A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI
HIVATAL
KÖZLEMÉNYE
az Ipari Főügyelet működtetéséről

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – összhangban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásaival – a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I.26.)
Korm. rendelet, a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről,
valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII.18.) GKM rendeletben (a
továbbiakban: R.) foglalt, az Ipari Főügyelet működtetésével kapcsolatos kötelezettségek
egységes érvényesítése érdekében a következő utasítást adom.
1. Az R. szerinti főügyeleti rendszer alárendelt részét képező Ipari Főügyelet feladatainak
ellátása érdekében ügyeleti rendszert hozok létre és elrendelem annak működtetését a
következők szerint.
1.1 Az MKEH központi, illetőleg a területi szerveinél
– a rendkívüli esemény [R. 2. § a) pont],
– az ipari katasztrófa [R. 2. § b) pont],
– az ipar biztonságát súlyosan sértő, illetve veszélyeztető esemény [R. 2. § c) pont] és
– a közvetlen és súlyos veszélyeztetést jelentő nem várt esemény [R. 2. § e) pont]
bejelentésének a jelen utasítás 3. pontja szerinti fogadása, értékelése, illetőleg
továbbjelentése céljából 24 órás, telefonon való elérhetőséget kell biztosítani.
1.2 Az 1.1 pontban megadott feladat teljesítése érdekében az MKEH központi, illetőleg a
területi szerveinél személyi használatú mobil telefonok segítségével a jelen utasítás 1. sz.
mellékletében megnevezett köztisztviselők munkaidőn kívül is elérhetők.
2. A főügyeleti rendszer kommunikációs és információs feladatainak ellátása érdekében az
Ipari Főügyelet működtetésében közreműködő köztisztviselő köteles
a) a személyi használatú mobil telefonjába az Ipari Főügyelet működtetésében
közreműködő valamennyi köztisztviselőnek, a Műszaki Felügyeleti Főosztály
vezetőjének, a Súlyosbaleset-megelőzési Főosztály vezetőjének, a GKM Főügyelet
feladatait ellátó szervezeti egység vezetőjének és helyettesének, valamint a védekezési
munkabizottságokban az MKEH-t képviselő köztisztviselők telefonszámát felvenni és
karbantartani;
b) az elérhetősége érdekében – a szabadság, külföldi utazás kivételével – személyi
használatú mobil telefonját köteles üzemkész állapotban magánál tartani és a
hívásokat fogadni;
c) szabadság, külföldi utazás esetén tájékoztatni a saját szervezeti egységének az ügyeleti
feladatok ellátásában érintett köztisztviselőit az ügyeleti rendszerből való
kimaradásának pontos idejéről és időtartamáról és megfelelő helyettesítése iránt
intézkedni.

3. Az esemény bejelentésének fogadása és továbbjelentése
3.1 Az R. 2. § b), c) és e) pontjában felsorolt esemény fogadása és továbbjelentése a 18/2006.
(I. 26.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó szervezet esetében:
a) A területi szerv a hozzá beérkezett bejelentést az azzal kapcsolatban kialakított
álláspontjával együtt – amely, amennyiben szükséges, intézkedési javaslatot is
tartalmaz – haladéktalanul továbbítja a GKM Főügyelethez, és ezzel egyidejűleg a
Műszaki Felügyeleti Főosztály vezetőjének, valamint a Központi Hatósági
Szolgáltatási Osztályhoz.
b) Írásban (fax vagy e-mail útján) az MKEH főigazgatóját, valamint a Műszaki
Felügyeleti Főosztály vezetőjét minden bejelentett eseményről tájékoztatni kell.
3.2 Az R. 2. § a), c) és e) pontjában felsorolt esemény fogadása és továbbjelentése a 18/2006.
(I. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet esetében:
A Súlyosbaleset-megelőzési Főosztály a hozzá beérkezett bejelentést az azzal
kapcsolatban kialakított álláspontjával együtt – amely, amennyiben szükséges,
intézkedési javaslatot is tartalmaz – haladéktalanul továbbítja a GKM Főügyelethez,
valamint az MKEH főigazgatójának.
3.3 Az információk folyamatosan begyűjtendők, feldolgozandók és további intézkedésig
naponta 09.00-ig jelentendők a GKM Főügyelet feladatait ellátó szervezet részére. Az
azonnali intézkedést igénylő helyzetekről, rendkívüli eseményekről haladéktalanul
értesíteni kell a GKM Főügyelet feladatait ellátó szervezeti egység vezetőjét vagy
helyettesét (2. sz. melléklet).
3.4 Amennyiben a bejelentésről megállapítható, hogy a kérdéses esemény bejelentésének
fogadása és továbbítása a jelen utasítás szerint nem az adott szervezeti egység feladata,
akkor a bejelentő figyelmét a bejelentési út helyes követésére fel kell hívni és ahhoz a
szervezeti egységhez (köztisztviselőhöz) kell irányítani, amelynek (akinek) az eljárás a
feladatkörébe tartozik.
4. Az Ipari Főügyelet működtetésében közreműködő köztisztviselő köteles a 179/1999.
(XII. 10.) Korm. rendelet 5. § b) és e) pontja szerint az ÖTM bázisán megalakuló
Súlyosbaleset-megelőzési Védekezési Munkabizottságban, illetőleg a GKM bázisán
megalakuló Ipari Védekezési Munkabizottságban az MKEH-t mint állandó tagot
képviselő köztisztviselőket a munkabizottsági feladataik ellátásához szükséges mértékben
a jelentett eseményekről folyamatosan tájékozatni.
5. Az ipari főügyeleti rendszer elérhetőségeit ezen utasítás melléklete szerint állapítom meg,
gondoskodom az MKEH-t irányító miniszter által vezetett tárca hivatalos közlönyében
történő közzétételéről, valamint elrendelem az MKEH honlapján való megjelentetését.
Ezen utasítás vonatkozik a közzétett számok változására is.
6. Az Ipari Főügyelet működtetésében közreműködő köztisztviselő felelősséggel tartozik a
jelen utasításból eredő kötelezettségei teljesítéséért. Az MKEH köztisztviselő számára a
rendes munkaidején felüli munkavégzés esetén, az ügyelet időtartama alatti, a jelen
utasításban foglalt feladatköréhez kapcsolódó rövid időtartamú munka ellátásáért a Ktv.
40. § (2) bekezdésében írt szabadidőt kell biztosítani.
7. Jelen szabályzat az aláírását követő 8. napon lép hatályba.
Budapest, 2007. január 17.

Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin sk.
főigazgató
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Mellékletek:
1. Az Ipari Főügyelet működtetésében közreműködők és elérhetőségük
2. A GKM Főügyelet feladatait ellátó szervezeti egység elérhetősége
3. A védekezési munkabizottságokban az MKEH-t mint állandó tagot képviselő köztisztviselők elérhetősége
4. A veszélyes ipar üzemek (Seveso II.) jegyzékének elérhetősége
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1. sz. melléklet a 6/2007. sz. főigazgatói utasításhoz

Az Ipari Főügyelet működtetésében közreműködők és elérhetőségük
A)

A 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó szervezet esetében:

Az ügyeletet ellátó
Cím
szervezet neve
Műszaki Felügyeleti 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Főosztály
MMBH Budapest
1082 Budapest, Köztársaság tér 7.

Telefon

Fax

E-mail

1/477-9080 1/334-6503 koza@mkeh.hu

MMBH Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Gyóni G.u. 9.

66/328-216 66/322-763 tmbfbekescsaba@mkeh.hu

MMBH Debrecen

4026 Debrecen, Hunyadi János u.4.

52/413-200 52/315-908 tmbfdebrecen@mkeh.hu

MMBH Győr

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 2224.

96/319-144 96/311-202 tmbfgyor@mkeh.hu

MMBH Miskolc

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

46/340-440 46/340-459 tmbfmiskolc@mkeh.hu

MMBH Pécs

7623 Pécs, Magyar L.u.4.

72/254-266 72/256-719 tmbfpecs@mkeh.hu

MMBH Szeged

6722 Szeged, Tisza L. krt. 47.

62/425-688 62/426-208 tmbfszeged@mkeh.hu

MMBH
Székesfehérvár
MMBH
Szombathely

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.

22/312-054 22/348-118 tmbfszekesf@mkeh.hu

9700 Szombathely, Kiskar u. 3.

94/313-272 94/324-401 tmbfszombath@mkeh.hu

1/334-6928 1/210-0362 tmbfbp@mkeh.hu

Az ügyeletet ellátó
személy neve
Koza László

Mobil-telefon
30 / 921 9051

Jónás Kornél
Mészáros Loránd
Csüllög Bálint
Hódor Tibor
Cserpák János
Konc András
Boglári Pál
Kocsis Péter

30 / 210 5526
30 / 297 9050
30 / 919 4907
30 / 919 4908
30 / 350 5849
30 / 350 5851
30 / 279 3793
30 / 682 8251

Berecz Judit
Gombos Károly
Ábel József
Bogáthy Dezső
Dékány László
György Tibor
Csernayné Bálint Judit
Németh László
Böröcz Zoltán

30 / 241 3213
30 / 241 3214
30 / 212 5978
30 / 921 9048
30 / 221 5982
30 / 921 9050
30 / 350 5847
30 / 921 9046
30 / 212 5983

Horváth Zsolt

30 / 278 6693

Megj.
MMBH
Bp. is
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B)

A 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet (veszélyes ipari üzem) esetében:

Az ügyeletet ellátó
szervezet neve
Súlyosbaleset-megelőzési
Főosztály

Cím
1081 Budapest, Köztársaság
tér 7.
8000 Székesfehérvár, Malom
u. 2.
3530 Miskolc, Mindszent tér
1.

Telefon

Fax

E-mail

1/477-5028 1/210-0349 barczi@mkeh.hu

Az ügyeletet ellátó
személy neve
Barczi Győző

Mobil-telefon
30 / 456 5437

22/500-888 22/500889

sbmszekesfehervar@mkeh.hu

Bognár József

30 / 456 5438

46/506-203 46/506203

sbmmiskolc@mkeh.hu

Szabon Csabáné

30 / 456 5439

Megj.
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2. sz. melléklet a 6/2007. sz. főigazgatói utasításhoz

A GKM Főügyelet feladatait ellátó szervezeti egység elérhetősége

A GKM Főügyeleti feladatait az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság
e célra kijelölt szervezeti egysége, az ÚTINFORM látja el.
Telefon : 1 / 336-2400; 1 / 336-2401; 1 / 336-2402; 1 / 336-2403
Fax :
1 / 315-1545
E-mail : utinform@kozut.hu

A GKM Főügyelet vezetője:
Harmati István védelmi főtanácsadó
Telefon : 1 / 336-7860; 30 / 948-0021
Fax :
1 / 336-7857
E-mail : harmati.istvan@gkm.gov.hu

A GKM Főügyelet vezetőjének helyettese:
Dr. Lévai Zoltán védelmi referens
Telefon : 30 / 950-6252
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3. sz. melléklet a 6/2007. sz. főigazgatói utasításhoz

A védekezési munkabizottságokban az MKEH-t mint állandó tagot képviselő
köztisztviselők elérhetősége

Az ÖTM bázisán megalakuló Súlyosbaleset-megelőzési Védekezési Munkabizottság
[179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 5. § b) pont] esetében:
Barczi Győző vezető-főtanácsos
Telefon : 1 / 477-5028; 30 / 456-5437
Fax :
1 / 210-0349
E-mail : barczi@mkeh.hu

A GKM bázisán megalakuló Ipari Védekezési Munkabizottság [179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet 5. § e) pont] esetében:
Dr. Barabás László igazgató
Telefon : 1 / 314-0276; 30 / 350-5848
Fax :
1 / 334-2560
E-mail : barabas@mkeh.hu
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4. sz. melléklet a 6/2007. sz. főigazgatói utasításhoz

A veszélyes ipar üzemek (Seveso II.) jegyzékének elérhetősége
a) alsó-küszöbértékű veszélyes ipari üzemek:
http://www.katasztrofavedelem.hu/tartalom.php?id=215&kuszob=A

b) felső-küszöbértékű veszélyes ipari üzemek:
http://www.katasztrofavedelem.hu/tartalom.php?id=215&kuszob=F
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