Jogkövetkezmények alkalmazása
1. Katasztrófavédelmi bírság
1.1. Eljáró hatóság
A katasztrófavédelmi bírságolási eljárásban az elsőfokú hatóság a megyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi igazgatóság, a bírságolási eljárás ügyintézési ideje 21 nap, a hatósági
eljárásban szakhatósági közreműködés nincs. A bírságolási eljárást a hatóság kezdeményezi,
melynek megindításáról az ügyfelet tájékoztatja.
1.2. Eljárás rendje
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi
hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
szabályozza a katasztrófavédelmi bírságolási eljárást.
A vonatkozó törvény hatálya alá tartozó veszélyes üzemre vonatkozóan több bírságolási eljárás
is lefolytatásra kerülhet ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén.
A bírság összegét meghatározásánál a bírságrendeletből a nevesített bírságtételek
bírságösszegeit egy adott veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem
esetében – egy bírságolási eljárásban – a hatóság összesíti. Amennyiben az így kapott összesített
összeg meghaladja az 5.000.000 forintot, a befizetendő és behajtható összeg akkor is csak a
jogszabály szerinti maximum 5.000.000 forint lehet.
A Bírságrendeletben foglalt szabálytalanságok esetében a katasztrófavédelmi bírság kiszabása
kötelező, vagyis azok elkövetése esetén az üzemeltetőt már az első alkalommal bírsággal sújtja
a hatóság. Más esetekben feltüntetett szabálytalanságok esetén a hatóság a figyelmeztetés
jogintézményét alkalmazza.
Katasztrófavédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást a hatóság akkor kezdeményezheti, ha
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a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, illetve küszöbérték alatti üzem
katasztrófavédelmi engedély nélkül üzemel,
a hatósági döntésekben szereplő előírásokat az üzemeltető nem hajtotta végre,
nem tartotta be a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit. Ilyen kötelezettség
többek között a biztonsági elemzés, biztonsági jelentés benyújtásnak elmulasztása;
a belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv benyújtásának elmaradása;
a határidők be nem tartása; a hatóság döntésében szereplő műszaki, technológiai,
beruházási, karbantartási előírás elmulasztása,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali
bejelentésének elmulasztása,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés
határidőre történő benyújtásának elmulasztása,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési,
elhárítási és helyreállító intézkedések elmulasztása.

A hatóság nyilvántartást vezet a kiszabott katasztrófavédelmi bírságokról, és a bírságok
befizetését nyomon követi és ellenőrzi. Amennyiben a bírság megfizetésének határideje lejár,

intézkedik annak adók módjára történő behajtásáról, melynek érdekében felkeresi a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező adóhatóságot. Amennyiben ezen eljárás során a bírság összegét
mégis átutalja az üzemeltető, illetve igazolta annak tényét, akkor a hatóság 8 napon belül
intézkedik az adóhatóságnál folyó végrehajtási eljárás megszüntetéséről.
Bírságolási eljárás vagy a bírságolási eljárás megszüntetése. A hatóság az eljárást megszüntető
végzéssel zárja amennyiben nem megalapozott a szabálysértés ténye, amennyiben
megalapozott határozatban bírságot szab ki.
A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról szóló hatósági határozatnak tartalmaznia kell:
a) a jogsértést elkövető üzem nevét, címét,
b) a jogsértés tényét,
c) a bírságtételeket és a bírság teljes összegét,
d) az előirányzat-felhasználási keretszámlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni
kell, továbbá
e) a teljesítés határidejét és azt, hogy
f) a fizetés teljesítéséről szóló igazolást a hatóság részére 8 napon belül meg kell
küldeni.
A hatóság az üzemeltető kérelmére a végzéssel engedélyezheti a részletfizetést, de bármely
részlet késedelmes fizetése a tejes összeg azonnal megfizetésének kötelezettségét vonja maga
után.

2. Veszélyes tevékenység korlátozása
2.1. Eljáró hatóság
A katasztrófavédelmi szankcionálási eljárásban az elsőfokú hatóság a megyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi igazgatóság.
2.2. Eljárás rendje
A hatóság az üzemeltetőt megfelelő határidő megjelölésével kötelezheti a törvényben és a
végrehajtási rendeletekben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek teljesítésére, vagy ha a
biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos baleset megelőzéséhez és elhárításához szükséges intézkedések megtételére. A hatóság
az előírt kötelezettség vagy intézkedés megtételéig a veszélyes tevékenység folytatásának
felfüggesztését rendelheti el.
Amennyiben az üzemeltető a biztonságos működéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti
és a biztonságos üzemeltetés feltételeiben súlyos hiányosság jelentkezik, akkor a hatóság az
engedély visszavonásával a veszélyes tevékenység folytatását megtilthatja, illetve a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben jelen lévő veszélyes anyagok
mennyiségének alsó küszöbérték negyede alá csökkentésével korlátozza tevékenységét.
A hatóság a következőket rendelheti el hatósági felhívásban, döntésben az üzemeltető
költségére, veszélyére:
•

rendőrség közreműködésével – külön jogszabály szerint – a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemben foglalkoztatott vagy annak területén lévő személyeknek a
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területére történő belépésének, illetve az otttartózkodásának megtiltását, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes
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anyagokkal foglalkozó létesítmény helyiségeinek lezárását és ennek hatósági
pecséttel történő hitelesítését,
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó
létesítmény biztonsági őrzését,
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, veszélyes anyagokkal foglalkozó
létesítményben található veszélyes anyagok, eszközök
elszállítását,
környezetvédelmi szabályok szerinti megsemmisítését,
veszélyeztető jellegük megszüntetését.

