KIMUTATÁS
a súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló jogszabályi változásokról
2006. évi szabályozás
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2.

3.

4.
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2009. október 1-től hatályos
1999. évi LXXIV. törvény
30. § (1) Veszélyes ipari üzemre, veszélyes
30. § (1) Veszélyes ipari üzemre, veszélyes
létesítményre építési engedély, használatbavételi
létesítményre építési engedély, használatbavételi engedély,
engedély, továbbá veszélyes tevékenység
továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének
megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos
engedélyezése csak az Országos Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a IV. fejezet
Főigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság)
alkalmazásában: hatóság), a műszaki biztonsági szerv (a a katasztrófavédelmi engedélye alapján adható. Az
továbbiakban: szakhatóság) szakhatósági
engedély iránti kérelemhez az üzemeltetőnek csatolni kell
hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható. Az
a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés egy-egy
engedély iránti kérelemhez az üzemeltetőnek csatolni
példányát.
kell a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés egyegy példányát.
30/A. § (1) Amennyiben a biztonsági jelentés vagy
30/A. § (1) Ha a hatóság hatáskörébe tartozó eljárásban
biztonsági elemzés nem felel meg a külön
benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés nem
jogszabályban meghatározott követelményeknek, annak felel meg a jogszabályban meghatározott
a hatósághoz történő beérkezésétől számított negyvenöt
követelményeknek, annak a hatósághoz történő
napon belül a hatóság hiánypótlásra hívja fel az
beérkezésétől számított harmincöt munkanapon belül a
üzemeltetőt. A szakhatósági eljárásban a szakhatóság a
hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetőt.
megkereséstől számított harminc napon belül értesíti a
hatóságot a hiánypótlás szükségességéről.
30/A. (3) A hatóság és a szakhatóság a biztonsági
Nincs
jelentés vagy biztonsági elemzés valóságtartalmát
helyszíni szemle keretében is ellenőrizheti, ennek során
a tényállás tisztázása érdekében személyes adatokat
tartalmazó iratot, nyilvántartást vagy adatbázist
lefoglalhat.
31. §
31. §
(2) Az üzemeltető a hatóság számára köteles
(2) Az üzemeltető a hatóság számára köteles
haladéktalanul bejelenteni
haladéktalanul bejelenteni a veszélyes ipari üzem,
a) a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény
veszélyes létesítmény bezárását, valamint a veszélyes
bezárását,
tevékenység ideiglenes megszüntetését.
b) a veszélyes tevékenység ideiglenes
(3) Az üzemeltető köteles kérelmet benyújtani a
megszüntetését, valamint a veszélyes tevékenység
hatóságnak a veszélyes tevékenység ismételt folytatása, a
újbóli megkezdését,
működő veszélyes ipari üzem jelentős bővítése esetén,
c) a működő veszélyes ipari üzem jelentős bővítését
vagy ha a veszélyes létesítmény, tárolóberendezés vagy a
vagy ha a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény,
technológiai eljárás vagy az alkalmazott veszélyes anyagok
tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás, vagy az
jellege vagy fizikai tulajdonsága a biztonságra kihatóan
alkalmazott veszélyes anyagok jellege, vagy fizikai
lényegesen megváltozik.
tulajdonsága a biztonságra kihatóan lényegesen
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az
megváltozik.
új körülményekre vonatkozó biztonsági jelentést vagy
(3) A (2) bekezdés c) pont szerinti bejelentéshez
biztonsági elemzést.
csatolni kell az új körülményekre vonatkozó biztonsági
(5) A veszélyes tevékenység egészét, illetőleg a
jelentést vagy biztonsági elemzést.
védekezés belső (létesítményi) rendszerét érintő jelentős
(4) A veszélyes tevékenység egészét, illetőleg a
változtatás esetén új biztonsági jelentést, illetőleg
védekezés belső (létesítményi) rendszerét érintő jelentős biztonsági elemzést kell készíteni vagy a meglévőket ki
változtatás esetén új biztonsági jelentést, illetőleg
kell egészíteni, amelyeket a veszélyes tevékenység
biztonsági elemzést kell készíteni vagy a meglévőt ki
megkezdése előtt a kérelemmel együtt meg kell küldeni a
kell egészíteni, amelyet a veszélyes tevékenység
hatóságnak. Ha a hatóság a kérelmet elutasítja, a
megkezdése előtt a kérelemmel együtt meg kell küldeni megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhető meg,
a hatóságnak. Ha a hatóság a kérelmet elutasítja, a
vagy a veszélyes tevékenység nem folytatható.
megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhető
meg.

Megállapította:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló
2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló
2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet
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1999. évi LXXIV. törvény
32. § (3) A biztonsági elemzést, működő veszélyes
32. § (3) A biztonsági elemzést, működő veszélyes ipari
ipari üzem esetén a külön jogszabályban meghatározott
üzem esetén a külön jogszabályban meghatározott
időszakonként, de legalább ötévenként az üzemeltető
időszakonként, de legalább ötévenként az üzemeltető
felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. A
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. Az üzemeltető
felülvizsgálat eredményét, illetve a módosított
kérelmet nyújt be a hatósághoz az engedély
biztonsági elemzést a hatóság részére megküldi. A
meghosszabbítása iránt. A kérelemhez csatolni kell a
hatóság a biztonsági elemzés alapján dönt az engedély
felülvizsgálat eredményét és - módosítása esetén - a
meghosszabbításáról, illetve annak feltételeiről.
módosított biztonsági elemzést. A hatóság a biztonsági
elemzés alapján dönt az engedély meghosszabbításáról. A
hatóság az engedély meghosszabbítását
kormányrendeletben meghatározott feltételekhez kötheti.
38/A. § A hatóság a veszélyes anyagokkal
38/A. § A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, valamint a
súlyos balesetek megelőzése, valamint a jogszabályban,
jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt
illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek
kötelezettségek teljesülése érdekében a külön
teljesülése érdekében a külön jogszabályban meghatározott
jogszabályban meghatározott gyakorisággal hatósági
gyakorisággal hatósági ellenőrzést tart. A helyszíni
ellenőrzést tart. A helyszíni ellenőrzésről készült
ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a hatóság az
jegyzőkönyvet a hatóság az üzemeltető számára az
üzemeltető számára az ellenőrzés időpontjától számított
ellenőrzés időpontjától számított harminc napon belül
huszonkét munkanapon belül megküldi.
megküldi.

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet
2006. évi szabályozás
2009. október 1-től hatályos
4. § Az e rendeletben szabályozott eljárásra a
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott eljárásra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait
törvény szabályait kell alkalmazni. Az ügyintézési
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozat
határidő és a szakhatósági állásfoglalás kialakításának
meghozatalára és a szakhatósági eljárásra is kilencven
határideje is 65 munkanap.
nap áll rendelkezésre.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a
továbbiakban: hatóság) a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való
védekezés engedélyezési eljárásaiban a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú
döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható. A fellebbezést a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter bírálja el.
4/A. § A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságnak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés
engedélyezési eljárásaiban - az 5. melléklet 1. pont 1.3.
alpontjában meghatározott szakkérdésben - a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt (a továbbiakban:
szakhatóság) szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban
hozott határozatot az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel is közölni
kell.
4/B. § A szakhatóság felügyeleti tevékenysége
keretében ellenőrzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés
engedélyezési és felügyeleti eljárásaiban az 5. melléklet 1.
2
pont 1.3. alpontjában meghatározottak teljesülését.
12. § (1) A hatóság és a szakhatóság - előre
12. § (1) A hatóság - előre meghatározott terv szerint - a
meghatározott terv szerint - a felső küszöbértékű
felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket legalább
veszélyes ipari üzemeket legalább évente, az alsó
évente, az alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket
küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket legalább
legalább kétévente egyszer a biztonsági irányítási
kétévente egyszer a biztonsági irányítási rendszerre,
rendszerre, illetve irányítási rendszerre is kiterjedően
illetve irányítási rendszerre is kiterjedően ellenőrzi. A
ellenőrzi.
szakhatóság az észrevételeit az ellenőrzést követő húsz
napon belül küldi meg a hatóságnak. A hatóság a
szakhatóság véleményét is tartalmazó jegyzőkönyvet
készít az ellenőrzésről.
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Megállapította: a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (11) bekezdése
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18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet
2006. évi szabályozás
2009. október 1-től hatályos
19. § (1) A Kat. 36. § (1) bekezdése szerinti
19. § (1) A Kat. 36. § (1) bekezdése szerinti
engedélykérelem esetén a veszélyes ipari üzem
engedélykérelem esetén a veszélyes ipari üzem telepítési
telepítési helye szerint illetékes polgármester a
helye szerint illetékes polgármester a biztonsági jelentés,
biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés
illetve a biztonsági elemzés közzétételének lezárását
közzétételének lezárását követő tíz napon belül
követő tíz munkanapon belül köteles közmeghallgatást
nyilvános meghallgatást tart.
tartani.
(2) A polgármester a nyilvános meghallgatásra
(2) A polgármester a közmeghallgatásra meghívja az
meghívja az érintett települések polgármestereit, az
érintett települések polgármestereit, az üzemeltetőt, a
üzemeltetőt, a hatóságot, a szakhatóságot, valamint a 8.
hatóságot, a szakhatóságot, valamint a 8. § (3)
§ (3) bekezdésében felsorolt hatóságokat, és az érintett - bekezdésében felsorolt hatóságokat és az érintett részvételi szándékukat előzetesen bejelentő - társadalmi részvételi szándékukat előzetesen bejelentő - társadalmi
szervezeteket, továbbá a veszélyeztetett településen
szervezeteket, továbbá a veszélyeztetett településen
elhelyezkedő katonai létesítmény képviselőjét is.
elhelyezkedő katonai létesítmény képviselőjét is.
(3) A nyilvános meghallgatáson elhangzottakról a
(3) A közmeghallgatáson elhangzottakról a
polgármester jegyzőkönyvet készít, amit a
polgármester jegyzőkönyvet készít, amelyet a
meghallgatást követő nyolc napon belül a hatóságnak
közmeghallgatást követő nyolc munkanapon belül a
megküld. A hatóság a jegyzőkönyvben foglaltakat a
hatóságnak megküld. A hatóság a jegyzőkönyvben
döntésének meghozatalakor mérlegeli.
foglaltakat a döntésének meghozatalakor mérlegeli.
(4) A nyilvános meghallgatás - amennyiben lehetséges a külön jogszabály szerint szervezett közmeghallgatás
keretében is megtartható.
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