
„SEVESO III. 2020” online szakmai nap  

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Seveso III. Irányelv hazai jogrendbe 

ültetése kapcsán megváltozott üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítésének 

elősegítése érdekében 2020. decemberében hatodik alkalommal tartja meg szakmai 

továbbképzését a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 

területén dolgozó üzemeltetők, szakértők és veszélyes ipari védelmi ügyintézők részére. 

A szakmai nap során feldolgozandó témák között egyebek mellett a veszélyes üzemek 

pandémiás érintettségének nemzetközi tapasztalatai, a bekövetkezett üzemzavarok értékelése, 

valamint a veszélyes üzemek öregedésének értékelésére készülő módszertan bemutatása 

szerepelnek. 

A szakmai nap 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 megváltozott rendelkezésekkel kapcsolatban 

felmerült kérdések és válaszok megvitatására konzultációs lehetőség is biztosított lesz. 

A rendezvény végrehajtására az idei évben rendhagyó módon – a járványügyi 

veszélyhelyzetre tekintettel – virtuális platformon keresztül kerül sor.  
 

A szakmai nap: 

 helyszíne:   virtuális platform  

 időpontja:    2020. december 4. 

 időtartama:   900-1300 

 részvétel díja:   térítésmentes 

 jelentkezési határidő:  2020. november 25. 

A rendelkezésre álló informatikai háttér 50 párbeszédet folytató (aktív státuszú), illetve 

további 70 megtekintő résztvevő (passzív státuszú) csatlakozására biztosít lehetőséget. Erre 

tekintettel a jelentkezés során szükséges megjelölni az aktivitási szándékot is. Az aktív 

hallgatóság tervezetten írásban (chat funkció) tud hozzászólni/kérdéseket feltenni a szakmai 

nap előadásaihoz. Abban az esetben, ha a jelentkezők száma meghaladja a 120 főt, a 

szervezők úgy osztják ki a részvételi kvótákat, hogy valamennyi, részvételi szándékát jelző 

gazdálkodó szervezet tudjon csatlakozni.  
 

A szakmai nap témái: 

 Nemzetközi tapasztalatok és ajánlások a veszélyes üzemek pandémiás érintettségéről 

(COVID-19)  

 Jogszabályváltozások, a veszélyes üzemek szakterület aktualitásai  

 BVT/SKET gyakorlatok és hatósági ellenőrzések tapasztalatai 

 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok: elemzés, értékelés, következtetések 

 Nemzetközi kitekintés: interaktív oktatási felület az amerikai CSB gondozásában 

 Módszertani útmutató a veszélyes üzemek idővel történő fokozatos romlásából fakadó 

kockázatok értékeléséhez 

 Konzultáció: kérdések-válaszok 

A szakmai napra történő jelentkezéshez a mellékelt jelentkezési lapon szereplő adatokat 

szükséges elektronikus úton eljuttatni az okf.iparbiztonsag@katved.gov.hu e-mail címre. 

A szakmai napon való részvételi lehetőségről (visszaigazolás, aktív/passzív módról 

tájékoztatás) és a virtuális platform elérhetőségéről a jelentkezők 2020. december 3-ig kapnak 

tájékoztatást. 

További tájékoztatás:  Dr. Mesics Zoltán tű. alezredes 

(tel.: 1/469-4282, e-mail cím: okf.iparbiztonsag@katved.gov.hu) 
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Jelentkezési lap 

 

„SEVESO III. 2020” szakmai nap c. rendezvényre 
 

1.) Adatok 

 

Név:…………………………………………………………………………….................. 

 

Képviselt szervezet megnevezése:..……………………………………………................. 

 

Telefonszám:.………………………................................................................................... 

 

E-mail cím:..…………………………………………………………………..................... 

 

 

2.) Részvételi státusz igény (aláhúzandó)  

 

aktív részvételi mód   /  passzív részvételi mód * 

 
 

*Aktív részvételi módban a résztvevőnek lehetősége lesz chat-box rendszer alkalmazásával szöveges üzenetben 

észrevételt/kérdést tenni az előadások során. Az ilyen módon érkező észrevételek megvitatására, a feltett 

kérdések megválaszolására a szakmai nap végén önálló napirendi pont keretében kerül sor. Az informatikai 

háttér maximum 50 aktív részvételi kvóta esetén tudja a folyamatos munkamenetet biztosítani. Az aktív részvételi 

kvóták a jelentkezési igényektől függően kerülnek kiosztásra, a jelentkezési lapon megjelölt igény nem minden 

esetben teljesülhet 

 


