásban. 

Megyék 

Felső 

küszöbértékű 

üzemek száma 

Települések 

száma 
Érintett települések 

Bács – Kiskun 

megye 
1 1 Lakitelek 

Baranya megye 0 0  

Békés megye 1 1 Orosháza 

BAZ megye 
6 5 

Kazincbarcika , Tiszaújváros , Sajóbábony,  Berente, 

Tiszapalkonya  

Budapest 5 6 IV., IX.,XI., XIX, XX., XXII. Kerületek,  

Csongrád megye 5 1 Algyő (5) 

Fejér megye 6 3 Székesfehérvár Dunaújváros (3) , Enying 

Győr – Moson -  

Sopron megye 
1 1 Győr 

Hajdú – Bihar 

megye 
2 2 Hajdúszoboszló, Nagyhegyes 

Heves megye 1 1 Hort 

Jász – Nagykun – 

Szolnok megye 
4 2 Szolnok, Szajol 

Komárom - 

Esztergom megye 
2 2 Dunaalmás, Nyergesújfalú 

Nógrád megye 0 0  

Pest megye 3 1 Százhalombatta  

Somogy megye 0 0  

Szabolcs – Szatmár 

– Bereg megye 
1 1 Nyíregyháza  

Tolna megye 1 1 Pincehely 

Vas megye 0 0  

Veszprém megye 
5 6 

Pétfürdő , Balatonfüzfő, Gógánfa, Ősi, Ukk, 

Várpalota  

Zala megye 2 2 Újudvar, Nagykanizsa 

Összesen 46 36  

11. sz. táblázat: A felső küszöbértékű veszélyes üzemek megyei eloszlása és a jóváhagyott külső védelmi 

tervvel rendelkező települések (Saját forrás) 
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3. 3. 5. A külső védelmi tervek kapcsolódása a már meglévő veszély elhárítási terv 

rendszerhez 

A Magyar Köztársaságban a Seveso II. EU Irányelv alá eső felső küszöbértékű veszélyes 

üzemek által veszélyeztetett települések már korábban is rendelkeztek megfelelő tervekkel 

(veszély elhárítási tervek), amelyek alapvetően megfeleltek
64

 az Irányelvben lefektetett 

külső védelmi tervekkel szemben támasztott követelmények jelentős részének.  

Megítélésem szerint az abban meghatározott lakosságvédelmi intézkedések összességében 

lefedték a külső védelmi tervezés főbb kritérium-rendszerét. Új feladatként azoknak a 

Korm. rendelet 7. számú mellékletében meghatározott főbb tartalmi és formai 

követelmények szerinti kiegészítése, pontosítása jelentkezett.  

A Korm. rendelet előírja, hogy a polgári védelmi tervezés rendszeréről és 

követelményeiről szóló 20/1998. (IV. 10.) BM rendeletben meghatározott települési 

veszély elhárítási alapterv (a továbbiakban: TVA) része. 

A TVA az Alkotmány 19. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti elemi csapás, vagy ipari 

szerencsétlenség, továbbá veszélyhelyzet, katasztrófa bekövetkezése esetén, illetve a 

polgári védelmi törvényben meghatározott veszélyhelyzet időszakában végrehajtandó 

polgári védelmi feladatokat tartalmazza, melyek a fenti BM rendelet 11. §-ban 

meghatározott veszélyeztető hatásokat
65

 veszik figyelembe: 

A „veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása” a TVA speciális mellékletét 

képezi.  

A külső védelmi terv külön jogszabályban
66

 meghatározott települési veszély elhárítási terv 

része.  

Mivel az adott település legfőbb veszélyeztetettségét jelen esetben az adott veszélyes ipari 

üzem képezi, (az egyéb meglévő veszélyforrás mellett, pl.: közlekedési csomópont, belvíz, 

földrengés stb.) ezért a fenti mellékletben a teljes menedzsmentet szerepeltetni kell, tehát 

ezen mellékletnek önállóan is használhatónak kell lennie.  

Külső védelmi tervet kell készíteni, továbbá azon településeken (Fővárosban, a 

kerületekben) amelyek az üzem veszélyességi övezetébe esnek. Egy külső védelmi terv 

                                                 
64

 2002. évben ezen tervekből  az EU illetékesei részére bemutatásra kerültek minta példányok, amelyről 

elismeréssel nyilatkoztak a külföldi szakemberek.  
65

 Árvíz, belvíz, vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben, rendkívüli időjárási körülmények, úgymint 

a nagymennyiségű csapadék (eső, hó), szélvihar, aszály, földrengés, földcsuszamlás, levegőszennyezés, 

veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, vízi- és 

légi úton, veszélyes hulladékok hatásai, robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben, tűzeset, ha az a 

lakosságot vagy az anyagi javakat tömeges mértékben veszélyezteti, energetikai közüzemi rendszerek 

zavarai, leállásai, jellemzően visszatérő tömegmozgások, járvány, járványveszély, állategészségügyi 

járványveszély, nukleáris veszélyhelyzet. 
66

 A polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről szóló 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet. 
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készül abban az esetben, amennyiben egy adott településen több felső küszöbértékű üzem 

található (ipari parkok). 

A fentieken túl a külső védelmi tervbe beépítésre (integrálásra) kerülnek - mint függelékek 

- a veszélyes üzem által okozott más járulékos hatások elleni védelmet (vízminőség-

védelem, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás stb.) tartalmazó tervek. 

A települést érintő komplex veszélyeztetettség kezelésére vonatkozó információkat 

továbbra is a VTA tartalmazza, amely a veszélyhelyzet kezelési programból és a külön-

külön a veszélyeztető hatásokra készített speciális mellékletekből áll. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
8. sz ábra: A külső védelmi terv és a veszély elhárítási terv kapcsolata (Saját forrás) 

 

 

 

3. 3. 6. A külső védelmi terv és a települések polgári védelmi besorolása 

A települések polgári védelmi besorolásáról és a védelmi követelményekről szóló 

114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a Seveso I. EU ajánlásokban 

foglalt anyagmennyiségek figyelembevételével készült, és ezen küszöb értékek alapján 

kerültek polgári védelmi szempontból a települések veszélyes ipari üzemei I., II, illetve III. 

csoportba, valamint a megfelelő védelmi követelmények hozzárendelésre az adott 

településen. Ennek megfelelően közel 600 vegyi veszélyes település került nyilvántartásba. 

A „Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 2/2001. 

(I. 17.) Korm. rendelet hatálybaléptetéséről szóló – 313/2001.(XII. 28.) Kormány rendelet 

értelmében a 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét hatályon kívül 

helyezi és helyébe a 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet küszöbmennyiségei (Seveso II.) 

kerültek beemelésre. 

Ennek megfelelően azon települések, amelyek területén felső és alsó küszöbértékű 

veszélyes ipari üzem található, az I. csoportba kerülnek besorolásra, míg a további üzemek 

által veszélyeztetett azon települések, melyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak 

Üzem 
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elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élő 

lakosságra és anyagi javaira veszélyt jelentenek – konkrét határértékek megjelölése nélkül 

– II., illetve III. besorolási csoportba kerültek.
67

  

Megítélésem szerint a besorolás rendszere felülvizsgálatot igényel, az erre vonatkozó 

javaslataim a következtetések résznél  találhatók. 

A II. és III. besorolású csoportba tartozó településeken továbbra is veszély elhárítási terv 

készül, mely készítése során adatszolgáltatásra kötelezhető az adott üzem a terv 

kidolgozása érdekében. 

 

3. 4. A belső és külső védelmi tervek egymásra épülése 

A veszélyes üzemek esetében bekövetkező ipari baleseteket vizsgálva - összhangban az 

uniós gyakorlattal és a hazai gyakorlattal - tekintettel a káresemény várható hatásaira, 

méreteire és eszkalációjára az alábbi riasztási fokozatok, szintek különböztethetők meg: 

 

- I. riasztási szint: amennyiben a káresemény hatásai nem terjednek ki az adott 

létesítményen túli területekre. Ennek elrendeléséért az adott létesítmény 

vezetője (művezető) felelős, ezek az esetek többségében a rendelkezésre álló 

létesítményi kárelhárító belső erőkkel (a technológiai személyzet) és 

eszközökkel lokalizálhatók. 

 

- II. riasztási szint: amennyiben a káresemény hatásai a létesítménnyel 

szomszédos üzemegységeket is veszélyeztetnek, de nem terjednek túl az 

üzemet határoló kerítésen. Ennek elrendeléséért az adott létesítmény vezetője 

(művezető) vagy az üzem vezetője felelős. 

A kialakult helyzet az esetek többségében az adott üzem belső kárelhárító 

szervezetével (létesítményi tűzoltóság, üzemi pv. szervezetek) kezelhető, 
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 Besorolás szabályai: 

I. csoport: azokat a településeket, amelyek területén - a 2. számú mellékletben meghatározott normáknál 

nagyobb mennyiségben - veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek 

környezetbe kerülése katasztrófahelyzetet idéz elő; 

II. csoport: azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak 

fel vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élő lakosság és anyagi javaira 

veszélyt jelentenek; 

III. csoport: A III. csoportba kell sorolni azokat a településeket, amelyek a I-es és II-es csoportokba sorolt 

településeken lévő veszélyes anyagok környezetbe kerülése esetén a másodlagos hatások által 

veszélyeztetettek. 
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azonban a kialakult helyzet függvényében már sor kerülhet külső segítség 

kérésére is (hivatásos önkormányzati tűzoltóság). 

 

- III. riasztási szint: abban az esetben rendelik el, ha a kialakult veszélyhelyzet 

az adott üzem telephelye határán kívüli területeket, a környező lakosságot 

veszélyeztetheti. Ennek elrendelésére az adott üzem vezetője, nagyobb több 

létesítménnyel, illetve a területén több önálló tulajdonú kisebb üzemmel 

rendelkező vállalatok esetében a védekezésért felelős üzem
68

 biztonság - 

technikai vezérigazgató-helyettese, vagy a vezérigazgatója jogosult. Ekkor 

szinte valamennyi esetben sor kerül külső segítség kérésére és potenciálisan 

megvan a lehetősége annak, hogy a baleset hatásai – tűz, robbanás, toxikus 

anyag kiáramlás – a hatásterületen élő lakosságot veszélyeztetik és szükség 

lesz a külső védelmi terv aktivizálására.  

 

Kutatásaim és gyakorlati tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

beazonosított csúcsesemények (amelyek kezelésére készültek a külső védelmi tervek) 

jelentős része kisebb, látszólag belső, üzemi szinten kezelhető balesetekből is 

kifejlődhetnek. 

Ennek megfelelően véleményem szerint a különböző üzemi riasztási szintekhez 

kapcsolódó baleset-elhárítási tevékenységek során a balesetek eszkalációja esetén 

feltétlenül célszerű megteremteni a belső és külső védelmi tervekben foglalt intézkedések 

összhangját az események kifejődésével párhuzamosan a lakosság védelme érdekében. 

Szükségessé válhat a külső védelmi tervekben meghatározott intézkedések differenciált 

bevezetése. 

Az üzemi riasztási szintekhez tartozó tevékenységet vizsgálva előfordulhat, elsősorban 

toxikus anyagok kiáramlása következtében, hogy annak káros következményei nem 

lokalizálhatók üzemegység vagy létesítményi szinten és prognosztizáltan, illetve a 

legrosszabb forgatókönyv esetén az adott üzemen kívülre juthatnak mérgező gázok, 

veszélyeztetve az érintett lakosságot. 

A konkrét lakosságvédelmi feladatok és a kellő időben meghozott intézkedések bevezetése 

legplasztikusabban a kitelepítéssel - elsősorban a kimenekítéssel - összefüggésben 
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 Ilyen rendszerben történik pl. a BorsodChem Rt. esetében a kárelhárítás, ahol is az  Rt. mint anyavállalat 

szogáltatás formájában nyujtja az időközben róla levált, önálló tulajdonjoggal bíró üzemek irányába a baleset 

elhárítás humán és technikai feltétel rendszerét  
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jelentkeznek, melyeket értekezésem következő fejezetében részletesen elemzek, bemutatva 

a belső és külső védelmi intézkedések egymásra épülésének fontosságát. 

 

A külső és belső védelmi tervek összhangjának, együtt dolgozásának megteremtése 

elengedhetetlen feltétele a súlyos ipari balesetek elleni védekezés komplex rendszerének. 

A külső védelmi tervezéssel összefüggő feladatokat, a tervek kidolgozásának jogszabályi, 

szakmai stratégiai gyakorlati eljárásrendi rendszerét a fentiekben részletesen elemeztem, 

rávilágítottam a kidolgozásuk során levont tapasztalatokra. 

 

3. 5. Következtetések 

3. 5. 1. A védekezés irányítási modelljének vonatkozásában 

A katasztrófa-elhárításban szerzett személyes és intézményi tapasztalataim alapján 

kijelenthető, hogy a hazai veszélyhelyzet-kezelési rendszer az elmúlt években végzett 

eredményes és széles körben elismert munka ellenére megérett egy komplex 

felülvizsgálatra. Ennek során megítélésem szerint az egyik legfontosabb rendezőelvként 

kell, hogy jelentkezzen a változásban lévő hazai és nemzetközi környezet következtében 

jelentkező új kihívásoknak való megfelelés. 

A felülvizsgálat során elengedhetetlen, hogy megjelenjenek az EU gyakorlatban elfogadott 

eljárások, ezzel összefüggésben létre kell hozni hazánkban is a kapcsolódó komplex 

rendszer jogi, szervezeti kereteit.  

Ez egy sor kapcsolódó jogszabály átvilágítását
69

 jelenti, amely keretében az átalakítási 

stratégia szempontjából véleményem szerint két út körvonalazható. 

A  létrehozásra kerülő új fórumrendszer tekintetében az egyik megközelítés az lehet, 

hogy a változtatást a jelenleg meglévő szabályozásra építkezve kell megvalósítani.  

A másik megközelítés a reform oldaláról történhet, vagyis önálló és új törvényben és az 

ahhoz rendelt új intézményi struktúrában és feladat-rendszerben paradigmaváltás 

szerűen kell megvalósítani az átalakítást. 

Mindkét változatnak vannak pozitív elemei, azonban a megfelelő döntést meg kell, hogy 

előzzék mindkét változatot átvilágító, annak valamennyi szegmensét vizsgáló komplex 

szakmai elemzések, különösen ezek költségkihatásait és harmonizálhatóságukat a meglévő 

jogi környezethez. 
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: Katasztrófavédelmi Jogszabályokat felülvizsgáló Tárcaközi Bizottság (KJTB) végezte el. 
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A GKM a jelenlegi szabályozás szerint két védekezési területért felel egyrészről a 

közlekedési jellegű, másrészről az ipari balesetek elhárításáért
70

. 

Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a közlekedési jellegű balesetek nem 

okoztak hatásköri problémákat, azonban az Ipari Védekezési Munkabizottságnak a 

Korm. rendeletben meghatározottak alapján történő működtetése számos problémát 

generálhat, mivel a rendelet értelmében valamennyi a Seveso üzemekhez kapcsolódó és a 

védekezési tevékenység szempontjából releváns terv és jelentés készítése a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területileg illetékes polgármester 

kompetenciájába tartozik. Súlyos ipari baleset bekövetkeztekor is az információ áramlás 

végpontja a BM OKF és ennek terület szervei meghatározó szerepet játszanak a 

veszélyhelyzet felszámolásában. Az Irányelv elsődleges célja a súlyos ipari balesetek 

megelőzése és a veszélyes üzemek környezetében élő lakosság védelme, nem pedig GKM 

ágazati felügyelete alatt álló veszélyes üzemek védelme. A lakosságvédelem 

(katasztrófavédelem) országos szintű tervezése, szervezése és irányítása a 

Belügyminisztérium alárendeltségében működő BM OKF és területi és helyi szervei 

feladatköre. A védekezési infrastruktúra és a védekezés személyi és tárgyi, jogszabályi 

feltételei a BM OKF-nél és nem az ágazati gazdaságfejlesztésért felelős GKM-nél 

biztosítottak. 

 

Figyelemmel a fent vázolt anomáliák feloldására megítélésem szerint indokolttá válik a 

téma szerinti jogszabályok módosítása
71

, majd ezt követően kell a végrehajtási vonulat 

elemeit újragondolni. Ennek megfelelően az Ipari Védekezési Munkabizottság - ezen belül 

a Seveso üzemekkel összefüggő komplex védekezési rendszer működtetése - áttelepítése a 

Belügyminisztérium kompetenciájába indokolt és célszerű. 

A Seveso hatálya alá nem tartozó ipari üzemekkel kapcsolatos védekezési tevékenységnek a 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bázisán történő elhelyezkedése továbbra is 

helytálló. 
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 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) 

Korm. rendelet 5. § (2) e) pont: a veszélyes ipari üzemek katasztrófavédelmével kapcsolatosan - ipari 

létesítményekben, szénhidrogén kitermelésében, veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező - 

a veszélyhelyzeti szintet elérő következményei felszámolásának irányítására a Gazdasági Minisztérium 

bázisán működik a védekezési munkabizottság. 
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 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) 

Korm. rendelet 5.§ (2) e) pont.A Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és működési rendjének, 

valamint eljárási szabályainak elfogadásáról szóló 2266/2000. (XI. 7.) Korm. határozat V. fejezet 37. pont a) 

– e). 
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3. 5. 2. A külső védelmi tervek átdolgozásának fő szakmai szempontjai 

vonatkozásában 

A biztonsági jelentések végleges kialakítása során szükségessé válik a külső védelmi 

tervek igény szerinti pontosításra, esetleges átdolgozása, tekintettel arra, hogy a súlyos 

baleseti eseménysorok véglegesítését követően ismételten meghatározásra kerülnek az 

üzemek körüli veszélyességi övezetek, a potenciálisan kikerülő veszélyes anyagok 

mennyiségei, azok távolsági paraméterei. 

Ennek megfelelően újra kell gondolni, szükség szerint átformálni a tervekben előzetesen 

meghatározott lakosságvédelmi intézkedéseket, amelyek lehetőséget biztosít az 

elmélyültebb szakmai elemző munkára. 

A külső védelmi tervek beható és tudományos igényű vizsgálata során a szakmai 

elemzéseim alapján azok átdolgozásával kapcsolatban az alábbi javaslatok 

fogalmazódtak meg bennem: 

 Az üzemek által – az elfogadó határozatokban megjelölt hiánypótlások teljesítése után 

– pontosított és kiegészített biztonsági jelentések ismételt jóváhagyását követően, annak 

véglegesítése után, a külső védelmi tervek komplex felülvizsgálatának elvégzését 

megelőzően szükséges az érintett felügyelőkkel, az üzemeltetőkkel valamennyi 

részletre kiterjedő konzultáció lebonyolítása. Annak érdekében, hogy pontos 

veszélyességi övezetek kerüljenek kijelölésre, mind a védekezésért felelős 

önkormányzatok megbízható tájékoztatása, mind az érintett lakosság megóvása 

érdekében a költség takarékossági szempontok figyelembe vételével; 

 Ezt követően el kell végezni a külső védelmi tervek komplex felülvizsgálatát, 

tekintettel arra, hogy nagy valószínűséggel a hatásterületek csökkenő tendenciát 

mutatnak, és a kikerülő anyag fajták mennyiségi és minőségi paraméterei is 

változhatnak, így szükségessé válik a kidolgozott lakosságvédelmi rendszer 

átstrukturálása; 

 Ezzel párhuzamosan meg kell teremteni a külső védelmi tervek és a belső védelmi 

tervek összhangját, mely témával értekezésemben részletesen foglalkoztam; 

 A fentiekkel összefüggésben felül kell vizsgálni a jelenleg rendelkezésre álló 

technikai eszközök műszaki állapotát, ennek eredményeként megalapozott javaslatok 

kidolgozása válik szükségessé  ezek kiegészítésére, további eszközök beszerzésére; 

 Meg kell tervezni és szervezni a külső védelmi tervekben megjelölt elhárító szervezetek 

és az érintett lakosság felkészítését, ki kell dolgozni gyakoroltatásuk rendjét és 

rendszerét. 
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3. 5. 3. A külső és belső védelmi tervekben foglalt feladatok összehangolása 

vonatkozásában 

Kutatásaim és gyakorlati tapasztalataim során
72

 arra a következtetésre jutottam, hogy a 

külső és belső védelmi tervek összhangja elengedhetetlen feltétele a súlyos ipari balesetek 

elleni védekezés komplex rendszerének. 

A lakosság és a környezet védelme érdekében ezen belül is a kellő időben meghozott – a 

külső védelmi tervekben szisztematikusan betervezett és a jogszabályokban rögzítetteknek 

megfelelően begyakorolt – lakosságvédelmi intézkedések (riasztás, elzárkóztatás, 

kimenekítés stb.) nagyban csökkenthetik a potenciális sérüléseket, károkat a veszélyességi 

övezetben. 

Ennek alapfeltétele a késedelem nélküli, előrelátó és a döntéseket megfelelő időben 

felvállaló üzemi vezetés és az érintett polgármester összehangolt és tervszerű, begyakorolt 

tevékenysége. 

Szükséges tehát egy olyan együttműködési modell létrehozása, amely összekapcsolja az 

üzemi riasztási szintekhez igazított vagy azokkal összefüggő tevékenységet és a külső 

védelmi tervben meghatározott lakosságvédelmi intézkedéseket. 

 

I. Üzemi riasztási szint 

 

Belső védelmi tervhez kapcsolódó 

tevékenység 

Külső védelmi tervhez kapcsolódó 

tevékenység 
- Az üzem belső ellenőrző rendszerein 

(irányítás-technikai, monitoring, 

tűzjelző, térfigyelő stb.) beérkező 

riasztás vétele; 

- A riasztási jelzés értékelése; 

A riasztáshoz kapcsolódó intézkedési 

sor szükség szerinti aktivizálása; 

- Operatív rendszabályok szükség 

szerinti bevezetése; 

- A bekövetkezett baleset, üzemzavar 

megszüntetésének megkezdése a 

meglévő saját erőkkel és eszközökkel. 

 

- A beavatkozásban résztvevők előzetes 

tájékoztatása (tűzoltóság, hivatásos. helyi 

katasztrófavédelmi szerv); 

- A polgármester előzetes tájékoztatása; 
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 Személyesen koordináltam az érintett településekre kidolgozott külső védelmi tervekkel összefüggő 

tevékenységet, majd együttműködve az adott üzem felügyelőjével több fázisban elbíráltam azokat. 
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II. Üzemi riasztási szint 

 

Belső védelmi tervhez kapcsolódó 

tevékenység 

Külső védelmi tervhez kapcsolódó 

tevékenység 
- Az üzem belső ellenőrző rendszerein 

(irányítás-technikai, monitoring, 

tűzjelző, térfigyelő stb.) beérkező 

riasztás vétele; 

- A riasztási jelzés értékelése; 

- A riasztáshoz kapcsolódó intézkedési 

sor szükség szerinti aktivizálása; 

- Operatív rendszabályok bevezetése; 

- A bekövetkezett baleset, üzemzavar 

megszüntetésének megkezdése a 

meglévő saját erőkkel és eszközökkel. 

- Igény szerint külső segítség nyújtás 

kérése (önkormányzati tűzoltóságok 

RST szerint, más a tervben megjelölt 

külső szervezetek); 

- A kárfelszámolási és mentési munkák 

tovább folytatása. 

- A beavatkozásban résztvevők riasztása 

(tűzoltóság, ht. helyi katasztrófavédelmi szerv); 

A polgármester folyamatos tájékoztatása; 

Az érintett ht. helyi katasztrófavédelmi szerv 

részletes tájékoztatása a kialakult helyzetről, 

annak eszkalációja esetén a várható 

következményekről; 

A települési irányító törzs megalakítása, fokozott 

alkalmazási készenlétbe helyezése; 

- A kialakult helyzet értékelése; 

- A külső védelmi terv egyes részeinek 

aktivizálása; 

- Megelőző intézkedések differenciált bevezetése: 

- Kimenekítés előkészítése, 

- A lakosság riasztása feltételeinek 

megteremtése; 

. 

 

III. Üzemi riasztási szint 

 

Belső védelmi tervhez kapcsolódó 

tevékenység 

Külső védelmi tervhez kapcsolódó 

tevékenység 
- Az üzem belső ellenőrző rendszerein 

(irányítás-technikai, monitoring, 

tűzjelző, térfigyelő stb.) beérkező 

riasztás vétele; 

- A riasztási jelzés értékelése; 

- A riasztáshoz kapcsolódó intézkedési 

sor szükség szerinti aktivizálása; 

- Operatív rendszabályok bevezetése; 

- A bekövetkezett baleset, üzemzavar 

megszüntetésének megkezdése a 

meglévő saját erőkkel és eszközökkel. 

- A külső segítség nyújtás igénylése 

(önkormányzati tűzoltóságok RST 

szerint, más a tervben megjelölt külső 

szervezetek); 

- A kárfelszámolási és mentési munkák 

tovább folytatása; 

- A kialakult veszélyhelyzet 

felszámolása, a károk 

következményeinek csökkentése: 

- A veszélyes folyamatok további 

eszkalációjának megakadályozása; 

- A szabadba került veszélyes anyagok 

mennyiségének korlátozása; 

- A kialakult tüzek lokalizálása; 

- A bekövetkezett robbanások 

következményeinek felszámolása; 

-A sérültek mentése, ellátása. 

A beavatkozásban résztvevők riasztása; 

A külső védelmi terv aktivizálása; 

A települési irányító törzs teljest alkalmazási 

készenlétbe helyezése; 

A kialakult helyzet értékelése; 

A külső védelmi tervben foglalt intézkedések 

bevezetése: 

- Az érintett lakosság veszélyhelyzeti 

riasztásának végrehajtása; 

- Az elzárkóztatás végrehajtása; 

- A lakosság kimenekítése, életfeltételeinek 

folyamatos biztosítása; 

- A kimenekített lakosság hátramaradt 

javainak őrzése-védelme; 

- A helyreállítás, a mentesítés, a normál 

életre való visszatérés szervezése.  

  

12. számú táblázat: Az üzemi riasztási szintek és a külső védelmi tervek kapcsolata (Saját forrás) 
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Az általam kidolgozott fenti táblázatok összefoglalóan tartalmazzák a külső és belső 

védelmi tervek egymásra épülésének egyfajta nagybani modelljét, amely véleményem 

szerint alapul szolgálhat a védelmi tervek fejlesztése során, mivel megítélésem szerint az 

abban lefektetett feladatok nem „kőbe vésettek”, a kapcsolódó védekezési eljárások és ezek 

anyagi-technikai hátterének újragondolására, összhangban a biztonsági dokumentációk 

innovációjával folyamatosan szükség van. 

 

3. 5. 4. A települések polgári védelmi besorolása vonatkozásában 

Kutatásaim és gyakorlati tapasztalataim alapján úgy vélem szükségessé válik a fenti 

besorolási rendszer újragondolása, abból a szempontból, hogy célszerű megvizsgálni az 

alsó küszöbértékű üzemek markánsabb elkülönítését a besorolási csoportokat érintően, 

tekintettel a tárolt anyagmennyiségek volumenére és a kapcsolódó gazdasági 

szempontokra, különösen a védelmi követelmények finanszírozhatóságára. 

Ennek megfelelően indokoltnak tartom a 114/1995. (IX.27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R) módosítását és az alsó küszöbértékű veszélyes üzemeket egyértelműsíteni 

a rendeletben, valamint a fenti jogszabály vonatkozó paragrafusait módosítani. 

 A normaszöveg-szerű javaslataim az alábbiak: 

 

Az R. 5. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
“(1) A település csoportba sorolását megalapozó veszélyes anyagok mennyiségét a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 

I. számú mellékletében foglalt küszöbértékek határozzák meg .” 

I. csoport  

1. A besorolás szabályai 

Az I. csoportba kell sorolni: 
b) azokat a településeket, amelyek az 5. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott 

felső küszöbértékű veszélyes üzem hatásterülete által érintettek és súlyos baleset bekövetkezése 

esetén katasztrófahelyzetet idézhetnek elő”. 

II. csoport 

1. A besorolás szabályai 

A II. csoportba kell sorolni: 

b) azokat a településeket, amelyek az 5. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott 

alsó küszöbértékű veszélyes üzem hatásterülete által érintettek és súlyos ipari baleset 

bekövetkezése esetén jelentős veszélyt jelentenek a közvetlen környezetre és a lakosságra.”. 

A III. csoportba sorolás feltételrendszere megítélésem szerint változatlan maradhat. 
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4. A súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó 

lakosságvédelmi és mentési feladatok  

A súlyos ipari balesetetek elleni védekezés célja az ipari jellegű tevékenységgel 

összefüggő, a veszélyes anyagok előállítása, felhasználása és tárolása során jelentkező, az 

emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a környezetet, a természeti értékeket 

veszélyeztető nemkívánatos események és ezek hatásainak elhárítása.  

 

A kapcsolódó lakosságvédelmi feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása feltételezi, 

hogy előzetesen tisztázásra és rögzítésre kerülnek azok a védelmi módszerek, amelyek 

alapján biztonságosan, megfelelő megközelítéssel szervezhetők e terület feladatai. 

Mindenekelőtt a lehetséges veszélyeztetést szükséges meghatározni, a veszélyeztetés 

különböző hatásait kell elemezni, így a megfelelő elemzések elvégzését követően 

megállapíthatók prioritások. 

A súlyos ipari balesetetek elleni védekezés módszerei alkalmazásának meghatározó része 

jelentős költségekbe kerül, így ennek megvalósítását a nemzetgazdaság helyzete is 

befolyásolja.  

A lakosságvédelem általános módszerei a katasztrófavédelem jogelőd szervezeténél, a 

polgári védelemnél hosszabb távon alakultak ki, több változáson mentek keresztül az 

elmúlt néhány évtizedben.  

Jelen fejezetben a kapcsolódó lakosságvédelmi feladatrendszer részletes vizsgálatával 

foglalkozom – kapcsolódva az előző fejezetben vázoltakhoz – külön prioritást adva a 

lakosság magas fokú védelme érdekében szükséges intézkedések elemzésének, olyan 

megközelítéssel, hogy előremutató és újszerű javaslatokat tegyek azok jövőbeni 

alkalmazására, összhangban a személyesen is megtapasztalt nyugat-európai gyakorlattal. 

 

4. 1. A súlyos ipari balesetek elleni védelem alapvető módjai és kiegészítő 

tényezői 

A veszélyes anyagok jelenléte az ipari tevékenység legkülönbözőbb területein 

mindennapossá vált, az ilyen anyagokat gyártó, tároló és felhasználó üzemek által megtett 

fokozott biztonsági intézkedések ellenére balesetek előfordulhatnak. Az ipari balesetek 

elleni védekezés komplex feladat, amely többek között magában foglalja a megelőzés 

műszaki-technikai oldalát és a lakosság védelmét szolgáló szerteágazó intézkedéseket. 



 
 

 

Varga Imre  PhD értekezés ZMNE – 2005. 

85 

A lakosság és a létfenntartási javak védelmének szervezésével kapcsolatos az a korábbi 

szabályozás
73

 – mely szerint az alapvető elv, hogy az ország egyes területein a 

veszélyeztetettség mértékétől függően, differenciáltan kell a szükséges védelmet 

biztosítani – ma is helytálló. 

 

4. 1. 1. A lakosságvédelmi módszerek csoportosítása 

Ipari baleset bekövetkezése esetén kutatásaim és tapasztalataim alapján az eddig ismert és 

alkalmazott elvek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- helyi védelem: az óvóhelyi védelem, valamint ennek speciális szükségmegoldási 

formája – egyben a védekezés fő rendszabálya – összhangban az EU gyakorlattal az 

elzárkóztatás; 

- távolsági védelem: a kitelepítés, kimenekítés és az ebből adódó elhelyezési 

feladatok végrehajtása; 

- egyéni védelem: a lakosság egyéni védőeszközökkel történő differenciált ellátása, 

különös tekintettel a menekülő eszközök széleskörű alkalmazására. 

 

A védelem kiegészítő tényezői, amelyek az alapvető védelmi módozatok alkalmazásának 

hatékonyságát növelik, az alábbiak: 

- a lakosság riasztásának megszervezése; 

- a lakosság felkészítése a védekezés módozatainak végrehajtására és a mentésben 

való részvételre; 

- a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megelőző védelmének tervezése, 

szervezése; 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és pv. szervezetek felkészítése fontos 

vagyontárgyak, kulturális javak védelmére; 

- a mentési munkák tervezése, megszervezése és végrehajtása; 

- a lakosság folyamatos tájékoztatása közvetlenül vagy a média útján. 

                                                 
73

 A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről114/1995. 

(IX. 27.) Korm. rendelet 4. § : 

a) veszélyeztetettség mértéke: a települést érintő, tervezhető károsító hatásoknak az összessége; 

b) elégséges védelmi szint: azon tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenység, amely 

minimálisan szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetettség függvényében differenciáltan biztosítható legyen az 

élet és az anyagi javak védelme. 
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A lakosságvédelem meghatározó területeinek fentiek szerinti megközelítése után 

áttekintettem azokat a lehetséges főbb veszélyeztető hatásokat, amely hatások ellen 

védelmet kell biztosítani a hatásterületen élő lakosság részére. 

A lakosságot alapvetően a veszélyes üzemek által okozott mérgezőhatás, tűzhatás 

(hőmérsékleti hatás), rombolási hatás (túlnyomás) és a környezetkárosító hatás 

következményei ellen szükséges védeni. 

Mielőtt értekezésem későbbi részeiben foglalkozom a különböző védelmi módszerekkel és 

azok elemzésével, a fent vázolt alapvető védekezési módszerek tekintetében a következő 

alap megállapításokat teszem. 

 

4. 1. 2. A védelem alapvető módszerei 

A helyi védelem továbbra is meghatározó jelentőséggel bír a meglévő óvóhelyek, valamint 

speciális átalakítást követően felhasználható nagybefogadású helyiségek életvédelmi 

célokra történő alkalmazása oktatási intézményekben, irodaházakban, bevásárló 

központokban stb.. 

Véleményem szerint általános elvként kell kezelni, hogy a „helyben maradni és a 

védelmet helyben biztosítani” priorítást kell előtérbe helyezni a súlyos ipari balesetek 

elleni védekezés feladatai meghatározása során. A hatásterületen élő lakosság védelmét 

tehát elsődlegesen – figyelemmel külföldi tapasztalataimra is - elzárkóztatással és annak 

megfelelő feltételei megteremtésének előtérbe helyezésével kell megoldani. 

 

A távolsági védelem, a kitelepítés, illetve a kimenekítés jelentősége abban az esetben 

emelhető ki, amennyiben elegendő idő áll rendelkezésre a tevékenység végrehajtására, 

valamint az események térben és időben történő elhúzódása miatt szükségessé válik az 

elzárkóztatott lakosságnak a kárt szenvedett területről való kivonása. Ez a fajta megoldás 

veszélyes anyag szabadba jutása, és annak a domborzati és meteorológiai viszonyok miatti 

hosszabb idejű megmaradása esetén válhat szükségessé. 

 

Az egyéni védelem komplex körét tekintve kiemelten, és új megvilágításban szükséges 

kezelni a lakosság légzésvédő eszközökkel történő ellátását, mellyel a továbbiakban 

részletesen foglalkozom.  
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A veszélyes üzemek „kerítésén kívül kerülő” hatásai elleni védelem biztosítása fontos 

feladatként jelentkezik, mely a külső védelmi tervben és a lakossági tájékoztató 

kiadványokban kerül kidolgozásra.  

A fentiekkel összefüggésben vizsgálom a külső védelmi tervben szereplő főbb, általam 

különösen fontosnak ítélt és a komplex rendszerben véleményem szerint prioritással 

bíró lakosságvédelmi intézkedés megvalósításának lehetőségeit, rámutatva a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés során jelentkező a 

klasszikus értelemben vett polgári védelmi rendszabályok differenciált és újszerű 

alkalmazhatóságára. 

 

4. 2. A lakosságvédelmi intézkedések elemzése 

4. 2. 1. A lakosság riasztása 

A lakosság katasztrófa-riasztása a riasztás szervezeti és technikai rendszere – a lokális 

illetve a centrálisan vezérelhető lakossági riasztó-tájékoztató (elektronikus sziréna) 

rendszer - útján valósul meg, melynek során a lakosság megfelelő információkat kap a 

fenyegető veszélyről, melynek csak akkor van megfelelő hatékonysága, ha az érintett 

állampolgárok megbízhatóan fel lettek készítve a riasztás jelzéseire
74

, illetőleg a 

veszélyhelyzetben való magatartási szabályokra. 

A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 

megjelent a 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a tájékoztatásra és riasztásra egyaránt 

alkalmas eszközök telepítését irányozza elő. 

A fenti kormányrendeleten kívül még további jogszabályok és belső (BM OKF) 

szabályozók kerültek kiadásra a lakosság riasztásával és tájékoztatásával kapcsolatos 

feladataink végrehajtására, más kapcsolódó jogszabályokban közvetett módon jelenik meg 

a riasztás végrehajtásával, a riasztó szakalegységek létrehozásával, az eszközök 

telepítésével kapcsolatos feladat. 

A korábban telepített riasztó eszközök az elektronikus eszközök kivételével részben 

amortizálódtak, jelentős számban felújításra szorulnak, illetve újak telepítése válik 

szükségessé a Seveso II. EU Irányelv hatálya alá tartozó felső küszöbértékű üzemek 

veszélyességi övezeteinek meghatározását követően. 

                                                 
74

 A veszélyes létesítmények körzetében telepített motorszirénák 120 másodpercig tartó, váltakozó 

hangmagasságú (üvöltő) hangon tudatják a katasztrófaveszélyt. A katasztrófa elmúltának a jelzését is ki lehet 

adni a szirénarendszeren keresztül: kétszer megismételt, 30 másodpercig tartó, egyenletes magasságú 

szirénahang. 
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4. 2. 1. 1.  A riasztás technikai eszközei
75

 

Elektromechanikus sziréna 

Elektromechanikus szirénajel leadása motoros sziréna felhasználásával valósítható meg, 

amely kizárólag csak riasztási jelzésre alkalmazható. A lakosság szöveges tájékoztatása 

ezen eszközzel nem megvalósítható. Hátrányaként jelentkezik, hogy nagy 

energiaszükséglete miatt a szünet-mentesítés megvalósítása igen gazdaságtalan, illetve 

akkumulátoros betáplálással nem szünet-mentesíthető, azonban amennyiben a megfelelő 

műszaki állapot biztosított, megítélésem szerint az érintett lakosság elsődleges 

veszélyhelyzeti riasztására alkalmas. 

Elektronikus sziréna és tájékoztató berendezés 

Ezen eszköz a jogszabályban
76

 rögzített riasztási jelzéseken túlmenően alkalmas 

élőbeszédes, valamint rögzített szöveges tájékoztatásra is. 

Ezen berendezés alkalmazásával a leggazdaságosabb költség-szolgáltatás arány valósítható 

meg. Modul-rendszerű felépítésének köszönhetően különböző teljesítményű eszközök 

alakíthatók ki az igények szerint, ennek megfelelően korszerű és optimális rendszer 

építhető fel, valamint különböző további egységekkel (mérésadatgyűjtő, monitoring 

rendszerrel) összekapcsolható, illetve kiegészíthető. 

 

4. 2. 1. 2. EU tagországi gyakorlat, hazai követelmények 

Az EU-tagországi tapasztalatokat figyelembe véve az alkalmazott szirénarendszereknek 

számos újszerű követelményt kell kielégíteni. 

A szirénákat a veszélyességi övezetben úgy kell telepíteni, hogy minden érintett lakásban 

(zárt nyílászáró szerkezet mellett is) a bent tartózkodók jól hallják, ennek megfelelően a 

lakosság veszélyhelyzeti riasztása kizárólag szirénahanggal történhet.  

 

4. 2. 2. A lakosság tájékoztatása 

A Seveso II. EU Irányelv bevezetése során újszerű elemként jelentkezett a veszélyes ipari 

üzemek hatásterületén élő lakosság tájékoztatása a környezetükben lévő 

veszélyeztetettségről. 

                                                 
75 Hazánk riasztóeszközökkel való ellátottsága a következő: az ország riasztandó területének lefedéséhez  

szükséges 10.566 db, jelenleg van 5.619 db riasztó-tájékoztató eszköz, a telepítésre tervezett eszközök 

száma: 4947 db (motoros sziréna és elektronikus eszköz) (Forrás: Üveges László pv. ezredes: A Magyar 

Köztársaság katasztrófa veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok, Doktori (PhD) értekezés, 2002. 
76

 Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és 

befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2). 
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A Kat. tv. szerint „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy 

megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési 

szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.” 

Az. Irányelv rendelkezéseinek egyik fontos eleme a lakosság tájékoztatásának és az őket 

érintő döntésekbe való bevonásának kötelezettsége. Az Irányelv tájékoztatási szabályai 

elősegítik az üzemeltető és a létesítmény körüli baleseti hatásoktól esetlegesen érintett 

lakosság közötti effektív párbeszéd kialakulását. A lakosság lehetőséget kap arra, hogy az 

eddig alkalomszerű, egyoldalú, irányított információ helyett bővebb, rendszeres 

tájékoztatás által kivegye részét önmaga és a környezete biztonságát érintő ügyek 

intézésében.  

Fontos kiemelni, hogy a lakossági tájékoztatási követelmények vonatkozásában csak a 

felső küszöbértékű veszélyes üzemek tartoznak a rendelkezés hatálya alá [10].  

 

A lakossági tájékoztatás szakszerű kidolgozása, az azokban foglaltak megismertetése és 

begyakorlása az önkormányzati vezetők és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

elsődleges feladatkörébe tartozik.  

A lakossági tájékoztatás eszközei: 

- A külső védelmi terv koncepciója: a polgármester a hatóságtól érkezett biztonsági 

jelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül a BM OKF területi szervével 

együttműködésben elkészíti a külső védelmi terv koncepcióját. A külső védelmi terv 

koncepciója tartalmazza a lakosság védelme érdekében alkalmazandó védelmi 

módszerek és intézkedések elgondolását. 

- Hirdetmény: a külső védelmi terv koncepciójáról és a biztonsági jelentés 

hozzáférhetőségéről a polgármester hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény tartalmazza 

a veszélyes üzem telepítési vagy működési helyét, a veszélyes tevékenység rövid 

leírását; a biztonsági jelentés hol és milyen időpontokban tekinthető meg; arról szóló 

felhívás, hogy a veszélyes üzemmel vagy a biztonsági jelentéssel kapcsolatosan a 

település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni. 

- Hozzáférés biztosítása: a biztonsági jelentést és a külső védelmi terv koncepcióját a 

hirdetmény közzétételét követő huszonegy napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő 

alatt a lakosság azokhoz észrevételeket tehet. A biztonsági jelentés tartalmazza a 

veszélyes anyagok listáját is. 
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Tájékoztató kiadvány 

A Korm. rendelet 20. § (1) szerint a felső küszöbértékű veszélyes üzem által 

veszélyeztetett település polgármestere a BM OKF területi szervének közreműködésével, a 

külső védelmi terv jóváhagyásával egyidejűleg tájékoztató kiadványt készít.  

Ebben a lakosságot tájékoztatja a veszélyes üzemről, a lehetséges súlyos balesetekről és az 

ellenük való védekezés lehetőségeiről. A kiadvány nyilvánosságra hozataláról a 

polgármester gondoskodik. 

A tájékoztató kiadvány elkészítéséhez felhasználható az üzemeltető által lakossági 

tájékoztatás céljából a biztonsági jelentés alapján készített kivonat. A tájékoztató kiadványt 

a biztonsági jelentés, vagy a külső védelmi terv módosítása esetén haladéktalanul, de 

legalább háromévente felül kell vizsgálni. A tájékoztató kiadványt szükség esetén, de 

legalább ötévenként újra ki kell adni. 

 

A lakossági tájékoztatás gyakorlati végrehajtása 

A külföldi tapasztalatok is igazolják, hogy a lakosság felkészítése a potenciális 

veszélyhelyzetek esetén betartandó magatartási szabályokra nagyban csökkenthetik az ipari 

katasztrófák károsító hatásait. Ennek egyik legfontosabb eszköze az ipari üzemek 

hatásterületén élő állampolgárok részére készített tájékoztató kiadványok, amelyekben a 

lehető legegyszerűbb módon, szemléletesen bemutatásra kerülnek a veszélyforrások és az 

ellenük való hatásos védekezés feladatai. 

Az elmúlt időszakban a BM OKF több lakossági tájékoztató kiadványt készített
77

, mely 

megítélésem szerint hatékonyan segíti a veszélyeztetés megismerését, az ellenük való 

védekezés alapvető rendszabályait. 

A jelenlegi körülmények között a lakosság elektronikus úton történő tájékoztatása 

alapvetően a közszolgálati elektronikus médián (Kossuth Rádió és Magyar Televízió 1), 

valamint a helyi és regionális rádió és televízió stúdiók bevonásával van tervezve, mely 

nem minden esetben
78

 oldja meg a megbízható tájékoztatást.  

                                                 

77 „Mi a teendő vegyi baleset esetén?” Lakossági tájékoztató – BM OKF kiadvány, 2004., Üzem specifikus 

lakossági tájékoztató kiadványok – a külső védelmi terv kidolgozásában érintett 36 településen, BM OKF 

kiadványok, 2004. 
78

 A lefedetlen területeken élők, továbbá a rádióval, televízióval nem rendelkezők irányába, valamint az 

adásszünetekben és az éjszakai órákban is megoldatlan. 
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A közeljövő fontos gyakorlati feladataként jelentkezik az érintett lakosságnak az 

elektronikus és nyomtatott média megfelelő kiadványainak felhasználásával történő 

felkészítése a veszélyhelyzetek esetén betartandó magatartási szabályokra. 

 

4. 2. 3. Elzárkóztatás 

Összhangban az EU országok gyakorlatával veszélyes ipari üzemben bekövetkezett 

katasztrófa esetén a létesítmény közvetlen környezetében élő lakosság elsődleges védelme 

toxikus anyag kiáramlása esetén elzárkóztatással valósul meg.  

Toxikus anyag szabadba kerülése esetén minden zárt helyiség viszonylag magas védelmi 

szintet jelent. Ugyanakkor a szennyezett levegő nagyon gyorsan bejuthat az épületekbe, 

ami veszélyeztetheti az emberi egészséget. Néhány vegyi anyag halálos dózisa nagyon 

alacsony, még viszonylag rövid idő alatt is veszélyes lehet az egészségre. A saját otthon 

által nyújtott védelem ezért elsősorban az ajtók és az ablakok jól zárhatóságától függ.  

Az ajtók és ablakok időben történő bezárása a legegyszerűbb módja a szennyezett levegő 

épületbe történő bejutásának megakadályozására. A jól szigetelő ablakok 90%-kal 

redukálják a levegő szennyezettségét, míg ez az arány a régi épületeknél 50% körüli. 

Ahogy fontos a nyílászárók időbeni bezárása, ugyanúgy fontos a szellőztetés a mérgező 

felhő eltávozása után, amely biztosítja, hogy a mérgező anyag, amely esetleg bejutott a 

lakásokba, amilyen gyorsan csak lehet, eltávozzon. 

 
9. sz. ábra: A szennyezettségi szint alacsonyan tartása a légáram szabályozásával (Forrás: BM OKF) 

 

A veszélyes ipari üzemek hatásterületén lévő lakások - amennyiben légszigetelésük jól 

megoldott - megfelelő védelmet jelenthetnek a lakosságnak. A mérgező anyagokat 

tartalmazó szennyezett felhő általában viszonylag rövid időtartam alatt halad át egy adott 

lakóterületen, ennek megfelelően, amennyiben ezt az időt az elzárkóztatott lakosság jól 
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záró ajtókkal és ablakokkal rendelkező helyiségekben tölti el, a szervezet toxikus anyaggal 

történő terhelése töredéke lesz a szabadban tartózkodókéhoz viszonyítva.  

A külső védelmi tervekben minden esetben rögzíteni kell, milyen módon szükséges 

végrehajtani. az elzárkózást és az állampolgárokat valamennyi lehetséges módszerre fel 

kell készíteni, továbbá a kialakult helyzetnek megfelelően őket erről egyértelműen 

tájékoztatni kell. 

A veszélyességi övezetben, a felkészülési időszakban már fel kell hívni a lakosság 

figyelmét a lakások hermetizálásának a fontosságára és a hermetizálás megelőző jelleggel 

történő megvalósítására. Az elzárkózás megvalósíthatóságára fel kell készíteni az érintett 

területen élő lakosságot, fel kell hívni figyelmüket a lehetséges műszaki megoldásokra. 

 

4. 2. 4. Kitelepítés, kimenekítés 

Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a 

kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendeletben 

meghatározottak figyelembevételével kell a hivatásos katasztrófavédelem területi és helyi 

szerveinek a kitelepítéssel, befogadással kapcsolatos feladataikat tervezni, szervezni és 

végrehajtani. 

A kitelepítés veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal 

fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz 

szükséges anyagi javak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonását 

foglalja magában. 

A kimenekítés alatt azt a tevékenységet értjük, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a 

veszélyeztető esemény hatása alatt szükségessé válik a lakosság gyors kivonása. 

A kitelepítés és elsősorban a kimenekítés a súlyos ipari balesetek megelőzése és kezelése 

esetében jelentkező egyes lakosságvédelmi intézkedések során csak abban az esetben 

releváns, ha megfelelő idő áll rendelkezésre. Ezt a megállapítást az támasztja alá, hogy a 

balesetek jelentős része, elsődlegesen a robbanással járó káresemények többnyire 

váratlanul következnek be, így a fenti védekezési mód alkalmazására nincs lehetőség. 

A kitelepítés és különösen a kimenekítés továbbra is meghatározó szerepet játszik a vegyi 

balesetek elleni védekezés során, amennyiben elegendő idő áll rendelkezésre a 

végrehajtásra.  
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A kimenekítés során fontos feltétele az üzemi riasztási szintek
79

 összehangolása a külső 

védelmi tervekben szereplő lakosságvédelmi intézkedésekkel. Tehát az üzemi baleset 

kifejlődésének azon stádiumában, amikor még az adott nem kívánt esemény 

prognosztizálhatóan az üzem kérdéses létesítményében lokalizálható a külső védelmi 

tervben szereplő intézkedést, annak egyes részeit aktivizálni szükséges. 

Ebben az időszakban az üzem biztonsági vezetőjének már indokolt felvenni a kapcsolatot a 

külső védelmi tervben foglaltak végrehajtásáért felelős szervekkel, az adott település 

polgármesterével, a hivatásos katasztrófavédelem helyi szervével
80

, hogy várhatóan 

szükségessé válhat bizonyos megelőző rendszabályok bevezetése. Így például a riasztási 

rendszer részbeni vagy teljes aktivizálásának előkészítése, kapcsolatfelvétel a 

veszélyhelyzet-kezelésben közreműködő szervezetekkel a rendőrséggel, a 

mentőszolgálattal, a tűzoltósággal a hivatásos katasztrófavédelem helyi és területi 

szerveivel. 

Abban a stádiumban, amikor vélhetően a rendelkezésre álló belső üzemi védelmi 

kapacitással már nem lehet megakadályozni a baleset következményeinek az adott 

létesítményen belüli továbbterjedését, valamint a hatások (tűz, toxikus) túlterjednek az 

üzemegységen kívülre, de még nem érik el a vállalat teljes belső területét, ebben az esetben 

a lakosságvédelmi intézkedésekben megtervezett rendszabályok aktivizálása válhat 

szükségessé. 

Ez az a terminus, amikor még van lehetőség a kimenekítési feladatok szervezett 

végrehajtására, ennek megfelelően az előre kidolgozott és az esemény kifejlődésének 

megfelelően pontosított terjedési modellek alapján behatárolható az a terület, ahonnan az 

érintett lakosság kimenekítése megtörténhet. 

Anyagfajtától függően, levegőnél könnyebb veszélyes anyagok esetén a magasan fekvő 

lakások, levegőnél nehezebb veszélyes anyagok esetén az alacsonyan fekvő lakások 

elhagyását kell a lehető legrövidebb időn belül végrehajtani. 

Ez a feladat-végrehajtásban érintett szervek és szervezetek részéről rendkívül céltudatos, 

határozott és összehangolt tevékenységet igényel, melynek alapfeltétele, hogy az adott 

területen élő lakosság megbízhatóan tájékoztatva legyen az ilyenkor végrehajtandó 

magatartási szabályokról és a gyakorlatban is fel legyen készítve ezek gyors és szervezett 

végrehajtására. 

                                                 
79

 Üzemi riasztási szintek: I. fokozat: a baleset az üzem valamely létesítményén belül kezelhető 

   II. fokozat: a baleset az üzemet határoló kerítésén belül kezelhető 

   III. fokozat: a baleset az üzemet határoló kerítésén túl kezelhető 
80

 Polgári védelmi kirendeltség. 
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A következő riasztási szint, azaz a káros hatásoknak az üzem területén kívülre történő 

kijutása esetén a kimenekítés már csak az elzárkóztatást követően kivitelezhető, mivel a 

tűz vagy a toxikus hatás már eléri a lakóövezetet és így csak az elzárkóztatás, mint 

elsődleges lakosságvédelmi rendszabály alkalmazására van lehetőség ebben az időszakban.  

 

4. 2. 5. Egyéni védőeszköz alkalmazása 

Az egyéni védőeszköz alkalmazása a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó 

lakosságvédelmi intézkedések közül a legtöbb szakmai vitára, a vélemények ütköztetésére 

ad okot, mivel az általánosnak tekinthető nyugat-európai és a hazai korábbi és jelenlegi 

gyakorlat között bizonyos eltérések tapasztalhatók. 

 

4. 2. 5. 1. Uniós gyakorlat 

A fejlett nyugat-európai országokban a témához szorosan kapcsolódóan a mérő-, 

megfigyelő-, jelző-, riasztó és lakosságtájékoztató rendszerek megléte, ezek hatékony 

alkalmazása, továbbá a veszélyeztetettség és a védekezés lehetőségeinek célirányos 

megismertetése preferált
81

. Ezek elsősorban azon magatartási szabályok, a lakó- 

munkakörnyezetben végrehajtható intézkedések, melyekkel a káros következmények 

mérsékelhetők a hatásos önvédelem segítségével.  

Ennek megfelelően elsősorban a lakáson belüli elzárkózást szorgalmazzák. A lakosság 

egyéni védőeszköz-ellátása, ipari veszélyeztetéssel összefüggésben, nem követelmény és 

nem is bevett gyakorlat. A kitelepítés-kimenekítés sem általánosan alkalmazott intézkedési 

forma, ennek alkalmazását alapvetően csak a nélkülözhetetlen megelőző és kikerülhetetlen 

életvédelmi helyzetekre szűkítik.  

 

4. 2. 5. 2. Hazai gyakorlat és a középtávú fejlesztési irányok 

Az Alkotmány szellemében az állam feladata polgárai életének és anyagi javainak védelme 

a környezetbe kerülő veszélyes anyagoktól katasztrófahelyzetben és háborús körülmények 

között egyaránt. Több kapcsolódó jogszabályban
82

 rögzítésre kerültek az egyéni 

                                                 
81

 Ezekről a rendezőelvekről személyesen is meggyőződtem a Hollandiában, Dániában és Németországban 

tett tanulmányútjaim során. 
82

 A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. 

(IX. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 1. számú mellékletében az egyes besorolási csoportokhoz 

tartozó “Védelmi követelmények” között írja elő a mérgező, vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő 

lakosság védőeszköz ellátásának biztosítását. 
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védőeszköz ellátással összefüggő állami kötelezettségek, ezeket a Seveso EU Irányelvre 

kivetítve az alábbi 13. számú táblázat tartalmazza. 

 

Üzem Állami kötelezettség Üzemi kötelezettség 

Üzemen belül nincs van 

2/2001. (I. 17.) Korm. r. 

60/1997. (IV. 18.) Korm. 

r. 10 § (5) bek. 

 

Üzemen kívül 
van 

Kat. tv. IV. fejezet 46. §; 

114/1995. (IX. 27.) Korm. r. 

(1. sz. melléklet 2. pont); 

60/1997. (IV. 18.) Korm. r.  

III. fejezet 9.§, 10. § 

 

nincs 

 
13. sz. táblázat: Védőeszköz-ellátási kötelezettség Seveso üzemek esetében (Saját forrás) 

 

A védelemhez korábban ideálisnak tartott ellátottsági szint érdekében az állampolgárok 

közel teljes létszámának védőeszközt kellene biztosítani. Az ilyen arányú ellátás 

megvalósítását egyrészt nem indokolja a lakosság veszélyeztetettségének eltérő mértéke, 

másrészt ez kiváltható más védekezési módszerek (pl. kitelepítés, elzárkózás, kimenekítés) 

alkalmazásával. A lakosság ellátása mellett a mentési feladatokban résztvevő, 

közreműködő szervek, szervezetek (rendőrség, tűzoltóság, polgári védelmi szervezetek, 

mentők, stb.) részére is biztosítani szükséges a megfelelő védőeszközt. 

A hivatalos hazai szakmai megítélés gyakorlatilag egyetért az egyéni védőeszközökkel 

való ellátás elveinek az európai uniós gyakorlathoz távlatokban történő közelítésével, 

amelyet szakmailag és finanszírozási szempontból indokoltnak tart, azonban a megfelelő 

feltételek biztosítottsága és a lakosság felkészítése miatt ezt egy lépcsőben nem tartja 

célszerűnek. A lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásolná egy drasztikus azonnali 

változtatás, ugyanakkor ennek műszaki-technikai feltételei sem biztosítottak (pl. a 

hatékony elzárkóztatás bizonyos építészeti megoldásokat feltételez). 

 

4. 2. 5. 3. Az egyéni védőeszközökkel összefüggő újszerű tervezési elvek 

A SEVESO II. Irányelv hazai bevezetésével fokozottan előtérbe került a kiemelten 

veszélyes ipari üzemek hatásterületén élő lakosság súlyos ipari balesetek bekövetkezése 

                                                                                                                                                    
Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás 

általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18) Korm. rendelet III. fejezete a nukleáris-, valamint a veszélyes 

anyagokat előállító, tároló, felhasználó létesítmények hatásterületén élő lakosság egyéni védőeszközzel és 

menekülő felszereléssel történő ellátásának szabályait állapítja meg. Meghatározza továbbá, hogy a polgári 

védelmi szervezetekbe beosztott személyeket a mentésben való részvételüknek megfelelően kell egyéni bőr- 

és légzésvédő eszközzel ellátni.  
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során szükséges védelme. Az. Irányelv hatálya alá tartozóan a jelenlegi nyilvántartás 

szerint 46 felső küszöbértékű veszélyes üzem található hazánk területén.  

Ezen üzemek közül katasztrófa helyzet bekövetkezése esetén a mérgező anyagoknak a 

külső környezetbe jutásával a lakosság veszélyeztetése szempontjából kapcsolódó 

elemzéseim alapján mintegy l4 felső küszöbértékű üzemmel számolhatunk.  

A fenti veszélyes üzemek döntő többsége a sűrűn lakott területektől távolabb helyezkedik 

el. A mérgező anyagok – az időjárás függvényében – meghatározott idő elteltével, tehát 

nem azonnal fognak a lakott területig elterjedni. 

A kapcsolódó tevékenység szervezése és végrehajtása során kiemelt jelentősége van a 

meteorológiai adatok folyamatos biztosításának, mivel a veszélyes anyag terjedését, 

koncentrációjának csökkenését nagyban befolyásolják az aktuális időjárási paraméterek 

(szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, stb.). 

 Az üzemek környezetében kiépítendő korszerű monitoring és lakosság riasztó rendszerek 

már a mérgező anyagok terjedésének korai időszakában képesek riasztani a lakosságot, így 

a lakosság többségének elvileg elegendő ideje lesz a hatásterületet elhagyni, illetve az 

elzárkóztatást végrehajtani.  

A biztonsági jelentésből, a veszélyességi övezet (települést érintő részének) leírásából 

prognosztizálható azon veszélyeztetett lakosok száma, akiknek kitelepítése, vagy ennek a 

feltételei hiányában a kimenekítése szükségessé válhat. 

 

4. 2. 6. Vegyi felderítés 

A vegyi felderítés alapvető célja a súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén kiszabaduló 

veszélyes anyagok kimutatása, az adott üzem környezetében, a talajban, a vízben és a 

levegőben továbbá ezek mennyiségi (töménység) és minőségi (típus) paramétereinek 

meghatározása és erről megbízható adatok szolgáltatása a helyzetértékelés gyors elvégzése 

érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a súlyos ipari balesetek, ezen belül is a toxikus hatásúak gyors 

lefolyásúak, ennek megfelelően elsősorban a lakosság védelme érdekében bevezetésre 

kerülő elsődleges megelőző intézkedések (elzárkóztatás, kimenekítés) operativitása 

szempontjából meghatározó jelentőséggel bír a mobil eszközökkel végrehajtásra kerülő 

helyszíni felderítés. 

A nem kívánatos esemény elhúzódása, extrém időjárási és domborzati viszonyok 

következtében a kijutott veszélyes anyag, hosszabb idejű megmaradása esetén kerülhet 
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előtérbe a mobil laboratóriumok alkalmazása, tekintettel hosszabb (1-3 óra) vonulási 

idejükre. 

Az intézményi laboratóriumok alkalmazása a kapcsolódó veszélyhelyzet-kezelés 

szempontjából megítélésem szerint marginális, lehetséges feladataik – szükség szerint – a 

helyreállítás, elsősorban a szennyezett környezet rehabilitációs munkálataival 

összefüggésben, illetve a felügyeleti tevékenység során az egyes ellenőrző mérések 

elvégzése területén jelentkezhetnek. 

A felderítés végrehajtásának lehetséges módjait az alábbi 9. számú ábra szemlélteti. 

 

10. sz. ábra: A felderítés végrehajtásának lehetséges módjai (Saját forrás) 

 

A vegyi felderítés szervezeti és technikai oldalát elemezve a kapcsolódó tevékenység 

elvégzésére a BM OKF területi szerveinél működő Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok 

(VFCS ) állománya és a rendszeresített laborkocsi áll rendelkezésre. 

Megítélésem szerint ezen gépjárművek műszerezettsége jelentős fejlesztéseket igényel, 

tekintettel arra, hogy minimális mennyiségben állnak rendelkezésre korszerű 

mérőeszközök. 

A fejlesztés során elsődleges rendezőelvként célszerű figyelembe venni, hogy az adott 

veszélyes üzemeknél tárolt és a biztonsági dokumentációk alapján meghatározható baleseti 

forgatókönyvek alapján beazonosítható és potenciálisan kimutatható anyagok típusának 

gyors kimutatására alkalmas készülékek beszerzését elsődleges fontossággal kell kezelni. 

 

Vegyi felderítés 

Helyszíni felderítés Mobil 

laboratóriumi 

kimutatás 

Intézményi 

laboratórium 

- hordozható 

műszerek, kimutató 

eszközök 

 

- mintavétel 

- szennyezettség 

meghatározása 

- mintavétel 

- szállítás 

- szennyezettség 

meghatározása 

helyzetértékelés - 

döntéselőkészítés 
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4. 2. 7. Mentesítés  

A súlyos ipari balesetek során – amennyiben maradó hatású veszélyes anyag kerül a 

környezetbe, továbbá az érintett település lakott részére – a lakosság, a kárelhárító 

szervezetek egészségvédelme, továbbá a természetkárosítás megakadályozása érdekében a 

veszélyes anyagok valamely releváns (közömbösítés, felitatatás, illetve ezt követően 

eltávolítás) módszerrel történő ártalmatlanítása, mentesítése válik szükségessé. Mentesíteni 

alapvetően azokat a veszélyes anyagokat szükséges, amelyek az adott üzemből a 

környezetbe kerülve nagy felületeket tudnak szennyezni, és hatásukat hosszú ideig (az 

anyagtól és a körülményektől függően napokig, hetekig, vagy esetleg még hosszabb ideig) 

képesek kifejteni, valamint ismert olyan anyag amivel mentesíthetők. A mentesítésre 

vonatkozó információkat az adott anyag biztonsági adatlapja tartalmazza, amennyiben ez 

nem található, megfelelő szakértő véleményét kell kérni.  

 

A külső védelmi tervben a mentesítési feladatokat mindenképpen tervezni szükséges, 

amennyiben várhatóan maradandó hatású veszélyes anyaggal szennyeződhet a település. 

Külön tervezési feladatot jelent, ha elhúzódó és jelentős nagyságrendű kárelhárítási 

tevékenységet kell végezni a beavatkozó állománynak mérgező anyaggal szennyezett 

területen, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a végrehajtó szervezet tagjainak és 

eszközeinek, felszereléseinek mentesítése is szükségessé válhat. 

 

A mentesítési tevékenység során részleges vagy teljes mentesítéssel szükséges számolni. A 

részleges mentesítéshez célszerű olyan hordozható eszközöket kell tervezni, amelyek 

egyszeri feltöltéssel képesek a szennyezett területről eltávozó személyeket (a 

kárelhárítókat, az eszközeiket és az érintett lakosságot) mentesíteni. A teljes mentesítés 

végrehajtásához telepíthető mentesítő állomást célszerű tervezni, olyan meggondolással, 

hogy az alaprendeltetésén túl alkalmas legyen további kiegészítő funkciók biztosítására, 

így a kárelhárítást végzők fürdetésére is, az esetleges folyamatos, többváltásos 

munkavégzés érdekében.  

 

Amennyiben a külső védelmi tervben mentesítési feladat kerül meghatározásra, abban az 

esetben tervezni szükséges a mentesítő kapacitásokat, azok mennyiségét. 
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4. 3. A kárelhárítás szervezeti és technikai rendszere 

4. 3. 1. EU kitekintés
83

 

Az elmúlt években lehetőségem nyílt néhány fejlett nyugat- és észak-európai ország 

veszélyhelyzet-kezelési struktúrájának, ezen belül is a súlyos ipari balesetek elleni 

védekezési rendszer, a kárelhárítási feladatok szervezeti-technikai rendszerének helyszíni 

tanulmányozására. 

 Ennek keretében dolgozatomban a svéd és a dán modellt elemzem, amelyben – a közös 

geopolitikai, történelmi, gazdasági és földrajzi sajátosságok miatt is – számtalan közös 

vonás fedezhető fel. 

A vizsgálatom során nem választom külön az említett két ország veszélyhelyzet-kezelési 

rendszerét, a már említett párhuzamosságok és hasonlóságok miatt, megpróbálok 

felvázolni egy a mindkét északi országra közösen jellemző rendszert és egyes hazánkban is 

adaptálható részterületére rámutatni. 

Mindkét országban működik a katasztrófák megelőzéséért felelős központi szerv, a 

belügyminisztériumok szakmai irányításával, ügynökségi
84

, azaz részben profitorientált 

szervezeti struktúrával melynek hazai alkalmazása, egyes adaptálható részeinek átvétele a 

katasztrófavédelem központi irányító szervénél megítélésem szerint hosszabb távon 

megfontolás tárgyát képezhetné. A nemzeti tevékenységi körbe tartozik a nemzetközi 

segítségnyújtás és kérés. A központi irányító szerv további faladataként jelentkezik a 

nukleáris védelem és a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer üzemeltetése.  

A működésükkel összefüggő munkájuk törvényileg és a jogi szabályozás további 

eszközeivel szabályozott, ezen jogszabályok lefedik az állami szintű koordináció 

feladatrendszerét, a régióktól a települési szintig végrehajtásra kerülő megelőzési, 

védekezési tevékenység teljes horizontális és vertikális szegmenseit. 

Veszélyhelyzet-kezelésük alapvetően háromszintű, kisebb baleseteknél az önkormányzati 

erőkkel és eszközökkel történik a beavatkozás, nagyobb baleseteknél az önkormányzatok 

központjai és igény szerint a területileg illetékes regionális központ erői működnek együtt; 

míg nagyobb balesetek, katasztrófák (pl.: jelentős olajszennyezés, súlyos ipari baleset) 

                                                 
83

 Az értekezésem ezen alfejezete saját „Egyes észak-európai országok katasztrófa kezelési rendszerének 

bemutatása, elhelyezkedése a többszintű államigazgatási struktúrában, különös tekintettel hazánk EU 

csatlakozás utáni közigazgatási reformjára”, (Katasztrófavédelem, XLV. Évfolyam 3. szám) publikációm 

alapján készült. 
84

 A szakértői és más kapcsolódó tevékenységből befolyó pénzeszközeivel kiegészül az állami támogatás és 

jelentős része fejlesztésre és tudományos kutatásra fordítható. 
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esetén az önkormányzatok központi erői és a különböző regionális központ erői működnek 

együtt. 

A beavatkozási stratégiájukról elmondható, hogy alapvetően megegyezik a hazai 

kapcsolódó elvekkel, azaz alaptézisként fogalmazódik meg, hogy a bekövetkezett 

balesetek és katasztrófák elhárítása a különböző szinteknek megfelelően rendelkezésre álló 

erők és eszközök mennyiségétől és minőségétől függően differenciáltan és az egymásra 

épülés elveit szem előtt tartva történik. 

Azaz, ha a helyi szinten (település) rendelkezésre álló kapacitások, legyen az anyagi-

technikai vagy humánerőforrás nem elegendőek, egy következő magasabb szintű 

feltételrendszerrel rendelkező strukturális elem lép be – jelen esetben az érintett 

önkormányzatok közös központosított erőforrásai (önkormányzati mentőállomás), majd a 

regionális és szükség szerint az országos veszélyhelyzet kezelési rendszer elemei kerülnek 

aktivizálásra. Az alábbi 14. számú táblázat a dán kárelhárítási rendszer felépítését 

szemlélteti. 

 

Szin-

tek
85

 

Tűzoltási és mentési 

tevékenység 

Az ipari balesetek elhárítása 

1. Települési önkormányzatok erői és 

eszközei, 10-15 perces reagálási idő 

+ az illetékes önkormányzatok 

segítése.  

Települési önkormányzatok erői és 

eszközei. 

2. 7 önkormányzati és 6 regionális 

Mentő Központ erői és eszközei – 

kb. 1 órás reagálási idővel. 

Kb. 50 mentő csoport a 6 regionális 

központban és kb. 45 önkormányzati 

mentő állomás - készenléti idő kb. 

30 perc. 

3. 6 regionális Mentő Központ tűzoltó 

és mentő eszközökkel és speciális 

szakemberekkel – reagálási idő kb. 2 

óra. 

6 regionális Mentő Központ 

különleges felszereléssel és 

szakemberekkel – reagálási idő kb. 2 

óra.  
14. sz. táblázat: A dán kárelhárítási rendszer felépítése (Saját forrás) 

 

4. 3. 2. A mentés általános hazai rendszere 

A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására integrált mentési 

rendszer került létrehozásra, amely a hatékony beavatkozás érdekében mint az egységes 

katasztrófa-elhárítási rendszer része működik. 

                                                 
85

 Reagálási szintek: 1. települési, 2. megyei, 3. regionnális. 
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A katasztrófák elleni védekezés során, ennek megfelelően az ipari baleset elhárítás során is 

a beavatkozás a helyi kárelhárító szervezetek, az önkormányzati hivatásos tűzoltóság, a 

mentőszolgálat és más helyi erők (rendőrség) és eszközök azonnali tevékenységére alapul. 

A beavatkozás sorrendisége, és egymásra épültsége súlyos ipari balesetek esetén az alábbi 

15. számú táblázat szerinti ütemezéssel valósul meg. 

 

I. ütem (azonnali 

beavatkozás) 

II. ütem  

 

III. ütem  

 

Üzemi kárelhárítási 

szervezetek (létesítményi 

tűzoltóságok, munkahelyi pv. 

szervezetek)
86

 

Műszaki Mentő Bázisok
87

 Katasztrófák elleni védekezésre 

kijelölt pv. szervezetek második 

lépcsői 

Önkormányzati tűzoltóságok Pv. szervezetek vezető 

szervei
88

 
 

Állami mentőszolgálat Pv. gyors készenléti idejű 

szervezetek 
 

Rendőrség Kijelölt pv. mentő 

szervezetek 
 

Veszélyhelyzeti Felderítő 

Csoportok (14 db) 

Kijelölt pv. logisztikai 

szervezetek 
 

15. sz  táblázat: A mentési rendszer főbb elemei és a beavatkozás ütemezése ( Saját forrás) 

A katasztrófa elhárításban résztvevő és bevonható szervek állománya és önkéntes 

csoportok összlétszáma több mint 100000 fő. 

A mentésben való részvétel szabályait kormányrendelet határozza meg
89

. 

 

 

                                                 
86

 A polgári védelmi kötelezettség alatt álló lakosságból kijelölt, katasztrófák elhárítására létrehozott polgári 

védelmi szervezetek, melynek összlétszáma: 70000 fő az alábbi bontásban: 

 - munkahelyeken megalakított szervezetek létszáma: 2500 fő; 

 - települési szervezetek létszáma: 63000 fő; 

 - területi szervezetek létszáma: 3500 fő. 
87 A Regionális Műszaki Mentő Bázisok a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásának rendszerébe 

2001-től új elemként kerültek be, de működésüket tekintve nem ismeretlenek a magyar katasztrófavédelem 

számára.  

Az ország 9 hivatásos önkormányzati tűzoltósága bázisán létrejött egység nagyteljesítményű, speciális 

felszereléseivel regionális működési területtel rendelkezik.  

A műszaki mentő konténeren koncentráltan találhatóak meg azok az eszközök, amelyek a különféle 

baleseteknél az élet és vagyonmentéshez nélkülözhetetlenek. 

A vegyi balesetelhárító konténer felszerelései alkalmasak mind a veszélyes anyag szétfolyás 

megakadályozására, összegyűjtésére, mind pedig a szükséges személy- és eszköz-mentesítés végrehajtására.  
88

 A polgári védelmi szakalegységek tevékenységét irányító szervezetek: 

 vezetésbiztosító és híradó szakszolgálat-parancsnokság, 

 lakosságvédelmi szakszolgálat-parancsnokság, 

 kárfelszámolási szakszolgálat-parancsnokság, 

 logisztikai szakszolgálat-parancsnokság . 
89

 A mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári 

védelmi feladatairól196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet. 
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4. 3. 3 A költségviselés EU tagországi és hazai gyakorlata 

A SEVESO II. EU Irányelv hatálya alá tartozó felső küszöbértékű veszélyes üzemek 

veszélyességi övezetére elkészülő külső védelmi tervekben foglalt, a lakosság védelmét 

szolgáló eszközök és berendezések finanszírozásának szabályozás eltérő képet mutat a 

hazai és nemzetközi gyakorlat vizsgálata során. 

Mind az Irányelv, mind a Helsinki Egyezmény létrehozása azon közös felismerésen 

alapult, hogy azoknál az ipari baleseteknél, ahol veszélyes anyagok vannak jelen, az 

emberi egészségre, a környezetre gyakorolt káros hatások csak úgy kerülhetők el, illetve 

csökkenthetők, ha a tagországok a környezetpolitika egyik legfontosabb elvét alkalmazzák 

a megelőzés elvét. Így a szabályozások egyik alapvető célja a balesetekből származó 

negatív következmények kiküszöbölése a megelőzés révén. A magyar jogrendben a 

biztonsággal kapcsolatos kérdések alapja a veszélyeztetés jellege, illetve a védendő cél.  

Az Európai Uniós jogrend általánosabban szabályoz azzal, hogy a védendő cél helyett az 

elkerülendő eseményt jelöli meg, mint prioritást, tehát az üzemeltető kötelességévé teszi, 

hogy tegyen meg minden olyan szükséges intézkedést, amely minimálisra csökkenti a 

káros hatásoknak az üzemből való kijutását, ezzel jelentősen csökkentve a védekezésre 

fordítandó költségeket.  

Az ENSZ különböző szakirányú konferenciáin már évtizedek óta hangsúlyozzák az 

embereknek az egészséges és biztonságos környezethez való jogát. 

 Ennek megfelelően Magyarországon az Alkotmány 18. §-a és a 70/D. §-a a fentiekhez 

való jogot, mint alapvető jogot biztosítja a területén élők számára. Ezek a jogok, mint az 

alkotmányos jogok legtöbbje akár tényleges jogi eljárás, igényérvényesítés alapjául is 

szolgáló közvetlen jogszabályi előírásokként értelmezhetőek. Ezen alkotmányos jogok 

érvényesülését veszélyeztethetik a felső küszöbértékű üzemek, melyek környezetére 

(veszélyességi övezetére) készítik el a külső a védelmi terveket.  

Az EU Irányelv szabályozási elvei egybeesnek a környezetjog általánosan elfogadott 

szabályozási elveivel, úgymint a megelőzés elve, az elővigyázatosság elve, a tervszerűség 

elve, az együttműködés elve (nemzetközi és helyi szinten), a szennyező fizet elve, valamint 

az integrált megközelítés elve. Az EU Irányelv preambuluma kiemeli a nemzetközi 

környezetjog általános elveként elismert szennyező fizet elvét, amit a szabályozás során 

tekintetbe kell venni.  

A szennyező fizet elve alapján az ipari balesetek által a környezetben, illetve az emberi 

egészségben okozott károk megtérítésén túl, a veszélyes anyagokat használó köteles 
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minden olyan költséget viselni, mely saját felelősségi körébe tartozókon túl a megelőzési 

feladatok kapcsán merülnek fel. 

Így ebbe a körbe tartoznak többek között a beruházási költségeken túlmenően a kockázati 

elemzések elkészítésének költségei, a személyi állomány képzési költségei, valamint azon 

költségek is, melyek a külső védelmi tervhez kapcsolódóan merülnek fel (külső 

monitoring, lakossági riasztás) az adott üzem vonatkozásában.  

Az EU tagállamok általános gyakorlata szerint minden olyan tevékenység (eszközvásárlás, 

érzékelők telepítése, lakossági riasztó berendezések beruházása, stb.) költségét az üzemek 

viselik, mely az általuk képviselt kockázat minimalizálása, veszélyhelyzet megelőzése, 

valamint az esetlegesen bekövetkező ipari baleset káros következményeinek csökkentése 

érdekében felmerül. 

 Egyes esetekben nem feltétlenül a Seveso-s jogszabályok, hanem egyéb jogszabályok (pl.: 

a tűzvédelmi jogszabályok, előírások) alapján viselik az üzemek a felmerülő költségeket. 

Az érintett önkormányzati tűzoltóságokat viszont létszámban, eszközben úgy megerősítik, 

hogy azok alkalmasak legyenek a bekövetkezhető legnagyobb káresemény elhárítására.  

Összhangban az EU tagországok gyakorlatával a veszélyes ipari üzemben bekövetkezett 

katasztrófa esetén a létesítmény közvetlen környezetében élő lakosság elsődleges védelme 

- ahogy ezt az előzőekben részletesen kifejtettem - elzárkóztatással valósul meg, ezáltal 

kisebb terhet róva az állami költségvetésre. Az egyéni bőr- és légzésvédő eszközök 

alkalmazása – a baleset esetén kiszabaduló veszélyt okozó anyagok sokfélesége és a gyors 

azonosítás nehézsége miatt – a lakosságvédelmi intézkedések között nem szerepel.  

 

4. 4. Következtetések 

4. 4. 1. A lakosság riasztásának vonatkozásában 

Megítélésem szerint középtávon, országos szinten ki kell alakítani – összhangban a 

nyugat-európai gyakorlattal - egy központilag vezérelhető szirénarendszert, amely 

rendszer, mind a jogszabályok által megszabott követelményeknek, mind darabszámban és 

technikai színvonalában eleget tud tenni az országban élő lakosság megfelelő szintű 

riasztásának és tájékoztatásának. 

A veszélyes ipari üzemek esetében úgy célszerű a rendszert kialakítani, hogy az valamennyi 

paraméterét tekintve alkalmas legyen bármely típusú és rendszerű monitoring hálózattal 

történő együttműködésre. 



 
 

 

Varga Imre  PhD értekezés ZMNE – 2005. 

104 

Megoldandó szakmai problémát jelent, hogy honnan történjen a szirénák indítása, annak 

érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül értesüljön a hatásterületen élő lakosság a 

balesetről, vagy annak várható bekövetkezéséről. 

Összhangban, a Hollandiában tett tanulmányutamon az érintettekkel történt személyes 

konzultációval, indokolt és követendő példa a lakossági szirénáknak az adott üzem 

diszpécser központjából (ez az objektum gyakran egybeesik a vállalat létesítményi 

tűzoltóságának operatív helyiségével) történő indítása. 

A baleset kifejlődésével kapcsolatos információk folyamatosan az üzemi jól felkészült 

szakember gárdánál és a kárterületen baleset elhárítási tevékenységet végző külső 

beavatkozó erőknél, elsősorban a tűzoltóságnál állnak rendelkezésre. Ezen belül is a 

kárfelszámolásért felelős üzemi vezető, együttműködve az üzemi tűzoltó parancsnokkal 

képes az adott esetben autentikus döntést hozni arról, hogy az esemény mely fázisa az, 

amikor még nagy hatékonysággal lehetséges a lakosság riasztásának elrendelése. (A belső 

és a külső védelmi feladatok egymásra épülését az értekezésemben korábban tárgyaltam.) 

Ennek megfelelően – amennyiben leadásra kerül a megfelelő jelzés - az állampolgárok még 

kellő időben végre tudják hajtani a megfelelő és begyakorolt veszélyhelyzeti feladataikat, 

azaz az elzárkózás rendszabályainak szisztematikus végrehajtását. 

 

4. 4. 2. A távolsági és helyi védelem vonatkozásában 

 

Kitelepítés, kimenekítés 

 

A kapcsolódó elemzéseim alapján megállapítottam, hogy a kitelepítés és elsősorban a 

kimenekítés a súlyos ipari balesetek kezelése során csak abban az esetben végrehajtható, 

ha megfelelő idő áll rendelkezésre, amelyre elsődlegesen toxikus anyag kiáramlása esetén 

nyílhat lehetőség.  

Tekintettel arra, hogy - az elmúlt időszakban Európában bekövetkezett súlyos balesetek 

jelentős része is – az elsődlegesen robbanással járó káresemények többnyire váratlanul 

következnek be, így a fenti védekezési mód alkalmazására nem, vagy csak korlátozottan 

volt lehetőség kimenekítés formájában. 

Tanulmányútjaim során szerzett tapasztalataim alapján megállapítottam, hogy a 

kitelepítés, mint az ipari balesetek elleni védekezés egyfajta lakosságvédelmi 

rendszabálya a fejlett nyugati államokban nem tervezett és nem is bevett gyakorlat, a 

kimenekítés is csak az elzárkóztatott lakosságnak az épületek helyiségeiből történő, 

szükség szerinti kivonására alkalmazzák. 



 
 

 

Varga Imre  PhD értekezés ZMNE – 2005. 

105 

Véleményem szerint a lakosság szervezett kitelepítése egyes speciális esetektől eltekintve 

nem, azonban a kimenekítés továbbra is meghatározó szerepet játszhat a vegyi balesetek 

elleni védekezés során, amennyiben elegendő idő áll rendelkezésre.  

 

Elzárkóztatás 

 

Összhangban az EU országok gyakorlatával a veszélyes ipari üzemben bekövetkezett 

katasztrófa esetén a létesítmény közvetlen környezetében élő lakosság elsődleges védelme 

toxikus anyag kiáramlása esetén elzárkóztatással valósul meg.  

Megítélésem szerint a hazai gyakorlatban is ezt az alapelvet kell a jövőben preferálni, 

amely átrajzolhatja mind a kapcsolódó jogszabályi térképet, mind a lakosságvédelmi 

intézkedések szakmai megalapozását. 

Az elzárkóztatás tekintetében az újonnan építésre kerülő közintézményeknél ki kell 

jelölni olyan nagy befogadóképességű helyiségeket, (pl.: tornaterem, étkezde stb.) 

amelyekben veszélyhelyzet bekövetkezése esetén biztosítani lehet a speciális szűrés-

szellőzés megfelelő technikai hátterét, hasonló eljárás javasolt a már üzemelő 

közintézményekben.  

A kapcsolódó kutatásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a hatásterületen 

lévő lakóházak vonatkozásában az elzárkóztatás megbízható végrehajtása érdekében 

felül kell vizsgálni ezen épületek nyílászáróit és megfelelő ablakokat, ajtókat célszerű 

beépíteni, illetve ezeket biztonságos szigeteléssel kell ellátni.  

A veszélyes ipari üzem hatásterületén építésre kerülő lakóházak vonatkozásában az építési 

engedélyezési tevékenység során célszerű felhívni az építtető figyelmét arra, hogy 

megbízható védelmük érdekében jól záró (szigetelt) nyílás-zárókat alkalmazzanak. 

Megítélésem szerint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a fenti követelmények 

során jelentkező többlet-költségekhez milyen fajta, elsősorban pályázatok
90

 formájában 

történő állami támogatás biztosítható. 

                                                 
90

 A pályázatokon a veszélyes ipari üzemek (a Seveso II. Irányelv hatálya alá tartozó) hatásterületén lévő, 

bármely épült lakóépületek nyílászáróinak hermetikus elzárást biztosító szigeteléséhez vissza nem térítendő 

állami támogatás igényelhető. Az állami támogatás legfeljebb a teljes bekerülési költség 50 %-a.  

A pályázónak a teljes bekerülési költség megosztását – lakásonként - a pályázatban be kell mutatnia. A 

költségmegosztás az épület nyílászáróinak hermetikus elzárást biztosító szigetelésének költségei 

vonatkozásában a következő: 

-települési önkormányzat minimum a bekerülési költség 25 %-a;  
-tulajdonos/ok  minimum a bekerülési költség 25%-a; 
-központi költségvetés maximum a bekerülési költség 50 %-a.  
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4. 4. 3. Az egyéni védőeszköz ellátás vonatkozásában 

Összhangban az uniós gyakorlattal, véleményem szerint egyéni védőeszköz 

kizárólagosan a szennyezett területről való kimenekítés érdekében használható. 

A biztonsági jelentésből a szakszerű értékelés alapján behatárolható azon lakosok köre és 

elhelyezkedése, akik számára az elzárkózás jelentheti a leghatékonyabb védelmet, mely 

állampolgárok légzésvédő eszközökkel történő kimenekítésére az adott helyzet szakszerű 

értékelését követően sor kerülhet.  

A kimenekítés légzésvédő eszközeként kapcsolódó kutatásaim alapján elsősorban a 

menekülő kámzsa
91

 alkalmazását javasolom, tekintettel arra, hogy míg a gázálarcok 

esetében a mérethelyes viselés a védelem fontos feltétele, addig a menekülő kámzsát
92

 

bárki használhatja fejmérettől függetlenül. 

 A külső védelmi tervben, ha levegőben terjedő mérgező anyag veszélyével számolunk – az 

érintett lakosság számától függően – megfelelő mennyiségű menekülő kámzsát célszerű 

tervezni (beszerezni, szakszerűen tárolni), és felhasználásukat részleteiben megszervezni 

(Ki, mikor, kinek az intézkedésére, honnan, kinek adja ki a kámzsákat) és használatukra az 

érintetteket fel kell készíteni.  

Egyfajta provizórikus megoldást jelenthet a tűzoltóságnál rendszeresített palackban 

sűrített levegőt tartalmazó légző készülék, melyhez csatlakoztatható – a viselőjén túl – 

egy második álarc az ún. pótálarc, amelynek segítségével a kimenekítés elvégezhető.  

Egyetértek továbbá a jelenlegi hivatalos szakmai körök azon véleményével, hogy 

hazánkban rövidtávon nem célszerű mechanikusan az EU gyakorlatot követni az egyéni 

védőeszközök negligálása tekintetében, azaz a meglévő védőeszköz ellátási renddel való 

teljes szakítás ne történjen meg, ezáltal az átmeneti időszakban a lakosság biztonságérzete 

ne csökkenjen. 

 

 

                                                                                                                                                    
Az önkormányzat, illetve a többi lakástulajdonos - az adott épület esetében - átvállalhatja részben vagy 

egészben az egyes lakástulajdonost terhelő saját részt. A lakástulajdonosok az önkormányzatot terhelő saját 

részt részben vagy egészben átvállalhatják. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a 

támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege 

ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak 

(tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest 

többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásából kell finanszírozni. 
 
91

 Ez a légzésvédő eszköz a felnőtt lakosság esetében gáz specifikus szűrőbetéttel ellátott kámzsa, a 

gyermekeknél és csecsemőknél speciális védőfelszerelés. 
92

 A menekülő kámzsa ennek viselete erősen korlátozza a cselekvő-munkavégző képességet. Ezért a kámzsa 

csak – a károsító hatások, vagy azok közvetlen veszélye esetén – a kimenekítés eszközéül szolgálhat. 
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4. 4. 4. A mentés vonatkozásában 

A dán mentési struktúrát elemezve (14. sz. táblázat) megítélésem szerint vannak 

hazánkban is adaptálható részei melynek különös aktualitást ad a készülőben lévő 

közigazgatási reform és a Seveso üzemek általi veszélyeztetéséből adódó közös és 

költségtakarékos önkormányzati fellépés.  

A táblázatot részletesebben vizsgálva, jól látható, hogy az önkormányzatok mentő 

szervezete és a hozzájuk rendelt védekezési infrastruktúra egy köztes és takarékos megoldás 

a helyi és regionális veszélyhelyzet kezelési szintek között. 

Ezeket az önkormányzati mentő állomásokat – a közös veszélyeztetettségnek (pl. felső 

küszöbértékű veszélyes üzem) megfelelően – az érintett települési önkormányzatok 

közösen hozzák létre, működtetik és finanszírozzák. 

A mentő állomások – a speciális veszélyforrásoknak megfelelően – rendelkeznek a 

nagyobb, a helyi védekezési szintet meghaladó, de a regionális erők és eszközök 

alkalmazását még nem igénylő eszközrendszerrel, amellyel lerövidíthető a reagálási idő 

(ezek alkalmazása egy órán belül tervezett) másrészt megteremtik – amennyiben ez az 

események eszkalálódása miatt szükségessé válik – a regionális szervezet beavatkozásához 

a megfelelő logisztikai hátteret. 

A regionális mentőközpontok – ahol már rendelkezésre állnak a különleges 

mentőfelszerelések és eszközök, a speciálisan felkészített erők és a szükséges szakértői 

háttér – reagálási ideje mintegy két órára tehető, több regionális központ egyidejű 

alkalmazása és feladatainak koordinálása országos irányítási szintű feladatként 

jelentkezik, alkalmazási lehetőségük több órát vesz igénybe. 

Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy a súlyos ipari balesetek elhárításának, a 

potenciális károk mérséklésének egyik kulcsszereplője a tűzoltóság, mint elsődleges 

beavatkozó, továbbá a másik fontos elem, a gyors és hatékony vegyi felderítés és 

megbízható adatszolgáltatás szempontjából a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok (VFCS).  

Ezen szervezetek a jelenleg meglévő erőikkel és eszközeikkel alapvetően képesek – 

kutatásaim és a szakemberekkel történt konzultációk alapján - a kapcsolódó tűzoltási és 

felderítési feladataik ellátására, azonban a közeljövőben, egy minden részletre kiterjedő 

vizsgálatot követően, a megfelelő adatok birtokában szükségessé válik ezek célirányos 

fejlesztése, valamint állományuk megfelelő felkészítése az ipari balestekre történő 

operatívabb reagálás érdekében, mely fejlesztési területek véleményem szerint az alábbiak 

szerint foglalhatók össze:  
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 célszerű áttekinteni a hivatásos önkormányzati, a köztestületi és létesítményi 

tűzoltóságok riasztásának helyzetét, valamint a megfelelő és gyors beavatkozási 

stratégia kialakítása céljából a riasztáskor kapott információk megfelelőségét 

mennyiségi és tartalmi szempontból; 

 indokolt megvizsgálni a súlyos balesetek bekövetkezése esetén a külső védelmi 

tervek és a kapcsolódó tűzoltási tervek közös részei kompatibilitását és belső 

tartalmi felépítésük egymáshoz való közelítésük lehetőségeit; 

 javasolt felmérni valamennyi tűzoltósági erő és eszköz
93

 alkalmazhatóságát, a 

személyi állomány felkészültségét és alkalmassá kell tenni, be kell gyakoroltatni a 

humán és technikai oldal valamennyi szegmensét a speciális beavatkozásra, 

célszerű továbbá megvizsgálni, hogy az adott üzem veszélyeztetettségéből adódó 

baleseti faktorok (hő- és toxikus hatás, robbanás) milyen hatással vannak a 

beavatkozó állomány fizikai és pszichikai teherbíró képességére; 

 az érintett lakosság kimenekítése aspektusaira, ennek provizórikus lehetőségeire 

figyelemmel indokolt felmérni a sűrített levegős légző palackok mobil töltési 

módszer helyzetét, a pótálarcok biztosításának lehetőségeit; 

 elemezni szükséges a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok (VFCS) ipari baleset 

bekövetkezése esetén történő alkalmazásának hatékonyságát, a meglévő 

eszközeinek megfelelőségét, és annak mennyiségi és minőségi kiegészítését az adott 

üzem prognosztizálható veszélyes anyag kiáramlási lehetőségeihez igazítani; 

 áttekinteni szükséges a jelenlegi meglévő műszaki mentőbázisok ipari baleset 

bekövetkezése esetén történő hatékony alkalmazásának lehetőségét, ezen belül fel 

kell mérni eszközei mennyiségi és minőségi paramétereit, szükség szerint ki kell 

egészíteni a veszélyes anyagok hatásai okozta károk felszámolását biztosító 

korszerű eszközökkel és anyagokkal, elsősorban a mentesítés szakfeladataira 

fókuszálva; 

  elemezni javasolt – összhangban a dán mentési modellel – olyan önkormányzati 

társulásokon alapuló kistérségi mentő állomások megvalósíthatóságának 

lehetőségeit, amelyek adott esetben biztosítani tudják a gyors beavatkozás anyagi-

technikai és humán feltételrendszerét, ezzel párhuzamosan célszerű újragondolni 

hazánk veszélyeztetettségi besorolásának alapelveit és a település centrikus 

módszer helyett a kistérségi megközelítést helyezni előtérbe;  

                                                 
93

 Riasztási és Segítség nyújtási Terv (RST) alapján. 
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 indokolt felülvizsgálni a meglévő polgári védelmi szervezetek vegyi balesetek 

elhárításában közreműködésre tervezett állományát mind a szervezeti, mind a 

létszám, a felkészítettség és felszerelési mutatóikat tekintve és a felülvizsgálatot 

követően a kijelölésre kerülő állományt alkalmassá kell tenni megfelelő kiképzéssel 

és egyéni védőeszköz ellátással a kárterületen való folyamatos munkavégzésre. 

 

A veszélyhelyzet kezelésben közreműködő társszervek tekintetében célszerű megvizsgálni 

a mentési feladatokban résztvevő mentőszolgálat és a biztosítási tevékenységet végző 

(őrzés-védelem, forgalomszabályozás) rendőrség megfelelő egyéni védőeszközökkel 

történő ellátásának lehetőségeit. 

A sérült ellátás tekintetében célirányosan és a Seveso üzemek csúcseseményei hatás-

mechanizmusának ismeretében indokolttá válik a sérültek ellátásához szükséges kórházi 

kapacitások és a sérültek szállításához szükséges megfelelő eszközök felmérése, 

elsősorban mérgezési és égési sérülésekre koncentráltan; 

A további potenciális közreműködők vonatkozásában célszerű a Magyar Honvédség 

szakirányú kapacitásai igénybe vehetőségét megvizsgálni, különös tekintettel a vegyi 

felderítő képességekre [11]. 

 

4. 4. 5. Költségviselés rendjének vonatkozásában 

Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy az EU jogszabályok csak a lakosság védelmét 

rögzítik, de annak megvalósítási módjára, valamint ennek finanszírozására (lakosság 

riasztása, egyéni védőeszközök biztosítása, elzárkóztatás, kimenekítés, stb.) sem 

előírásokat, sem pedig ajánlásokat nem tartalmaznak. Ez az EU tagállamokban egyedileg 

szabályozott, a meglévő szervezeti és anyagi-technikai rendszerre épül, valamint 

széleskörűen támaszkodik az üzem szerepvállalására a külső védelmi tervben foglaltak 

teljesítése során.  

A kapcsolódó magyar jogszabályok (a 114/1995.(IX. 27.) és a 60/1997. (IV. 18.) Korm. 

rendeletek) a lakosság védelmével összefüggésben a lakosság központi riasztásának, a 

mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság légzésvédő eszközökkel történő 

ellátása feltételeinek biztosítását írják elő. A Kat tv. 46. §-a alapján az állami szervek, a 

védelmi bizottságok, valamint a katasztrófavédelemre kijelölt szervezetek felkészülésének, 

katasztrófa elleni védekezésének költségeit az állam viseli. A fentiekből megállapítható, 

hogy az EU tagországokban a külső védelmi tervben szereplő feladatok végrehajtásának 
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finanszírozásához hozzájárul az adott üzem, csökkentve ezzel az állami költségvetés ez 

irányú ráfordításait. Javasolható tehát, a külső védelmi tervekben foglaltak 

finanszírozásának az EU gyakorlathoz történő közelítése, amely csak átfogó jogszabály-

módosítással lehetséges.  

 

A kutatómunka összegzése 

A kutató – elemző munkám végrehajtásához választott kutatási módszerek, a 

lakosságvédelem és az ipari balest elhárítás területén szerzett hazai és nemzetközi 

tapasztalataim biztosították az értekezés célkitűzéseként vázolt témák átfogó vizsgálatát, a 

kapcsolódó szakmai összefüggések feltárását és hozzájárultak a dolgozatban az egyes 

fejezetek végén megfogalmazott következtetések kimunkálásához. 

 

Mindezek együttes eredményeként olyan megállapításokra jutottam, melyek 

hozzásegítettek ahhoz, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

megelőzési és védekezési tevékenység egységes rendszerének további fejlesztésével 

összefüggésben a gyakorlatban is hasznosítható megoldásokra, módszerekre és eljárásokra 

tegyek javaslatot. 

 

Összegzett következtetések 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési tevékenység 

vonatkozásában 

 

1. A katasztrófavédelmi komplex tevékenység stratégiai megközelítését tekintve 

alapelvként rögzíthető, hogy a megelőzés, beavatkozás és helyreállítás 

rendszerszemléletű megközelítését és egymásra épülését tekintve a prevenció élvez 

prioritást. 

2. Összhangban egyes meghatározó EU tagországok implementációs gyakorlatával 

elmondható, hogy az Irányelv bevezetése során közel ideális választás volt a hatósági 

jogkört a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz telepíteni. Ez azt 

jelenti, hogy a megelőzési, hatósági felelősség egybeesik az effektív veszélyhelyzeti 

beavatkozás állami kompetenciájával, tehát a súlyos ipari balesetekkel összefüggő 

komplex tevékenység jelentős része egy kézben összpontosul. 

3. A Seveso II. EU Irányelv módosításával összefüggésben, széles körben mintegy 

20%-kal növekedhet a veszélyes ipari üzemek eddigi száma. Ennek megfelelően 
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egyes üzemek a szigorúbb kötelezettségeket jelentő felső küszöbértékűvé válhatnak, 

ezzel számottevően megnövekedhetnek az üzemeltetők adminisztrációs és financiális 

terhei. 

4. A Helsinki Egyezmény tekintetében elmondható, hogy további fejlesztési 

lehetőségek rejlenek a két-, illetve többoldalú kapcsolatok hatékonyságának 

növelésében, a kölcsönös tájékoztatás, a riasztás-értesítés operativitásának 

fokozásában, a közös veszély-elhárítási gyakorlatok szervezésében, a védelmi tervek 

összehangolásában. 

5. A cianid- és nehézfém-szennyezés fokozottan ráirányította a nemzetközi figyelmet a 

határon átterjedő környezeti hatások megelőzéséért és a bekövetkezett károkért való 

felelősség kérdésére is, ezen belül a megfelelő jogi háttér kialakításának 

szükségességére, a jogérvényesítés hatékonyságának fokozására.  

6. A Seveso II. Irányelv bevezetésének eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az 

üzemek egy része a szabályozás hatályosítása helyett logisztikai megoldások felé 

orientálódott, amellyel más típusú mobil veszélyeztetettséget idézett elő. 

7. A hazai uniós közigazgatási elképzelések tükrében nem célszerű a jelentős 

intézmény- és humán fejlesztést követelő első fokú jogkörök alsóbb szintre telepítése.  

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezési tevékenység 

vonatkozásában 

 

8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezési tevékenység 

irányítási modelljének vizsgálata során megállapítható, figyelemmel a KKB 

működésére, hogy az Ipari Védekezési Munkabizottság - ezen belül a Seveso 

üzemekkel összefüggő komplex védekezési rendszer működtetése - áttelepítése a 

Belügyminisztérium kompetenciájába indokolt és célszerű.  

9. A lakosság és a környezet védelme elsődlegesen a külső védelmi tervben létrehozásra 

kerülő intézkedés rendszeren keresztül valósul meg. 

10. A biztonsági jelentések végleges kialakítása után – majd ezt követően a biztonsági 

jelentés időszakos felülvizsgálatait követően szükségessé válik a külső védelmi 

tervek pontosítása, esetleges átdolgozása, ennek megfelelően újra kell gondolni a 

tervekben előzetesen meghatározott lakosságvédelmi intézkedéseket. 

11. A külső és belső védelmi tervek összhangja elengedhetetlen feltétele a súlyos ipari 

balesetek elleni védekezés komplex rendszerének, szükségessé egy együttműködési 

modell létrehozása, amely összekapcsolja az üzemi riasztási szintekhez kapcsolódó 
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tevékenységet és a külső védelmi tervben meghatározott lakosságvédelmi 

intézkedéseket. 

12. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezési tevékenység 

során is alapelvként szükséges kezelni, hogy a bekövetkezett eseményekkel a lehető 

legalacsonyabb szinten kell elkezdeni foglalkozni és amennyiben egy védelmi szint 

humán-, anyagi-technikai forrásai már nem elegendőek, abban az esetben egy 

következő magasabb szint feltételrendszere kell, hogy belépjen a védekezésbe. 

13. Országos szinten ki kell alakítani - összhangban a nyugat-európai gyakorlattal - egy 

központilag vezérelhető szirénarendszert, amelyet a veszélyes ipari üzemek esetében 

úgy célszerű kialakítani, hogy az alkalmas legyen bármely típusú és rendszerű 

monitoring hálózattal történő együttműködésre. 

14. A kitelepítés alapvetően nem tervezhető és a kimenekítés is csak abban az esetben 

hajtható végre, ha elegendő idő áll rendelkezésre. Összhangban az EU országok 

gyakorlatával a veszélyes ipari üzemben bekövetkezett katasztrófa esetén a 

létesítmény közvetlen környezetében élő lakosság elsődleges védelme - toxikus 

anyag kiáramlása esetén - elzárkóztatással valósul meg. A jövőben, a hazai 

gyakorlatban is ez a módszer preferálható, amely átrajzolhatja mind a kapcsolódó 

jogszabályi térképet, mind a lakosságvédelmi intézkedések szakmai és védelmi-

technikai megalapozását. 

15. Összhangban az uniós gyakorlattal, az egyéni védőeszköz (menekülő kámzsa) 

alapvetően az érintett lakosságnak a szennyezett területről való kimenekítés 

eszközeként használható. 

16.  Egyetértve a jelenlegi hivatalos szakmai körök azon véleményével, hogy hazánkban 

rövidtávon nem célszerű mechanikusan az EU gyakorlatot követni az egyéni 

védőeszközök negligálása tekintetében, azaz a meglévő védőeszköz ellátási renddel 

való teljes szakítás ne történjen meg, ezáltal az átmeneti időszakban a lakosság 

biztonságérzete ne csökkenjen. 

17. A mentés szervezeti kereteit vizsgálva megállapítható - összhangban egyes északi EU 

tagország gyakorlatával - hogy az önkormányzati társuláson alapuló mentőállomás 

egy köztes és takarékos megoldás lehet a helyi és regionális veszélyhelyzet kezelési 

szintek között.  

18. A súlyos ipari balesetek elhárításának, a potenciális károk mérséklésének 

legfontosabb kulcsszereplője a tűzoltóság, mint elsődleges beavatkozó. A vegyi 

felderítés és megbízható adatszolgáltatás szempontjából a Veszélyhelyzeti Felderítő 
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Csoportok szerepe meghatározó. Ezen szervezetek a jelenleg meglévő erőikkel és 

eszközeikkel alapvetően képesek a kapcsolódó tűzoltási és felderítési feladataik 

ellátására, azonban a közeljövőben szükségessé válik ezek eszközállományának 

célirányos fejlesztése, valamint állományuk megfelelő felkészítése az ipari balestekre 

történő operatívabb és hatékonyabb reagálás érdekében. 

 

Új tudományos eredmények 

1. Saját külföldi és hazai tapasztalataim alapján egységes rendszerbe foglaltam a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési 

tevékenységet, majd rámutatva az Irányelv bevezetése során jelentkezett 

problémákra és ezek jövőbeni hatásaira, ennek a módosítása következtében 

jelentkező új helyzetre, konkrét ajánlásokat dolgoztam ki a vázolt hatósági 

engedélyezési- és felügyeleti tevékenységek optimalizálására. 

2. Bizonyítva a külső védelmi tervezési és a belső védelmi tervezési feladatok közötti 

együttműködési modell szükségességét – gyakorlati tapasztalataim és szakmai 

vizsgálataim alapján – kialakítottam a külső védelmi tervek korszerűsítésének 

konkrét irányelveit. 

3. Elsőként tettem tényleges ajánlásokat – összhangban az uniós gyakorlattal - 

súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó egyes lakosságvédelmi 

feladatok hatékony végrehajtására, a gyakorlatban is megvalósítható műszaki 

megoldásokra.  

4. A súlyos ipari balesetek és hatásaik elleni védekezés mentésszervezési oldalát 

vizsgálva, rámutattam a mentési rendszer EU konform átalakítására, az 

operatívabb és hatékonyabb beavatkozás érdekében konkrét ajánlásokat tettem a 

rendszer működtetésében résztvevő szervezetek erőinek és eszközeinek 

fejlesztésére. 

Az értekezés ajánlásai 

1. Az értekezésem segédletként, megfelelő szerkesztési módosítások elvégzését 

követően felhasználható elsősorban a hivatásos katasztrófavédelem, a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola oktatási rendszerében.  

2. Az értekezésem felhasználható - az egyes tantárgyak keretén belül - a különböző a 

Seveso II. EU Irányelvvel is foglalkozó nem védelmi és rendvédelmi tanintézmények 

oktatásában. 
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3. A dolgozatomban megfogalmazottak alapul szolgálhatnak: 

 A súlyos ipari balesetek elleni védekezési tevékenység lakosságvédelmi 

feladatainak stratégiai megalapozásához és részletes kimunkálásához; 

 A külső védelmi tervek folyamatos korszerűsítési feladatainak elvégzéséhez, ezen 

belül is a belső védelmi tervekkel való harmonizáció végrehajtásához; 

 A súlyos ipari balesetek elleni védekezési tevékenységben résztvevő szervezetek 

korszerűsítési és fejlesztési irányainak meghatározásához, azok gyakorlati 

megvalósításához; 

 A súlyos ipari balesetek mérséklését szolgáló technikai megoldások tervezéséhez 

és végrehajtásához; 

  A lakosság felkészítésének elméleti és gyakorlati megalapozásához. 

4.  Értekezésem alapját képezheti több jogszabály módosításának, illetve új belső 

szabályzó kidolgozásának.  

5. Értekezésem hozzájárulhat a súlyos ipari balesetek megelőzését és elhárítását 

szolgáló célkitűzések prioritásának meghatározásaiban és a fejlesztendő területek 

közötti helyes arányok kialakításában. 

 

Ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, konzultációs partnereimnek, 

valamennyi munkatársamnak és mindazoknak, akik javaslataikkal segítették a 

disszertációm elkészítését. 

 

Budapest, 2004. december 10. 

 

 

 

 

Varga Imre mk. pv. alezredes  
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1. számú melléklet 

 

A BM OKF hatósági tevékenysége 
 

Határozattal lezárt Határozat nélküli lezárás 

 

- A veszélyes létesítmény engedélyezése az 

építési és használatbavételi eljárást, illetve 

a veszélyes tevékenység megkezdését 

megelőzően (Törvény 30. § (1)). 

 

- A veszélyes üzem körüli veszélyességi 

övezet határainak kijelölése (Korm. 

rendelet 23. § (1)). 

 

- Felmentés a biztonsági jelentésből 

kihagyható súlyos baleseti veszélyekre 

vonatkozóan (Korm. rendelet 8. § (1), (4)). 

 

- A biztonsági dokumentáció 

felülvizsgálatát követő hatósági engedély 

meghosszabbítása és annak feltételei 

meghatározása (Törvény (33. § (2)). 

 

- A felső és alsó küszöbértékű veszélyes 

ipari üzemek rendszeres hatósági 

ellenőrzését követő intézkedés megtételére 

és a határidő megállapítására vonatkozó 

kötelezés (Korm. rendelet 11. § (1)-(2)). 

 

- Alsó küszöbérték alatti üzemek 

adatszolgáltatásra kötelezése a dominó-

hatás kizárása érdekében (Korm. rendelet 

12. § (2)). 

 

- A biztonság növelése érdekében a belső 

védelmi tervek vizsgálata, utána annak 

kiegészítésére kötelezés (Korm. rendelet 

13. §). 

 

- A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság 

biztosítása feletti felügyelet gyakorlása 

során, az üzemeltető szükség szerinti 

kötelezése a jogszabályban előírtak 

teljesítésére (Korm. rendelet 22. §). 

 

- Hatósági engedély visszavonása, a 

szükséges intézkedések megtétele, 

kötelezés annak teljesítésére és az 

engedély nélkül végzett tevékenység 

megtiltása (Törvény 38. § (1)-(3)). 

 

- A biztonság növelése érdekében a külső 

védelmi tervek megfelelőségének 

vizsgálata során, kiegészítő intézkedések 

javasolása a polgármesternek (Korm. 

rendelet 13. §). 

 

- A külső védelmi terv megfelelőségével 

való egyetértés (Korm. rendelet 18. § (5)). 

 

- A külső védelmi tervben történt 

változtatások jóváhagyása (Korm. rendelet 

18. § (7). 

 

- A településrendezési terv vizsgálata során a 

károsító hatások nem megfelelő 

figyelembevétele esetén a polgármester 

figyelmének felhívása, javaslattétel a 

szükséges intézkedések megtételére 

(Korm. rendelet 23. § (3)). 

 

- Véleménynyilvánítás és állásfoglalás 

kialakítása a veszélyességi övezetben 

tervezett fejlesztésekről (Korm. rendelet 

23. § (4)). 

 

- A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság 

biztosítása feletti felügyelet gyakorlása 

során a polgármester figyelmének felhívása 

az előírt feladatok teljesítésére (Korm. 

rendelet 22. §). 
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évfolyam 5. szám. 

33. Varga Imre: A katasztrófák nem ismernek határokat, Katasztrófavédelem, XLV. 

Évfolyam10. szám. 

34. Hoffmann Imre – Varga Imre: A BM OKF kiemelt stratégiai célja a megelőzés, A BM 

OKF kiemelt stratégiai célja a megelőzés, Belügyi Szemle, 2004/7.-8.  

35. Varga Imre: A SEVESO II: irányelvhez kapcsolódó külső védelmi tervezés, 

Katasztrófavédelem, XLV. Évfolyam12. szám. 

Folyóiratok 

36. Szakál Béla, Kátai-Urbán Lajos: A veszélyes ipari létesítmények által készítendő 

biztonsági jelentésekről, Polgári védelem, 1999. február. 

37. Popelyák Pál, Kátai-Urbán Lajos: Ipari balesetek, határvízi károk – felelősség és 

kártérítés, Katasztrófavédelem, 2003. 8. szám. 

38. Popelyák Pál, Kátai-Urbán Lajos, Sándor Annamária: Változóban az ipari baleset-

megelőzés nemzetközi szabályozása 1-3. rész, Védelem, 2003. 2., 3., 4. számok. 

39. Popelyák Pál, Kátai-Urbán Lajos: Ipari balesetek, határvízi károk – felelősség és 

kártérítés, Katasztrófavédelem, 2003. 8. szám. 

40. Herendi Dezső: Egyéni védőeszköz-ellátás, Katasztrófavédelem, 2003.11. szám. 

41. Vass Gyula: A Seveso II. alkalmazása EU tagállamként, Katasztrófavédelem, 2003.12. 

szám. 

Katasztrófavédelmi/polgári védelmi jogszabályok  

42. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről 

és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről IV. fejezet: 

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai. 

43. 2/2001. (I. 17.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről. 

44. 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 

45. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 

végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet. 

46. 196/1996. (XII. 22.) Kormányrendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a 

polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól. 

47. 60/1997. (IV. 18.) az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság 

riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól. 
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48. 179/1999. (XII. 10.) Kormányrendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Törvény végrehajtásáról. 

49. 128/2001. (VII. 13.) Kormányrendelet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai 

Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, 

Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről. 

50. 114/1995. (IX. 27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi besorolásának 

szabályairól és a védelmi követelményekről. 

51. 55/1997 (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári 

védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, 

illetőleg alkalmazásának szabályairól. 

52. 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről. 

53. 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet a polgári védelmi tervezés rendszeréről és 

követelményeiről 

54. 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes 

szabályokról. 

55. 114/1998. (VI. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát 

Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni 

védelemről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 

56. 1999. évi CXII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a 

katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös 

segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről 

57. 150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén 

Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem 

terén létrehozott Egyezmény kihirdetéséről 

58. 212/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák 

Köztársaság Kormánya között katasztrófák esetén történő együttműködésről és 

kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről 

59. 2000. évi IX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a 

katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása 

érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 

Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 

További jogszabályok  

60. 42/2001. (XII. 23.) GM rendelet az MMBH veszélyes ipari üzemekre vonatkozó 

szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes 

tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről. 

61. 130/2000. (VII.11.) Korm. rendelet a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak 

védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről. 
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5. számú melléklet 

 

Az ipari baleset elhárítással összefüggő fogalom meghatározások 
 

Alsó 

küszöbértékű 

veszélyes üzem 

Ahol a jelenlévő veszélyes anyagok a 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket elérő 

mennyiségben vannak jelen, de mennyiségük nem éri el a felső 

küszöbértéket. 

Belső védelmi 

terv 

Katasztrófahelyzetek vagy a bekövetkezett katasztrófák esetén a 

létesítményeken belüli élet- és vagyonmentésre, a kimenekítésre, 

valamint a károk enyhítésére vonatkozó terv. 

Biztonsági 

elemzés 

Az üzemeltető által készített okmány, amely tartalmazza a veszélyes 

létesítmény üzemeltetőjének a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó 

általános célkitűzéseit, továbbá annak az irányítási, vezetési és műszaki 

eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja mind az ember, mind 

a környezet magas szintű védelmét. 

Biztonsági 

jelentés 

Az üzemeltető által készített dokumentum, mely annak bemutatására 

szolgál, hogy rendelkezik a jelentős baleseteket megelőző politikával és 

az annak végrehajtását szolgáló biztonsági, irányítási módszerrel, a 

jelentős baleseti veszélyeket beazonosította, a megelőzésükre a 

szükséges intézkedéseket megtette, kellő mértékű a létesítményeinek 

biztonsága, megbízhatósága. Rendelkezik működőképes belső 

vészhelyzeti tervekkel. A jelentés elegendő információt kell, hogy 

szolgáltasson a külső vészhelyzeti tervek elkészítéséhez, és hatósági, 

szakhatósági vélemények kialakításához. 

Dominó hatás A veszélyes létesítményben bekövetkező olyan baleset, amely a 

közelben lévő más veszélyes üzemre átterjedve a súlyos balesetek 

valószínűségét és lehetőségét megnöveli vagy a bekövetkezett baleset 

következményeit súlyosbítja. 

Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Felső 

küszöbértékű 

veszélyes üzem 

Ahol a veszélyes anyagok a 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet alapján meghatározható felső küszöbértéket elérő 

mennyiségben vannak jelen, illetve – az alkalmazott berendezésekre és 

eljárásokra figyelemmel, vagy a technológia irányíthatatlanná válása 

miatt – jelen lehetnek (továbbiakban együtt: jelen van). 

Katasztrófa A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg 

a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot 

vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely 

emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető 

ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon 

vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, 

elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre 

rendelt szervezetek előírt együttműködési, rendben történő védekezési 

lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az 

önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 

összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség 

igénybevételét igényli. 
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Kockázat Egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények 

között bekövetkező, egészséget, illetve környezetet károsító veszély 

megvalósulásának valószínűsége. 

Külső védelmi 

terv 

A veszélyes létesítmény környezetében élő lakosság mentése, az anyagi 

javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a 

végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a 

vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 

Rendkívüli 

esemény 

Veszélyes létesítményben bekövetkezhető vagy bekövetkezett, a 

rendeltetésszerű működésben, illetőleg a technológiai folyamatokban 

bekövetkezett olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást 

igényel, illetve magában hordozza a folyamat ellenőrizhetetlenné 

válását. 

Súlyos balesetek 

veszélyének 

azonosítása és 

kockázatuk 

elemzése 

Elemző tevékenység, amely során a veszélyes üzem tekintetében a 

súlyos baleset kialakulásának lehetőségei és azok bekövetkezésének 

valószínűsége határozható meg. 

Szakhatóság Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal. 

Üzemeltető Bármely gazdasági társaság, természetes vagy jogi személy, illetőleg 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki veszélyes 

létesítményt vagy veszélyes ipari üzemet működtet, illetve fenntart. 

Veszély Valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan 

körülmény, amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a 

környezetre. 

Veszélyes anyag Az 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtását szolgáló 2/2001. (I. 17.) 

Korm. rendelet meghatározott ismérveknek megfelelő, a rendelet 

mellékletében meghatározott és az ott megjelölt küszöbértéket (kritikus 

tömeget) elérő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, 

termék, melléktermék, maradék vagy köztes termékként jelen van, 

beleértve azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy 

baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek. 

Veszélyes 

anyagokkal 

kapcsolatos 

súlyos baleset 

Olyan mértékű veszélyes anyag kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással 

járó rendkívüli esemény, amely a veszélyes létesítmény üzemelése során 

befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely a létesítményen 

belül, azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti 

vagy károsítja az emberi egészséget, illetve a környezetet. 

Veszélyes ipari 

üzem 

Egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon területek egésze, ahol egy 

vagy több veszélyes létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó 

infrastruktúrát is - veszélyes anyagok vannak jelen a törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéknél 

nagyobb mennyiségben. 

Veszélyes 

létesítmény 

Olyan az üzemeltető irányítása alatt álló, területrész (gép, 

épülettechnológia) melyben veszélyes anyagok előállítása, 

felhasználása, szállítása vagy tárolása történik. Ebbe beleértendő a 

létesítményt kiszolgáló összes berendezés, szerkezet, csővezeték, 

gépezet, szerszámok, ipari vágány, kirakodó rakpart, lefejtő állomások, 

raktárak vagy hasonló szerkezetek a létesítmény céljait szolgáló helyhez 

kötött, vagy lebegő vízi létesítmények. 
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Veszélyes 

tevékenység 

Olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások 

felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása 

esetén tömeges méretekben veszélyezteti, illetve károsítja az emberi 

egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. 

Veszélyességi 

övezet 

A veszélyes tevékenység folytatása esetén bekövetkező súlyos baleset 

egészség-, illetve környezetkárosító hatásainak csökkentése érdekében a 

hatóság által kijelölt, a veszélyforrás jellegéhez igazodó terület; 

 


