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• 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása

• 2) Katasztrófavédelem hatósági ellenőrzési és bírságolási jogosítványainak

közúti, vasúti  és vízi szállítási ágazatokra kiterjedő végzése

• 3) Supervisori hatáskör gyakorlása 

• 4) Katasztrófavédelmi Mobil Labor tevékenység szakmai irányítása

• 5) Nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység ellátása, szakmai irányítása

• 6) Kritikus infrastruktúra védelemi feladatok ellátása

• 7) Gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki 

biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatok szakmai 

irányítása

• 8) Hulladékszállítással kapcsolatos feladatok szakmai irányítása



Veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemek

236 db 

alsó és felső küszöbértékű 

Küszöbérték alatti üzemek  489 db

Nukleáris és radiológiai üzemek 6 nukleáris létesítmény és 39 izotóplabor 

Veszélyes anyagok gyártását, tárolását, felhasználását végző 

gazdálkodó szervezet
7200 db

KÖZÚTI veszélyes áru szállítás 25 millió tonna szállított jármű/év, 1 millió jármű/év

VASÚTI veszélyes áru szállítás 20 millió tonna szállított áru/év,  20-25 ezer vasúti szerelvény/év

VIZI veszélyes áru szállítás 6 millió tonna szállított áru/év,  3200 hajókötelék/év

LÉGI veszélyes áru szállítás 300-400 járat/év

Energia, Infokommunikációs technológiák, Közlekedés, Víz, 

Egészségügy, Pénzügy, Ipar, Jogrend-kormányzat, Agrár-gazdaság, 

Közbiztonság-védelem

35.000 védendő elem

Az Iparbiztonság által ellenőrzött (felügyelt) veszélyes tevékenységek



- 43036 db ellenőrzés (üzem, jármű, telephely)

- 4679 hatósági és szakhatósági ügy

- 854 intézkedés, szankció

- KIV rendkívüli események (kiber incidensek) kezelése

Katasztrófavédelem 

iparbiztonsági tevékenységének eredményei

2013. évben



Veszélyes üzemek szakterület



Szakterület tevékenysége 2013.

1682 db ellenőrzés végrehajtása

4008 db hatósági eljárás és szakhatósági ügy

183 db intézkedés és szankció 

(11 esetben tevékenység korlátozása, megtiltása)



Veszélyes szállítmányok szakterület



A veszélyes áruk szállításának ellenőrzése 2013.
ADR ellenőrzések

• 29555 ellenőrzött közúti jármű, ebből 4229 ADR-es, 
szabálytalan 349 jármű 

•Kiadott határozatok száma: 499

•792 telephelyi ellenőrzés, 145 esetben hiányosság 

RID ellenőrzések

• 15438 ellenőrzött vasúti jármű, ebből 7935 RID-es, 
szabálytalan 289 jármű 

•Kiadott határozatok száma: 135

•161 telephelyi ellenőrzés, 5 esetben hiányosság

ADN ellenőrzések

• 1393 ellenőrzött vízi jármű, ebből 435 ADN-es, 
szabálytalan 18 jármű 

•15 telephelyi ellenőrzés, 2 szabálytalan 

• Kiadott határozatok száma: 37



Kritikus Infrastruktúra Védelmi szakterület



Energia

Közlekedés

2013. 03.01+ 180 nap

Agrárgazdaság

Egészségügy

Pénzügy

Ipar

2013.07.01 + 180 nap

Infokommunikációs

Technológiák

Víz

Jogrend-

Kormányzat

Közbiztonság-

Védelem

2014.01.01. + 180 nap

KIV
szektorok



Szakhatóság (teljes KIV)

Lrtv. Vhr. 4§ (2), 13§ (1)

Nyilvántartó hatóság

Lrtv. Vhr. 12§ (1)

Javaslat tevő hatóság*

Lrtv. Vhr. 3§

Ellenőrzések koordinálása

Lrtv. Vhr. 8§ 13§ (3)

LRL IBEK hálózatbiztonság

Lrtv. Vhr. 10§

Rendkívüli események kezelése

Lrtv. Vhr. 11§ (6)

CIP POC feladatkör

Kat. Vhr.



Általános jogszabályok

2012. évi CLXVI. törvény

A létfontosságú rendszerek és létesítmények

azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

65/2013. (III. 8.) Korm. Rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,

kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

233/2013. (VI. 30.) Korm. Rendelet

az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának,

ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és

Létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről



Ágazati (speciális) jogszabályok

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú 

rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a 

Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági 

rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási 

rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről



Rendkívüli események, üzemzavarok, 
balesetek















Az iparbiztonsági szakterület speciális 

képességeinek bemutatása



Monitoring és Lakossági Riasztó 

(MoLaRi) Rendszer vegyi és meteorológiai monitoring 

végpontjának felépítése



Monitoring és Lakossági Riasztó 

(MoLaRi) Rendszer tájékoztató és riasztó végpontjának 

felépítése



Katasztrófavédelmi

Mobil Labor (KML)
(főváros)



Katasztrófavédelmi

Mobil Labor

(KML-ADR)
(Baranya, Békés, Borsod, 

Csongrád, Fejér, Heves, Jász, 

Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs, 

Tolna, Veszprém)



Mobil Sugárfelderítő 

Egység (MSE)
(OKF)



Mobil Sugárfelderítő 

Egység (MSE)



Mobil Sugárfelderítő Egység (MSE)
(Békés, Csongrád, Győr, Szabolcs)



Kritikus Infrastruktúra 

Bevetési Egység (KIBE)
(Győr, Pest, Szabolcs, OKF)



Pilóta nélküli robotrepülő (UAV)

„Drón helikopter”
(OKF)



Eseménykezelő központok és

stacioner vezetési pont



Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények

Informatikai Biztonsági Eseménykezelő 

Központja (LRL IBEK)



Nukleáris Baleset-elhárítási Információs és 

Értékelő Központ (NBIÉK)



Az ország sugárzási helyzetét a háttérsugárzás 

mértékének változásából, az OSJER Távmérő 

Hálózat mérőállomásain mért gamma-sugárzás 

dózisteljesítményének napi 24 órás folyamatos 

mérésével kísérik figyelemmel. 

Az OSJER TMH jelenleg  132 db telepített  
radiológiai mérőállomásból áll,  melyeket   hat   
ágazat  (PA Zrt.,    HM,   BM,  OMSZ, NRHT, 
NEFMI)  üzemeltet.  

Figyelmeztetési szint: 250 nSv/h 

Riasztási szint: 500 nSv/h 

automatikus riasztás  

- 24/7 BM OKF Központi főügyelet

- Heti váltású sugárhelyzet-értékelő 

készenléti ügyeleti szolgálat

Az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzés 
központi feladatai



Belügyminisztérium

Nemzeti Veszélyhelyzet-

kezelési Központ (NVK)






