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gyakorlat: 

1. A SEVESO III. irányelv célkitűzéseit és előírásai. A jogszabály hatálya alá tartozó veszélyes anyagok és a hozzátartozó 
küszöbértékek meghatározása. 

2. Az üzemazonosítási eljárás, és az ezzel kapcsolatos dokumentáció formai és tartalmi követelményei. 
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek küszöbérték szerinti besorolása, és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás. 

3. A katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjai. A katasztrófavédelmi bírság kiszabásának feltételei, 
és eljárási szabályai. 

4. A Súlyos Káresemény Elhárítási Terv, a Biztonsági Elemzés, a Biztonsági Jelentés, a Belső Védelmi Terv formai és tartalmi 
előírásai. Az iparbiztonsági hatósági ellenőrzések típusai, módszerei. 

5. A Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatok és Belső Védelmi Terv gyakorlatok követelményei, megszervezése és 
lebonyolítása. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és üzemzavarok kritériumai, és jelentési 
kötelezettségei. 

 Számonkérési módok: 
Érdemjegy 

 Kötelező irodalom: 

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
- 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
- 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás 

befizetéséről és visszatérítéséről 
- 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet 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 

 
Ajánlott irodalom: 
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és somagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról; 

- Szakál Béla-Cimer Zsolt-Kátai-Urbán Lajos-Vass Gyula: Iparbiztonság II. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek következményei és kockázatai 

- Lencsés András, Göttli Józsefné, Gallóné Krasznai Zsuzsanna: A nukleáris erőműveknél jelentkező EHS kérdések és azok 
kezelésének integrálása, digitális tananyag, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Debrecen, 2021. (elérhető: 
https://elearning.unideb.hu/) 
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