Soros/soron kívüli felülvizsgálatok

1. Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soros és soron kívüli felülvizsgálata
elbírálása
1.1. Eljáró hatóság
Az eljárásban az elsőfokú hatóság a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság, a
felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő sommás
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, a felülvizsgálati eljárás során benyújtott biztonsági
elemzés, biztonsági jelentés elbírálására 70 nap. A hatósági eljárásban szakhatósági
közreműködés nincs az eljárás kérelemre indul. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles
az ügyfél kezdeményezése esetén, melynek összegét külön jogszabály határozza meg és az
ügyfél kérelemének beadása előtt be kell fizetni.
1.2. Eljárás rendje
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, valamint az igazgatási szolgáltatási díj
vonatkozásában a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági
eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról,
igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről,
valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról 51/2011. (XII.21.) szóló BM rendelet
szabályozza a felülvizsgálati eljárást.
A biztonsági elemzést és jelentést, működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem esetén a
jogszabályban meghatározott esetekben, de legalább ötévenként az üzemeltető felülvizsgálja,
és szükség szerint módosítja. A felülvizsgálat eredményét, illetve a módosított biztonsági
elemzést vagy jelentést a hatóság részére megküldi. A hatóság a megküldött biztonsági elemzés
vagy jelentés alapján dönt az engedély meghosszabbításáról, illetve annak feltételeiről.
A biztonsági jelentés, a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatát mind a hatóság, mind
az üzemeltető kezdeményezheti.
A biztonsági jelentést, a biztonsági elemzést az alábbi esetekben soron kívül felül kell vizsgálni:
• a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben olyan változások történtek, amelynek a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi
rendszert érintő hatása van,
• a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos
üzemzavarok értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új
információk állnak az üzemeltető rendelkezésére,
• a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek
erre okot adnak,
• veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése esetén.
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének vagy a biztonsági
elemzésének elfogadásától számított öt éven belül, azt követően ötévente végrehajtandó (a
továbbiakban: soros), vagy soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az üzemeltető
a hatóság területi szervének soros felülvizsgálat, vagy az általa kezdeményezett soron kívüli
felülvizsgálat esetében haladéktalanul, a hatóság által kezdeményezett soron kívül

felülvizsgálat esetében a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi. Ha a
felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése szerint a biztonsági jelentést, a biztonsági
elemzést módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, jelentős tartalmi
módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági jelentést,
biztonsági elemzést az üzemeltető a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül
megküldi a hatóság részére.
1.2.1. Az ügyfél által biztosított iratok
Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem soros vagy soron kivüli
felülvizsgálatának elvégzéséről felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet megküld a hatóság
részére és a jegyzőkönyvön túl az alábbiakat is meg kell küldenie:
• a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét és aláírását, és
• a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, címét, elérhetőségét és aláírását.
• az ügyben eljáró meghatalmazott személy részére szóló meghatalmazást,
• a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas iratot, és
• az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését hitelt érdemlően bizonyító iratot.
Az igazgatási szolgáltatási díj külön jogszabályban meghatározott összegét a kérelem beadása
előtt be kell fizetni.
1.2.2. Hiánypótlás
Ha a hatóság hatáskörébe tartozó eljárásban benyújtott felülvizsgálati jegyzőkönyv vagy
biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés nem felel meg a jogszabályban meghatározott
követelményeknek, abban az esetben a hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetőt.
A végzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti formai
és tartalmi követelményeknek felel meg, így többek között tartalmazza:
• a hiánypótlás jogszabályokon alapuló indokolását,
• a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Amennyiben az üzemeltető nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemre vonatkozó biztonsági jelentéssel vagy biztonsági elemzéssel, felülvizsgálati
jegyzőkönyvvel kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak és a biztonsági jelentésben vagy
biztonsági elemzésben a biztonságos üzemeltetést bizonyítani nem tudja, akkor abban az
esetben az üzemeltető kérelmét elutasítja, és a hatóság a veszélyes tevékenység végzését
korlátozhatja vagy felfüggesztheti.
1.2.3. Helyszíni szemle
A hatóság a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát a hatóság helyszíni vizsgálattal
ellenőrzi, és az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet.
A helyszíni szemlén tapasztaltakról a hatóság szakemberei jegyzőkönyvet vesznek fel.
1.2.4. Hatósági engedély kiadása
A hatóság az alábbi esetekben dönt a katasztrófavédelmi engedély meghosszabbításáról:
• a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv alapján a biztonsági jelentésben, biztonsági
elemzésben érdemi változás nem történt, a hatóság elfogadja a jegyzőkönyvet.
• ha a felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése szerint a biztonsági jelentést, a
biztonsági elemzést módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét,
jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
biztonsági jelentést, biztonsági elemzést az üzemeltető a hatóság határozatában
meghatározott határidőn belül megküldi a hatóságnak.

ha a benyújtott biztonsági elemzés, biztonsági jelentés a vonatkozó törvényben és a
kormányrendeletben foglalt tartalmi, formai követelményeknek és engedélyezési
kritériumoknak megfelel.
• a hiánypótlási eljárást követően válik alkalmassá a katasztrófavédelmi engedély
kiadására.
A felülvizsgálati eljárás lezárása során a hatóság a végleges katasztrófavédelmi engedélyét
közli a veszélyeztetett települések polgármestereivel, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatósággal a
fővárosban a főpolgármesterrel, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye
szerint illetékes helyi, megyei védelmi bizottság elnökével közli.
•

2. Belső védelmi terv soros és soron kívüli felülvizsgálata elbírálása
2.1. Eljáró hatóság
Az eljárásban az elsőfokú hatóság a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság. A
felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú
sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, a módosított belső védelmi terv elbírálására
vonatkozó ügyintézési határidő 60 nap, a hatósági eljárásban szakhatósági közreműködés nincs
az eljárás kérelemre indul. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles az ügyfél
kezdeményezése esetén, melynek összegét külön jogszabály határozza meg és az ügyfél
kérelemének beadása előtt be kell fizetni.
.
2.2. Eljárás rendje
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, valamint az igazgatási szolgáltatási díj
vonatkozásában a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági
eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról,
igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről,
valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról 51/2011. (XII.21.) szóló BM rendelet
szabályozza a felülvizsgálati eljárást.
A belső védelmi terv a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés melléklete, elkészítésére
ezekkel egy időben kerül sor.
Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát a biztonsági jelentés vagy a biztonsági
elemzés elfogadásától számított három éven belül, azt követően háromévenként, továbbá a
biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés soros és soron kívüli felülvizsgálata esetén
elvégzi.
A belső védelmi terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az
üzemeltető a hatóságnak soros felülvizsgálat esetében, vagy az általa kezdeményezett soron
kívüli felülvizsgálat esetében haladéktalanul, a hatóság által kezdeményezett soron kívül
felülvizsgálat esetében a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi. Ha a
felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése szerint a belső védelmi tervet módosítani
szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, jelentős tartalmi módosítás esetében a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt belső védelmi tervet az üzemeltető a hatóság
határozatában meghatározott határidőn belül megküldi a hatóságnak.
2.2.1. Az ügyfél által biztosított iratok

Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső védelmi tervének soros vagy
soron kívüli felülvizsgálatáról készült felülvizsgálati jegyzőkönyvet megküldi a hatóság részére
és a jegyzőkönyvön túl az alábbiakat is meg kell küldenie:
• a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét és aláírását, és
• a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, címét, elérhetőségét és aláírását.
• az ügyben eljáró meghatalmazott személy részére szóló meghatalmazást,
• a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas iratot, és
• az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését hitelt érdemlően bizonyító iratot.
Az igazgatási szolgáltatási díj külön jogszabályban meghatározott összegét a kérelem beadása
előtt be kell fizetni.
2.2.2. Hiánypótlás
Ha a hatóság hatáskörébe tartozó eljárásban benyújtott felülvizsgálati jegyzőkönyv vagy a belső
védelmi terv nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, abban az
esetben a hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetőt.
A végzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti formai
és tartalmi követelményeknek felel meg, így többek között tartalmazza:
• a hiánypótlás jogszabályokon alapuló indokolását,
• a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Amennyiben az üzemeltető nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemre vonatkozó belső védelmi terv vagy felülvizsgálati jegyzőkönyvvel
kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak, akkor abban az esetben az üzemeltető kérelmét elutasítja,
és a hatóság a veszélyes tevékenység végzését korlátozhatja vagy felfüggesztheti.
2.2.3. Helyszíni szemle
A hatóság a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát a hatóság helyszíni vizsgálattal
ellenőrzi, és az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet.
A helyszíni szemlén tapasztaltakról a hatóság szakemberei jegyzőkönyvet vesznek fel.
2.2.4. Hatósági engedély kiadása
A hatóság az alábbi esetekben dönt a belső védelmi terv elfogadásáról:
• a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv alapján a belső védelmi tervben érdemi változás
nem történt, a hatóság elfogadja a jegyzőkönyvet.
• ha a felülvizsgálat eredményeképpen a hatóság döntése szerint a belső védelmi tervet
módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, jelentős tartalmi
módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt belső védelmi tervet
az üzemeltető a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül megküldi a
hatóságnak.
• ha a benyújtott belső védelmi terv a vonatkozó jogszabályoknak foglalt
követelményeknek megfelel.
• a hiánypótlást követően válik alkalmassá a katasztrófavédelmi engedély kiadására.
A hatóság a belső védelmi terv elfogadását határozatban közli és az üzemeltetőnek küldi meg.

