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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

A 2012-évben egységessé vált katasztrófavédelem - a lakosság élet- és vagyonbiztonságának 

növelése érdekében – iparbiztonsági jog- és intézményrendszert épített ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) IV. fejezete és a végrehajtását szolgáló a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Vhr., vagy együtt: veszélyes üzemi szabályozás) a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló 2012/18/EU Tanácsi 

Irányelv (SEVESO III. irányelv) magyarországi alkalmazását szolgálja. 

A veszélyes üzemi szabályozás egyértelműen meghatározza a tárgyi hatálya alá tartozó veszélyes 

tevékenységek körét, a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos iparbiztonsági hatósági 

feladatokat, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek (továbbiakban: veszélyes üzemek) 

üzemeltetőinek, az önkormányzatoknak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

megelőzésével, az azokra történő felkészüléssel és azok elhárításával kapcsolatos feladatait, 

meghatározza továbbá a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket.  

A veszélyes tevékenységek (az alsó-, felső küszöbértékű veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek) 

a korábbi szabályozás szerint sorolt európai uniós követelményeknek megfelelő veszélyes 

anyagot gyártó, feldolgozó és tároló üzemekből, valamint a veszélyes hulladékkal foglalkozó 

üzemekből állnak. Az iparbiztonsági hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

megyei (fővárosi) igazgatóságai látják el. 

A védelmi tervezés kiemelt célja, hogy a jogszabályban rögzített társadalmi és műszaki 

követelmények szerint meghatározott veszélyeztetettség mellett fennmaradó súlyos baleseti 

eseménysorok káros következményeire mind az üzemeltető, mind pedig a hatóságok, az 

együttműködő társszervek és nem utolsó sorban az önkormányzatok felkészüljenek. A kibővített 

tárgyi hatályú iparbiztonsági szabályozás végrehajtása területén, így a védelmi tervezés és 

alkalmazás tekintetében a katasztrófavédelem szervei több mint hat éves jogalkalmazási és 

feladat-ellátási gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek.  

Az üzemeltetői és hatósági jogalkalmazási tapasztalatok már rendelkezésre állnak, amelyek 

értékelése alapján az ipari baleseti védelmi tervezési és lakosságvédelmi intézkedések 

hatékonyságának növelését szolgáló eljárások módszertani kutatása-fejlesztése területén a 

következő tudományos problémák azonosíthatók: 
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1. A súlyos belesetek következményeinek elhárításához kapcsolódó jog- intézmény- és 

eszközrendszer vizsgálata, egységesítése és fejlesztése.  

2. A települések ipari katasztrófa-veszélyeztetettségére vonatkozó elemzési eljárás rendjének és 

műszaki módszertanának kutatása.  

3. Ipari baleseti (veszélyhelyzeti) riasztás és az üzemi terület kiürítés hatékonyságának növelése. 

A kutatási célkitűzések, a hipotézisek és a tudományos eredmények e három tudományos 

probléma mentén fogalmazhatók meg. 

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

A kutatási célkitűzések - a tudományos problémák meghatározásánál már ismertetett - három 

kutatási részterületen fogalmazhatók meg: 

1. Súlyos balesetek következményei elhárításához kapcsolódó jog-, intézmény, eljárásrend és 

eszközrendszer vizsgálata területén: 

a) Áttekinteni, értékelni és tudományos rendszerbe foglalni a veszélyes anyaggal 

kapcsolatos minta baleseti eseménysorok kiváltó okait és következményeit, amelynek 

alapján rendszerezi a súlyos balesetek következményeinek elhárítására szolgáló 

felkészülési jellegű műszaki, vezetési és irányítási intézkedéseket. 

b) Értékeli az üzemi és települési veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszély-

elhárítási tervezés és végrehajtás rendszerét, amelyet követően javaslatokat tesz a 

tervekkel szemben támasztott műszaki követelmények mennyiségi alapú mérhetőségére, 

a kapcsolódó védelmi tervezési üzemi okmányrendszer egységesítésére, valamint az ipari 

katasztrófák elhárításának felderítési műszaki eszközrendszerének fejlesztésére. 

2. Települések ipari katasztrófaveszélyeztetettség-elemzési eljárásának és módszertanának 

kutatása és fejlesztése területén: 

a) Áttekinti és értékeli a települések ipari veszélyek általi katasztrófa veszélyeztetettségének 

felmérésére szolgáló nemzetközi és hazai eljárásokat és módszertant, amelyre alapozva 

javaslatot fogalmaz meg a hatályos szabályozás, az eljárásrend és a módszertan 

módosítására. 

b) Elemzéseket végez és javaslatokat fogalmaz meg a katasztrófavédelmi törvény hatálya 

alá nem tartozó gazdálkodó szervezetek azonosítási és veszélyeztetettség elemzési 

eljárásának alkalmazhatósága területén. 
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3. A veszélyes üzemi (veszélyhelyzeti) riasztás és veszélyeztetett üzemi terület kiürítés 

hatékonyságának növelése érdekében: 

a) Megvizsgálja a veszélyes üzemi riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási 

katasztrófavédelmi szabályozás érvényesülését, különös tekintettel a riasztási és 

veszélyhelyzeti tájékoztatási módszerek alkalmazására. 

b) Elemzi és értékeli a veszélyes üzemi szabályozás hatálya alá tartozó veszélyes üzemek 

belső és külső védelmi terveinek alkalmazhatóságát, valamint a belső és külső védelmi 

terv, illetve a súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatok tapasztalatait, különös 

tekintettel az elégséges védelmi szint biztosítására. 

c) Meghatározza azokat műszaki feltételrendszereket, követelményeket és módszereket, 

amelyek garantálják a veszélyes üzemi riasztás és üzemi terület hatékony kiürítés 

végrehajtását.  

KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

1. A szerző megítélése szerint a 2012. január 1-én bevezetett veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

védelmi tervezési és elhárítási feladatok teljesítésének elsődleges jogalkalmazási és feladat 

ellátási tapasztalatai felmérése alapján összefoglaló tanulmány készíthető a rendszer lehetséges 

optimalizálása és továbbfejlesztése céljából, amelynek műszaki tudományos alapja a súlyos 

balesetek következményeinek és következménycsökkentő intézkedéseinek tudományos 

rendszerbe foglalása. 

2. A hazai veszélyes anyagot gyártó, feldolgozó és tároló telephelyek (mintegy 7000 telephely) 

90%-a nem tartozik a katasztrófavédelem iparbiztonsági hatóságának felügyelete alá, ezáltal nem 

biztosított az azok által okozott veszélyeztetettség kezelése.  

Véleménye szerint a települések veszélyes tevékenységek általi ipari katasztrófa-

veszélyeztetettségének megállapítására és feltérképezésére, az üzemi és a települési veszély-

elhárítási tervek műszaki megalapozására a katasztrófavédelmi hatóság nem rendelkezik 

egységes eljárásrenddel- és módszertannal. 

3. A veszélyes anyag jelenlétében bekövetkező üzemi baleseti események elhárítása során nem 

alkalmaznak egységesen kidolgozott riasztási és üzemi terület kiürítési követelményrendszert, 

amely véleményem szerint meghatározható a vonatkozó katasztrófavédelmi szabályozás 

érvényesülési elemzése útján, a védelmi tervek alkalmazhatósági vizsgálatának eredményeiből, 

valamint a védelmi terv gyakorlatok és a tömegrendezvények során szerzett tapasztalatokból. 
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KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A kitűzött célok elérése érdekében a szerző tanulmányozta a vonatkozó nemzetközi és hazai 

szabályozást, szakirodalmat. A téma kutatása és kidolgozása, a szakirodalom feldolgozása során 

általános kutatási módszereket alkalmazta, mint analízis, szintézis, indukció és dedukció.  

A tartalmi fejezetek kidolgozása során kutatási tervemnek megfelelően a következő konkrét 

kutatási módszereket alkalmazta: 

a) Összefoglaló tanulmány készítése a felkészülési jog-, intézmény-, eljárás- és 

eszközrendszer értékelése és optimalizálása céljából. 

b) Hazai és nemzetközi publikációk, jogi szabályozás, üzemi okmányrendszer, hatósági 

jogalkalmazás okmányainak értékelése. 

c) A nemzetközi és hazai összehasonlító elemzések készítése a rendszer optimalizálása 

érdekében. 

d) Külföldi veszélyeztetettség-elemzési példák és módszerek vizsgálata és esetleges 

adaptálhatóságának értékelése. 

e) Nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozása a települések katasztrófavédelmi 

besorolása érdekében alkalmazott kockázatelemzési eljárások és módszerek kritikus 

összevetése céljából. 

f) Gazdálkodó szervezetek és települési veszélyforrások általi veszélyeztetettség elemzése 

számítógépes modellezés (Phastrisk softvare) segítségével.  

g) Esettanulmányokon keresztül konkrét műszaki vizsgálatok végrehajtása a települési 

veszélyeztetettség megállapításához szükséges eljárás és módszertan kidolgozásához. 

h) Részvétel védelmi terv gyakorlatokon, hatósági és üzemeltetői tapasztalatok kritikus 

összevetése és értékelése. 

AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 

Az első fejezetben hatástanulmány keretében készült el az ipari katasztrófák (súlyos balesetek) 

következményeinek elhárítására szolgáló jog-, intézmény- és eszközrendszer vizsgálata. Ennek 

során a szerző elvégezte a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kiváltó okainak és 

következményeinek, továbbá a következmények elhárítására szolgáló védelmi intézkedéseknek a 

rendszerezését. Ezt követően elemző és értékelő kutatómunka alapján javaslatot dolgozott ki a 

védelmi tervekkel szemben támasztott műszaki követelmények mennyiségi mérhetőségének 

biztosítására. Vizsgálta továbbá az ipari katasztrófák (súlyos balesetek) elhárításához alkalmazott 

veszélyes anyag felderítési műszaki eszközrendszer alkalmazhatóságát. 



 

7 
 

Az értekezés második fejezetének fő célkitűzése volt a települések ipari katasztrófa 

veszélyeztetettség-elemzési rendjének kutatása és fejlesztése. A célkitűzés teljesítése érdekében 

a szerző áttekintette és elemezte a települések katasztrófavédelmi veszélyeztetettségének 

megállapítására szolgáló jogszabályban rögzített eljárást és módszertant. Vizsgálta továbbá a 

települések ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek alapján történő 

katasztrófavédelmi besorolásának meglévő szabályozását.  

Az előzetes eredményekre alapozva külön vizsgálatokat folytatott a katasztrófavédelmi törvény 

hatálya alá nem tartozó veszélyes tevékenységek általi veszélyeztetettség katasztrófavédelmi 

célú elemzési eljárásának létrehozása érdekében. Ennek keretében először értékelte a veszélyes 

anyaggal foglalkozó telephelyek azonosítási módszertanát és az iparbiztonsági hatósági 

engedélyezés jogszabályi műszaki követelményeit.  

Külön foglalkozott a veszélyes anyagok azonosítási szabályaival, a katasztrófavédelmi törvény 

hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezetek területén jelenlévő veszélyes anyagok 

azonosításával, az esetlegesen bekövetkező súlyos baleseti eseménysorokkal és azok lehetséges 

hatásainak meghatározásával.  

Végül - a települési katasztrófavédelmi osztályba sorolási eljárás hiányosságainak feltárását 

követően - javaslatot tett az osztályba sorolások lehetséges módszertanára veszélyes üzemek 

esetében, valamint ajánlásokat tett a kapcsolódó települési kockázatbecslési eljárás végrehajtása 

érdekében. 

Az értekezés harmadik fejezete - a súlyos baleseteknél alkalmazott lakosságvédelmi 

intézkedések közül - az azonnal foganatosítandó veszélyes üzemi riasztási és üzemi terület 

kiürítési feladatok teljesítésének hatékonyságával foglalkozik. Ennek részeként a szerző 

elvégezte a veszélyes üzemi riasztási és üzemi terület kiürítési szabályozásnak a 

lakosságvédelem rendszerében történő vizsgálatát. Ennek során külön foglalkozott a 

lakosságvédelmi intézkedések rendeltetésnek értékelésével, a vonatkozó jogi szabályozási háttér 

elemzésével, valamint a lakosság riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási módszereinek és 

eszközeinek veszélyes üzemek környezetében történő alkalmazhatóságának kutatásával.  

Elvégezte még a veszélyes üzemi és települési védelmi terv gyakorlatok tapasztalatainak 

értékelését a riasztási és üzemi terület kiürítési intézkedések hatékonyságának megállapítása 

céljából. Az utóbbi vizsgálat megalapozásához figyelembe vette a tömegrendezvények 

biztosítási terveinek, a belső védelmi tervek, a súlyos káresemény-elhárítási tervek, a települési 

külső védelmi tervek alkalmazhatóságának, valamint a veszélyes üzemi belső védelmi terv 

gyakorlatok végrehajtásának gyakorlati tapasztalatait is. 
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

I. A súlyos balesetek következményeinek elhárításához kapcsolódó jog- intézmény és 

eszközrendszer vizsgálata és fejlesztése területén 

1. A veszélyes anyaggal kapcsolatos minta baleseti eseménysorok kiváltó okainak és 

következményeinek rendszerbefoglalása alapján elvégezhető – elsősorban a nemzetközi 

szakirodalom alapján – a súlyos balesetek következményeinek elhárítására szolgáló műszaki és 

vezetési (irányítási) intézkedések tudományos igényű rendszerezése. 

2. A súlyos balesetek fogalmi meghatározásainak elemzése alapján a súlyos baleseti események 

minősítéséhez részletes minőségi és mennyiségi értékelési szempontok határozhatók meg. A 

súlyos baleseti minta eseménysorok belső védelmi tervezéshez történő alkalmazásához 

szükséges azok mennyiségi és minőségi jellemzésére. A súlyos baleseti események fogalmi 

elemzése alapján javaslatot tettem továbbá a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok 

jelentési rendszerének valamennyi gazdálkodó szervezetre kiterjedő alkalmazására és a 

kapcsolódó elektronikus mintaokmányokra. 

3. A szerző javaslatot tett az üzemi és települési védelmi tervekkel szemben támasztott 

követelmények mérhetőségére, egyben a védelmi tervezés üzemi okmányrendszerének 

egységesítésére, valamint a súlyos balesetek elhárításának felderítési műszaki 

eszközrendszerének fejlesztési lehetőségeire.  

4. A védelmi tervezési igényeket (erő- és eszközkimutatás) számításokkal alátámasztva 

szükséges meghatározni. A meglévő irányítási rendszerekbe be kell építeni a súlyos baleseti 

szempontokat.  

5. A szerző megállapította, hogy a katasztrófavédelem belső és külső védelmi tervezéssel és 

tervek begyakorlásával kapcsolatos szakfeladatai teljesítési gyakorlatának egységesítése 

érdekében szükség van a vonatkozó joggyakorlat, az eljárásrend, a módszertan áttekintésére és 

egységesítésére. A tervben a súlyos baleseti eseménysorok leírását minőségileg és mennyiségileg 

is el kell végezni, amelyet valamennyi súlyos baleseti eseménysorra kiterjedőleg táblázatos 

formában is meg kell jeleníteni. Ennek alapja a szerző által tudományos rendszerbe foglalt minta 

baleseti eseménysorok és az azokra épülő következménycsökkentő intézkedések rendszere. 

6. Az üzemi munkatársak védelméhez hozzájárul a veszélyes anyagok gyors észlelése, 

mennyiségi és minőségi kimutatása, a veszélyeztető hatások terjedésének prognosztizálása, és az 

arra épülő elsődleges lakosságvédelmi intézkedések (riasztás, elzárkózás és kimenekítés) 

mérhetősége.  

7. A lakosságvédelmi intézkedések mérhetőségéhez meg kell határozni a feltételezett baleseti 

eseménysorhoz tartozó veszélyeztetett terület nagyságát.  
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Az alsó- és a felső küszöbértékű üzemek belső védelmi terveinél a mennyiségi határértékek 

jogszabályi műszaki követelmények formájában történő megjelenítése hiányzik, amelynek 

pótlására a szerző konkrét javaslatot tett. 

8. A külső védelmi terv jelentős terjedelme miatt egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset 

esetén közvetlenül nehezen alkalmazható, ezért javasolt egy egyoldalas kivonat alkalmazása. 

9. A katasztrófavédelemi mobil és a telepített felderítő képességek biztosításához szükség van 

valós idejű meteorológiai és vegyi monitoring eszközökre. A veszélyhelyzet prognosztizálásához 

szükséges számítógépes terjedési modelleknek alkalmazása, amelyekhez rendelkezésre állnak a 

kibocsátási és a hatás paraméterek. A katasztrófavédelem vegyi- és sugárfelderítő képességeinek 

fejlesztésére szintén javaslatokat fogalmazta meg. 

 

II. A települések ipari katasztrófaveszélyeztetettség elemzési eljárásának és műszaki 

módszertanának kutatása területén 

1. A szerző megállapította, hogy 2012. évet követően a települések katasztrófavédelmi 

besorolása új és korszerű kockázatbecslés alapján történik, amelynek műszaki követelménye a 

jogszabályban rögzített kockázatelemzési mátrix használható fel. A kockázatelemzési mátrix 

alkalmazásához veszélyforrás-specifikus jogi- és műszaki végrehajtási útmutató megalkotása 

szükséges. Az ipari szerencsétlenség és civilizációs eredetű veszélyeknél a kockázati mátrix nem 

vagy nehezen alkalmazható.  

2. A települések megalapozott katasztrófavédelmi besorolása rendkívül fontos, hiszen a 

települési védelmi tervezés alapját képezi. Amennyiben a lehetséges veszélyeztetés 

meghatározása nem a valós veszélyeztetés alapján történik, úgy előfordulhat, hogy egy település 

nem lesz felkészülve egy esetleges káresemény kezelésére, vagy jelentős költséggel járó 

túlbiztosítás történik. 

3. A Vhr. 1. melléklete szerint veszélyes üzem azonosítási eljárás hátránya, hogy kizárólag a 

veszélyes anyagok mennyiségét és tulajdonságait veszik alapul, ezért nem lehet biztonsággal 

alkalmazni a települések katasztrófavédelmi besorolásánál. A szerző megállapította azt is, hogy a 

települések katasztrófavédelmi besorolását megalapozó jogi szabályozásban rögzített módszertan 

a veszélyes üzemek általi veszélyeztetettség értékelése tekintetében több elvi ellentmondást 

tartalmaz.   

Az ipari eredetű veszélyforrások esetében az általam javasolt és részletesen jellemzett települési 

katasztrófavédelmi osztályba sorolási eljárásnál a kockázatbecslés alapján nem a települést, 

hanem a hatások által érintett területet kell osztályba sorolni.  
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4. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása az érintett települési területek osztályai 

alapján kerül meghatározásra. Amennyiben egy területet több veszélyeztető hatás is éri, akkor a 

legmagasabb katasztrófavédelmi osztályt kell figyelembe venni a terület osztályba sorolásakor. 

A települések katasztrófavédelmi osztályba besorolása az egyes veszélyeztetett területek 

nagyságának figyelembevételével, a korábbi tűzvédelmi szabályozásnak megfelelő 40%-os 

szabály alkalmazásával kell végrehajtani.  

A mátrix megváltoztatásával a bekövetkezési gyakoriság és az egyes hatások lehetséges 

következményei által meghatározott kockázatbecslés matematikai alapokra helyeződik. A 

bekövetkezési gyakoriság értékeket a veszélyeztető hatásokra külön-külön javasolt definiálni. A 

veszélyes anyag szabadba kerülése kockázatának meghatározásánál a szerző egyedi folyamatot 

javasolt, amely a veszélyes üzemi veszélyeztetettség elemzésen alapul.  

5. A Kat. hatálya alá nem tartozó „veszélyes üzem” által veszélyeztetett települések 

katasztrófavédelmi besorolása nehézségekbe ütközik, mivel a pontos kritériumrendszer, és a 

veszélyeztetés meghatározására szolgáló módszertan nem került megfogalmazásra.  

6. A Kat. hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezeteknél az esetlegesen szabadba kerülő 

veszélyes anyagok baleseteinek akár halálos szintű következményei és hatásai (tűz, mérgezés és 

robbanás) érinthetik a lakott területet. A Kat. hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezetek 

vonatkozásában elsősorban a toxikus gőz/gáz felhő terjedésére kell fókuszálni. A szerző részletes 

elemzést követően javaslatot dolgozott ki a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá nem tartozó 

üzemek területén esetlegesen bekövetkező súlyos baleseti eseménysorok hatásainak 

meghatározására. A Kat. hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezetek részéről reális 

adatszolgáltatás szükséges, amelyhez megfelelő minta lehet a 2005-2011. között alkalmazott 

Ipari Katasztrófa-elhárítási Információs Rendszer. Ennek kapcsán javaslatot tettem a súlyos 

baleseti jogi szabályozásba illeszthető mintaokmányra. 

III. Veszélyes üzemi (veszélyhelyzeti) riasztás és üzemi terület kiürítés hatékonyságának 

növelése területén 

1. A szerző elvégezte a lakosságvédelemmel kapcsolatos általános szabályok áttekintését, a 

lakossági zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó biztonsági előírások értelmezését, valamint a 

súlyos balesetek elleni védekezés kapcsolódó rendelkezésének értékelését. Megállapította, hogy 

a veszélyes üzemekre vonatkozó iparbiztonsági szabályozás és a zenés, táncos rendezvények 

rendelkezései között a riasztás és a terület-kiürítés tekintetében párhuzamok vonhatók. 
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2. A hazai riasztási eszközrendszer részletes elemzését követően riasztási módszerenként 

határoztam meg azok előnyös és hátrányos jellemzőit, így a szerző foglalkozott a közérdekű 

közlemények hatékonyságával; a lakossági riasztó és tájékoztató rendszerek felhasználásával, 

amelyek megkerülhetetlenek a „veszélyes üzemek” baleseteinél; a kihangosító főként mobil 

eszközök alkalmazási lehetőségeivel; az elektronikus telekommunikációs eszközök (okostelefon, 

táblagép, üzenetküldő rendszerek) alkalmazási lehetőségeivel; az Interneten adott elektronikus 

üzenetekkel. 

3. A zenés, táncos rendezvények biztosítási terveinek vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a 

rendezvény várható létszáma és a veszélyhelyzeti riasztása módja között nincs releváns 

összefüggés. A szervezők a biztonsági tájékoztatást rendszerint és többségében valamilyen 

kihangosító berendezés alkalmazásával hajtják végre. A kivetítőket a veszélyhelyzeti 

információk közlésére is felhasználják a szervezők. Szükségesnek tartom az idegen nyelvű 

veszélyhelyzeti riasztást és tájékoztatást alkalmazni. A külső segítségnyújtók mobiltelefonok 

alkalmazása a veszélyhelyzet idején a korlátozott lehet. Javasolta, hogy 1000 főt meghaladó 

nézőszámú tömegrendezvények esetén a főszervezők telefonhálózattól független, közvetlen 

kapcsolatban (EDR-en keresztül) álljanak a külső segítségnyújtók ügyeleteivel.  

4. Megfontolni szükséges kevésbé hatékonynak tekinthető mobil telefonos és „riadólánc” útján 

történő riasztási módszerek alkalmazását bizonyos üzemi kiürítési létszám (50 vagy 100 fő) 

felett. Hiányosságot jelent, hogy a kommunikációs eszközök műszaki követelményei nincsenek a 

tervekben rögzítve. A kiépített sziréna alkalmazása mellett a szerző szükségesnek tartja a 

kihangosító berendezéssel ellátott gépjárművek alkalmazását. A kihangosító berendezéssel 

ellátott gépjárművek nem alkalmazhatók például a tűzveszélyes anyag kibocsájtása esetében. A 

kihangosító berendezés gépkocsivezetőjének egyéni védőeszközzel való ellátása tervben 

rögzített módon is indokolt. 

5. A teljes kiürítés leggyorsabban az üzem teljes területén hallható sziréna megszóltatásával 

hajtható végre, a létszámellenőrzés hatékonysága kártyás rendszerrel és visszaellenőrzéssel 

együttesen biztosítható. A veszélyeztetett területen belüli kiürítés a címzett tűzjelzők 

megszólaltatásával épületen belül hatékonyan teljesíthető.  

A veszélyeztetett területen belül a kültéren tartózkodók riasztására szintén javasolt címzett 

sziréna telepítése, vagy a kiürítés végrehajtására megfelelő egyéni védőeszközzel rendelkező, 

nagyon rövid idő alatt felálló (munkahelyi polgári védelmi) szervezetet lehet fenntartani.  
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6. Az üzemi védelmi terv gyakorlatokon általános problémaként merült fel a menekülési útvonal 

biztosítása miatt, amelyhez az üzemi polgári védelmi szervezetek biztosítási tevékenységével 

vagy kijelzők kihelyezésével oldható meg. A külső védelmi terv gyakorlatok tapasztalatai 

alapján megállapítható, hogy az érintett település teljes lakosságának riasztása nem indokolt, 

veszélyeztetett terület kijelölése szükséges, amelyhez a katasztrófavédelem telepített és mobil 

monitoring rendszerei szolgálhatnak segítségül. A veszélyeztetett területen belül a MoLaRi 

rendszerrel történő riasztás hatékonyan működött. Gondoskodni kell a riasztási eszközök 

műszaki kritériumoknak történő megfeleléséről és a végrehajtó állomány egyéni védő eszközzel 

történő ellátásáról.  

7. A védelmi tervek alkalmazása és a gyakorlatok tapasztalatai alapján a települési 

veszélyelhárítási terv elkészítésénél meg kell fontolni, hogy szükséges-e a település teljes 

területén a riasztás elrendelése vagy csak a meghatározott veszélyeztetett területen belül. A vegyi 

veszélyeztetés miatt I. osztályba sorolt település esetében nem minden esetben indokolt a 

lakosság központi riasztásának biztosítása. A szerző megítélése szerint a lakosság riasztása 

rendőrség által hangosbemondón végrehajtott riasztása közel olyan hatékonyan működtethető, 

mint a központi riasztás. A lakossági riasztás folyamata időt vesz igénybe, amely alatt az üzem 

közvetlen környezetében a lakosok sérüléseket szenvedhetnek. Egyedi esetekben – a veszélyes 

anyag tulajdonságaitól, lakott terület elhelyezkedésétől függően – a közvetlen környezet riasztási 

feladatait az üzemeltetőre bízni. 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Az értekezés hipotézisei és célkitűzései alapján a szerző javaslatot tett a következő új 

tudományos eredmények elfogadásra: 

1. A súlyos balesetek következményei elhárításához kapcsolódó külföldi és hazai jog-, 

intézmény, eljárásrend és eszközrendszer vizsgálata alapján elsőként egységes tudományos 

rendszerbe foglalta a veszélyes anyaggal kapcsolatos minta baleseti eseménysorok kiváltó 

okait és következményeit, valamint erre építve a következmények hatásainak csökkentésére 

szolgáló műszaki és vezetési (irányítási) intézkedéseket. 

2. A veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek belső védelmi terveinek és okmányrendszerének 

egységesítése érdekében készített hatástanulmány eredményei alapján meghatározta a 

veszélyes üzemek belső védelmi terveivel szemben támasztott következmény alapú 

mennyiségi műszaki követelményeket, valamint a súlyos balesetek hatásainak felderítésére 

szolgáló műszaki eszközrendszer fejlesztési lehetőségeit. 
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3. A települések katasztrófavédelmi besorolási eljárásának veszélyes tevékenységeket érintő 

műszaki megalapozása és fejlesztése érdekében módosító javaslatot dolgozott ki a 

települések ipari veszélyek általi katasztrófavédelmi veszélyeztetettségének 

meghatározására alkalmas eljárásra és módszertanra. 

4. A hazai veszélyes tevékenységek jelentős része nem tartozik a katasztrófavédelem 

iparbiztonsági hatóságának felügyelete alá, ezért az érintett veszélyes tevékenységek általi 

veszélyeztetettség kezelése céljából javaslatot tett a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá 

nem tartozó üzemek területén esetlegesen bekövetkező súlyos baleseti eseménysorok 

hatásainak meghatározására. 

5. A veszélyes üzemek belső és külső védelmi terveinek alkalmazhatósági vizsgálatai, a 

katasztrófavédelmi szabályozás érvényesülési elemzése, valamint a védelmi terv gyakorlatok 

tapasztalatainak kritikus elemzését és értékelését követően javaslatot tett a veszélyes 

üzemben történt balesetet követő hatékony üzemi riasztás és üzemi terület kiürítés 

végrehajtásához szükséges műszaki szempontrendszer és módszertan fejlesztésére. 

AZ ÉRTEKEZÉS AJÁNLÁSAI 

1. Az ipari katasztrófák (súlyos balesetek) következményei elhárításához kapcsolódó jog-, 

intézmény- és eszközrendszer vizsgálatát tartalmazó hatástanulmány az iparbiztonsági 

hatóságok jogalkalmazási tevékenységében hasznosulhatnak. 

2. A belső védelmi tervekkel szemben támasztott következmény alapú mennyiségi műszaki 

követelmények beépíthetők a vonatkozó iparbiztonsági szabályozásba. A települések 

katasztrófavédelmi besorolására tett módosító javaslatok pedig a katasztrófavédelmi jogi 

szabályozás részévé tehetők. 

3. A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá nem tartozó üzemek területén esetlegesen 

bekövetkező súlyos baleseti eseménysorok hatásainak meghatározására kidolgozott 

javaslatom felhasználható a katasztrófavédelmi torvény veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezéssel foglalkozó fejezete tárgyi hatályát érintő 

kiterjesztésének szakmai és műszaki megalapozására. 

4. A veszélyes üzemben történt balesetet követő hatékony üzemi riasztás és üzem-kiürítés 

végrehajtásához szükséges műszaki szempontrendszer fejlesztését célzó javaslataim a 

védelmi tervezés hatósági és üzemeltetői gyakorlati feladatai végrehajtásának támogatását 

szolgálhatja. 
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5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hatásainak felderítésére szolgáló 

műszaki eszközrendszer fejlesztési lehetőségeit megadó elemzés felhasználható az 

eszközrendszer fejlesztését célzó szakmai és műszaki tervek kimunkálásában. 

 

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés belső és külső védelmi 

tervezési és alkalmazási iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi és környezetbiztonsági 

szakfeladatainak ellátásához.  

2. Az értekezés következtetései és eredményei felhasználhatók veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén alkalmazott, az értekezésben nem 

érintett, lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának vizsgálatára, eljárási, módszertani és 

műszaki követelmények ellenőrzésére és továbbfejlesztésére vonatkozó további kutatások és 

fejlesztések irányának meghatározására. 

3. Értekezésem különböző részei felhasználhatóak iparbiztonsági és polgári védelmi jegyzetek, 

segédletek, szakmai leírások összeállítása során felsőfokú tanintézményekben, valamint a 

hivatásos katasztrófavédelmi szervek képzési rendszerében, a belső és külső védelmi tervek, 

súlyos káresemény-elhárítási tervek kidolgozásakor, a külső védelmi tervezés részét képező 

lakossági tájékoztató összeállítása során. 

4. Az értekezésem – átszerkesztését követően – alkalmas lehet oktatási segédletként történő 

felhasználásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet, a Szent István 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet, a 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és más felsőfokú tanintézmények, valamint a hivatásos 

katasztrófavédelem oktatással foglalkozó szakmai intézményeiben, nem különben a 

veszélyes üzemei szabályozás végrehajtásában érintett gazdálkodó szervezeteknél. 
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