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1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 

1. sz. táblázat 

Székesfehérvári töltőüzem 

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: Székesfehérvári pébégáz töltőüzem 

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

katasztrófavédelmi besorolása: 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem 

Üzemeltető neve: FLAGA HUNGÁRIA Kft. 

Üzemeltető székhelye:  2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. 

Az üzem (telephely) pontos címe (amennyiben 

eltér a székhely adataitól): 

8000 Székesfehérvár, LORANGER Ipari 

Park, Sóstói út 17-19. 

Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése: PB töltő, tároló és palackjavító üzem 

Telefon munkaidőben (központ, titkárság, 

ügyelet): 
06-22-512-500 

Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, 

ügyelet): 

06-22-512-501  

(vészhelyzeti szám: 06-40-200-818) 

Fax (központi): 06-22-512-513 

Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) 

neve, beosztása: 

Ézsiás Bálint  

Ügyvezető igazgató 

Levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. 

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző neve: Somogyi Péter  

Levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. 

Telefonszáma, fax száma: 06-30-970-9017 / 06-22-512-513 

 

Az üzemeltető minden tőle elvárhatót megtett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek hatásainak mérséklésére, amelyek az 

alábbiakban kerülnek bemutatásra a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 10. mellékletének 1.1 

és 1.2 pontjának megfelelően. 

1.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek a biztonság szempontjából fontos 

jellemzői 

1.1.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári telephelyén cseppfolyósított szénhidrogén 

gáztermékek előállításával, tárolásával, forgalmazásával, tartályos és palackos PB 

gáztöltéssel, valamint PB gázpalackok vizsgálatával foglalkozik rendeltetésszerűen. 

1.1.2 Főbb tevékenységek bemutatása és a gyártott termékek felsorolása 

Gyártási folyamat a telephelyen nem történik. Jelenleg a töltőüzemben pébégázforgalmazással 

kapcsolatos tevékenységek közül az alábbiak folynak: 

 Vasúti tartályvagonok folyadékgáz tároló tartályokba történő lefejtése. 

 Fogyasztói kistartályok ellátását végző közúti tankautók tárolótartályból töltése, és 

tárolótartályba lefejtése. 

 Különböző anyagú, típusú és fajtájú propán-bután és propán gázpalackok töltése, 

visszafejtése. 

 Hegesztett alumínium gázpalackok időszakos vizsgálata, ellenőrzése, javítása (11,5 kg-os, 

23 kg-os, 11 kg-os motorüzemű). 

 Tároló tartályok közötti folyadék és légnemű gáz mozgatása. 

 Palackozott pébégáz tárolása a palacktárolókban. 
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 Gáztárolás a tartályparkokban. 

 

Az üzem „terméke” a különböző anyagú, típusú és fajtájú propán-bután és propán 

gázpalackok, amelyeket az alábbiakban összegzünk: 

2. sz. táblázat 

Megnevezés Töltet Megnevezés Töltet 

Gázpalack háztartási 11,5kg PB Gyorscsatlakozós motorikus 11 kg PB 

Gázpalack motorikus Márkázott 11kg PB 7,5 kg-os kompozit palack propán 

Gázpalack háztartási 23kg PB Propán ACÉL 2 kg propán 

Pr töltetű acél palack 11kg propán Propán ACÉL 3 kg propán 

Gázpalack motorikus 11kg ALU PB Propán ACÉL-HOSSZÚ 5 kg propán 

Gázpalack motorikus 11 kg SZIVATTYÚS PB Propán ACÉL-RÖVID 5 kg propán 

Gázpalack háztartási 6 kg (11,5) PB Propán ACÉL-SZÜRKE 5 kg propán 

Gázpalack motorikus 13kg PB Propán KOMPOZIT 10 kg propán 

Targoncagáz 12 kg PB Propán ALU 10 kg propán 

Propán töltetű 21kg propán Propán ACÉL 11 kg propán 

Propán töltetű 20kg propán Propán ACÉL-SZÜRKE 11 kg propán 

Propán töltetű 25kg propán Propán ACÉL 33 kg propán 

Propán töltetű 11kg tűszelep propán Propán MOTOR ALU 10 kg propán 

Propán töltetű 11kg kézikerekes propán Propán MOTOR ACÉL 13 kg propán 

Propán töltetű 10,5 kg propán   

 

A modellezések során a legjellemzőbben jelenlévő 11,5 kg-os háztartási PB palackkal 

számolunk. 

1.2 Súlyos baleset szempontjából mértékadó veszélyes létesítmények elhelyezkedése 

Az üzem helyszínrajzát a BJ T-01 sz. térképmelléklete tartalmazza, amely a következőket 

jeleníti meg: 

 tartályos és palackos pébé tárolótereket, 

 a pébé lefejtő állásokat, 

 a veszélyes anyagok elhelyezkedését és mennyiségét, 

 biztonsági berendezéseket, 

 közműveket, infrastruktúra, tűzivíz rendszer elemeit, 

 a menekülő és kiürítési útvonalakat, 

 a vezetési rendszer elemeit, 

 az irodaépületet. 

1.3 A jelenlévő veszélyes anyagok aktuális leltára 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megadott kritériumok alapján a 

FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári telephelye felső küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül.  

A Biztonsági jelentésben előírt veszélyes anyag mennyiségek nem változtak. A töltőüzemben 

felhasznált veszélyes anyagok közül a 2010-es verzióban leírtakhoz hasonlóan továbbra is a 

propán, bután és PB gáz mennyisége a legjelentősebb.  
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A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3.2. pontja értelmében az összegzést 

nem kell elvégezni abban az esetben, ha egy veszélyes anyag vagy egy veszélyességi 

osztályba tartozó anyagok jelen lévő mennyisége eléri, vagy meghaladja a felső 

küszöbértékét. Tárgyi üzem esetében az 1. melléklet 2. táblázatának 18. sorában nevesített 1. 

vagy 2. kategóriába tartozó cseppfolyósított tűzveszélyes gázok (köztük az LPG) meghaladják 

a felső küszöbértéket (200 tonna).  

 

A jelenlévő maximális mennyiségek a következőképpen alakulnak: 

 3×350 m
3
 tartályban, 

 4×250 m
3
 tartályban, 

 1×10 m
3
 tartályban, 

 2 tartányos járműben a parkolóban, 1 tartányos járműben a töltőhelyen, 

 1 vagonban a lefejtő helyen, 2 vagonban a telephelyen belül, 

 5 vagonban a telephelyen kívüli iparvágányon, 

 palackokban a palacktároló depón, illetve 4 terítőjárművön a parkolóban. 

A palackok számításánál figyelembe kell venni, hogy a tele és üres palackok mennyisége a 

töltőüzem palacktárolóiban folyamatosan változik. A kockázatszámítás során pesszimista 

elvek szerint tele palackokkal számolunk. 

A FLAGA Group a leányvállalatai számára nem engedélyezi a metanol használatát, így a 

korábban FLAGA GÁZ Kft. 2010. október 1-jén megszűntette a metanol használatát a 

tartályos tehergépjárművek töltésekor. A metanolt tartalmazó tartály leürítésre, kitisztíttatásra 

került, és a működtetését reteszelték, így a metanol, mint veszélyes anyag lekerült a 

felhasznált veszélyes anyagok listájáról.  

A telephelyen 1 m
3
-nyi gázolaj található a targoncák töltésére. 

A veszélyes anyagok és keverékek besorolása a BJ 2. sz. mellékletéhez csatolt biztonsági 

adatlapok szerint, illetve a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján történt.  

1.3.1 A technológia védelmi és jelző rendszereinek leírása 

Az üzem biztonságtechnikai ellenőrző rendszerrel rendelkezik, (PLC) amely automatikusan 

beavatkozik rendkívüli esemény bekövetkeztekor: 

 

1.  Vészjelző gomb beütése esetén: 

 Megszólal a vészjelző sziréna. 

 Automatikusan lezárnak a gáztechnológiai pneumatikus működtetésű gyorszárak (tároló 

tartályok csatlakozó csonkjain, töltőterem belépő csővezetékben, közúti tartálykocsi töltő 

vezetékben, vasúti vagon lefejtő vezetékben). 

 Automatikusan elindul a tűzivíz rendszer (szivattyú elindul, sprinkler pneumatikus 

működtetésű szerelvények nyitnak). 

 Az üzem robbanásveszélyes övezeteiben minden elektromos betáplálást letilt (elektromos 

berendezések leállnak, normál világítási rendszer kikapcsol, biztonsági világítás és a 

töltőterem szellőző ventillátor kivételével). 

 Az éppen lefejtés alatt lévő vasúti tartályvagon fenék szelepét lezárja. 
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2. Kézi tűzjelző betörése esetén: 

 Megszólal a vészjelző sziréna. 

 Automatikusan lezárnak a gáztechnológiai pneumatikus működtetésű gyorszárak (tároló 

tartályok csatlakozó csonkjain, töltőterem belépő csővezetékben, közúti tartálykocsi töltő 

vezetékben, vasúti vagon lefejtő vezetékben). 

 Automatikusan elindul a tüzivíz rendszer (szivattyú elindul, sprinkler pneumatikus 

működtetésű szerelvények nyitnak). 

 Az üzem robbanásveszélyes övezeteiben minden elektromos betáplálást letilt (elektromos 

berendezések leállnak, normál világítási rendszer kikapcsol, biztonsági világítás 

kivételével). 

 Az éppen lefejtés alatt lévő vasúti tartályvagon fenék szelepét lezárja. 

 

3. Lángérzékelő automatikus jelzése esetén: 

 Megszólal a vészjelző sziréna. 

 Automatikusan lezárnak a gáztechnológiai pneumatikus működtetésű gyorszárak (tároló 

tartályok csatlakozó csonkjain, töltőterem belépő csővezetékben, közúti tartálykocsi töltő 

vezetékben, vasúti vagon lefejtő vezetékben). 

 Automatikusan elindul a tüzivíz rendszer (szivattyú elindul, sprinkler pneumatikus 

működtetésű szerelvények nyitnak). 

 Az üzem robbanásveszélyes övezeteiben minden elektromos betáplálást letilt (elektromos 

berendezések leállnak, normál világítási rendszer kikapcsol, biztonsági világítás 

kivételével) 

 Az éppen lefejtés alatt lévő vasúti tartályvagon fenék szelepét lezárja. 

 

4.  Telepített gázérzékelő automatikus jelzése esetén: 

 Megszólal a vészjelző sziréna. 

 Automatikusan lezárnak a gáztechnológiai pneumatikus működtetésű gyorszárak (tároló 

tartályok csatlakozó csonkjain, töltőterem belépő csővezetékben, közúti tartálykocsi töltő 

vezetékben, vasúti vagon lefejtő vezetékben). 

 Automatikusan elindul a tüzivíz rendszer (szivattyú elindul, sprinkler pneumatikus 

működtetésű szerelvények nyitnak). 

 Az üzem robbanásveszélyes övezeteiben minden elektromos betáplálást letilt (elektromos 

berendezések leállnak, normál világítási rendszer kikapcsol, biztonsági világítás és a 

töltőterem szellőző ventillátor kivételével). 

 Az éppen lefejtés alatt lévő vasúti tartályvagon fenék szelepét lezárja. 
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2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való 

veszélyeztetés bemutatása 

2.1 A veszélyes ipari üzem és környezetére vonatkozó elemzés menetének rövid 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. jelen Biztonsági jelentésben alkalmazott elemzési eljárás elvei 

és terjedelme alapvetően a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti események elleni 

védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet által megfogalmazott követelmények 

alapján kerültek figyelembe vételre. 

 

A Biztonsági jelentésben alkalmazott elemzési eljárás a fentieknek megfelelően az alábbi 

lépéseken keresztül került megvalósításra: 

 Megalapozó elemzés 

 Részletes technológia elemzés és az események bekövetkezési frekvenciájának 

meghatározása 

 Következményelemzés 

 Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés  

2.2 A károsító hatások lehetséges területi eloszlása 

 

3. sz. táblázat 

Szcenárió-

kód 
Létesítmény Esemény leírás Maximális hatásterületek (m) 

1. sz. 

szcenárió 
Vasúti lefejtő 

EU vagon tartalmának 

elvesztése 

Hőhatás 

35 kW/m
2
 10 kW/m

2
 8 kW/m

2
 

311,2 434,88 466,4 

Lökéshullám 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

72,5 185,1 300,4 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

198,4 15,2 

2. sz. 

szcenárió 
Iparvágány 

Nyomástartó edény 

sérülése, EU vagon 

tartalmának elvesztése 

Hőhatás 

35 kW/m
2
 10 kW/m

2
 8 kW/m

2
 

311,2 434,88 466,4 

Lökéshullám 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

72,5 185,1 300,4 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Tűzgömb átmérő (m) 

198,4 15,2 

3. sz. 

szcenárió 
I. sz. tároló 250 m

3
 PB kiáramlása 

Hőhatás 

35 kW/m
2
 10 kW/m

2
 8 kW/m

2
 

422,5 586,8 628,9 

Lökéshullám 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

123,9 316,4 513,7 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

290,0 18,38 
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Szcenárió-

kód 
Létesítmény Esemény leírás Maximális hatásterületek (m) 

4. sz. 

szcenárió 
II. sz. tároló 350 m

3
 PB kiáramlása 

Hőhatás 

35 kW/m
2
 10 kW/m

2
 8 kW/m

2
 

462,7 643,1 689,3 

Lökéshullám 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

135,9 347,1 563,6 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

318,1 19,26 

5. sz. 

szcenárió 

Tartányos 

jármű 

töltőállomás 

Tankautó tartalmának 

elvesztése 

Hőhatás 

35 kW/m
2
 10 kW/m

2
 8 kW/m

2
 

172,4 237,6 254,2 

Robbanás 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

49,6 126,6 205,5 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

116,0 9,0 

6. sz. 

szcenárió 

Palack 

tárolótér 
Repeszhatás 215 méteren belül feltételezhető. 

 

 

2.3 Kockázatelemzés 

A kockázatok számítását SAVE II. program környezetben végeztük. A SAVE II. képes az 

elemzési eredmény grafikus ábrázolására, és az elemzési eredmény MIF formátumban történő 

vektorgrafikus megjelenítésére is.  

 

2.3.1 Összesített egyéni halálozási kockázat 

Az összes szcenárió összesített izokockázati térképét az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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A szcenáriók egyéni összesített izokockázati térképe 

 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján feltétel nélkül elfogadható szintű 

veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő halálozás egyéni kockázata nem 

éri el a 10
–6

 esemény/év értéket. 

 

Az elemzés alapján megállapítjuk, hogy a FLAGA HUNGÁRIA Kft. tárgyi telephelyén 

kialakuló 10
-6

 esemény/év kockázati zóna lakóterületet nem érint, így a telephely 

tevékenységére vonatkozó összesített egyéni halálozási kockázat feltétel nélkül 

elfogadható. 
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2.3.2 Társadalmi kockázat meghatározása 

A társadalmi kockázatot a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján határoztuk meg. A 

társadalmi kockázat kiszámításakor a veszélyességi övezetben élő lakosságot és az ott nagy 

számban időszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban, 

iskolában, szórakoztató intézményben stb.) is figyelembe vesszük. Az eredményt F-N görbe 

segítségével jelenítjük meg. 

 

Az F-N görbe X-tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus 

skálán jelenítjük meg úgy, hogy a legkisebb érték 1 legyen. Az F-N görbe Y-tengelye az N 

vagy annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. Az értéket 

szintén logaritmikus skálán jelenítjük meg, a legkisebb megjelenített érték 10
-9

 1/év. 

  

A társadalmi kockázat megállapításakor az egyéni kockázat számítása során bemutatott, azzal 

azonos modellteret alkalmaztunk.  

 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. minden külsős munkavállalója tekintetében megteremti a 

219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.6.2 pontjában foglalt követelményeket, 

így a társadalmi kockázat számítása alól kihagyhatóak. 

 

 
A szcenáriók F-N görbéje a külsős munkavállalók nélkül 

 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet alapján a FLAGA HUNGÁRIA Kft. telephelyének 

társadalmi kockázata a külsős munkavállalók figyelmen kívül hagyásával feltételek 

nélkül elfogadható.  
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2.3.3 A veszélyeztetettségi zónákra tett javaslat a sérülés egyéni kockázati 

görbéi alapján 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. környezetében kialakuló sérülés összesített egyéni kockázati 

görbéit az alábbi ábrán szemléltetjük. 

 

 
Veszélyességi övezetre tett javaslat 

 

A belső zónában a sérülés valószínűsége > 1×10
-5

 (magenta), középső zónában a sérülés 

egyéni kockázata <1×10
-5

 (magenta) és > mint 1×10
-6

 (piros). A külső zónában a sérülés 

egyéni kockázata < 1×10
-6

 és > mint 3×10
-7

 (sárga). A fejlesztések engedélyezhetőségét és 

térbeli megvalósíthatóságát ezen görbék alapján a 219/2011. (X. 20.) Korm. rend. 7. melléklet 

2. pontja határozza meg. A FLAGA HUNGÁRIA Kft. körül Középső és külső zóna 

kialakulásával számolhatunk. 

 

2.4 A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. tevékenységét ISO 14001 Környezetközpontú irányítási 

rendszer, Környezetvédelmi Szabályzat és Üzemi vízminőség kárelhárítási terv birtokában 

végzi, amelyek együttesen garantálják a környezet magas fokú védelmét.  

 

A töltőüzem technológiájából adódóan a következők a potenciális szennyező források: 

 A folyékony propán, PB és bután fizikai és kémiai tulajdonságai miatt főleg tűz és 

robbanás veszélyességi kockázatot jelentenek, amennyiben környezetbe jutnak 

kontrolálatlan körülmények között. A talaj- és talajvíz szennyezési kockázatát a folyékony 

propán, PB és bután fizikai, kémiai tulajdonságai miatt alacsony, hiszen a sűrített, ill. 

cseppfolyósított éghető gáz, ill. a szabadba jutott folyadék igen gyorsan gázzá alakul. 

Vízzel csak jelentéktelen mennyiségben elegyedik, annak felszíne fölött gázzá alakul 
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robbanóképes elegyet képezve. A továbbiakban ezen anyagok környezeti kockázatait 

elhanyagolhatónak tekintjük. 

 Gázolaj manipuláció során bekövetkező szennyezések, 

 Veszélyes hulladékok tárolása. A veszélyes hulladékok mennyisége a telephelyen 

elenyésző (az alsó küszöbérték 2%-át nem haladja meg), így iparbiztonsági szempontból 

nem képezi jelen vizsgálat tárgyát.  

 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. részéről több feltétel biztosított, hogy a környezetre káros anyag 

ne okozzon környezetterheléssel járó súlyos baleseti eseménysort, amelyek az alábbiak: 

 a telephelyen megtalálható veszélyes anyagok közül a legnagyobb mennyiségben 

előforduló veszélyes anyag nem veszélyes a környezetre,  

 a telephely olyan műszaki kialakítással rendelkezik, amely garantálja a környezetre 

veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó 

szabályzók is rendelkezésre állnak, 

 a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon 

történő ártalmatlanítását lehetővé tevő eszközök leírását tartalmazó szabályzók 

rendelkezésre állnak, 

 a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított,  

 a telephely kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, 

és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakoroltatja. 

 

A fentiek értelmében megállapítható, hogy a FLAGA HUNGÁRIA Kft. megfelel a 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.7 pontjában taglalt feltételeknek. 

 

2.5 Korábbi üzemzavarok és súlyos baleseti események 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. tárgyi telephelyén üzemzavar, vagy súlyos baleseti esemény 

2002 óta nem következett be, így a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1.6.5 

fejezetében előírt intézkedéseket az Üzemeltetőnek nem volt szükséges bevezetnie.  

 

Természetesen az Üzemeltető célja a folyamatos fejlesztés, így súlyos baleseteket és 

üzemzavarokat megelőző intézkedéseket ezen események megvalósulása nélkül is foganatosít 

működésében. 
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3. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezés eszközrendszerének bemutatása 

3.1 A veszélyhelyzeti vezetés létesítményei 

A tárgyi telephelyen vezetési pont a Kontroll szobában (Parancsnoki irányító helyiség) került 

kijelölésre. A vezetési ponton rendelkezésre állnak a védekezési feladatok koordináláshoz 

szükséges eszközök úgy, mint számítógép, Internet elérés, nyomtató, vezetékes és mobil 

telefon, a Biztonsági jelentés és Belső védelmi terv nyomtatott formában, valamint 

döntéstámogatási eszközök (PLC, érzékelő és jelzőrendszerek). 

3.2 A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere 

A veszélyhelyzeti vezetésért felelős személyeket a kialakult esemény észlelését követően 

telefonon kell értesíteni.  

3.3 Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere 

Az üzemi dolgozók riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására elsősorban az üzem 

területén kiépített hangjelző rendszer alkalmazható. A riasztás automatikusan az üzemi 

érzékelők jelére vagy az üzemi kézi jelzésadók (tűz- vagy vészjelzők) és Kontroll szobai 

indítógomb jelére aktiválódik. A Kontroll szobában minden veszélyjelzésről információ 

érkezik (helye, ideje), ahonnan a szükséges továbbértesítések és riasztások történnek meg. 

3.4 A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei 

Súlyos baleseti esemény során a külső kommunikáció telefonon, míg a belső kommunikáció 

az élőszó mellett mobil robbanás biztos rádió adó-vevő egységgel történik (telephelyen 

összesen 4 db van). 

 

A töltőüzemben és/vagy környezetében bekövetkezett tűz, gázömlés, robbanás, vagy egyéb 

más rendkívüli esemény jelzési módjai: 

 Közvetlen emberi szó, kiáltás, felhívás a vészjelző gomb megnyomására. 

 Vészjelző gomb beütésével (az üzem egész területén).  

 Kézi tűzjelző betörésével (az üzem egész területén). 

 Lángérzékelők automatikus jelzésével (közúti tartálykocsi töltő állás, vasúti tartályvagon 

lefejtő állás, II. tartálypark).  

 Gázérzékelők automatikus jelzésével (töltő terem, I. és II. tartálypark, közúti tartálykocsi 

töltő állás, vasúti tartályvagon lefejtő állás, az üzemi kerítésen belül a gáztechnológiai 

berendezések körül, I. és II. szivattyú tér, palacktároló tér, palacktároló elkerített lerakat 

területén). 

3.5 Távérzékelő rendszerek 

A vészhelyzeti érzékelő és a tartályérzékelő rendszer a veszélyes területek ellenőrzésére 

szolgál, és azonnal figyelmezteti az üzemeltető személyzetet az üzem területén belül 

keletkező veszély esetén.  

3.6 A helyzetértékelést és döntés-előkészítést támogató informatikai rendszerek 

Veszélyhelyzet esetén a vezetési ponton lévő számítógépen keresztül elérhető a vállalaton 

belüli információs hálózat (pl. biztonsági adatlapok gyűjteménye, raktárnyilvántartás stb.), a 

folyamatirányító rendszer visszajelzései és beavatkozási lehetőségei, a kameraképek, valamint 

a bevont illetékes hatóságok elérhetőségei.  
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3.7 A belső beavatkozó szervek egyéni védőeszközei 

Általánosan megállapítható, hogy a munkavédelmi előírásoknak megfelelő, az adott feladatok 

biztonságos elvégzéséhez szükséges eszközök a munkavállalók részére kiosztásra kerültek. A 

beavatkozó csoportok védőeszközei az alábbiakban kerül bemutatásra: 

 

Az alábbiakban összegezzük a beavatkozó csoport egyéni védőeszközeit: 

 3 garnitúra tűzoltóruha (nadrág, kabát, csuklya, kesztyű, sisak) 

 3 db frisslevegős készülék (levegőpalack, nyomáscsökkentő, palacktartó heveder, légző 

maszk) 

3.8 A belső beavatkozó szervek rendszeresített szaktechnikai eszközei 

Az alábbiakban összegezzük az egyes beavatkozó és segítségnyújtó csoportok 

eszközkészletét: 

 

 1. Beavatkozó csoport: 

 3 db 12 kg-os porral oltó készülék 

 3 db vízfüggöny képző sugárcső 

 

2. Műszaki mentési csoport: 

 Gázrendszeri hibák javítására alkalmas szikramentes szerszámkészlet 

 3-3 db töltőüzemi csővezetékek szivárgásának elzárására különböző méretű gyors 

bilincsek, gumi betétes gyorsbilincsek 

 5-5 db tömítés garnitúra klingerit tömítések 

 szivárgásvizsgáló spray 

 területlehatároló szalag 

 személyi mentőkötél 

 mentő öv 

 Rb-s kézi lámpa 

 

3. Elsősegély csoport: 

 2 db elsősegélycsomag 

 1 db mentőhordágy 

 2 db égés csillapító spray 

 

4. Üzemi diszpécser: 

 4 db Rb-s rádiótelefon 

 üzemi kulcskészlet 

 2 db kézi gázkoncentráció-mérő 

 1 db Rb-s lámpa 

3.9 A védekezésbe bevonható belső és külső erők és eszközeik 

Az észlelést követően azonnal meg kell kezdeni a szükséges riasztásokat és meg kell kezdeni 

a kárelhárítás megszervezését. A rendelkezésére álló adatok és információk alapján, szükség 

esetén, a helyszínen jelenlévő legmagasabb beosztású vezető kezdeményezi a hatóságok 

riasztását a külső védelmi tervben foglaltak végrehajtásának céljából. A súlyos balesetek 

felszámolására külső erőként a területileg illetékes hatóságok az érintettetek. A bevont 

szervezetek az alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, 

eszközökkel és felszerelésekkel, a súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok 
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kezelésére. 

4. sz. táblázat 

Megnevezés Elérhetőség 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Főügyelet 

Tel.: +36 22 512 150 

Fax: +36 22 512 168 

E-mail: fejer.ugyelet@katved.gov.hu 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

105 

+36 22 512 150 

112 
Országos Mentőszolgálat 

Székesfehérvár Mentőállomás 

104 

+36 22 311 325 

Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
107 

+36 22 541 600 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
+36 22 315 370 

+36 22 514 000 

 

 


