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Tisztelt Kernné Dr. Kulcsár Dóra! 
 

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik 
jelentős projektje keretében (előre meghatározott) alsó és felső küszöbértékű veszélyes vegyi 
ipari üzemek körzetében, országos kiterjedésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan 
működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági 
riasztó (Monitoring és Lakossági Riasztó - MoLaRi) rendszert telepít. 
 

A MoLaRi rendszer jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Heves, Komárom-
Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém, Zala megyében működik. 
 

Budapest vonatkozásában Richter Gedeon, Egis, Chinoin és CF Pharma üzemeket (IV., IX., X., 
XIII., XIV., XV., XVI., XIX. kerületeket) érinti a MoLaRi rendszer. 
 

A rendszer 2021-ig történő bővítése során további több mint 200 lakossági riasztó-tájékoztató 
végpont kerül letelepítésre. 
 

A MoLaRi rendszer megvalósulása esetén az alábbi eredmények várhatóak: 

 A veszélyes üzemek környezetében élő lakosság biztonságát jelentős mértékben javítja, 
 A külső védelmi tervekben, illetve a települési veszély-elhárítási tervekben a súlyos 

ipari balesetekkel kapcsolatos lakosságvédelmi döntések, intézkedések a rendszer 
működése esetén lényegesen rövidebb idő alatt hozhatók meg, ezáltal az emberi 
életben és egészségben okozott károk kockázata csökken, 

 A veszélyhelyzet kezelésében résztvevő (hivatásos szervek) megalapozott 
döntéshozatalát segíti elő; 

 

A MoLaRi rendszer működésének alapját az alábbi folyamat jelenti: 
A veszélyes üzemben esetlegesen kialakuló meghibásodás/baleset miatt veszélyes vegyi anyag 
(gáz) kerülhet a levegőbe, aminek a koncentrációját a telepített mérőszondák (monitoring 
végpontok) mérik és ezzel párhuzamosan jelzik az értéket a katasztrófavédelem ügyeletén is. A 
24 órás ügyeleti rendszerben működő katasztrófavédelmi ügyeleten a mért adatokat kiértékelik, 
majd szükség esetén, a szirénarendszeren (riasztó végpontokon) keresztül az érintett lakosságot 
riasztják, illetve értesítik a magatartási szabályokról. 
 

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a MoLaRi rendszer NEM a vegyi üzemek általi 
veszélyeztetettség növekedése miatt kerül kiépítésre, hanem a magasabb szintű üzemi 
felügyelet biztosítása és a lakosság biztonsága érdekében! 
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A MoLaRi rendszer folyamatos üzembiztonságának fenntartása és ellenőrzése érdekében a 
rendszer részeit meghatározott időszakonként teszteljük. A Riasztó végpontokat általában havi 
rendszerességgel ellenőrizzük, melynek keretében ún. hangos megszólaltatásra kerülnek a 
végpontok. 
 

Továbbá fontos megjegyezni, hogy a MoLaRi rendszer kiépítése a lakosság biztonságának 
növelése érdekében történik, nem üzleti célokat szolgál. 
 

A végpontok telepítési helyeinek kiválasztása tervek alapján történik. A végpontok rendszere 
egy komplex rendszer, amiben ha az egyik végpont telepítési helye módosul, akkor az kihatással 
van az összes többi végpont telepítésére is, így a tervektől eltérni csak különösen indokolt 
esetben lehet. 
 

Kérem, hogy a lakosság biztonsága érdekében segítse munkánkat (és természetesen a kivitelező 
cégek munkáját), különös tekintettel az engedélyezési eljárások mielőbbi szakszerű 
lefolytatására. 
 

A kivitelezést végző cégek (mindegyik rendelkezik meghatalmazással) az alábbiak: 

 MLR Tech Kft., 
 Metalcom Zrt., 
 Fercom Systems Kft., 
 Gamma Műszaki Zrt., 
 Antenna Hungária Zrt.; 

 

A 1204 BUDAPEST XX.KER. Ady Endre utca 98. (HRSZ: 171190/11) című ingatlanra 
történő riasztó végpont (sziréna azonosító: XX-027) telepítésével kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom: A mellékelten megküldött iratokat szíveskedjen kitölteni és aláírásával 
hitelesíteni. A mellékelt adatlapot kérem olvashatóan töltse ki és a szükséges mellékleteket 
csatolva postafordultával küldje vissza az alábbi címre: 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Informatikai Főosztály 
1903 Budapest, Pf.: 314 

A riasztó végpont (sziréna) által elfoglalt terület: max. 16 m2. Tekintettel arra, hogy a 
telepítendő végponttal kapcsolatos telepítési, üzemeltetési költség a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (BM OKF) terheli, kérem, hogy a mellékelt 
áramszolgáltatói nyilatkozatot (a tulajdonosi résznél) kitölteni és aláírni szíveskedjen. A 
nyilatkozatra azért van szükség, hogy a BM OKF az illetékes áramszolgáltatóval szerződést 
köthessen a sziréna energiavételezésére vonatkozóan. 
 

Tájékoztatom, hogy a BM OKF a fentebb megjelölt végpontra vonatkozóan – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 21. § (2) bekezdése értelmében – szolgalmi jog alapítását és bejegyzését 
kezdeményezheti. 
 

Amennyiben a szolgalmi jog bejegyzése előtt hozzájárulnak a telepítéshez, kérem, hogy a 
mellékelt Előzetes tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozatot is szíveskedjenek aláírva 
visszaküldeni. 
Kérjük, hogy jelezni szíveskedjenek, amennyiben a fenti ingatlannak nem Ön/Önök a 
kizárólagos tulajdonosai. Kérdés esetén, kérem, hogy keressenek bennünket a fenti 
elérhetőségeink valamelyikén és kérem, hogy hivatkozzanak az iktatási számra és a sziréna 
azonosítójára. 
 

A kitöltött és aláírt mellékleteket mindenképpen postai úton küldje meg részemre, amennyiben 
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van rá lehetősége elektronikus levélben is megküldheti (az eredeti dokumentumok postázása 
MELLETT) a következő elérhetőségre: okf.ifo@katved.gov.hu. 
 

Bízom abban, hogy a lakosság biztonságának új szintre emelésében az Ön támogató segítségére 
is számíthatok. 
 

Kelt: elektronikus bélyegző szerint  
Tisztelettel: 

 
Tanka László tű. ezredes, tanácsos 

főosztályvezető
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XX-027 
Előzetes tulajdonosi hozzájárulás 

 
Alulírott, 
……………………………………………………………………………………………. 
hozzájárulásomat adom „a veszélyes vegyi ipari üzemek körzetében telepítendő meteorológiai 
és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer” (a továbbiakban: MoLaRi rendszer) 
lakossági tájékoztató és riasztó végpontjainak a(z) ………………………………….. 
tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanon történő telepítéséhez és üzemeltetéséhez.  
 
Telepítés helye: 1204 BUDAPEST XX.KER. Ady Endre utca 98. 
 
amely a Földhivatali nyilvántartás szerint a         171190/11              HRSZ-on található. 
 
A MoLaRi rendszer megvalósítása érdekében vállalom, hogy a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (1149 Budapest, Mogyoródi út 43. képviselő: Dr. Góra 
Zoltán tű. vezérőrrnagy, főigazgató (a továbbiakban BM OKF), valamint a beruházás 
kivitelezésével megbízott MLR Tech Kft. (1097 Budapest, Illatos út 9.) fővállalkozóval és 
alvállalkozókkal a kivitelezés és az üzemeltetés teljes időtartama alatt együttműködöm. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a MoLaRi rendszer kiépítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó szükséges tájékoztatást a BM OKF-től megkaptam. 

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF a fentebb megjelölt végpontra vonatkozóan – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 21. § (2) bekezdése értelmében – szolgalmi jog alapítását és bejegyzését 
kezdeményezi. 
 
A telepítés megkezdését a Fercom Systems Kft-vel történt egyeztetés alapján, a BM OKF-el 
történő megállapodás megtörténte előtt engedélyezem. 
 
Budapest, 2020. ……………….hó……….nap 
 
 ……………………………………… 
 aláírás 
 
Tanú 1:             Tanú 2: 
Név: Név: 
Lakcím:             Lakcím: 
Személyi igazolvány száma:           Személyi igazolvány száma: 
Aláírás:             Aláírás:
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Hivatkozással a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törtvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben megfogalmazottakra (1. Általános szabályok 1. § 
"...továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.") kérem, hogy 
a katasztrófavédelem munkáját az alábbi adatlap kitöltésével, illetve az Ön jogosultságát 
igazoló okirat másolati példányának és az aláírási címpéldány másolati példányának 
átadásával segíteni szíveskedjen. Együttműködését előre is köszönöm. Tájékoztatom, hogy a 
telepítendő végponttal kapcsolatos telepítési, üzemeltetési költség a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (BM OKF) terhelik, továbbá az esetleges 
károkért a Ptk. rendelkezései alapján BM OKF felel. 
 

Kérjük az adatlapot olvashatóan (nyomtatott nagybetűkkel), pontosan kitölteni szíveskedjen! 
Cégnév/Társasház pontos megnevezése:  
Képviselő neve, beosztása:  
Cég/Társasház pontos címe:  
Levelezési cím:  
Pontos telepítési cím:  
Helyrajzi szám:  
Cégjegyzék száma (amennyiben van):  
Statisztikai azonosító:  
Számlavezető pénzintézet neve:  
Számlaszám:  
Adószám:  
Kapcsolattartó:  

Név:  
Beosztás:  
Levelezési cím:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:  

Volt-e, van-e földhivatali bejegyzéssel 
kapcsolatos ügy 

Nem / Igen (földhivatali ügyszám:                                        
) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek, a nyomtatványban foglalt tájékoztatást megismertem és az abban foglaltakat tudomásul 
vettem. 
Alulírott kijelentem, hogy a MoLaRi rendszerrel kapcsolatos általános tájékoztató levél 1 (másolati) példányát megkaptam. 

Kelt: ........................................., …………..... év ............................ hó ............. nap 

................................................ 
Tulajdonos/képviselő aláírása  


