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1999. évi LXXIV. törvény 

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl 

Az Országgyőlés az Alkotmányból, a nemzetközi egyezményekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, 
valamint az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztetı természeti és 
civilizációs katasztrófák megelızése és károsító hatásai elleni védekezés egységes irányítási rendszerének 
kialakítása és mőködtetése, továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta területeken 
alkalmazható szabályok bevezetése céljából a következı törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 

Általános szabályok 

1. § (1) A katasztrófák megelızése és az ellenük való védekezés (a továbbiakban: katasztrófavédelem) 
nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. 

(2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévı 
katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy 
közremőködjön a katasztrófavédelemben. 

2. § (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a 
különbözı védekezési rendszerek mőködésének összehangolásával, valamint a polgári védelemrıl szóló 
1996. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Pvt.) alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tőzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a 
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az állami meteorológiai szolgálat, 
az állami mentıszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevı társadalmi 
szervezetek, valamint a civil és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti 
katasztrófák esetén annak okozója és elıidézıje, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban 
együtt: katasztrófavédelemben részt vevık) bevonásával, illetve közremőködésével kell biztosítani. 

(2) A katasztrófavédelemben részt vevık feladataikat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e 
törvény alapján, illetıleg a polgári védelmi kötelezettség keretében látják el. 

Értelmezı rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában: 
a) Belsı védelmi terv: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelızését, a 

balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, 
riasztási, felkészítési feladatok veszélyes ipari üzemen, veszélyes létesítményen belüli végrehajtásának 
rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetıi okmány. 

b) Biztonsági elemzés: az üzemeltetı által készített dokumentum, amely tartalmazza a veszélyes ipari 
üzem üzemeltetıjének a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelızésére vonatkozó 
általános célkitőzéseit, továbbá annak az irányítási, vezetési és mőszaki eszközrendszernek a bemutatását, 
amely biztosítja mind az ember, mind a környezet magas szintő védelmét, valamint annak bizonyítását, hogy 
az üzemeltetı a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket azonosította, illetıleg a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte. A dokumentumnak 
elegendı információt kell szolgáltatnia a hatósági döntés és szakhatósági közremőködés esetén a 
szakhatósági állásfoglalás kialakításához. 

c) Biztonsági jelentés: az üzemeltetı által készített dokumentum, amely annak bizonyítására szolgál, 
hogy rendelkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket megelızı politikával és az annak 
végrehajtását szolgáló biztonsági irányítási rendszerrel, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti 



veszélyeket azonosította, illetıleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte 
és értékelte, a megelızésükre a szükséges intézkedéseket megtette, kellı mértékő a létesítményeinek 
biztonsága, megbízhatósága. Rendelkezik mőködıképes belsı védelmi tervvel. A jelentésnek elegendı 
információt kell szolgáltatnia a külsı védelmi tervek elkészítéséhez és a hatósági döntés és szakhatósági 
közremőködés esetén a szakhatósági állásfoglalás kialakításához. 

d) Nemzetközi segítségnyújtás: külföldi államoknak az ENSZ-hez, a NATO-hoz, illetıleg nemzetközi 
szerzıdés alapján a Kormányhoz közvetlenül továbbított, illetve a regionális határmenti egyezmények 
segítségnyújtási igénye alapján katasztrófák következményeinek felszámolásához nyújtott anyagok és 
információk átadása, illetve a mentéshez és a katasztrófa következményeinek a felszámolásához kiküldött 
eszközök és személyi állomány biztosítása. 

e) Katasztrófa: a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetıleg a minısített 
helyzetek kihirdetését el nem érı mértékő olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredető, tőz 
okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvetı ellátását, a természeti 
környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár 
megelızése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek elıírt 
együttmőködési rendben történı védekezési lehetıségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az 
önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttmőködését, illetve 
nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 

f) Katasztrófahelyzet: olyan mértékő katasztrófaveszély, illetıleg bekövetkezett katasztrófa, amikor az 
arra felhatalmazott állami szerv vezetıje a katasztrófa veszélyének, bekövetkezésének tényét megállapította, 
és a szükséges intézkedéseket elrendelte. 

g) Katasztrófavédelmi terv: a katasztrófa veszélye, illetve a katasztrófa esetére a mentésre, valamint a 
károk enyhítésére vonatkozó rendszabályok bevezetésére és a katasztrófavédelemben részt vevık feladataira 
vonatkozó terv. 

h) Katasztrófasegély: a katasztrófák következményeinek felszámolása érdekében a katasztrófa sújtotta 
területen az alapvetı életfeltételeknek a központi költségvetésben létrehozott tartalékából történı biztosítása. 

i) Katasztrófa sújtotta terület: az a terület, ahol a katasztrófa károsító hatása érvényesül, és ezt a Kormány 
kinyilvánítja. 

j) Katasztrófavédelem: a különbözı katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, 
összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, mőködtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és 
ellenırzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelızését, közvetlen 
veszélyek elhárítását, az elıidézı okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és 
anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvetı életfeltételek biztosítását, valamint a 
mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. 

k) Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot (pl. természeti, biológiai eredető, tőz okozta), amely 
közvetlenül és súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot, ha 
okszerően lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínőségével. 

l) Katasztrófaveszélyes tevékenység: olyan emberi cselekvés vagy mulasztás, amely katasztrófát vagy 
annak közvetlen veszélyét idézheti elı. 

m) Kockázat: egy adott területen adott idıtartamon belül, meghatározott körülmények között jelentkezı 
egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínősége. 

n) Külsı védelmi terv: a veszélyes létesítmény környezetében élı lakosság mentése, az anyagi javakban, a 
környezetben bekövetkezı károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a 
végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 

o) Megelızés: minden olyan tevékenység vagy rendszabály alkalmazása, amely a katasztrófát elıidézı 
okokat megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínőségét a lehetı legkisebbre 
korlátozza. 

ö) Mőködı veszélyes ipari üzem jelentıs bıvítése: a veszélyes ipari üzemben jelen lévı veszélyes anyagok 
tervezett mennyisége a legutóbb beadott biztonsági jelentésben, illetve biztonsági elemzésben meghatározott 
mennyiséget legalább 25%-kal meghaladja. 

p) Rendkívüli esemény: a veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerő mőködés során, illetıleg a 
technológiai folyamatokban bekövetkezı olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és 
magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetıségét. 

q) Védendı adat: az üzemeltetı által meghatározott üzleti titok, illetıleg az üzem külsı támadás elleni 
biztonságára vonatkozó lényeges adat. 

r) Súlyos káresemény: az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan 
veszélyeztetı vagy károsító olyan esemény, amelynek következményei az erre szervezett erıkkel 
elháríthatók, felszámolhatók és nem igénylik a katasztrófa esetére vonatkozó különleges intézkedések 
bevezetését. 



s) Üzemeltetı: bármely természetes vagy jogi személy, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet, aki vagy amely veszélyes ipari üzemet vagy veszélyes létesítményt mőködtet vagy alapszabály, 
alapító okirat, illetve szerzıdés alapján döntı befolyást gyakorol a veszélyes ipari üzem mőködésére. 

t) Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, amely káros 
hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. 

u) Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek 
megfelelı anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy 
köztes termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekrıl feltételezhetı, hogy egy baleset 
bekövetkezésekor létrejöhetnek. 

ü) Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleset lehetséges 
következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes ipari üzem környezetében a hatóság által kijelölt, az 
egyéni sérülés kockázatához igazodó terület. 

v) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékő veszélyes anyag kibocsátásával, tőzzel 
vagy robbanással járó rendkívüli esemény, amely a veszélyes ipari üzem mőködése során befolyásolhatatlan 
folyamatként megy végbe és amely az üzemen belül, illetıleg azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan 
súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetıleg a környezetet. 

w) Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltetı irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több 
veszélyes létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is - veszélyes anyagok vannak 
jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérı mennyiségben 
(tekintet nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezıgazdasági vagy egyéb besorolására). 

x) Veszélyes létesítmény: olyan, a veszélyes ipari üzem területén lévı technológiai, illetıleg 
termelésszervezési okokból elkülönülı területrész, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai 
rendszerben) veszélyes anyagok elıállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik. Magában foglal 
minden olyan felszerelést, szerkezetet, csıvezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, kikötıt, a 
létesítményt szolgáló rakpartot, kikötıgátat, raktárt vagy hasonló - úszó vagy egyéb - felépítményt, amely a 
létesítmény mőködéséhez szükséges. 

y) Veszélyes tevékenység: olyan ipari, biológiai (mezıgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával 
végzett tevékenység, amely ellenırizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyezteti, illetve 
károsítja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. 

z) Veszélyhelyzet: a Pvt. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott helyzet. 
zs) Dominóhatás: a veszélyes létesítményben bekövetkezı olyan baleset, amely a közelben lévı más, 

veszélyes ipari üzemre átterjedve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínőségét és 
lehetıségét megnöveli vagy a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 
következményeit súlyosbítja. 

A törvény alkalmazási köre 

4. § (1) E törvényt kell alkalmazni a katasztrófahelyzetben, illetve a katasztrófa megelızése érdekében 
(beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést is) a Magyar Köztársaság 
területén végzett katasztrófaveszélyes tevékenységre, továbbá akkor, ha a katasztrófa károsító hatása ellen a 
Magyar Köztársaság területén védekezés szükséges. 

(2) A törvény IV. fejezetének hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén mőködı, veszélyes ipari 
üzemekre és veszélyes létesítményekre, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelızésében, az ellenük való védekezésben érintett közigazgatási szervekre és gazdálkodó szervezetekre, 
helyi önkormányzatokra, természetes személyekre. 

(3) A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki: 
a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében az atomenergia alkalmazásával 

összefüggésben meghatározott tevékenységekre, jogosultságokra és kötelezettségekre, 
b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására, 

illetve a szállítás közbeni ideiglenes tárolására, 
c) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen kívüli vezetékes szállítására, beleértve a 

szivattyúállomásokat, 
d) ásványi nyersanyagok feltárásával és kitermelésével kapcsolatos föld alatti, külszíni vagy fúrólyukas 

bányászati tevékenységekre, kivéve az ásványi nyersanyagok vegyi vagy termikus feldolgozását, tárolását, 
ha annak során a külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérı mennyiségő veszélyes anyag jelen 
van, 

e) a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermelésébıl származó hulladékok, meddık 
feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derítı- és ülepítımedencét is), ahol a külön 
jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérı mennyiségő veszélyes anyag van jelen, különösen abban az 
esetben, ha a tevékenység a hulladékok vegyi és termikus feldolgozásával jár együtt, 



f) a katonai célból üzemeltetett veszélyes ipari üzemekre, veszélyes létesítményekre. 

II. Fejezet 

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSA 

A Kormány feladatai 

5. § A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása érdekében: 
a) megszervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás összehangolását, a tervezés 

kormányszintő feladatainak végrehajtását, a katasztrófák következményeinek felszámolására való 
felkészülés, a megelızés és a végrehajtás feladatainak tárcák közötti koordinációját, e koordináció érdekében 
létrehozza a Kormányzati Koordinációs Bizottságot, meghatározza annak - e törvényben foglalt feladat- és 
hatásköre figyelembevételével - eljárási szabályait, jóváhagyja szervezeti és mőködési rendjét, 

b) meghatározza a Kormány tagjainak és a védekezésben érintett állami szerveknek a 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, 

c) megköti a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásra és segítségnyújtásra, valamint a 
megelızés területén történı együttmőködésre irányuló nemzetközi egyezményeket, 

d) összehangolja a katasztrófavédelemmel összefüggı oktatási, képzési, tudományos kutatási és mőszaki 
fejlesztési tevékenységet, 

e) létrehozza az országos katasztrófavédelmi információs rendszert, 
f) kihirdetésre elıkészíti a veszélyhelyzetben bevezetésre kerülı, az egyes törvények rendelkezéseitıl 

eltérı rendeletek tervezeteit, és megküldi azokat a végrehajtásért felelıs személyeknek és szervezeteknek, 
g) az éves költségvetésben javasolja a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásra fordítható elıirányzat 

mértékét, 
h) kialakítja a nemzetközi segítségnyújtásban történı magyar részvétel rendszerét. 
6. § A Kormány a katasztrófavédelem irányítása során: 
a) dönt a védekezéshez szükséges külföldi (nemzetközi) segítség igénybevételérıl, 
b) dönt a külföldi állam részére történı segítségnyújtásról. 

A Kormány intézkedései 

7. § (1) A Kormány 
a) a veszélyhelyzet kihirdetését igénylı mérető katasztrófahelyzetben rendeletben kihirdeti a 

veszélyhelyzetet és dönt az ország egész területének vagy meghatározott részének katasztrófa sújtotta 
területté nyilvánításáról, a veszélyhelyzetet meghaladó mérető katasztrófa esetén kezdeményezi a 
szükségállapot kihirdetését, 

b) rendeleti úton bevezeti a honvédelemrıl szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 199. §-a 
(4) bekezdése szerint a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályokat, ennek keretében gondoskodik az 
államháztartás körében szükséges átmeneti intézkedések megtételérıl és az Országgyőlés ezzel kapcsolatos 
tájékoztatásáról. A rendeleti úton bevezetett intézkedések a katasztrófaveszély elmúltáig, illetve a 
következmények felszámolásáig, de legfeljebb tizenöt napig vannak érvényben, meghosszabbításukra az 
Országgyőlés adhat felhatalmazást. 

(2) Veszélyhelyzetben a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben a Kormány rendeleti úton az (1) 
bekezdés szerinti intézkedéseket csak az érintett területre vonatkozóan is bevezetheti. 

(3) Halasztást nem tőrı esetben a Kormány rendeletei a közszolgálati (országos, területi és helyi) 
mősorszórók útján is kihirdethetık (rendkívüli kihirdetés), és a nap meghatározott idıpontjától hatályba 
helyezhetık. Az így kihirdetett rendeletet a Magyar Közlöny legközelebbi számában közzé kell tenni. 

(4) A rendkívüli kihirdetéssel közzétett rendeletet a kihirdetés napján vagy az azt követı napon megjelenı 
országos és helyi napilapokban közzé kell tenni. 

8. § Közvetlen katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén a Kormány az Országgyőlés és a köztársasági 
elnök tájékoztatása mellett: 

a) elrendelheti a polgári védelmi szervezetek egyidejő alkalmazását, 
b) intézkedik a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek bevonásáról. 
c) 

Kormányzati Koordinációs Bizottság 



9. § A Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a védekezésre való 
felkészülésben és a megelızésben kialakítja és érvényesíti a Kormány katasztrófavédelemmel összefüggı 
döntéseinek elıkészítése során a felkészülés, valamint a védekezés egységes követelményeit. 

10. § A Bizottság a védekezés irányítása területén: 
a) összehangolja a megyei, a fıvárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a védekezésben részt vevı 

szervek katasztrófák elleni védelmi tevékenységét, 
b) összehangolja a miniszterek és az államigazgatási szervek védekezéssel kapcsolatos tevékenységét, 
c) összehangolja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek védekezési tevékenységét. 
11. § A Bizottság vezetıje kezdeményezi a Kormánynál a védekezéshez, illetve a katasztrófaveszély 

elhárításához szükséges nemzetközi segítség igénybevételét, illetve összehangolja a védekezésben részt vevı 
magyar és külföldi szervek és szervezetek tevékenységét. 

12. § A katasztrófaveszély elhárítására, illetve a katasztrófa elleni védekezés során - a következmények 
felszámolása érdekében - védekezési munkabizottság mőködik. A katasztrófavédelem irányítása a 
szakirányítást végzı miniszterek közremőködésével valósul meg. 

A katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter feladatai 

13. § (1) A katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter felelıs az irányítása alá tartozó 
katasztrófavédelmi szervezetek mőködtetéséért. 

(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter: 
a) kinevezi, illetıleg felmenti a közvetlen irányítása alá tartozó Országos Katasztrófavédelmi 

Fıigazgatóság vezetıjét és - egy vagy több - helyettesét, 
b) jóváhagyja az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság szervezeti és mőködési szabályzatát, 
c) dönt az irányítása alá tartozó, a katasztrófavédelem végrehajtását végzı területi, illetve helyi szervezet 

létrehozásáról és megszüntetésérıl, 
d) elrendeli a Kormány egyidejő tájékoztatása mellett a polgári védelmi szervezetek részleges 

alkalmazását, 
e) szabályozza az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi feladatait, 
f) dönt az Országgyőlés által az éves költségvetésben a nemzetközi segítségnyújtásra hatáskörébe utalt 

elıirányzat felhasználásáról. 

A központi államigazgatási szerv vezetıjének feladatai 

14. § A központi államigazgatási szerv vezetıje felelıs az ágazati feladatkörébe tartozó terület 
katasztrófavédelmével kapcsolatos tervezı, szervezı, irányító tevékenységéért. Ennek keretében: 

a) megállapítja az ágazati tevékenységgel összefüggı adatközlési, bejelentési, hatósági engedélyezési 
kötelezettségeket, és végzi az érvényesítésükhöz szükséges szabályozási és jogalkalmazói feladatokat, 

b) irányítja a megelızı védelmi feladatok ágazati végrehajtását, 
c) az állami költségvetési tervezés rendszerében az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével 

meghatározza az ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szervek mőködéséhez szükséges pénzügyi 
feltételeket, 

d) végrehajtja a katasztrófavédelmi célú távközlési, informatikai, valamint ágazati mérı- és ellenırzı 
rendszerek egységes irányítási rendszerbe illeszkedı kialakítását és mőködtetését, 

e) kijelöli az ágazat katasztrófavédelemben részt vevı szerveit és a katasztrófavédelembe bevonható 
gazdálkodó, valamint az önkéntesen jelentkezı civil szervezetek közül, az állandó együttmőködésre alkalmas 
és a helyi részvételnél átfogóbb tevékenységre is képes szervezeteket, meghatározza a 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataikat. Jogszabály alapján intézkedik felkészítésükre és a mőködési 
feltételeik megteremtésére. 

A megyei, fıvárosi és helyi védelmi bizottság feladatai 

15. § (1) A megyei, a fıvárosi, illetve a helyi védelmi bizottság az illetékességi területén összehangolja a 
Hvt. 66. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak 
ellátását és az arra való felkészülést. 

(2) A felkészülés és a megelızés megyei, fıvárosi, illetve helyi szintő összehangolásával kapcsolatos 
feladatokat - illetékességi területén - a Hvt. 15. és 17. §-a szerinti védelmi bizottság a megyei (fıvárosi) 
katasztrófavédelmi szerv közremőködésével látja el. 



16. § (1) A megyei, fıvárosi védelmi bizottság az illetékességi területén irányítja és összehangolja a helyi 
védelmi bizottságok, a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatait. 

(2) A megyei, fıvárosi védelmi bizottság a felkészülés érdekében: 
a) összehangolja a katasztrófavédelemben érintett szervek jogszabályokban és szakmai irányelvekben 

meghatározott felkészülési feladatait, 
b) irányítja a polgármester védelmi felkészülési tevékenységét, 
c) irányítja a hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi tervezı tevékenységet, 
d) szervezi a települések (a kerületek) közötti kölcsönös segítségnyújtást, értesítést, riasztást és 

tájékoztatást, 
e) gondoskodik más megyékkel és a fıvárossal történı együttmőködés, kölcsönös segélynyújtás 

feltételeinek biztosításáról, 
f) szervezi a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a társadalmi 

szervezetek területi szintő együttmőködését, 
g) szervezi a lakosság és a védekezésben érintett szervezetek riasztásának és tájékoztatásának 

elıkészítését és végrehajtását, 
h) felelıs a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezetek létrehozásáért, 
i) felelıs a védekezéshez szükséges vezetési rendszer fenntartásáért, mőködıképességének biztosításáért. 

A megyei, fıvárosi védelmi bizottság elnökének feladatai 

17. § A megyei, fıvárosi védelmi bizottság elnöke a védelmi bizottság közremőködésével a védekezés 
irányítása terén: 

a) szervezi a Kormány által meghatározott területi védekezési feladatok végrehajtását, 
b) irányítja a védekezést, és kezdeményezi a Kormány hatáskörébe tartozó intézkedések megtételét, 
c) magához vonhatja a védekezés irányítását, ha a saját vagy az érintett polgármester helyzetértékelése 

szerint a katasztrófa elleni védekezés a helyi védelmi bizottság lehetıségét meghaladja, errıl haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot, 

d) halasztást nem tőrı esetben, a helyben szokásos módon, átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi 
javak védelméhez szükséges mértékben a veszélyeztetett területekrıl az állampolgárok kimenekítését, és 
errıl haladéktalanul értesíti a Kormányt, 

e) folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a védekezés helyzetét, és errıl a Bizottságot és a 
közvéleményt tájékoztatja, 

f) elrendeli a katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter intézkedése alapján - vagy halasztást nem 
tőrı esetben annak utólagos tájékoztatásával - a polgári védelmi szervezetek alkalmazását, 

g) összehangolja a lakosság és az anyagi javak kitelepítését, kimenekítését, befogadását, ellátását, továbbá 
a helyi védekezés megszervezését. 

18. § Ha a területi, illetve a helyi szintő védekezésben egyidejőleg több szerv együttmőködése szükséges, 
a védekezés közvetlen irányításáért felelıs vezetıt illetékességi területén a megyei, fıvárosi vagy helyi 
védelmi bizottság elnöke, illetıleg a polgármester, több megye területét illetıen a Kormány vagy bizottsága 
jelöli ki; a kijelölésig az események következményeinek felszámolásában elsıdlegesen érintett szerv vezetıje 
végzi a védekezés irányítását. 

A polgármester feladatai 

19. § A polgármester (a fıvárosban a fıpolgármester) az illetékességi területén irányítja és szervezi a 
felkészülés és a védekezés feladatait. Ennek keretében: 

a) felelıs a települési, kerületi katasztrófaelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetıségek 
figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért, 

b) irányítja a védekezésre való felkészítést, 
c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal 

polgári védelmi szolgálatra kötelezi, illetıleg a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi 
szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, 

d) gondoskodik az illetékességi területen élı vagy tartózkodó személyek részére, a 
katasztrófaveszélyekrıl szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról, 

e) kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály alapján, települése katasztrófa sújtotta területté történı 
nyilvántartását. 

20. § (1) A polgármester a településen a védekezés során: 
a) irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, 



b) halasztást nem tőrı esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez 
szükséges intézkedéseket, és errıl haladéktalanul értesíti a megyei, fıvárosi védelmi bizottság elnökét, 

c) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetıleg befogadását és 
visszatelepítését, 

d) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal 
történı ellátását, 

e) elrendeli a megyei közgyőlés elnökének, a fıpolgármesternek a rendelkezése alapján - vagy halasztást 
nem tőrı esetben annak utólagos tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek alkalmazását, 

f) együttmőködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a 
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában. 

(2) A megyei, fıvárosi és a helyi védelmi bizottság elnökei katasztrófavédelmi szakmai feladatait a 25. § 
(1) bekezdésében rögzített rendvédelmi szervek közremőködésével látja el. 

Egyéb szervezeti rendelkezések 

21. § (1) A megyei és a fıvárosi védelmi bizottság elnöke és a polgármester a polgári védelmi 
kötelezettség teljesítése, a polgári védelmi feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az adattal 
rendelkezı szervtıl vagy hatóságtól a munkavállalóról a Pvt. 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 
személyes adatát, a foglalkozására, illetıleg a szakképzettségére vonatkozó adatot, illetıleg egyéb, a szerv 
vagy a hatóság technikai eszközeire vonatkozó adatot kérhet. 

(2) Az adatszolgáltatást az adattal rendelkezı szerv 15 napon belül köteles teljesíteni. 
22. § (1) A megyei és a fıvárosi védelmi bizottság elnöke és a polgármester a polgári védelmi 

feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében biztosított államigazgatási jogkörben jár el. 

(2) A megyei és a fıvárosi védelmi bizottság elnöke, a polgármester a polgári védelmi feladatait a megyei 
közgyőlés hivatalának, a fıpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a védelmi bizottság 
munkacsoportjai és az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnek a közremőködésével látja el. 

(3) A polgári védelmi feladatok ellátása érdekében a köztisztviselı, a közalkalmazott túlmunkára 
kötelezhetı. 

23. § (1) Az önként jelentkezı társadalmi és karitatív szervezetek segítséget nyújtanak, együttmőködnek, 
ha erre vonatkozó hajlandóságukat kinyilvánítják. 

(2) Az önként jelentkezı szervezetek és személyek alkalmasságának feltételeit a katasztrófák elleni 
védekezésért felelıs miniszter, illetıleg a tevékenysége szerint illetékes miniszter határozza meg. 

(3) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyeknek, társadalmi és karitatív szervezetek tagjainak a 
védekezésbe történı beosztását a polgármester határozattal rendeli el. 

Általános jelzési és közremőködési kötelezettség 

24. § (1) Aki a katasztrófát a 3. § e) pontja vagy annak veszélyét a 3. § k) pontja szerint észleli, vagy arról 
tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az 
önkormányzati tőzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak. 

(2) A természetes személyek és szervezetek a védekezés közvetlen irányításáért az e törvény 18. §-ában 
meghatározott felelıs vezetı felszólítására kötelesek a védekezést elısegíteni: 

a) adat és egyéb információk közlésével, 
b) közvetlen részvétellel, 
c) a védekezés céljára alkalmas ingó és ingatlan dolog rendelkezésre bocsátásával, igénybevételének 

tőrésével. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség 

teljesítésével a felszólított önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos 
veszélynek tenné ki. 

III. Fejezet 

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSÉRT FELELİS MINISZTER 
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ, A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁT 

VÉGZİ SZERVEK ÉS FELADATAIK 



Hivatásos szervek 

25. § (1) A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevı Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, 
a polgári védelem és az állami tőzoltóság országos szerveibıl összevont, annak területi szervei, a megyei 
parancsnokságokból összevont, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szervek. 

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és annak területi szervei ellátják a hivatásos állami 
tőzoltóság, valamint a polgári védelmi szervezetek jogszabályban meghatározott feladatait. 

(3) A katasztrófavédelmi szervezet országos hatáskörő központi szervre, Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóságra és területi szervekre tagozódik, tagjai hivatásos állományúak, köztisztviselık és 
közalkalmazottak. 

(4) Területi szervek a megyei igazgatóságok, amelyek alárendeltségében helyi szervként polgári védelmi 
kirendeltségek mőködnek. Budapest fıváros polgári védelmi szervezete közvetlenül a központi szerv 
alárendeltségében mőködik, helyi szervei a kerületi kirendeltségek. A megyei igazgatóságok ellátják a 
hivatásos önkormányzati tőzoltóságok, az önkéntes és a létesítményi tőzoltóságok közvetlen szakmai 
felügyeletét. 

A központi szerv 

26. § A központi szerv az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, amely önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv. A fıigazgató az alárendeltjei, az önkormányzati, a létesítményi, az önkéntes 
tőzoltóságok szakmai feladatainak végrehajtása érdekében: 

a) ellátja az ágazati jogszabályokban számára meghatározott feladatokat, 
b) meghatározza a polgári védelmi, a tőzvédelmi és mőszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenırzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját 
és tevékenységét, 

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter irányításával közremőködik a katasztrófák várható 
következményeinek megelızésére és elhárítására vonatkozó tervezésben, 

d) kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggı tervezési, szervezési, felkészítési szakmai elveket és 
követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervezı, szervezı feladatokat, vezeti alárendelt 
szervezeteinek a bekövetkezett események következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, 

e) részt vesz a katasztrófák megelızésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttmőködésben, 
f) szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, illetve a 

külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történı kijuttatását, szervezi a nemzetközi katasztrófa 
segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, a szállítmányok továbbítását és folyamatos kapcsolatot tart a 
nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, e tevékenységbe bevonja a különbözı karitatív szervezeteket, 
a Magyar Vöröskeresztet és azokat a nemzetközi karitatív szervezeteket vagy azok magyar tagozatait, 
amelyek erre elızetesen a Fıigazgatósággal megállapodást kötöttek, 

g) ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértıi feladatokat, 
h) ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, 

valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggı tervezési és szervezési feladatokat, 
i) együttmőködik a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel a katasztrófák elhárításában, 
j) biztosítja a védelmi igazgatás szerveihez szükséges szakértıket, és részt vesz a védelmi igazgatás 

tervezési feladataiban, 
k) együttmőködik az országos illetékességgel eljáró szervek ágazati katasztrófaelhárítási szervezeteivel. 

A központi szerv vezetıje 

27. § (1) Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság fıigazgatója vezeti a központi szervet, irányítja 
a Fıigazgatóság területi és helyi szervei mőködését és szakmai tevékenységét. 

(2) A fıigazgató felelıs: 
a) a területi és a helyi szervezetei mőködésének és szakmai tevékenységének irányításáért, 
b) a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáért, 
c) a nemzetközi segítségnyújtásba bevont, alárendelt szerv folyamatos készenlétéért, a nemzetközi 

segítségnyújtás szervezéséért, az ezzel összefüggı feladatok koordinálásáért. 
28. § (1) A fıigazgató központi irányítási és felügyeleti jogkörében: 
a) a megyei igazgatóságok vezetıi számára közvetlenül utasítást adhat a külön jogszabályban 

meghatározott esetekben, 



b) gondoskodik a Fıigazgatóság szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint más belsı 
szabályzatainak elkészítésérıl, összhangjáról és elıírásaik végrehajtásáról, 

c) jóváhagyja a megyei igazgatóságok szervezeti és mőködési szabályzatát, 
d) külön jogszabályban meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol a Fıigazgatóság, a megyei 

igazgatóságok, illetıleg a helyi polgári védelmi szervek vezetıi felett. 
(2) A fıigazgató a katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében: 
a) biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek mőködési feltételeit, tervezi és felügyeli a 

katasztrófák elleni védekezéssel összefüggı jóváhagyott fejlesztéseket, 
b) javaslatot tesz a katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter részére a katasztrófavédelem 

mőködését, feladatkörét érintı jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megalkotására, 
c) közremőködik a nemzetközi szerzıdések szakmai elıkészítésében, a hatáskörébe tartozó nemzetközi 

kapcsolattartásban, 
d) biztosítja a Kormány által kötött katasztrófavédelmi egyezményekben foglaltak maradéktalan 

végrehajtását, 
e) biztosítja a regionális és határmenti együttmőködéssel összefüggı feladatok folyamatos végrehajtását. 
29. § A megyei, fıvárosi igazgatóság költségvetési szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben 

elsı fokú hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban és az ügyrendben részére meghatározott feladatokat, 
irányítja, ellenırzi a kirendeltségeket. 

IV. Fejezet 

30. § (1) Veszélyes ipari üzemre, veszélyes létesítményre építési engedély, használatbavételi 
engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak az Országos 
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság) a katasztrófavédelmi 
engedélye alapján adható. Az engedély iránti kérelemhez az üzemeltetınek csatolni kell a biztonsági jelentés 
vagy biztonsági elemzés egy-egy példányát. 

(2) Amennyiben a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés védendı adatot tartalmaz, az üzemeltetı 
egyidejőleg a nyilvánosságra hozható, védendı adatot nem tartalmazó biztonsági jelentést vagy biztonsági 
elemzést is köteles a hatóság részére benyújtani. 

30/A. § (1) Ha a hatóság hatáskörébe tartozó eljárásban benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági 
elemzés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, annak a hatósághoz történı 
beérkezésétıl számított harmincöt munkanapon belül a hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetıt. 

(2) Ha az üzemeltetı nem vagy nem megfelelı módon tesz eleget a veszélyes ipari üzemre vonatkozó 
biztonsági jelentéssel vagy biztonsági elemzéssel kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak és a biztonsági 
jelentésben vagy biztonsági elemzésben a biztonságos üzemeltetést bizonyítani nem tudja, annak teljesítéséig 
a hatóság a veszélyes tevékenység végzését korlátozhatja vagy felfüggesztheti. 

(3) 
31. § (1) A veszélyes ipari üzemek megvalósítását, bıvítését, megszüntetését, illetve azok 

veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a külön jogszabályok szerinti területfejlesztési tervekben és 
településrendezési eszközökben. A veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet a 
biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabályban kell szabályozni. 

(2) Az üzemeltetı a hatóság számára köteles haladéktalanul bejelenteni a veszélyes ipari üzem, 
veszélyes létesítmény bezárását, valamint a veszélyes tevékenység ideiglenes megszüntetését. 

(3) Az üzemeltetı köteles kérelmet benyújtani a hatóságnak a veszélyes tevékenység ismételt 
folytatása, a mőködı veszélyes ipari üzem jelentıs bıvítése esetén, vagy ha a veszélyes létesítmény, 
tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás vagy az alkalmazott veszélyes anyagok jellege vagy fizikai 
tulajdonsága a biztonságra kihatóan lényegesen megváltozik. 

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az új körülményekre vonatkozó biztonsági 
jelentést vagy biztonsági elemzést. 

(5) A veszélyes tevékenység egészét, illetıleg a védekezés belsı (létesítményi) rendszerét érintı 
jelentıs változtatás esetén új biztonsági jelentést, illetıleg biztonsági elemzést kell készíteni vagy a 
meglévıket ki kell egészíteni, amelyeket a veszélyes tevékenység megkezdése elıtt a kérelemmel együtt meg 
kell küldeni a hatóságnak. Ha a hatóság a kérelmet elutasítja, a megváltoztatott veszélyes tevékenység nem 
kezdhetı meg, vagy a veszélyes tevékenység nem folytatható. 

32. § (1) Amennyiben a veszélyes ipari üzemben a veszélyes anyagok mennyisége eléri a 
jogszabályban meghatározott alsó küszöbértéket, de nem éri el a felsı küszöbértéket, az üzemeltetı 
biztonsági elemzést készít és a hatósághoz elfogadásra benyújtja. 



(2) A biztonsági elemzés megelızésre vonatkozó elıírásait úgy kell kialakítani, hogy képes legyen 
biztosítani az egészség és a környezet magas fokú védelmét. Ennek érdekében tartalmaznia kell az 
eszközökre, a szervezési és vezetési rendszerre vonatkozó elgondolást is. 

(3) A biztonsági elemzést, mőködı veszélyes ipari üzem esetén a külön jogszabályban meghatározott 
idıszakonként, de legalább ötévenként az üzemeltetı felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. Az 
üzemeltetı kérelmet nyújt be a hatósághoz az engedély meghosszabbítása iránt. A kérelemhez csatolni kell a 
felülvizsgálat eredményét és - módosítása esetén - a módosított biztonsági elemzést. A hatóság a biztonsági 
elemzés alapján dönt az engedély meghosszabbításáról. A hatóság az engedély meghosszabbítását 
kormányrendeletben meghatározott feltételekhez kötheti. 

33. § (1) Amennyiben a veszélyes ipari üzemben a veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja 
a jogszabályban meghatározott felsı küszöbértéket, az üzemeltetı a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint biztonsági jelentést készít és a hatósághoz elfogadásra benyújtja. 

(2) A biztonsági jelentést, mőködı veszélyes ipari üzem esetén a külön jogszabályban meghatározott 
idıszakonként, de legalább ötévenként az üzemeltetı felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. A 
felülvizsgálat eredményét, illetve a módosított biztonsági jelentést a hatóság részére megküldi. A hatóság a 
jelentés alapján dönt az engedély meghosszabbításáról, illetve annak feltételeirıl. 

33/A. § A hatóság a hozzá benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés vizsgálata alapján 
állapítja meg a dominóhatásban érintett veszélyes ipari üzemek körét. A hatóság a dominóhatásban érintett 
üzemek irányába intézkedik a veszélyes ipari üzemek veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset-
megelızési célkitőzéseinek, biztonsági irányítási rendszerének, belsı védelmi terveinek összehangolására a 
biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével. A hatóság 
az intézkedéseirıl tájékoztatja a külsı védelmi tervek és a lakossági tájékoztatók elkészítésében érintetteket. 

34. § (1) A hatóság a biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés megküldésével értesíti a veszélyeztetett 
települések polgármestereit, a veszélyeztetett fıvárosi kerületek polgármestereit (a továbbiakban együtt: a 
veszélyeztetett települések polgármesterei), valamint a fıvárosban a fıpolgármestert az új veszélyes ipari 
üzem építésével vagy a már mőködı veszélyes ipari üzem jelentıs bıvítésével kapcsolatos engedélyezési 
eljárás megindításáról. 

(2) A biztonsági jelentés nyilvános és a veszélyeztetett település polgármesterének biztosítania kell, hogy 
abba a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelıen bárki betekinthessen. Amennyiben a biztonsági 
jelentés védendı adatot is tartalmaz, akkor az üzemeltetı által készített, a biztonsági jelentésnek a védendı 
adatot nem tartalmazó változata bocsátható nyilvános megtekintésre. 

34/A. § (1) A védendı adatot tartalmazó biztonsági jelentésbe, illetve biztonsági elemzésbe csak az 
üzemeltetı vagy írásban meghatalmazott képviselıje, a hatóság és - szakhatóság közremőködése esetén - a 
szakhatóság eljárásban érintett képviselıi (a továbbiakban együtt: eljárásban érintett felek), valamint a külön 
jogszabály alapján arra jogosultak tekinthetnek be. 

(2) A nyilvánosságra hozható biztonsági jelentésrıl, illetve biztonsági elemzésrıl a hatóság csak az 
eljárásban érintett felek, a veszélyeztetett települések polgármesterei, e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben megjelölt szervezetek és a külsı védelmi terv készítésére kötelezettek részére adhat 
másolatot. 

35. § (1) A külsı védelmi terveket az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság illetékes területi szerve 
a veszélyeztetett települések polgármestereinek közremőködésével készíti el. A külsı védelmi tervek tartalmi 
követelményeit és elkészítésének határidejét külön jogszabály állapítja meg. A külsı védelmi tervek 
elkészítésének és gyakoroltatásának költségeit az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság saját 
költségvetése terhére biztosítja. 

(2) A hatóság külön jogszabályban meghatározottak szerint végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek megelızésével és elhárításával, valamint a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek kivizsgálásával kapcsolatos mőszaki, szervezési és vezetési információk győjtését, 
értékelését és készíti a nyilvános nemzeti jelentéseket. 

36. § (1) A telepítés helye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetıvel és a hatósággal 
együttmőködve külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság véleményt 
nyilváníthasson az új veszélyes ipari üzem engedélyének vagy a már mőködı veszélyes ipari üzem 
tevékenységének jelentıs változtatására, illetve módosítására vonatkozó engedély kiadása elıtt. 

(2) Külön jogszabály szerint biztosítani kell, hogy a veszélyes ipari üzem veszélyességi övezetének 
határán belül történı fejlesztések során a lakosság véleményt nyilváníthasson. 

37. § (1) A hatóság a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó határozatát a veszélyeztetett 
települések polgármestereivel, az illetékes helyi, megyei védelmi bizottság elnökével, valamint a fıvárosban 
a fıpolgármesterrel közli. 

(2) A hatóság a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó határozatának kiadását követıen a veszélyes 
tevékenységet végzıkrıl tájékoztatja az illetékes megyei (budapesti) rendır-fıkapitányságot a területileg 



illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltó-parancsnokságot, az egészségügyi államigazgatási szervet, a 
környezetvédelmi hatóságot, valamint az állami mentıszolgálatot. 

38. § (1) A hatóság az üzemeltetıt megfelelı határidı megjelölésével a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos baleset megelızéséhez szükséges intézkedések megtételére kötelezi, illetıleg a 30. §-ban 
meghatározott engedélyt visszavonja, ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik. A 
hatóság az elıírt intézkedés megtételéig elrendelheti a veszélyes tevékenység folytatásának felfüggesztését. 

(2) Ha az üzemeltetı a biztonságos mőködéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti vagy a veszélyes 
tevékenységet hatósági engedély nélkül kezdi el, a veszélyes tevékenység folytatását a hatóság megtilthatja. 

(3) A hatóság elrendelheti az üzemeltetı költségére és veszélyére: 
a) a Rendırség közremőködésével - külön jogszabály szerint - a veszélyes ipari üzemben foglalkoztatott 

vagy annak területén lévı személyeknek a veszélyes ipari üzem területére történı belépésének, illetve az ott-
tartózkodásának megtiltását, a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény helyiségeinek lezárását és ennek 
hatósági pecséttel történı hitelesítését, 

b) a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény biztonsági ırzését, 
c) a veszélyes ipari üzemben, veszélyes létesítményben található veszélyes anyagok, eszközök 
ca) elszállítását, 
cb) környezetvédelmi szabályok szerinti megsemmisítését, 
cc) veszélyeztetı jellegük megszüntetését. 
(4) Amennyiben az üzemeltetı a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel vagy rendkívüli 

eseménnyel összefüggésben a megelızı, az elhárító, illetve a környezeti károkat helyreállító intézkedésekre, 
valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeinek kivizsgálására vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, a hatóság ezek megtételére kötelezi. 

38/A. § A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelızése, valamint a 
jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében a külön 
jogszabályban meghatározott gyakorisággal hatósági ellenırzést tart. A helyszíni ellenırzésrıl készült 
jegyzıkönyvet a hatóság az üzemeltetı számára az ellenırzés idıpontjától számított huszonkét munkanapon 
belül megküldi. 

39. § Az üzemeltetı köteles: 
a) gondoskodni a külön jogszabály szerinti tartalmi követelményeknek megfelelı olyan belsı védelmi 

tervek kidolgozásáról és a hatóságnak történı megküldésérıl, amelyek tartalmazzák azoknak az eszközöknek 
és annak az üzemvezetési rendszernek a leírását, amellyel az emberi egészség és a környezet védelme magas 
színvonalon biztosított, 

b) minden szükséges intézkedést megtenni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek megelızésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére és az okozott környezeti károk 
helyreállítására, 

c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeit kivizsgálni és az arról készült jelentést 
a hatóság részére megküldeni, a hatóság azt - szakhatóság közremőködése esetén - a szakhatóság részére is 
eljuttatja, 

d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet követı lehetı legrövidebb idın belül tájékoztatást 
adni a hatóság számára a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek közép- és hosszú 
távú következményeinek elhárítása, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos hasonló súlyos balesetek 
megelızése érdekében tett intézkedéseirıl. 

40. § Ha a veszélyes ipari üzemben vagy a védelmet ellátó szervezetben a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelı változtatás történik, az üzemeltetınek a belsı védelmi terveket 
pontosítani kell. Az üzemeltetı a belsı védelmi terveket legalább háromévenként felülvizsgálja és a tervek 
végrehajthatóságát a külön jogszabályban meghatározott módon gyakorlattal ellenırzi. A tervek 
pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzıkönyvet kell felvenni. A pontosított tervet és a 
felvett jegyzıkönyveket meg kell küldeni a hatóságnak. 

41. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek csökkentésére vonatkozó 
veszélyes ipari üzemen belüli feladatait az üzemeltetınek a belsı védelmi tervben, míg az érintett állami és 
önkormányzati szervek veszélyes ipari üzemen kívüli feladatait a külsı védelmi tervben kell meghatározni. 

42. § 
43. § Az üzemeltetı köteles az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi 

Polgári Védelmi Igazgatóság ügyeleti szolgálata útján a hatóságot, továbbá az illetékes védelmi bizottság 
elnökét és a veszélyeztetett települések polgármestereit haladéktalanul tájékoztatni: 

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, rendkívüli esemény körülményeirıl, 
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, rendkívüli eseményben szereplı veszélyes 

anyagokról, 
c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról, 
d) a megtett intézkedésekrıl. 



V. Fejezet 

A VÉDEKEZÉS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE ÉS FEDEZETE 

44. § A védekezés során a személyes közremőködés, a dolog, illetve szolgáltatás rendelkezésre bocsátása 
vagy igénybevétele következtében keletkezett és biztosítás alapján meg nem térülı kárért a 
katasztrófavédelembe bevont, illetve önkéntesen közremőködıt kártalanítani kell, és részére az ezzel 
összefüggésben felmerült költségeit meg kell téríteni. A kártalanítás és költségtérítés kötelezettsége az 
államot terheli, amely az üzemeltetıtıl, illetve a tulajdonostól megtérítést követelhet. 

45. § (1) Ha a védekezésben részt vevıt az egészséget károsító vagy halálos baleset érte, az üzemi 
balesetre, foglalkozási betegségre vonatkozó társadalombiztosítási szabályok alapján meg nem térülı károkat 
és költségeket az állam téríti meg. 

(2) A védekezésben polgári védelmi kötelezettség alapján közremőködık jog- és érdeksérelmének 
orvoslására, társadalombiztosítási ellátására a Hvt.-nek a honvédelmi kötelezettséget teljesítık 
társadalombiztosítási és baleseti ellátására vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni (Hvt. 164-190. 
§). 

A védekezés anyagi fedezetének biztosítása 

46. § Az állami szervek, a védelmi bizottságok, valamint a katasztrófavédelemre kijelölt szervezetek 
felkészülésének, katasztrófa elleni védekezésének költségeit az állam viseli. 

47. § A felkészülés költségeit az érintettek az éves költségvetésükben tervezik. 
48. § (1) Az állami költségvetésbıl kell megtéríteni a végrehajtásba bevont szervek és szervezetek 

katasztrófa elleni védekezéssel összefüggı költségeit. 
(2) A Kormány döntése szerint a katasztrófa sújtotta területen a károk enyhítését is a központi 

költségvetésbıl kell fedezni. 

VI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

49. § (1) Ez a törvény - a IV. fejezet kivételével - 2000. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A törvény IV. fejezete 2002. január 1-jén lép hatályba. 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

50. § Ez a törvény a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenırzésérıl szóló, 
1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító, 2003/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Felhatalmazás 

51. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza: 
a) a katasztrófavédelem megszervezését, irányítását, a végrehajtás összehangolását, a felkészülés, a 

megelızés és a végrehajtás feladatainak tárcaközi koordinációját végzı kormányszintő bizottság összetételét, 
mőködésének általános feltételeit, követelményeit, riasztásának rendjét - beleértve reagálási idejét -, 
összehívásának, mőködésének rendjét, részletes feladatait, 

b) a Kormány tagjainak és a katasztrófavédelemben érintett állami szerveknek a megelızéssel, a 
felkészüléssel és a védekezéssel kapcsolatos mőködésének, riasztásának rendjét - beleértve a reagálási idıket 
-, részletes feladatait, 

c) a védelmi bizottság elnökének és a polgármesternek katasztrófavédelemmel összefüggı és a katasztrófa 
sújtotta területté nyilvánítással, a katasztrófasegély nyújtásával kapcsolatos részletes feladatait, 

d) a katasztrófa sújtotta területté nyilvánításnak és a katasztrófasegély nyújtásának szabályait, 
e) az Országgyőlés által az éves költségvetésben a nemzetközi segítségnyújtásra jóváhagyott elıirányzat 

felhasználásának rendjét, 



f) az e törvény szerint veszélyes anyagnak minısülı anyagok - az azokhoz tartozó küszöbértéket (kritikus 
tömeget) - és ipari tevékenységek körét, 

g) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés, tervezés rendszerét és 
követelményeit, 

h) a biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés célját, tartalmi és formai követelményeit, a biztonsági 
jelentésre, valamint a biztonsági elemzésre kötelezettek körét, 

i) a lakossági tájékoztatással kapcsolatos követelményeket, 
j) a védekezésben résztvevık költségei megtérítésének szabályait, 
k) az országos nukleáris baleset-elhárítási rendszer, a vizek kártételei elleni védekezés szabályainak e 

törvénnyel összhangban történı módosítását, 
l) az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság hatósági, szakhatósági és szakértıi feladatait, 

hatáskörét. 
52. § Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelıs miniszter, hogy rendeletben 

szabályozza: 
a) az irányítása alatt álló szervekre vonatkozóan a védekezés végrehajtásának egységes rendjét, 
b) a törvény 25. §-ában meghatározott szervek irányítási és mőködési rendjét, feladatait, a hatáskörüket és 

jogkörüket, valamint a területi és a helyi szervek felépítését, 
c) a Rendırség és az önkormányzati tőzoltóság katasztrófavédelmi feladatait, 
d) az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat részletes szabályait. 
53. § Felhatalmazást kapnak az illetékes miniszterek, hogy rendeletben szabályozzák: 
a) az ágazati tevékenységükkel összefüggésben az adatközlési, bejelentési, hatósági engedélyezési 

feladatokat, 
b) a katasztrófavédelmi célú ágazati mérı- és ellenırzı meteorológiai elırejelzı és riasztó rendszerek 

kialakításának, mőködtetésének feladatait, 
c) a katasztrófavédelemben résztvevık kijelölését, feladataikat, felkészítésük és mőködtetésük feltételeit, 
d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelızésével kapcsolatban a tervezési, jelentési, 

adatközlési, együttmőködési feladatokat, valamint a korai riasztási technikai rendszer létrehozásának és 
mőködésének szabályait. 

Módosuló jogszabályok 

54. § (1)-(5) 
(6) 
(7) 
55. § Ahol jogszabály a polgári védelem hivatásos szerveit, országos parancsnokot, megyei, fıvárosi 

parancsnokot, országos, megyei, fıvárosi parancsnokságot említ, ezen a továbbiakban az Országos 
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságot és annak vezetıjét, megyei igazgatóságot, polgári védelmi 
kirendeltséget, a fıvárosban a fıvárosi polgári védelmi igazgatóságot és azok vezetıit kell érteni. 

56. § 
57. § Ahol a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 

XLIII. törvény polgári védelmet, állami tőzoltóságot, tőzoltóság országos parancsnokát, illetve a polgári 
védelem országos parancsnokát említi, azon az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságot és annak 
vezetıjét kell érteni. 

Hatályukat vesztı rendelkezések 

58. § E törvény hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: 
a) 
b) a polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének f) pontja, a 7. §-a (2) 

bekezdésének b)-f) pontja, a 8. §-ának (2) bekezdése, a 14-15. §-ai, 
c) 

 
 


