
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági szakterületi továbbképzést 

tartott december 8-án, a Dologház utcai épület gróf Széchényi Ödön termében. A 

továbbképzésen mintegy negyven szakember vett részt.  

A szakmai napot Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakmai igazgató-helyettese nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy 

a  hatósági szakterületen dolgozóknak alapvető követelmény, hogy naprakészen kövessék a 

jogszabályok, rendeletek változásait. Kiemelte, hogy a továbbképzés ezt segíti elő. 

Cséplő Zoltán tűzoltó alezredes a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági 

főfelügyelője ismertette a szakmai nap forgatókönyvét és a változások feldolgozásáról is szót 

ejtett. Őt követően Laczik Balázs tűzoltó százados és Nyerges Balázs tűzoltó százados 

bemutatta a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Mobil Labor és a Katasztrófavédelmi Mobil Labor 

tevékenységét, felszereléseit. A szakmai napon előadást tartott az IMSYS Kft. iparbiztonsági 

üzletágvezetője, Bozóki-Barta Kinga részéről a megújuló energiaforrások előnyeiről, az 

általuk kialakítható energia közösségekről, valamint a veszélyes üzemi szereplők között 

végzett kérdőív eredményeiről. 

A délelőtt további részében Szabari Katalin tűzoltó százados, a Katasztrófavédelmi Mobil 

Labor részéről számolt be az egészségügyi szektor kiemelt jelentőségéről a katasztrófák elleni 

védekezésben. Varga Géza iparbiztonsági munkatárs a „Megszüntetés alatt lévő gazdálkodó 

szervezetek kapcsolata a Katasztrófavédelemmel” címmel tartott előadást, majd Fehér György 

tűzoltó százados, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiemelt főelőadója a közúti, vasúti, 

belvízi és légi szállításokat érintő hatósági ügyekben szerzett másodfokú hatósági eljárások 

tapasztalatait ismertette a hallgatósággal. Szokoli Gábor tűzoltó alezredes, az Észak-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági főfelügyelője és Szkotniczky Gergely a Dél-

pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági főfelügyelője tartottak előadást, 

amelyben a VÁSZ ellenőrzések kriminalisztikai megközelítéséhez kapcsolódó elméleti 

tudnivalókat ismertették, továbbá szituációs gyakorlatokban szemléltették a megjelentekkel a 

veszélyes áru szállítás ellenőrzése során és az ügyfelek meghallgatása során fellépő lehetséges 

helyzeteket és kezelésüket. 

Délután is folytatódtak az előadások. Elsőként dr. Finta Viktória iparbiztonsági munkatárs 

számolt be a nukleáris szakterület aktuális kérdéseiről, míg Szitás Albert tűzoltó alezredes a 

BM OKF Veszélyes Szállítmányok Főosztály előadója ismertette a 2017. január 1-től a 



veszélyes áru szállítási szakterületek vonatkozásában beálló jogszabályi változásokat. Ezt 

követően Farkas Réka a Hungária Veszélyes Áru Szállítási Kft. előadója beszélt a közúti és 

vasúti nemzetközi jogszabályok (ADR-RID) 2017. évtől történő aktualizálása során 

bekövetkező változásokról. 

A szakmai továbbképzést Cséplő Zoltán tűzoltó alezredes, iparbiztonsági főfelügyelő zárta. 

 


