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A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. 
törvényben és a végrehajtására kiadott, illetve kapcsolódó jogszabályokban 
meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében az alábbiakban foglalt 
együttműködési megállapodást köt az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI 
FŐIGAZGATÓSÁG (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., továbbiakban OKF) 
főigazgatója és a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI 
EGYESÜLETE (1173 Budapest, 513. utca 20.;  továbbiakban: BTE) elnöke. 
 
 
1. Együttműködés alapelvei 
 
A BTE a közlekedésbiztonság, ezen belül a veszélyes áruk szállítása területén 
magas szintű szellemi és szakmai bázist képvisel.  
A veszélyes áruk közúti-, vízi- és vasúti szállításával kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati tapasztalata, jártassága alapján lehetőséget biztosít a katasztrófavédelmi 
ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátására, és ez által a szállítás biztonságának 
növelésére. 
 
Az együttműködési megállapodás célja, hogy az OKF jogszabályokban 
meghatározott feladatainak elősegítése érdekében, a veszélyes áruk szállításával 
összefüggő ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátásához szervezeti keretet 
biztosítson. A közös érdekeken alapuló feladatokat kölcsönösen segítse a 
közlekedéssel, az áruszállítással, a közterületi és telephelyi ellenőrzéssel 
kapcsolatos jogszabályokban meghatározottakon túl.  
 
Az együttműködés során a feladatok teljesítéséhez – az állami és szolgálati titok, 
valamint az adatvédelmi szempontok megtartása mellett – mindkét szervezet 
alapfunkciójával összeegyeztethető esetekben és módon nyújt egymásnak 
segítséget.  
 
Az együttműködés területei; 
 

a) jogszabályi keretek között az információk és adatok cseréje, 
b) szakmai feladatok végrehajtása, 
c) oktatás – továbbképzés, 
d) kutatás – tudományos tevékenység, 
e) pályázatok. 

 
2. A megállapodó felek közösen vállalják 
 
2.1. A felek kölcsönösen biztosítják egymásnak az élet- és vagyonmentéshez, a 
közlekedés biztonságának növeléséhez, valamint a katasztrófa-elhárításhoz 
szükséges, vagy az azzal összefüggő információkat a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak 
figyelembe vételével.  
 
2.2. A felek az egymás számára felhasználható tapasztalataikat, információs 
adatbázisaikat a szükséges mértékig kicserélik, illetve kölcsönösen hozzáférhetővé 
teszik.  
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2.3. Segítséget nyújtanak egymásnak – szakmai kompetenciájuk határáig – a 
veszélyes áruszállítások közterületi (közúti, vasúti és vízi) és telephelyi 
ellenőrzésével, az esetlegesen bekövetkező, veszélyes áruval kapcsolatos rendkívüli 
események, balesetek kezelésével, kivizsgálásával összefüggő feladatok hatékony 
és biztonságos végrehajtásához.  
 
2.4. A kölcsönös érdeklődésre számot tartó szakterületeken közös kutatómunkát 
végeznek, szakmai napokat, konferenciákat, tanulmányutakat szerveznek.  
 
2.5. Pályázatokat készítenek, együttesen lépnek fel külföldi vagy hazai pénzalapok 
elnyerése érdekében, a közlekedés, illetve a veszélyes áru szállítás biztonságának 
növelése érdekében, illetve a balesetek felszámolását segítő fejlesztésekben.  
 
2.6. Külön megállapodásokban meghatározott témákban végzendő kutatómunkához 
felméréseket készítenek, felkérés esetén e munkálatok előkészítéséhez a lehetséges 
segítséget megadják egymásnak. 
 
2.7. Együttműködnek a veszélyes anyagokkal – ezen belül is főleg a veszélyes áruk 
szállításával – kapcsolatos legújabb kutatási eredmények, műszaki megoldások 
felkutatásában, azokat egymás tudomására hozzák, közösen lépnek fel annak 
érdekében, hogy azok minél szélesebb körben ismertté váljanak.  
 
2.8. Segítséget nyújtanak egymásnak a közlekedési, valamint az ADR 1.10 
fejezetében rögzített közbiztonsági kockázatok elemzésében. 
 
3. Együttműködés keretén belül a BTE vállalja: 
 
3.1.  Bemutatkozási, informálódási és tájékoztatási lehetőséget biztosít az OKF 

illetékes munkatársai részére a különböző szakmai és egyéb rendezvényein, 
illetve információs csatornáin keresztül. 

 
3.2.  A BTE a katasztrófavédelmi feladatok támogatására adatbázist hoz létre és 

üzemeltet (igénybevehető erőforrások, balesetek, fuvarozók, stb.). A 
rendelkezésére álló adatbázisokat az OKF rendelkezésére bocsátja annak 
érdekében, hogy azt az OKF saját feladataihoz felhasználhassa. 

 
3.3.  A BTE Országos Koordinációs Bizottságán keresztül igény szerint szakmai 

segítséget nyújt a veszélyes áru szállítás ellenőrzéséhez, illetve a bekövetkezett 
balesetek kezeléséhez, hatásainak csökkentéséhez. A segítségnyújtás módja 
telefonon, szükség esetén a helyszínen személyes részvétellel. A BTE 
megvizsgálja a tanácsadó hálózat 24 órás igénybevételének lehetőségét. 

 
3.4.  A BTE felméri a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari vagy 

közlekedési baleset esetén a kárelhárítás során esetlegesen felhasználható 
eszközök körét, megvizsgálja azok igénybevételének lehetőségét. 



Együttműködési Megállapodás  BTE – OKF 
 

4 

 
3.5.  A BTE tájékoztatást ad az OKF részére a hazai és nemzetközi 

együttműködéséből, kapcsolatrendszeréből adódó minden olyan tapasztalatról, 
amely elősegíti az OKF munkáját. A BTE támogatást nyújt az OKF részére 
ahhoz, hogy a veszélyes áru szállítás szakmai közéletéhez csatlakozhasson. A 
BTE lehetővé teszi az OKF számára, hogy saját érdekkörében felhasználja az 
általa biztosított kapcsolat rendszert. 

 
3.6.  A BTE Országos Koordinációs Bizottságán keresztül részt vesz az OKF 

állományába tartozó munkatársak továbbképzésében, eseti oktatásában a 
veszélyes árukkal kapcsolatos tevékenységek területén, segítséget nyújt a 
szakmai anyagok, oktatási tematikák kidolgozásához. Igény szerint előadót, 
oktatási (bemutató) anyagokat, eszközöket biztosít a szaktárgyi foglalkozások 
megtartásához.  

 
3.7.  A BTE lehetőséget biztosít az OKF munkatársai részére a BTE 

szakkönyvtárának, adatbázisának használatára. Az OKF rendelkezésére 
bocsátja a rendelkezésére álló, veszélyes anyagokkal, a veszélyes áruk 
szállításával kapcsolatos szakirodalmakat, segítséget nyújt ilyen témájú 
szakmai anyagok készítésében, fordításában, lektorálásában.  

 
3.8.  A veszélyes árukkal kapcsolatos szakdolgozati témát választó 

katasztrófavédelmi szakos hallgatók részére konzultálási lehetőséget biztosít. 
 
4. Együttműködés keretén belül az OKF vállalja: 
 
4.1.  A veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, a veszélyes anyagok jelenlétében 

történt beavatkozások területén végzett munkájának tapasztalatairól 
rendszeresen informálja a BTE-t.  

 
4.2.  Tájékoztatja a BTE-t az európai országok katasztrófavédelmi szerveivel való 

együttműködésből adódó minden olyan tapasztalatáról, amely elősegíti a BTE 
veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó tevékenységét.  
Kérés esetén - az OKF, lehetőségeinek figyelembevételével - segítséget nyújt a 
BTE tevékenységének ellátásához a nemzetközi kapcsolatfelvétel és 
együttműködés szervezésének végrehajtása terén. 

 
4.3.  Igény esetén az OKF tájékoztatja a BTE-t a veszélyes anyagokkal összefüggő 

tűzoltási, műszaki mentési tevékenység alakulásáról, ezzel kapcsolatos 
tapasztalatokról. 

 
4.4. Közreműködik a veszélyes áru szállítás, a veszélyes áru szállítási biztonsági 

tanácsadók tevékenységének megismertetésében, az OKF érdekkörébe, 
kapcsolati rendszeréhez tartozó szervek és szervezetek intézmények 
figyelmébe ajánlja a BTE tevékenységét. 

 
4.5. A BTE rendezvényein támogatóként részt vesz, igény szerint a rendelkezési 

körébe tartozó helyszíneket, helyiségeket felajánlja a BTE rendezvényeinek 
(konferencia, közgyűlés, munkaműhely, szakmai nap stb.) megtartására, 
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amelynek részleteit a felek alkalmanként határozzák meg. Igény szerint előadót, 
oktatási (bemutató) anyagokat, eszközöket biztosít a szaktárgyi foglalkozások 
megtartásához. 

 
4.6. Igény esetén segítséget nyújt, hogy a BTE tagjai az OKF által szervezett 

speciális tanfolyamokon önköltségen tájékoztatást kapjanak a 
katasztrófavédelmi feladatok ellátásának rendjéről. 

 
5. Egyéb feltételek 
 
5.1.  A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésben foglalt témával 

kapcsolatosan kölcsönösen tájékoztatják egymást harmadik féllel történő 
megbeszéléseikről, illetve megállapodásaikról. 

 
5.2.  Egymás birtokába került stratégiai elképzelések, információk tekintetében a 

felek a titoktartás kötelezettségét vállalják. 
 
5.3.  A felek szorgalmazzák a rendszeres kapcsolattartást a BTE Országos 

Koordinációs Bizottsága és az OKF kijelölt és területi szervei között. 
 
6. Kapcsolattartás 
 
A kapcsolattartás módjában a felek úgy állapodnak meg, hogy az 
 
az OKF  részéről: az Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztályvezető 
   Név:   Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főtanácsos 
   Telefon:  469-4109 
   Fax:   469-4350 
 
a BTE részéről: az Egyesület Főtitkára 
   Név:   Bindics Gábor 
   Telefon/fax:  76-479-250; 76-504-191; 20-411-8010 
 
felelős a megállapodásban foglaltak betartásáért. 
 
 
A napi operatív munkában a kapcsolat tartása: 
 
az OKF részéről: az Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztályvezető-

helyettes 
   Név:   Dr. Kátai-Urbán Lajos pv. alezredes,  
   Telefon:  469-4292 
   Fax:   469-4287 
   OKF Főügyelet: 469-4349 
 
a BTE részéről: az Országos Koordinációs Bizottság elnöke  
   Név:   Sallai Orsolya  
   Telefon:   20-350-9428  
   Fax:   75-507-209 
 



Együttműködési Megállapodás  BTE – OKF 
 
 

 

 6

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakat 
évente február 28-ig kiértékelik és az esetleges módosításra – amennyiben 
szükséges – javaslatot tesznek. 
 
Jelen megállapodás az aláírás napjával lép hatályba és határozatlan időre szól. 
Felmondását 30 napos határidővel bármelyik fél kezdeményezheti. 
 
 
Budapest, 2007. 11.12. 
 
 
 
 

  
Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Nagy Zsolt 

főigazgató elnök 
Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi 

Szakmai Egyesülete 
  

  
 


