
A Seveso III. irányelv előírja, hogy az európai uniós tagállamok különböző szintű terveket 
készítsenek a veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági hatósági ellenőrzések kapcsán. A 
2016-ra vonatkozó terveket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos honlapján 
keresztül teszi nyilvánossá. 
 

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos európai uniós szintű szabályozás fejlesztése új 

mérföldkőhöz érkezett 2012. július 4-én, amikor kihirdették a Seveso III., vagyis teljes nevén 

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 

96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 

2012/18/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvet. A tagállamoknak tavaly június elsejéig 

kellett bevezetniük az irányelvet, Magyarország betartotta a határidőt. Az előírások között 

szerepel, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy valamennyi veszélyes üzem hatósági 

ellenőrzésére vonatkozzon nemzeti, regionális vagy helyi szintű terv, továbbá gondoskodniuk 

kell ezen tervek rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti naprakésszé tételéről. 

Az irányelv ezen rendelkezését a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló kormányrendelet ülteti át a hazai jogrendbe, amelynek értelmében a 

hatóság központi szerve az ellenőrzésekre vonatkozóan éves tervet készít. Ebben szerepel a 

terv területi hatálya, a releváns biztonsági kérdések általános értékelése, a hatósági ellenőrzés 

hatálya alá vont veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek és a dominóhatásban érintettek köre, 

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és üzemzavarok kivizsgálása érdekében 

lefolytatott, a társhatóságokkal közösen végzett, valamint az időszakos hatósági ellenőrzések 

elvei és módszerei. A központilag készített ellenőrzési terv kiadása az igazgatóságok részére 

elősegíti az egységes ellenőrzési szempontrendszer alkalmazását, továbbá lehetőséget biztosít 

az adott időszakban vizsgálandó kiemelt biztonsági kérdések, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

ellenőrzési elvek és módszerek kifejtésére. A terv biztosítja, hogy a hatósági vizsgálatokat 

előre ütemezetten, az egyes ipari ágazatokban jellemző termelési csúcsidőszakokkal 

egybeesően hajtsák végre. A terv kiterjed a hatóság által végrehajtandó valamennyi 

ellenőrzéstípusra, beleértve az üzemazonosítási célú, az időszakos hatósági és a supervisori 

ellenőrzéseket is. 

A BM OKF a hivatalos honlapján keresztül nyilvánossá teszi a 2016-ra vonatkozó ellenőrzési 

tervet. A katasztrófavédelmi igazgatóságok elsőfokú hatóságként az országos terv alapján 

minden veszélyes üzemet illetően ellenőrzési programot készítenek. A terv elérhető: 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_hatosag_index 
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