
Az idei első negyedévének értékelése volt a központi téma a katasztrófavédelem 

hatósági főigazgató-helyettesi szervezetének március 24-én délelőtt megtartott szakmai 

napján. Azon valamennyi szakterület részletesen bemutatta az aktuálisan legfontosabb 

feladatait és a végrehajtás főbb mozzanatait.  

Dr. Mógor Judit tű. ezredes, hatósági főigazgató-helyettes nyitó előadásában röviden 

összefoglalta a tavalyi év főbb kihívásait és az elért eredményeket. Ezután részletesen 

ismertette a főbb teendőket, kiemelte a szakterületi együttműködés jelentőségét, a feladatok 

megelőzés-központú végrehajtását, valamint a folyamatban lévő, az Európai Unió által 

finanszírozott projektek helyzetét. Ezek után részletesen elemezte, mi mindent kell tenni az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény végrehajtásához. 

  

Az értekezlet további részében az egyes szakterületek vezetői számoltak be az idei év első 

negyedében elért eredményekről és a további feladatokról. Érces Ferenc tűzoltó ezredes, a 

tűzmegelőzési főosztály vezetője elmondta: megkezdődött az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat ütemterv szerinti felülvizsgálata. Mint mondta, a felülvizsgálatot a tavaszi 

hatósági kerekasztalon résztvevő szakmai szervezetek bevonásával végzik. 

  

A veszélyes szállítmányok főosztály helyettes vezetője, Jakab Gábor tűzoltó alezredes 

részletesen szólt a Norvég Projekt keretében megrendezett képzésekről, amelyek során a 

veszélyesáru-szállítás alágazatait érintően, tehát a közúti, a vasúti, a vízi és a légi szállítások 

terén szereztek biztonsági tanácsadói képesítést az ellenőrzésben résztvevő állomány tagjai. 

Májusban pedig országos regionális szakmai továbbképzés-sorozat indul, amelyen a 

szakterületet érintő jogszabályváltozásokról és az egyes részterületeket érintő előírásokról 

tartanak majd ismertetést. 

  

A veszélyes üzemek főosztály részéről Laczkó Levente tű. őrnagy tájékoztatott arról, hogy 

a Seveso III. irányelv módosítása következtében megváltoztak a veszélyességi övezetek 

kijelölésére és a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szabályok, ezek végrehajtási 

tapasztalatait a szakterület témavizsgálat keretében dolgozza fel. 

  

Dr. Király Zita, a vízügyi és vízvédelmi főosztály főosztályvezetője arról számolt be, hogy 

az elmúlt csaknem három hónapban a vízügyi hatósági eljárások száma országosan 48 

százalékkal növekedett a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. A magas eljárási szám a 



vízkészletjárulék-módosítással kapcsolatos vízjogi engedélyek soron kívüli felülvizsgálatával 

és módosításával van összefüggésben. Az érintett több mint 13 ezer ügyfél elfogadta a 

változásokat, a hivatalból elvégzett vízjogi engedélymódosítások ellen fellebbezés nem 

érkezett. 

  

A kritikusinfrastruktúra-koordinációs főosztály helyettes vezetője, dr. Sápi Gergely tű. 

őrnagy a társszervekkel közösen végzett és koordinált ellenőrzések tapasztalatait foglalta 

össze. Kiemelte a szolgáltatói szemlélet fontosságát és külön hangsúlyozta, hogy a 

konzultációk eredményeként magasabb színvonalon, üzemfolytonosan működnek a 

létfontosságú rendszerelemként kijelölt létesítmények. 

  

Mógor Judit az értekezlet zárásaként arra hívta fel a figyelmet, hogy a megelőzési és 

kockázatcsökkentési szemléletű katasztrófavédelmi hatósági feladatokat a hatósági eszköztár 

jogszerű és szakszerű alkalmazásával kell elvégezni. 

 


