TÉMAKÖRÖK
a Seveso Szakértői Csoport 2009. II. félévi Értekezletére
Göd, 2009. november 19-20.
NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK
Jogi szabályozást érintő kérdések (javaslatok) megtárgyalása, hatósági és szakhatósági
tájékoztatók

1. OKF Dr. Kátai-Urbán Lajos
Seveso II. Irányelv módosítása (külön előadás szerint)
2. MAVESZ MAGYOSZ
Szakhatósági szerepkör törlése, a feladatok áthelyezése az OKF-hez
Agócs Bertalan: Total Hungaria kft. PB Gázipari Szövetség nevében
Mikortól vonják össze a szakhatóság és hatóság munkáját egy szervezetbe, hogyan fog
működni az új rendszer?
3. MAVESZ MAGYOSZ
Seveso Irányelv módosítása
4. MAVESZ MAGYOSZ
Alsó és felső küszöbös üzemek
5.
Agócs Bertalan: Total Hungaria kft. PB Gázipari Szövetség nevében
Kapunk-e hamarosan OKF iránymutatást, kézikönyvet arról, hogy hogyan kell megújítani a
biztonsági jelentéseket az ötéves ciklus lejárta után?
6.
MAVESZ MAGYOSZ
A súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló jogszabályi változásokból fakadó,
szakmailag indokolatlan szigorítások hatásának enyhítése.
- veszélyes tevékenység ismételt folytatása
- biztonságra kiható lényeges változás (létesítmény, tároló berendezés, technológia,
veszélyes anyag)
7.
MAVESZ MAGYOSZ
Integrált hatósági szemlélet érvényesítése a SEVESO követelmények értékelésénél.
8.
MAVESZ MAGYOSZ
Az éves/kétéves hatósági/szakhatósági ellenőrzés ésszerűsítése
9.
Dr. Sárosi György Logisztikai Egyesület képviseletében
Logisztikai raktárbázisok szabályozása
A vegyi anyagokkal foglalkozó logisztikai raktárbázisok egyik rendeltetése csökkenteni a termelő
üzemekben jelen levő veszélyes anyagok mennyiségét és így azok kockázatát.
Nem érthető tehát hogy, miért szigorúbbak az ilyen kockázatcsökkentő bázisokkal szembeni
elvárások, és miért nincs összhang a követelmények és a veszélyek között.
Az elvárások területén különbségek találhatók továbbá az új és a meglévő bázisok között is.
Kérdés: számíthatunk-e a szabályozási viszonyok átláthatóságának növelésére és egységesítésére,
fontosabb követelmények jogszabályi rögzítésére?

NOVEMBER 20. PÉNTEK
Szabályozás módszertani kérdéseinek egyeztetése, hatósági és szakhatósági tájékoztatók

1.
OKF Szilágyi Eszter
GHS és a Seveso II. Irányelv I. sz. melléklete - EU Hatástanulmány előzetes eredményeinek
ismertetése (Külön előadás szerint)
2. MAVESZ MAGYOSZ
Hatósági közreműködés a kockázati görbék és a területfejlesztési zónák meghatározásában
3. MAVESZ MAGYOSZ
Hatósági ellenőrzés
4.
Dr. Sárosi György Logisztikai Egyesület nevében
Mikor vizsgálják felül az illetékesek az OKF honlapján lévő logisztikai raktárbázisokkal
kapcsolatos állásfoglalást, így a jelentős módosításra (bővítésre), az átlagos összegképletre,
vagy pl.: a "warehouse modell" alkalmazására vonatkozó állásfoglalás mikor várható?
5.
Prof. Dr. Szakál Béla, Szent István Egyetem
Raktárbázisokhoz tartozóan a hatósági ellenőrzés rendje és tartalma.
Mit kell prezentálnia az üzemeltetőnek az OKF felé?
6.
Kelemen István CK Trikolor Kft.
Aeroszolos termék raktárak:
- aeroszolos termékek heteroatom tartalmára vonatkozó adatok elfogadhatósága és
figyelembevétele a biztonsági dokumentációban (csak termékcsoport szintű információk állnak
rendelkezésre).
- a raktárban annak ellenére nem azonosítható súlyos baleset, hogy a jelenlévő veszélyes anyagok
összegzett mennyisége akár küszöb értéket meghaladó is lehet. Ebben a kérdésben hatóságiüzemeltetői konszenzus kialakítása kedvező lenne.
7.
Dr. Czakó Sándor CK Trikolor Kft.
Raktárbázisok esetén az anyagleltár mennyiségi növekedésének aspektusai. A mennyiségi
növekedés nem minden esetben jelenti közvetlenül a kockázat növekedését, mivel az elégő anyag
csak töredéke a raktárban tárolt anyagmennyiségnek.
8.
Dr. Sárosi György Logisztikai Egyesület nevében
Mi a helyzet Kosmos állásfoglalással?
Kozmetikai és háztartási vegyipari termékek esetében nem rendelkezünk biztonsági adatlappal.
Elégséges-e ebben az esetben a veszély jelzés alapján azonosítani a termékeket.

Összeállította a beérkezett javaslatok alapján:
Bp. 2009. november 18.
Dr. Kátai-Urbán Lajos OKF
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