
„SEVESO III. 2017” szakmai napok Balatonföldváron 
 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a SEVESO III. Irányelv hazai jogrendbe 
ültetése kapcsán megváltozott üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítésének 
elősegítése, a 2014-2016. időszakban bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
üzemzavarok tapasztalatainak feldolgozása, valamint a veszélyes üzemek engedélyezési és 
felügyeleti eljárásaiban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 
hatályba lépésével bekövetkező változások ismertetése érdekében szakmai napokat szervez 
„SEVESO III. 2017” címmel. 

A szakmai napok keretein belül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezés területén dolgozók, az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők és a 
szakértők számára lehetőség nyílik arra, hogy a kapcsolódó szabályozás előírásait elsajátítsák 
és azok végrehajtási lehetőségeit megismerjék. A kétnapos képzés keretein belül lehetőséget 
biztosítunk a megváltozott rendelkezésekkel kapcsolatban felmerült kérdések és lehetséges 
válaszok megvitatására. 

A szakmai napok: 
 
 helyszíne: Hotel Jogar Balatonföldvár, Spúr István út 18.  
 időtartama: 2 nap 
 időpontjai:  2017. szeptember 18-19. 
  2017. október 16-17. 
  2017. október 19-20. 
   

részvételi díja: 30.000 forint/fő 2 nap, 1 éjszaka (1 ágyas) ellátással 
 25.000 forint/fő 2 nap, 1 éjszaka (2 ágyas) ellátással 
 15.000 forint/fő 2 nap, szállás nélkül ellátással 

  
 jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8. 
 
A szakmai napok témái: 

 A műszaki színvonal fenntartásával és állapotmegőrzéssel kapcsolatos üzemeltetői 
feladatok, a tevékenység hatósági felügyelete; 

 Karbantartási rendszerek kialakításának és fejlesztésének gyakorlati lehetőségei, különös 
tekintettel a csővezetékekre, karbantartási szoftverek alkalmazása; 

 Karbantartáshoz és alvállalkozók kezeléséhez köthető üzemzavarok tapasztalatai; 
 Hatékony biztonsági irányítási rendszerek kialakítása – karbantartási rend, karbantartások 

kivitelezése és alvállalkozók kezelése; 
 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, üzemzavarok üzemeltetői 

kivizsgálásának tapasztalatai; 
 Változások a veszélyes üzemek engedélyezési és felügyeleti eljárásaiban az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény hatályba lépésével; 
 A környezeti hatásvizsgálattal összefüggő katasztrófavédelmi szakhatósági eljárás; 
 Automatizált folyamatirányító rendszerek kiberbiztonsága; 
 Aktuális kérdések, jogszabályváltozások. 

 
A fenti időpontokban a szakmai napot minimum 10 fő (maximum 60 fő) részvételével áll 
módunkban megtartani. 
 
 



A szakmai napra történő jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével történik. 
(e-mail cím: info@jogarhotel.hu, fax: 84/340-563)  
 
Szállással kapcsolatos tájékoztatás:  Dr. Kissné Perjési Éva igazgató  

(tel.: 84/340-562, e-mail cím: info@jogarhotel.hu), 
 

Szakmai tájékoztatás: Mesics Zoltán tű. alezredes 
(tel.: 1/469-4282, e-mail cím: zoltan.mesics@katved.gov.hu) 


