
„SEVESO III. 2019” szakmai napok Balatonföldváron 
 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a SEVESO III. Irányelv hazai jogrendbe 
ültetése kapcsán megváltozott üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítésének 
elősegítése, a hazai felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek – műszaki 
állapot nyomonkövetés és karbantartás területére kiterjedő – átfogó hatósági 
ellenőrzéssorozatának tapasztalatai, környezeti veszélyeztetés, alvállalkozók kezeléséhez 
köthető üzemzavarok hazai tapasztalatai, hazai és nemzetközi útmutatók ismertetése 
érdekében szakmai napokat szervez „SEVESO III. 2019” 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:  2019. november 4-5. 
  2019. november 7-8. 
  2019. november 18-19. 
  2019. december 2-3. 
   

részvételi díja: 40.000 forint/fő 2 nap, 1 éjszaka (1 ágyas) ellátással 

 34.000 forint/fő 2 nap, 1 éjszaka (2 ágyas) ellátással 

 20.000 forint/fő 2 nap, szállás nélkül ellátással 
  
 jelentkezési határidő: 2019. október 18. 
 
A szakmai napok témái: 

 A veszélyes üzemi szakterület aktualitásai: ageing, karbantartás, (al)vállalkozók és változások 
kezelése 

 Műszaki állapot nyomonkövetés és karbantartás Magyarországon: egy átfogó hatósági 
felmérés tapasztalatai 

 Az ageing (öregedés) mint multi-aspektusú jelenség: EU tagállami tapasztalatok 
 Környezeti veszélyforrások elleni védekezés lehetőségei: Német elgondolás a szél, a hó, a 

jégterhelés, az erős esőzések, a villámár és az árvizek kezelésére 
 (Al)vállalkozók a veszélyes üzemekben: veszélyek és hatékony ellenintézkedések a 

bekövetkezett üzemzavarok tükrében 
 Változtatások a veszélyes üzemekben és kapcsolódó hatósági intézkedések (szankcionálás) 
 A supervisori ellenőrzések tapasztalatai: társhatósági ellenőrzések összehangolása a 

gyakorlatban 
 Nemzetközi események tapasztalatai 
 Hazai és nemzetközi szakmai ajánlások, útmutatók 
 Ipari folyamatirányító rendszerek öregedése, sérülékenysége, SCADA/ICS rendszerek 

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

mailto:info@jogarhotel.hu
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Jelentkezési lap 
 

„SEVESO III. 2019” szakmai napok Balatonföldváron 

c. rendezvényre 
 

1.) Adatok: 

Név:……………………………………………………………………………................. 
Értesítési cím: □□□□………………………………………………................................... 
………………………………………………………………………………..................... 
 
Tel.: ……………………………....................   Fax:……………………………………... 
 
E-mail: ………………………………………………………………………..................... 
 
Számlázási cím:  
 
………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………...................... 
 
2.) Időpontok:  

 2019.  

november 4-5. 
2019. 

november 7-8. 

2019.  

november 18-

19. 

2019. 

december 2-3. 

Egyágyas 
elhelyezés* 
40.000,-Ft 

    

Kétágyas 
elhelyezés* 
34.000,-Ft 

    

Szállás nélkül** 
20.000,-Ft 

    

 
*A részvételi díj tartalmazza a képzést, büfét, ebédet, vacsorát, illetve az elhelyezést reggelivel. 
** A részvételi díj tartalmazza a képzést, a büfét, és az ebédet. 
 

3.) Fizetés: 
 Készpénzzel, vagy bankkártyával a helyszínen. 
 Előre utalással, melyről a számlát a képzés napján adjuk át. Ennek feltétele az 

alábbi adatok előzetes közlése: 
- pontos számlázási cím:……………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………. 

 
- adószám: ……………………………………………………………............. 

 
- bankszámlaszám:……………………………………………………............ 

 
……………….., 2019. ………..hó……nap 
        ………………..………..………… 
          aláírás 


