
2011. évi CXXVIII. törvény 
a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 
 
Kötelezettek és a fizetend ı összeg: 
 
79. § (1) Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni 
a) az e törvény szerinti üzemeltetık, 
(3. § E törvény alkalmazásában: 23. Üzemeltetı: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkezı szervezet,aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó 
létesítményt, vagy küszöbérték alatti üzemet mőködtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerzıdés alapján 
döntı befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem mőködésére.) 
b) az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes 
áruk tárolását , gyártását és feldolgozását végzı gazdálkodó szervezetek. 
 
(2) Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizet nie 
a) az állami és önkormányzati szervnek, 
b) a közfinanszírozásban részesülı egészségügyi szolgáltatónak, 
c) a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történı kiskereskedelmi 
forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, 
d) az üzemeltetınek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megel ızı évben az éves nettó árbevétele az 
50 millió forintot nem haladja meg , 
e) az atomenergiáról szóló… 
… (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemeltetık esetében a veszélyes tevékenységgel összefüggésben 
keletkezett  – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett – éves nettó árbevételének 0,1%-a.  
(4) A katasztrófavédelmi hozzájárulás összege  az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdálkodó 
szervezetek esetében: 
a) saját tulajdonban lévı vagy egyéb, nem visszterhes jogviszony alapján tárolt veszélyes áru esetén a veszélyes áru 
értékesítésébıl keletkezı, 
b) nem saját tulajdonban lévı veszélyes áru tárolása esetén a tárolási szolgáltatásból származó, 
c) gyártás esetén a veszélyes áru, mint termék értékesítésébıl származó, 
a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a.  
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, veszélyes áru feldolgozását végzı gazdálkodó szervezetek 
esetében a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 
0,1%-a. 
(6) Amennyiben a gazdálkodó szervezet … több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást 
azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb. 
 
Tehát: 

- ha valakinek az irányítása alatt álló területen a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelete (a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl) 1. mellékletében jelzett alsó küszöbérték 25%-t elérı 
mennyiségben van veszélyes anyag 

- ha ADR-es árut (biztonsági adatlap 14. szakasza szerint) tárol, gyárt, forgalmaz 
és a (2)-es pont egyike sem vonatkozik rá, akkor a törvény hatálya alá esik 

Nagyon fontos, hogy külön tudja e választani hitelt érdemlıen (minden kétséget kizáróan) a vállalkozás, az ADR-es 
áruk értékesítésébıl származó bevételt! 

Fontos az is, hogy üzletben történı értékesítésrıl van-e szó, vagy raktározásról, mert elıbbi nem tartozik a törvény 
hatálya alá 

Néhány példa alsó küszöbmennyiségre (egyszerre jelen lévı keverékek esetén): 

- fokozottan tőzveszélyes gázok és folyadékok (R12) – 10 tonna 
- oxidáló – 50 tonna 
- R50: nagyon mérgezı a vízi szervezetekre (beleértve az R50/53) – 100 tonna 

35. § (6) A katasztrófavédelmi bírság legkisebb összege háromszázezer forint, legmagasabb összege hárommillió 
forint. 
 
témával kapcsolatos gyakori kérdések: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_gyik  

  



208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi 
hozzájárulás befizetésérıl és visszatérítésérıl  

 
ADATLAP 

a katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejel entéshez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kelt:  ........................................................................  
 
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság 
 1903 Budapest, Pf.: 314 
  

A hozzájárulás fizetésére kötelezett adatai 

Kötelezett megnevezése: 

Kötelezett székhelye: 

Kötelezett azonosítója 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 

Egyéb azonosító megnevezése, száma: 

Vezetı tisztségvisel ı(k) adatai 

Név Beosztás 

1.   

2.   

3.   

Kapcsolattartó adatai  

Név:  

Elérhetıség (telefon):  

Levelezési cím: 

(ha a székhely címétıl 
eltér) 

 

E-mail cím:  



 
 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelete a veszélyes anya gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezé srõl 
 
2. A rendelet hatálya 
2. § A rendelet hatálya kiterjed a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre és a küszöbérték alatti üzemre. 
 
Keverékekre vonatkozó határértékek/küszöbmennyiségek: 1. melléklet 2. táblázat; 
az anyagokra vonatkozó  küszöbértékeket az 1. melléklet 1. táblázat tartalmazza 
 
 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelete - A/2 adatlap: Ü ZEMADATOK – VESZÉLYES ANYAGOK (2. melléklet A/2) 
 
 

KITÖLTÉSE – annak bizonyítására, hogy mégcsak küszö bérték alatti üzemr ıl sincs szó – NEHEZEN 
KERÜLHETİ EL 

 

CAS-szám
IUPAC 

név

keresked

elmi 

megnevez

és

empiri

kus 

formul

a

R mondatok ADR osztály

Az 1. 

melléklet 2. 

táblázat 1. 

oszlopa 

szerinti 

osztályba 

sorolás

A nem nevesített 

veszélyes anyag 

megnevezése (az 1. 

melléklet 2. táblázata 

alapján)

Nemzetközileg elfogadott egyértelmű 

azonosítása (CAS-szám, szükség szerint 

IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, 

A veszélyes anyag 1. melléklet 2. 

táblázat 1. oszlopa szerinti 

veszélyességi osztályba sorolása az R 

Jelen lévő 

maximális 

mennyisége 

(kg)

A besorolásnál 

figyelembe

vett 

küszöbmennyiség

(tonna)

részünkr ıl csak a vastagított oszlopok kitöltése történt meg , ami keverékek esetében, tudomásunk szerint 
elegend ı is 

 
…és végül két érdekesnek tartott kérdés-felelet a; 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_gyik -ról 
 
Kell-e katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie a küszöbérték alatti üzemnek sem minısülı vállalkozásoknak? 
 
A Kat. 79. § szerint két jogcím alapján kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni az alábbiak szerint: 
    Kat. IV. szerinti üzemeltetık (alsó- felsı küszöbértékő üzemek és küszöbérték alatti üzemek üzemeltetıi), 
    az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes 
áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végzı gazdálkodó szervezetek. 
Amennyiben a vállalkozás nem sorolható be az a) pontba, tehát küszöbérték alatti üzemnek sem minısül, akkor 
vizsgálni kell a b) pontba való tartozását, figyelemmel a Kat. 79. § (2) szerinti kivételekre. Ha ezek alapján nem 
tartozik a vállalkozás sem a Kat. IV. szerinti üzemeltetık, sem a fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek körébe, akkor 
nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetniük, vagyis bejelentést sem kell tenniük erre vonatkozóan a hatóság 
felé. 
 
 
Kell-e katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni, ha a telephelyen csak 1 kg veszélyes árut tárolunk? 
 
Igen, amennyiben a mentességeket is figyelembe véve a vállalkozás a Kat. 79. § (1) b) pontja szerint gazdálkodó 
szervezetnek minısül, katasztrófavédelmi hozzájárulást kell fizetnie, mivel a jogszabály nem tesz különbséget a tárolt 
veszélyes áruk mennyisége alapján, csak az számít, hogy van-e jelen veszélyes áru vagy nincs, illetve veszélyes áru 
tárolásából, gyártásából árbevétel keletkezik, vagy annak feldolgozása történik. 
 
 


