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

hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

A 2012.4.15. óta hatályos szöveg

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § j) és I) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésére irányuló eljárás
1. § (1) 1 A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést a hozzájárulás fizetésére kötelezett (az 1. és

2. alcím alkalmazásában: kötelezett) tárgyév március 31-ig köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv – szék-
hely szerint illetékes – területi szervének (az 1. és 2. alcím alkalmazásában: hatóság) az 1. melléklet szerinti
adattartalommal megtenni. A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó eljárásokban másodfokon a hivatá-
sos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jár el.

(2) A kötelezett, amennyiben a bejelentett adataiban változás történik, arról a hatóságot a változást követő 30
napon belül tájékoztatja.

(3) A tárgyévet követő évben kell a bejelentést megtenni, ha a telephelyen a bejelentést megalapozó körülmény
csak a tárgyévben következik be.

(4) Amennyiben a kötelezett a tárgyév március 31. napja előtt a jogutód nélküli megszűnés mellett dönt, az (1)
bekezdés szerinti bejelentést e döntést követő 30 napon belül kell megtenni.

2. § (1) A kötelezett tárgyév június 30-ig írásban nyilatkozik az általa megállapított, a tárgyévet megelőző év ada-
taiból meghatározott katasztrófavédelmi hozzájárulás összegéről és köteles a hozzájárulás összegének 40%-át a
nyilatkozat megtételéig befizetni. A nyilatkozathoz csatolni kell
a) a hozzájárulás összege megállapításának alapját képező iratokat,
b) az igazolást arról, hogy a kötelezett az általa megállapított hozzájárulás összegének40%-át előlegként befi-
zette.

(2) A hatóság tárgyév október 31-ig dönt a katasztrófavédelmi hozzájárulásnak az (1) bekezdés b) pontja szerinti
előleg befizetését követően fennmaradó összegéről. A kötelezett tárgyév december 31-ig köteles a katasztrófa-
védelmi hozzájárulás fennmaradó összegének befizetésére.

(3) A hatóság az 1. § (4) bekezdés szerinti bejelentés beérkezését követő 45 napon belül megindítja a kataszt-
rófavédelmi hozzájárulás befizetésére irányuló eljárást, amelynek során a kötelezettet az (1) bekezdés szerinti
nyilatkozat megtételére hívja fel, azzal az eltéréssel, hogy azt a hozzájárulás teljes összegére vonatkozóan kell a
felhívás megküldésétől számított 60 napon belül megtenni és befizetni.

1A 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően meg-
állapított szöveg. Hatályos: 2012.04.15.
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(4) 2 Az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetését,
a kötelezett azonosítására alkalmas módon a másodfokú hatóság honlapján közzétett keretszámlájára történő
átutalással kell teljesíteni.

(5) Amennyiben a kötelezett esetében az üzleti év a naptári évtől eltér, az 1. § (1) bekezdésben foglalt bejelentési
kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a határidők vonatkozásában a hatóságtól eltérést kérhet.

2. A katasztrófavédelmi hozzájárulás visszatérítése
3. § (1) A kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki intézkedésnek minősül

a) az üzem által okozott veszélyeztetettség, az egyéni és társadalmi kockázat csökkentését szolgáló megelőzési
vagy következménycsökkentő műszaki intézkedés,
b) a külső védelmi tervezésnél alkalmazott, feltételezett súlyos baleset által veszélyeztetett területet csökkentő
üzemi beruházás,
c) a lakosságvédelmet szolgáló veszélyes anyag monitoring, lakossági riasztó és tájékoztató rendszer kiépítése
és üzemeltetése,
d) a belső védelmi tervben és a súlyos káresemény elhárítási tervben foglalt feladatok végrehajtására szolgáló,
vagy a veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszerelé-
sek beszerzése, illetve infrastruktúra kiépítése és üzemeltetése.

(2) A tárgyévet megelőző, vagy a tárgyévben megvalósított, az (1) bekezdés szerinti, számlával igazolt műszaki
intézkedés esetén az üzemeltető a befizetett hozzájárulás egynegyedének visszatérítését kérelmezheti a hatóság-
tól.

(3) A hozzájárulás visszatérítése iránti kérelmet a műszaki intézkedés megvalósításától – engedélyköteles mű-
szaki intézkedések esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől – számított 6 hónapon belül kell
a hatósághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a megvalósult műszaki intézkedés költségvetési fejezettel
alátámasztott részletes műszaki dokumentációját.

(4) A hatóság a hozzájárulás visszatérítésére irányuló kérelem tárgyában 45 napon belül dönt.
(5) A hatóság által – a katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést megelőzően – jóváhagyott a koc-
kázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki intézkedés maradéktalan megvalósulása esetén a hatóság az üze-
meltető hozzájárulás visszatérítésre irányuló kérelemének helyt ad.

4. § A hatóság túlfizetés esetén a tudomásszerzést követő 15 napon belül hivatalból intézkedik a többletösszeg
visszatérítése iránt. A többletösszeg visszatérítését a teljesítéstől számított 15 napon belül – a befizetést igazoló
irat csatolásával egyidejűleg – a kötelezett is kérheti.

3. A katasztrófavédelmi bírság
5. § (1) A hatóság a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó eljárásban a 2. mellékletben szereplő szabálytalanságok esetén
az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult.

(2) Több különböző szabálytalanság megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságté-
telek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.

(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb-
biakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható a 2. melléklet táblázatának 1-2., 4-5., 9., 11., 13.,
15-18., 20-21. pontjaiban rögzített szabálytalanságok esetében.

2A 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének megfelelően meg-
állapított szöveg. Hatályos: 2012.04.15.
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6. § (1) A katasztrófavédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a szabálytalanságról való tudomás-
szerzéstől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható
meg. Az ügyintézési határidő 45 nap.

(2) 3 A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak a Ket.-ben meghatározottakon túl tartal-
maznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

7. § (1) A katasztrófavédelmi bírság összegét a katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozat jog-
erőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A befizetés során a közlemény rovatban fel kell
tüntetni a „katasztrófavédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

(2) A katasztrófavédelmi bírság megfizetésére a hatóság a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre
legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a katasztrófavédelmi bírságmegfizetésére kötelezett
hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének
elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.

(3) A katasztrófavédelmi bírság befizetési határidejének elmulasztását követő 8 napon belül a hatóság a végrehaj-
tás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre kötelezett
a végrehajtás elrendelését követően a katasztrófavédelmi bírság befizetését hitelt érdemlően igazolja, a hatóság
8 napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetéséről.

4. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez
Katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentés tartalmi követelményei

1. Kötelezett megnevezése
2. Kötelezett székhelye
3. Kötelezett azonosítója

a) Cégjegyzékszám
b) Egyéni vállalkozói igazolvány szám
c) Adószám
d) Egyéb azonosító megnevezése, száma
4. Vezető tisztségviselő(k) neve, beosztása
5. Elérhetőségek

a) Kapcsolattartó neve, elérhetősége
b) Levelezési cím (ha a székhely címétől eltérő)
c) Elektronikus levélcím

2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez

3A 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően meg-
állapított szöveg. Hatályos: 2012.04.15.
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Sorszám Bírságolással érintett szabálytalanság A bírság
összege
forintban

1. Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása 3 000 000
2. Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása 2 000 000
3. Üzemazonosítás nem megfelelő adattartalommal történő benyújtása 500 000
4. Biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos kár-

esemény elhárítási tervben valótlan adatok feltüntetése
2 000 000

5. A hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási elő-
írás elmulasztása

2 000 000

6. A hatósági döntésben foglalt egyéb, külön nem nevesített (adminisztratív, doku-
mentációs stb.) előírás elmulasztása

500 000

7. Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának elmu-
lasztása

1 000 000

8. Súlyos káresemény elhárítási terv határidőre történő benyújtásának elmulasztása 500 000
9. Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv, súlyos káresemény el-

hárítási terv soros felülvizsgálatának elmulasztása
1 000 000

10. Védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés be-
nyújtásnak elmulasztása

300 000

11. Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának elmulasz-
tása

1 000 000

12. Súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása 500 000
13. Belső védelmi terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása 500 000
14. Üzem vagy veszélyes létesítmény bezárása bejelentésének elmulasztása 500 000
15. Üzemben, veszélyes létesítményben, tároló berendezésben, technológiai eljárás-

ban vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerében jelentős változtatás beje-
lentésének, engedélyezésének elmulasztása

1 000 000

16. Üzemben jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve
a veszélyes anyag jellegének, fizikai tulajdonságának jelentős változása bejelenté-
sének elmulasztása

800 000

17. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésé-
nek elmulasztása

1 000 000

18. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló adatszol-
gáltatási kötelezettség elmulasztása

500 000

19. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés határ-
időre történő benyújtásának elmulasztása

500 000

20. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhá-
rítási és helyreállító intézkedések elmulasztása

3 000 000

21. Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása 1 500 000
22. Belső védelmi terv gyakorlat időpontjáról szóló értesítés megküldésének elmu-

lasztása
300 000

23. Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének elmulasztása 300 000
24. Dominóhatásban érintett üzem adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása 500 000
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