„SEVESO III. 2018” szakmai napok Balatonföldváron
- pótalkalomA BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a nagy érdeklődésre tekintettel újabb
szakmai napot szervez a SEVESO III. Irányelv hazai jogrendbe ültetése kapcsán megváltozott
üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítésének elősegítése, a 2014-2016. időszakban
bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok tapasztalatainak feldolgozása,
valamint az üzemzavarok üzemeltetők általi hatékony kivizsgálása és a biztonsági
teljesítmény mérésére alkalmazott eljárások további fejlesztése érdekében.
A szakmai nap 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:
időtartama:
időpontjai:

Hotel Jogar Balatonföldvár, Spúr István út 18.
2 nap
2019. január 21-22.

részvételi díja: 34.150 forint/fő 2 nap, 1 éjszaka (1 ágyas) ellátással
29.150 forint/fő 2 nap, 1 éjszaka (2 ágyas) ellátással
15.500 forint/fő 2 nap, szállás nélkül ellátással
jelentkezési határidő: 2019. január 11.
A szakmai napok témái:
− A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek kivizsgálásával és a
−
−
−
−
−
−
−
−
−

biztonsági teljesítmény mérésével kapcsolatos üzemeltetői feladatok, a tevékenység hatósági
felügyelete;
Információgyűjtés és helyzetértékelés, ajánlások a tűzvizsgálói gyakorlatból;
Az ok-okozati összefüggések feltárására alkalmazható nemzetközileg elismert megközelítések
bemutatása, értékelése;
Hatékony biztonsági irányítási rendszerek kialakítása – veszélyes anyagokkal kapcsolatos
üzemzavarok, súlyos balesetek kivizsgálása;
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek kivizsgálásáról szóló
üzemeltetői jelentés tartalma, a kapcsolódó jogi szabályozás lehetséges módosításai;
Biztonsági teljesítmény mérés a gyakorlatban;
Belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok tapasztalatai;
Aktualitások a természeti veszélyek okozta súlyos balesetek (NaTech) kezelése területén;
Ipari folyamatirányító rendszerek sérülékenysége,
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: Mesics Zoltán tű. alezredes
(tel.: 1/469-4282, e-mail cím: zoltan.mesics@katved.gov.hu)

Jelentkezési lap
„SEVESO III. 2018” szakmai napok, pótalkalom Balatonföldváron
c. rendezvényre
1.) Adatok:
Név:…………………………………………………………………………….................
Értesítési cím: □□□□………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………….....................
Tel.: …………………………….................... Fax:……………………………………...
E-mail: ……………………………………………………………………….....................
Számlázási cím:
………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………......................

2.) Időpontok:
2019. január
21-22.
Egyágyas elhelyezés*
34.150,-Ft
Kétágyas elhelyezés*
29.150,-Ft
Szállás nélkül**
15.500,-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.
Átutalással, utólag, számla alapján, melyet a képzés napján adunk át. Ennek
feltétele az alábbi adatok előzetes közlése:
- pontos számlázási cím:………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
-

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

-

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

……………….., 2018. ………..hó……nap
………………..………..…………
aláírás

