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Egyes biológiai anyagok, szállítási rendszerek és kapcsolódó 
anyagok biztonságos használatáról szóló végrehajtási rendelet1 

Az egyes biológiai anyagok, szállítási rendszerek és kapcsolódó anyagok 
biztonságos használatáról szóló, 2008. június 17-i 474. számú törvény 1. cikke, 2. 
cikkének 2. bekezdése, 4. cikkének 1. bekezdése és 6. cikkének 2. és 3. bekezdése 
értelmében a következőket határozzák meg. 

Alkalmazás 

1. cikk: A végrehajtási rendelet rendelkezései a kettős felhasználású termékek és 
technológiák európai közösségi ellenőrzési rendszeréről szóló rendeletben előírt 
exportellenőrzési rendszerbe tartozó, az emberiség elleni támadásokkal 
összefüggésben felhasználható és következésképpen a közbiztonságra veszélyt 
jelentő biológiai anyagokra, szállítási rendszerekre és az 1. mellékletben megadott 
kapcsolódó anyagokra vonatkoznak. 
2. bekezdés. A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó ügynökség (Danish 
Biological Emergency Management Agency) teljesen vagy részben mentesíthet 
egyes biológiai anyagokat, szállítási rendszereket és kapcsolódó anyagokat a jelen 
végrehajtási rendelet rendelkezéseibe való felvétel alól. 

2. cikk: Az Egészségügyi és Betegség-megelőzési Minisztérium bevezethet olyan 
rendelkezéseket, amelyek kikötik, hogy a jelen végrehajtási rendeletben 
meghatározott rendelkezések tartalmazzanak az 1. cikkben nem említett biológiai 
anyagokat, szállítási rendszereket és kapcsolódó anyagokat is, ha ezek a biológiai 
anyagok, szállítási rendszerek és kapcsolódó anyagok az emberiség elleni 
támadásokkal összefüggésben felhasználhatók, és következésképpen a 
közbiztonságra veszélyt jelenthetnek. 
2. bekezdés. Egyéb biológiai anyagok, szállítási rendszerek és kapcsolódó anyagok 
(vö. 1. bekezdés) felvételéről szóló határozatokat a biológiai vészhelyzetek 
kezelésével foglalkozó ügynökségtől származó szakmai irányelvek alapján hoznak. 

Fogalommeghatározások 

3. cikk: Jelen végrehajtási rendeletben a következő fogalommeghatározások 
érvényesek: 

1) Biológiai anyagok: A biológiai anyagok közé tartoznak a humán 
pathogének, zoonózisok és toxinok vírusok formájában, rickettsiák, 
baktériumok, toxinok vagy toxinok alegységei, néhány gomba és egyes 
genetikai elemek és géntechnológiával módosított szervezetek, amelyek az 
emberiség elleni támadásokkal összefüggésben felhasználhatók, és 
következésképpen a közbiztonságra veszélyt jelenthetnek. 

2) Birtoklás: A végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok, szállítási 
rendszerek és kapcsolódó anyagok tulajdonjog vagy felügyelet gyakorlása. 

                                                 
1 A végrehajtási rendelet tervezetként értesítésre került a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (az információs eljárásról szóló irányelv) megfelelően. 
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3) Kettős-felhasználás: Olyan biológiai anyagok, szállítási rendszerek és 
kapcsolódó anyagok, amelyeket törvényes és támadási célokra is fel lehet 
használni. 

4) Szállítási rendszerek: Permetező berendezés vagy egyéb meg nem nevezett 
rendszerek, amelyek egyes biológiai anyagok terjesztésére alkalmasak. 

5) Tárolási egység: Egyes biológiai anyagok tárolására szolgáló önálló 
egység pl. baktériumkultúrát tartalmazó zárt kémcső. 

6) Szakmai cél: Kutatási, diagnosztika vagy kereskedelmi célok, amelyek 
magán és állami létesítményeket - pl. egyetemi tanszékeket, korháti 
laboratóriumokat, biotechnológiai vállalatokat, gyógyszerészeti 
intézményeket stb. - is érinthetnek. 

7) Kapcsolódó anyagok: Nemzetközi szerződésekben és megállapodásokban 
foglalt, vagy nemzeti ellenőrzési jegyzékekben foglalt anyagok, 
berendezések és technológia, amelyeket biológiai fegyverek és szállító 
rendszereik tervezésében, fejlesztésében, gyártásában vagy 
alkalmazásában használhatnak. 

8) Biztonsági terv: Intézkedési és elővigyázatossági terv, amely egyes 
biológiai anyagok, szállítási rendszerek és kapcsolódó anyagok lopásának 
vagy törvénytelen használatának megelőzésére, észlelésére és ezekre való 
válaszadásra alkalmazandó. 

9) Sérülékenységi értékelés: Az egyes biológiai anyagok, szállítási 
rendszerek és kapcsolódó anyagok birtoklásával, gyártásával, 
felhasználásával, tárolásával, beszerzésével, értékesítésével, szállításával 
és megsemmisítésével kapcsolatosan fennálló veszélyek és biztonsági 
szempontból gyenge pontok. 

10) Vállalkozás: Olyan természetes vagy jogi személy, amely mint tulajdonos 
és/vagy magánszemély felelős egyes biológiai anyagok, szállítási 
rendszerek és kapcsolódó anyagokért. Ide tartoznak a korházak, 
intézmények, gyártó létesítmények stb. vagy ezek részlegei. 

Általános rendelkezések  

4. cikk: A jelen végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagokat, szállító 
rendszereket és kapcsolódó anyagokat csak abban az esetben lehet birtokolni, 
gyártani felhasználni és tárolni, ha ezekre engedélyt szereztek be.  

Egyes biológiai anyagok, szállító rendszerek és kapcsolódó anyagok birtokolására, 
gyártására, felhasználására és tárolására stb. szóló engedély  

5. cikk: A 4. cikk szerinti engedélyeket a biológiai vészhelyzetek kezelésével 
foglalkozó ügynökségtől lehet beszerezni. 
2. bekezdés: Az engedélyeket a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó 
ügynökség által készített formanyomtatványt kell formanyomtatvánnyal kell 
kérelmezni. A formanyomtatványokat a biológiai vészhelyzetek kezelésével 
foglalkozó ügynökségtől vagy a www.biosikring.dk honlapról lehet beszerezni. 
3. bekezdés: Az engedélyek iránti kérelmeket a felelős ügyvezetőnek kell aláírnia, 
vö. 6. cikk. A kérelemnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 

1) A személy, létesítmény, intézmény vagy hasonló neve és címe. 
2) Az a részleg, amelyben a biológiai anyag, szállító rendszer vagy 

kapcsolódó anyag jelen van. 
3) A biztonságért felelős személy neve és képesítése, vö. 11. és 12. cikk 
4) Az engedély célja és előírt hatálya, vö. 6. és 7. cikk. 
5) Biztonsági körülményekre vonatkozó információ, vö. 17. cikk. 
6) Tárolási körülményekre vonatkozó információ, vö. 15. cikk. 

6. cikk: Engedélyeket csak olyan személyeknek – a jogi személyeket is beleértve - 
adnak ki, akik szakmai és törvényes alappal rendelkeznek az 1. és 2. cikkben 
foglalt anyagokra stb. vonatkozó engedélyek megszerzésére.  

http://www.biosikring.dk/


3 

2. bekezdés: A jogi személyek kineveznek egy természetes személyt, aki a jogi 
személlyel együtt felelős az 1. és 2. cikkekben foglalt biológiai anyagokra, szállító 
rendszerekre és kapcsolódó anyagokra vonatkozó rendelkezések betartásának 
biztosításáért. 

7. cikk: Engedélyek egyetlen biológiai anyagra, szállító rendszerre vagy 
kapcsolódó anyagra illetve ezek csoportjára is kiadhatók. 
2. bekezdés: Az engedélyek adhatók korlátozott időszakra, vagy amíg a 
tevékenységre kiadott engedély tart, vö. azonban a 9. cikkel.  
3. bekezdés: Engedélyek adhatók továbbá olyan diagnosztikai vizsgálatokra is, 
amelyek a végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok használatával jár, vö. 
1. melléklet. Az ilyen a biológiai anyagokat a vizsgálat befejezésétől számított 
legkésőbb 14 napon belül meg kell semmisíteni, hacsak a különleges biológiai 
anyagokra nem szereztek be engedélyt. 

8. cikk: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó ügynökség az 
engedélyek kiadásával párhuzamosan a végrehajtási rendeletben meghatározott 
követelményeken felül külön követelményeket határoz meg a tárolásra, 
megsemmisítésre, készletezésre, biztonsági körülményekre és a személyzet – 
beleértve a biztonságért felelős személyeket is – képzettségére vonatkozóan. 

9. cikk: Az üzemeltető tevékenységében történő olyan változásokat, amelyek 
jelentős hatással vannak az engedély kiadására be kell jelenteni a biológiai 
vészhelyzetek kezelésével foglalkozó ügynökségnek.  
2. bekezdés: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség 
teljes egészében vagy részben felfüggesztheti a 4. cikk értelmében kiadott 
engedélyeket, amennyiben a 8. cikkben meghatározott követelmények nem 
teljesülnek, vagy ha a megállapításra kerül, hogy a vállalat már nem tesz eleget az 
engedélyhez való jogosultság feltételeinek. 
3. bekezdés: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség 
teljes egészében vagy részben felfüggesztheti vagy megváltoztathatja a korábban 
kiadott engedélyeket, ha lényeges közbiztonsági megfontolások  az engedély 
felfüggesztését megkívánják. 
4. bekezdés: A biológiai anyagok stb. megsemmisítésére vonatkozó határidőket az 
engedélyek lejárta után a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán 
ügynökség állapítja meg, vö. 8. cikk. 

Felelősségre vonhatóság és képzés  

10. cikk: A vállalatok felelősek a végrehajtási rendeletben meghatározott 
szabályok betartásáért és a kiadott engedélyekben foglalt követelményeknek 
történő megfelelésért. 

11. cikk: A vállalatok felelősek annak biztosításáért, hogy a vállalat egy vagy több 
alkalmazottját kinevezzék a biztonságért felelősnek. Ezeket az alkalmazottakat 
továbbá a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökségnek is 
jóvá kell hagynia. Dokumentumokat kell benyújtani, amely igazolja, hogy a 
biztonsági felelősnek kinevezett alkalmazottak hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 
a büntetett előéletre vonatkozó információkat beszerezhessenek. 
2. bekezdés: A vállalkozás felelős annak biztosításáért, hogy új személyt 
nevezzenek ki a biztonságért felelősnek mielőtt a biztonságért felelős személy 
elhagyja pozícióját, és hogy ezt a személyt a biológiai vészhelyzetek kezelésével 
foglalkozó dán ügynökség jóváhagyja. 

12. cikk: A vállalkozás által kinevezett, biztonságért felelős személynek részt kell 
vennie egy, a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség által 
szervezett tanfolyamon. A tanfolyamok ingyenesek. 
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2. bekezdés: A vállalkozás által kijelölt, biztonságért felelős személynek 
biztosítania kell, hogy valamennyi személy, aki hozzáféréssel rendelkezik a 
végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagokhoz, szállító rendszerekhez és 
kapcsolódó anyagokhoz, ismerje a területre vonatkozó szabályokat és a biológiai 
vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség által kiadott 
iránymutatásokat. A iránymutatások a biológiai vészhelyzetek kezelésével 
foglalkozó dán ügynökségtől vagy a www.biosikring.dk honlapról szerezhetők be. 
 

3. bekezdés: A vállalkozás által kinevezett, biztonságért felelős személynek 
nyilvántartást kell vezetnie arról, hogy a jelen végrehajtási rendeletben foglalt 
biológiai anyagokhoz kinek van hozzáférése. Ezt a jegyzéket kérésre bármikor a 
biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség rendelkezésére kell 
tudni bocsátani. 

13. cikk: A nyilvántartásban nem szereplő személyek csak egy nyilvántartásban 
szereplő személy kíséretében kaphatnak hozzáférési engedélyt a végrehajtási 
rendeletben foglalt biológiai anyagokhoz, vö. 12. cikk 3. bekezdés, amely esetben 
a felelősség a jegyzékben szereplő személyt terheli.  

14. cikk: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség 
biztonsági értékelést kérhet azokról a személyekről, akik részt vesznek egyes 
biológiai anyagokkal, szállító rendszerekkel és kapcsolódó anyagokkal kapcsolatos 
munkákban, amelyekre a 4. cikknek megfelelően engedélyt adtak ki, amennyiben a 
munka közvetlenül fegyverek gyártásával vagy vizsgálatával kapcsolatos. 

Tárolás és szállítás  

15. cikk: A végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagokat, szállító 
rendszereket és kapcsolódó anyagokat oly módon kell tárolni, hogy a lopásnak és 
visszaéléseknek elejét vegyék. 

16. cikk: A végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok szállítását, vö. 1. 
cikk, a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó jelenleg hatályos szabályoknak 
megfelelően kell végezni. Közúti szállítás esetében a veszélyes áruk nemzetközi 
közúti szállításáról szóló európai megállapodásnak (ADR – European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 6.1 és 6.2 
osztályra vonatkozó szabályai érvényesek (ENSZ szám: 2814, 3373, 3172 és 
3462), vasúti szállítás esetében a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról 
szóló szabályzatának (RID – Regulations concerning the international carriage of 
dangerous goods by rail) 6.1 és 6.2 osztályra vonatkozó szabályai érvényesek 
(ENSZ szám: 2814, 3373, 3172 és 3462), tengeri szállítás esetében a veszélyes 
áruk nemzetközi tengerészeti kódexének (IMDG – International Maritime 
Dangerous Goods Code) 6.1 és 6.2 osztályra vonatkozó szabályai érvényesek 
(ENSZ szám: 2814, 3373, 3172 és 3462) és légi szállítás esetében az ICAO-TI (a 
nemzetközi polgári légiközlekedési szervezet technikai előírásai a veszélyes 
anyagok biztonságos légi szállításához – Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air) 6.1 és 6.2 osztályra vonatkozó szabályai 
érvényesek (ENSZ szám: 2814, 3373, 3172 és 3462). 
2. bekezdés: A vállalkozásnak kell biztosítania, hogy a vállalkozás megbízott 
fuvarozó, szállítmányozó stb. tisztában van a gondjaira bízott áru biztonságára 
vonatkozó felelősséggel. 
3. bekezdés: A fuvarozónak, szállítmányozónak stb. biztosítania kell, hogy a jelen 
végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok, szállító eszközök és kapcsolódó 
anyagok rakományit oly módon kell szállítani, tranzit közben tárolni és az 
átvevőhöz eljuttatni, hogy a lopásnak, visszaélésnek és kárnak elejét vegyék, 
továbbá biztosítsák, hogy a nyilvántartásban nem szereplő személyek nem 
kerülhetnek kapcsolatba ilyen biológiai termékekkel, szállító berendezésekkel és 
kapcsolódó anyagokkal. 

http://www.biosikring.dk/
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Biztonság  

17. cikk: Az engedélyt kérelmező vállalkozásoknak sérülékenységi értékelést és 
biztonsági tervet kell készíteniük, amelyeket  az engedély iránti kérelem 
értékelésébe is belefoglalnak. A sérülékenységi értékelést és a biztonsági tervet 
közhasználatú formában kell elkészíteni, amely a biológiai vészhelyzetek 
kezelésével foglalkozó dán ügynökségtől vagy a www.biosikring.dk honlapról 
szerezhető be. 
2. bekezdés: A biztonsági tervnek a következőket kell tartalmaznia: 

1) A készletekkel kapcsolatos nyilvántartási eljárások. 
2) A megsemmisítéssel kapcsolatos eljárások. 
3) A balesetekkel kapcsolatos eljárások. 
4) Hozzáférés-ellenőrzési rendszerek. 
5) Technikai jellegű biztonsági akadályok, mint például 

riasztóberendezések, a riasztók műszaki ellenőrzései stb. 
6) A kiválasztott személyek biztonsági értékelése, ahol szükséges, 

vö. 14. cikk. 
7) A kényes információk védelme, ideértve a technológiával, az 

anyagok stb. tárolásával kapcsolatos információ, valamint a 
személyzetre és látogatásokra vonatkozó információ tárolását 
(IT/dokumentum biztonság). 

8) Jártasság/képzettség. 
3. bekezdés: A biztonsági tervet folyamatosan karban kell tartani és kérésre 
bármikor a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség 
rendelkezésére kell tudni bocsátania. 

A biológiai anyagok, szállító rendszerek és kapcsolódó anyagok nyilvántartása és 
megsemmisítése  

18. cikk: A vállalatnak nyilvántartást/leltárt kell vezetnie a jelen végrehajtási 
rendeletben foglalt olyan biológiai anyagokról, szállító rendszerekről és 
kapcsolódó anyagokról, amelyekért a vállalat felelős. A nyilvántartást/leltárt 
folyamatosan, legalább negyedévenként, frissíteni kell. A nyilvántartásokat és az 
engedélyekkel kapcsolatos egyéb dokumentumokat legalább öt évig meg kell 
őrizni. 
2. bekezdés: A vállalatnak legalább évente egyszer jelenteni kell a készletszinteket 
a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökségnek. A 
készletmozgásokról nyilvántartást kell vezetni a biológiai vészhelyzetek 
kezelésével foglalkozó dán ügynökség által meghatározott eljárásnak megfelelően. 
3. bekezdés: A vállalatnak a nyilvántartásokat/leltárokat kérésre bármikor a 
biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség rendelkezésére kell 
tudni bocsátania. 

19 cikk: A jelen végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok, szállító 
rendszerek és kapcsolódó anyagok vásárlását, értékesítését, átruházását vagy 
megsemmisítését a vásárlástól, értékesítéstől, átruházástól vagy megsemmisítéstől 
számított 14 munkanapon belül a típus, mennyiség, valamint a küldő/átvevő pontos 
megadásával jelenteni kell a biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán 
ügynökségnek. 2. bekezdés: A vállalat felelős annak biztosításáért, hogy a 
megsemmisítés oly módon történjen, hogy a biológiai anyagok, szállító rendszerek 
és kapcsolódó anyagok ne jelenthessenek veszélyt az emberi biztonságra. 
3. bekezdés: A jelen végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok, szállító 
rendszerek és kapcsolódó anyagok megsemmisítésének menetét a vállalat 
határozza meg, vö 17. cikk 2. bekezdés. 

http://www.biosikring.dk/
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Balesetek és veszteségek  

20. cikk: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökséget a 
következő események bekövetkezése esetén azonnal tájékoztatni kell: 

1) A jelen végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagokkal, szállító 
rendszerekkel és kapcsolódó anyagokkal kapcsolatos lopás, visszaélés 
vagy egyéb veszteség. 

2) A végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok környezetbe való 
juttatásának gyanúja. 

3) A jelen végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok, szállító 
rendszerek és kapcsolódó anyagok jelenlétének észlelése vagy 
gyanúja. 

2. bekezdés: Az illetéktelen személyeket mindaddig távol kell tartani az 
olyan területekről, ahol a végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok 
nem ellenőrzött módon fordulnak elő, amíg a biológiai vészhelyzetek 
kezelésével foglalkozó dán ügynökség nem biztosítja, hogy az esetleges 
veszély elhárítására lépéseket tesznek. 

Ellenőrzés 

21. cikk: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség annak a 
jelen végrehajtási rendeletben foglalt rendelkezéseknek történő megfelelés 
biztosítására folyamatos megfigyeléseket és ellenőrzéseket végez. 

22. cikk: A biológiai vészhelyzetek kezelésével foglalkozó dán ügynökség 
betilthatja a jelen végrehajtási rendeletben foglalt biológiai anyagok birtoklását, 
gyártását, használatát és tárolását, amíg a biológiai vészhelyzetek kezelésével 
foglalkozó dán ügynökség által előírt követelményeknek meg nem felelnek. 

Fellebbezések, szankciók, hatálybalépés és átmeneti rendelkezések  

23. cikk: Jelen végrehajtási rendelet értelmében a biológiai vészhelyzetek 
kezelésével foglalkozó dán ügynökség által hozott határozatok ellen négy héten 
belül az Egészségügyi és Betegség-megelőzési Minisztériumnál lehet fellebbezni.  

24. cikk: A 4. cikket, a 8. cikket, a 9. cikk 1. és 4. bekezdését, a 10 – 16. cikket, a 
17. cikk 3. bekezdését, a 18-20 cikket és a 22. cikket megsértő személyek 
pénzbüntetéssel sújtandók, hacsak egyéb jogszabály értelmében a szabálysértésre 
más büntetés nem vonatkozik. 
2. bekezdés:  A 4. cikk, 8. cikk, 9. cikk 1. és 4. bekezdésének, a 15-16. cikk és a 
19. cikk 1-2. bekezdéseinek megsértésére vonatkozó szankciók, súlyosbító 
körülmények fennállása esetén akár 2 évet is elérhetik, szándékosan vagy súlyos 
gondatlanságból elkövetett szabálysértés esetén, ahol a szabálysértés súlyos 
személyi sérüléshez, a vagyontárgyak jelentős károsodásához vagy a jelentős 
környezeti ártalomhoz vezet, vagy ezek bekövetkezésének veszélyét idézi elő, 
vagy az érintett személy vagy mások számára anyagi haszon – például 
megtakarítás – elérésével vagy annak szándékával jár. 
(3) bekezdés: A vállalatok stb. (jogi személyek) büntetőjogi felelőssége a 
büntetőtörvénykönyv 5. fejezetében foglalt rendelkezések alapján áll fenn. 

25. cikk: A végrehajtási rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. 
2. bekezdés: A jelen végrehajtási rendelet hatálybalépésekor a jelen rendeletben 
foglalt biológiai anyagok, szállító berendezések és kapcsolódó anyagok birtokában 
lévő vállalatoknak a végrehajtási rendelet hatálybalépésétől számított hat héten 
belül engedélyre vonatkozó kérelmet kell benyújtaniuk, amennyiben a vállalat 
továbbra is ezek birtokában kíván maradni. A biológiai anyagokat, szállító 
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berendezéseket és kapcsolódó anyagokat egyébként biztonságos módon meg kell 
semmisíteni, vö. 19. cikk. 
3. bekezdés: A 2. bekezdésben megadott időszakon belül kérelmet benyújtott 
vállalatoknak ideiglenes engedélyt adnak ki, amely a biológiai vészhelyzetek 
kezelésével foglalkozó dán ügynökség kérelemre vonatkozó határozatának 
meghozataláig érvényes. 

Egészségügyi és Betegség-megelőzési Minisztérium,  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


