
A katasztrófavédelmi hatósági 

kihívások és feladatok 2017. évben

Dr. Mógor Judit tű. ezredes

hatósági főigazgató-helyettes

2017. május 3.



Az előadás tartalma:

- Hatóság - megelőzés

- „Építkezés”

- Szakterületi hatáskörök

- További tervezett fejlesztések



Katasztrófavédelmi hatóság

= hatósági eszközökkel történő 

 megelőzés

 kockázatok lehető legkisebbre csökkentése

hatósági engedélyezési eljárások

hatósági ellenőrzések alkalmazásával

Ttv., Kat., Vgtv., Lrtv. …



A szinergia, mint alapelv:
Több elem, vagy tényező együttműködéséből nagyobb teljesítmény, 

magasabb eredmény jön létre, mintha az elemeket  vagy tényezőket 

egyszerűen összeadnánk…

Együttműködés a hatósági feladatokban

… az integrált szemlélet 

jegyében



A hivatásos katasztrófavédelmi szervek

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20 katasztrófavédelmi igazgatóság

65 katasztrófavédelmi kirendeltség

105 hivatásos tűzoltó parancsnokság 

42 katasztrófavédelmi őrs

197 katasztrófavédelmi megbízott



Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet



2016.
Országosan összesen

~110.000 hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle 

~110.000 hatósági és szakhatósági eljárás

(OKF, 20 igazgatóság, 65 kirendeltség)

- a nemzetgazdaság ipari létesítményei, valamint a lakosság 

alapvető ellátását nyújtó közszolgáltatások biztonságos és 

folyamatos működőképessége

- kiemelt beruházások megvalósításának támogatása

- bürokrácia csökkentő intézkedéseknek megfelelően a 

kapcsolódó jogszabályok módosításának előkészítése

- ’ügyfélbarát’ szemlélet erősítése



Tűzmegelőzés

- Jogszabályi környezet igazítása a műszaki fejlődéshez –

új OTSZ és TvMI-k

- Új hatáskörök:

- ponyvaszerkezetű építmények tűzvédelmi felügyelete

- szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezések 

piacfelügyeleti hatósága

- kéményseprő-ipari tevékenység felügyelete

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások

- Új együttműködési megállapodások: MMK, MÉK

- Országos Tűzmegelőzési Bizottság – nemhatósági eszközökkel, a 

társadalom széles rétegéhez eljuttatni az ismereteket

„a klasszikus” hatósági feladat

111 hatósági és szakhatósági hatáskör



• SEVESO III. irányelv szerinti hatósági engedélyezés és rendszeres 
felügyeleti ellenőrzés,

• Veszélyességi övezetek kijelölése, nyilvánosság biztosítása
• BVT, KVT, SKET gyakorlatok megfelelőségének ellenőrzése

Veszélyes üzemek felügyelete

Nukleárisbaleset-elhárítás

• EPREV-misszió által javasolt intézkedések végrehajtása
• Központ, OSJER működtetése, kapcsolattartás OAH, NAÜ, OTH
• ConvEx-3-2017. nemzetközi gyakorlatra való felkészülés, illetve részvétel
• KML, KSE eszközfejlesztések (KEHOP) szolgálatok kompetencia 

fejlesztése (képzések, verseny)

Veszélyes szállítmányok felügyelete
• Sajátos hatáskör – ellenőrzés /felügyelet
• Speciális felkészültség, speciális felszerelés, helyszíni intézkedés
• Társhatósági együttműködés

2000-től ~ 85 hatósági hatáskör



Vízügyi és vízvédelmi hatóság

Szervezeti/módszertani változás:

- integrált szemlélet bevezetése
- az ügyfelek számára is követhető, a gazdasági fejlődést támogató, a 

társhatóságokkal összhangban, hatékonyan és eredményesen lefolytatott 
eljárások

- átlátható és egy vezetői kézben megvalósuló országos szakirányítás, 
egységes jogalkalmazási gyakorlat

- kiemelt beruházások – elsősorban ivóvíz- és szennyvíz-hálózat 
fejlesztései – központi koordinációja

- markáns hatósági felügyelet – engedély szerinti működés kontrollja, 
jogkövetkezmények alkalmazása

2015: ~ 29.000           2016: ~ 33.000 hatósági és szakhatósági eljárás

Jogutódlás 2014. 09.10.

145 hatósági és szakhatósági hatáskör



Infrastruktúra-védelem

Lrtv. szerinti főbb tevékenységek

 hazai szabályozás módosításának előkészítése,

 ágazati szabályozások szakmai támogatása,

 kijelölt létesítmények koordinált ellenőrzése,

 nemzetközi képviselet ellátása

 hazai és nemzetközi gyakorlatok

 képzések, tanfolyamok

 projektek koordinációja és megvalósítása

Kijelölt kritikus infrastruktúra elemek: 235

Koordinált hatósági ellenőrzések: 57

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek által lefolytatott eljárások száma: 338 eljárás

Hatáskör 2013. 01.01.

7 hatósági és szakhatósági hatáskör



Információbiztonság

Információbiztonsági tevékenységek

Hatósági feladatok:

 osztályba, szintbe sorolás, ellenőrzések,

 nyilvántartási tevékenység

 hírlevelek, ismeretbővítő anyagok készítése

 tudatosító kampányok szervezése szervezeten belül és kívül

Eseménykezelési feladatok (LRLIBEK)

Kiadott hírlevelek és a bennük foglalt 

sérülékenységek száma: 

 2015: 68 rendszert érintő 39 tájékoztatás

 2016: 528 rendszert érintő 234 tájékoztatás

 10 tudatosító tanulmány

Információbiztonsági hatósági feladatkörbe

tartozó rendszerelemek száma: 136

2016. 01. 01.

25 feladat- és hatáskör



e-fejlesztések / projektek:

 VIZEK – e-vízikönyv, e-VKJ, e-ügyintézés

 KIBE Kritikus Infrastruktúra Bevetési Egységek rendszerbe 

állítása

 IIK – területi iparbiztonsági információs központok 

kialakítása

 BBA projekt, a BM OKF-en kritikus infrastruktúrák 

kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése

 Veszélyes üzemek kockázatelemzése 2. ütem – Norvég projekt 

keretében 2017. tavasszal

 Veszélyes áru vízi-, és vasúti szállításának elektronikus 

bejelentése informatikai fejlesztésének megkezdése



 Tűzmegelőzés: OTSZ beválás-vizsgálat, TvMI

 Veszélyes üzemek: Iparbiztonsági távmérő hálózatok 

fejlesztése (KEHOP)

 Veszélyes szállítmányok: változó ADR/RID 

szabályok, kényszerítő eszközök, kézikönyvek

 Vízügy, vízvédelem: VKJ, IMJP, szennyvíz-

beruházások, e-fejlesztések

 Kritikus infrastruktúrák védelme: irányítási 

központok, bevetési egységek, információbiztonsági 

fejlesztések

Ket. / ÁKR.

2017…



Capacity Building

~ részvételre képesítés

Korszerű, 21. századi hatósági tevékenység és 

működés

A biztonság és a védelem magas szintje

A hatósági eszközök jog- és szakszerű alkalmazásával



Köszönöm a figyelmet!


