
 

 

Kémiai biztonsági szakterület 

 

A kémiai biztonság a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az 

ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülhetővé tételét - célul kitűző, illetőleg 

megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a 

fejlődés fenntarthatóságának szükségességét. 

A kémiai biztonság kiemelten vizsgálja a vegyi anyag életciklusát a vegyi anyag országon belüli 

előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy 

ártalmatlanításának befejezéséig terjedően, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt 

időszakok összességében. 

A szakterület feladatai: 

 Szakmailag irányítja és koordinálja a BFKH járási/kerületi hivatalok népegészségügyi 

osztályai kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatainak végrehajtását, a veszélyes anyagok és 

keverékek, illetve biocid termékek kezelésével összefüggő feladatok teljesülésének 

ellenőrzését. 

 II. fokú határozatot ad ki elbírálva az I. fokú hatóság által kiadott rendelkező határozatok és a 

kémiai terhelési bírságok, végzések ellen benyújtott fellebbezéseket. 

 és II. fokon szakhatósági állásfoglalást ad ki. 

 Adatgyűjtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatkörében gondoskodik illetékességi 

területén a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel tevékenységet végzők 

nyilvántartásainak vezetéséről, adattovábbításáról a felettes szerve felé.  

 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályainak 

meghatározása érdekében a külső védelmi tervről, annak elkészítése során véleményt 

nyilvánít.  

 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatása esetén az 

érintett település polgármesterének megkeresésére az ügyben megtartott közmeghallgatáson 

részt vesz. 

 Veszélyességi övezetben, meghatározott fejlesztések esetében, a polgármester 

kezdeményezésére összehívott bizottság ülésén részt vesz, véleményt nyilvánít. 

 Veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel összefüggő rendkívüli események 

kivizsgálásában szükség szerint rész vesz. 

 Katasztrófavédelem területén a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos eseményeknél szükség szerint eljár. 

 A kémiai biztonság szakterületének megfelelően közreműködik az egészségfejlesztési 

programokban, illetve ilyen programok, javaslatok kezdeményezésében, előkészítésében és 

kidolgozásában.  

 Továbbképzéseket szervez, és továbbképzéseken részt vesz. Folyamatosan biztosítja 

szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 



 Figyelemmel kíséri a kémiai biztonsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi előírásokat, 

információkat, kutatási eredményeket. 

 Együttműködik a kémiai biztonsággal kapcsolatos tevékenységet végző egyéb 

társhatóságokkal, szervekkel, intézményekkel. 

 Megkeresésre tájékoztatást kémiai biztonsági szakkérdésekben, illetve az OSZIR-KBIR 

használatával kapcsolatban. 

 

Elérhetősége 

Telefon: 465-3860 

E-mail: kemiai.biztonsag@nfo.bfkh.gov.hu 
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