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0. Előzmények 

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet értelmében a FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári 

telephelye felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a rá vonatkozó 

Biztonsági jelentés és érvényes katasztrófavédelmi engedély birtokában végzi tevékenységét. 

A telephelyen tervezett változások miatt a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 11§ (2) a) pontja 

értelmében a biztonsági jelentést felül kell vizsgálni, amennyiben a veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemben olyan változások történtek, amelynek a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő hatása van. 

 

A fentiek alapján összeállított és egységes szerkezetbe foglalt Biztonsági jelentés a 219/2011. 

(X.20.) Korm. rendelet 3. mellékletében előírt tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően készült. 
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1. Súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzések és elvek 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyvében dokumentáltan, az 

MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 

szabványoknak megfelelő – egységesen működtetett – minőségirányítási rendszer, 

környezetközpontú irányítási rendszer, és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

irányítási rendszernek megfelelően működteti tárgyi telephelyét. 

1.1 Szervezet és személyzet 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. szervezeti felépítését és személyzetével kapcsolatos 
követelményeket az Integrált Irányítási Rendszer kézikönyve tartalmazza.  

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek 

a súlyos balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába 

bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra kerül a feladat- és hatáskörük 

betöltéséhez szükséges követelményrendszerek és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú 

felkészülésüket. 

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7. melléklet 6.2 fejezetében taglaltaknak megfelelően az 

üzemeltető veszélyes ipari védelmi ügyintézőt nevezett ki, aki az alábbi feladatokat látja el:  
 a hatósággal folyamatos kapcsolatot tart, 
 követi a vonatkozó jogszabályok változását, 
 veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetében a bekövetkező 

eseményről jelentést, tájékoztatást készít, gondoskodik továbbá azok hatóság részére 
történő megküldéséről, 

 szervezi és értékeli a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatását, 
 a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyvet 

készít, amelyet megküld a hatóság részére, és 
 részt vesz a hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken. 

1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és 

értékelése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és kezelése 

érdekében a FLAGA HUNGÁRIA Kft. jelen biztonsági jelentésében elvégzett 

kockázatelemzése a fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek 

megfelelően, az Európai Uniós elvárások alapján került alkalmazásra. Az alkalmazott 

módszerek összhangban állnak a kockázat kézbentartására alkalmazandó intézkedésekkel. 

 

A súlyos ipari balesetek azonosítása és értékelése az alábbi lépéseken keresztül valósul meg: 

 Megalapozó elemzés  

 Veszélyfeltárás és az események bekövetkezési gyakoriságok meghatározása 

 Következményelemzés 

 Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés és értékelés 

 

A számítások során meghatározott egyéni és társadalmi, valamint környezeti kockázatokat a 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerint kell értékelni. 
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1. sz. táblázat 

Halálozás egyéni kockázata lakóterületen Értékelés 

R<10
–6

 esemény/év Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

R<10
-5

, R > 10
-6

 esemény/év Feltételekkel elfogadható. 

>10
-5

 esemény/év Nem elfogadható. 

 

2. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F<(10
–5

×N
–2

) 1/év, ahol N>=1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

F<(10
–3

×N
–2

) 1/év, és F>(10
–5

×N
–2

) 1/év 

tartomány közé esik, ahol N>=1 

Feltételekkel elfogadható. 

F>(10
–3

×N
–2

) 1/év, ahol N>=1 Nem elfogadható. 

 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. által okozott veszélyeztetés részletes elemzése és teljes körű 

értékelése a 6. sz. fejezetben található. 

1.3 Üzemvezetés 

Az üzemvezetéssel kapcsolatos elvárásokat az Integrált Irányítási Rendszer kézikönyve és a 

munkaköri leírások tartalmazzák.  

 

A katasztrófavédelmi jogszabályok végrehajtásának a telephelyen folyamatosan kell 

történnie. A súlyos ipari balesetek megelőzését célzó feladatok végrehajtása az üzemeltető 

felelőssége. 

 

A súlyos ipari balesetek megelőzéséhez a FLAGA HUNGÁRIA Kft. vezetésének tisztában 

kell lennie a telephelyen működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, 

környezeti, egészségi és biztonsági kockázataival. Tudatosan kell vállalniuk a munkatársak, a 

környező területek lakossága és a környezet iránti felelősséget. Céljai érdekében a FLAGA 

HUNGÁRIA Kft. vezetősége: 

 rendszeresen tudatosítja a szervezettel a megrendelői, valamint a jogszabályi 

követelmények teljesítésének fontosságát; 

 meghatározta az integrált vállalatirányítási politikát; 

 minőség-, környezeti-, MEB- és eszközgazdálkodási célokat tűz ki; 

 a környezet védelmére vonatkozólag önként vállalt szabályokat betartja, illetve betartatja; 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosításához szükséges 

intézkedéseket hoz és az arra vonatkozó szabályokat betartja és betartatja; 

 folyamatos fejlesztéseket kezdeményez az önmagával szemben támasztott 

környezetvédelmi – és munkabiztonsági elvárások teljesítéseihez; 

 vezetőségi átvizsgálásokat végez; 

 biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. 

1.4 Változások kezelése 

A változtatások és egyéb megvalósított intézkedések, fejlesztések esetén a rendszer 

felülvizsgálatra kerül a releváns jogszabályok, illetve a bevezetett Integrált Irányítási 

Rendszer előírásainak megfelelően.  A felülvizsgálatot a módosítás, illetve új technológia 

bevezetése előtt és jelentős kockázat azonosításakor, az egészség és biztonság folyamatos 

javítása érdekében időben elvégzik.  
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A biztonsági jelentést soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: 

 a módosítás a technológiát olyan mértékben befolyásolja, hogy súlyos baleset 

kockázatát növeli vagy a védelmi rendszerre jelentős hatása van, illetve a jogszabályi 

előírások alapján módosítási engedélyhez kötött, 

 a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik, 

 a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a 

műszaki fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a 

veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek 

erre okot adnak, 

 a Belső védelmi terv gyakoroltatásának eredményeként a védelmi-, irányítási rendszert 

változtatni szükséges, 

 súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén.  

 

Technológiai változások esetén azonosítani kell a változás iparbiztonsági vonzatát, meg kell 

határozni a berendezés/technológia iparbiztonsági szempontból elfogadható működési 

kritériumait, ki kell térni az kockázatok vizsgálatára, eljárásokra és a kockázatok elfogadható 

szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Irányelvek, szabályozások előkészítését, 

bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. 

1.5 Védelmi tervezés 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. eljárásokat hozott létre és tart fenn, annak biztosítására, hogy 

felismerje a veszélyhelyzetek bekövetkezésének lehetőségét, és amelyekkel ezekre reagálni 

tud, valamint amelyekkel az ezek során bekövetkezhető környezeti, valamint minőségi 

hatások megelőzhetőek. 

A környezetre, valamint a minőségre károsan ható tevékenységeket, illetve azokat, amelyek 

esetén a káros hatás kockázata fennáll, úgy szabályozzuk, hogy ezek a tevékenységek, 

folyamatok ellenőrzött körülmények között legyenek végrehajthatók.  

Az irányítási rendszert szabályozó dokumentáció úgy lett kialakítva, hogy ezen szabályozások 

betartásával minimálisra csökkenthető a veszélyhelyzetek előfordulásának valószínűsége. 

Ebben az értelemben az irányítási rendszer hatékony működtetése a veszélyhelyzetek 

megelőzésének legfontosabb eszköze. 

 

Az elhárítási tervekben foglaltak biztosítják, hogy 

 az illetékes személyek riasztása haladéktalanul megtörténjék; 

 a vezetés és a munkatársak, szükség szerint a hatóságok értesítése megfelelő módon 

megtörténjen. 

Az egyes vészhelyzeti eljárásokat az oktatásokon túlmenően gyakorlatok keretében is 

megismertetik a munkatársakkal és az érintett alvállalkozókkal. Ennek érdekében évente 

Belső védelmi terv gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a 

védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben 

megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. A gyakorlatok 

során talált észrevételeket folyamatosan kiértékelik, és a kijavításukra intézkedéseket hoznak, 

felelősök és határidők kijelölésével. 

1.6 Belső audit és vezetőségi átvizsgálás 

Az Integrált Irányítási Rendszert rendszeresen évente belső auditoknak vetik alá, és évente 

auditálja a Bureau Veritas Certifícation. 
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Legutóbb az Integrált Irányítási Rendszert 2015.11.23-24. között auditálták, és az auditon a 

korábban FLAGA GÁZ Kft. megfelelt az auditáló cég és a szabványok előírásainak. 

A belső és külső auditok során talált észrevételeket, nem megfelelősségeket, feljegyzéseket 

folyamatosan kiértékelik, és a kijavításukra intézkedéseket hoznak, felelősök és határidők 

kijelölésével. 

A belső és külső auditok során a Biztonsági jelentést befolyásoló, vagy azzal összefüggésbe 

hozható észrevételek nem születtek. 

A Biztonsági irányítási rendszer működését az évente megtartott Belső védelmi terv 

gyakorlatokon a gyakorlatban is ellenőrzik. A gyakorlatokat minden alkalommal kiértékelik, 

és az észrevételeket, problémákat kijavítják. A gyakorlatok során a Biztonsági jelentést 

befolyásoló, vagy azzal összefüggésbe hozható észrevételek nem születtek. 
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2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetének 

bemutatása 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári töltőüzem környezetének területrendezési 

jellemzőit, a leginkább látogatott intézményeket, a potenciálisan érintett közműveket, 

valamint az üzem környezetében működő gazdálkodó szervezeteket az alábbiakban mutatjuk 

be. 

2.1 Az üzem környezetének, településrendezési elemeinek bemutatása 

2.1.1 A lakóterületek jellemzése 

Székesfehérvár megyei jogú város, Budapesttől 64 km-re található, a Közép-Dunántúli régió 

központja, Fejér megye és a Székesfehérvári járás székhelye. A 170,9 km
2
 területű város 

népessége 100 570 fő [KSH 2011. évi népszámlálás]. 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári palacktöltő üzeme a Loranger Ipari Telep 

területén, az M7 jelű autópálya jobb (északi) oldalán fekvő 0496/2 hrsz-on nyilvántartott 

ingatlanon található. Az üzem mintegy 4+2 hektárnyi elkülönített területen helyezkedik el. A 

terület lakott és kiemelten védett területtel nem érintkezik. 
 

Az átlagos tengerszint feletti magasság 119 m. A PB gáztároló és töltő üzem északnyugat-

délkeleti lefutású domboldal, vízszintes felületén kialakított területen helyezkedik el. 

Nyugatról, délről (az autópályán túl) és keletről mezőgazdasági területek, északról és 

északkeletről az iparterület határolja. 

 

  
A töltőüzem elhelyezkedése 
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2.1.2 A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények 

Az ipari övezetbe telepített töltőüzem környezetében nincsenek közintézmények, közösségi 

létesítmények, nincsenek állandó vagy akár ideiglenes programokkal tömegeket vonzó 

közösségi helyek. A lakosság által leginkább látogatott, az ipari övezeten kívüli létesítmények 

és közintézmények a következők: 

 Decathlon Székesfehérvár (Holland fasor 3.) 

 AUCHAN Magyarország Kft. (Holland fasor 2.) 

A fenti közintézmények közül a legközelebbi is több mint 2000 méterre esik a telephelytől. 

Az üzem közvetlen környezetében lakott területek nincsenek, a legközelebbi lakott terület kb. 

700 m-re található.  

2.1.3 Különleges természeti értékek 

Az ipari övezetben lévő, túlnyomórészt beépítetlen zöld területtel körülvett gyári környezet 

nem képvisel különleges turisztikai nevezetességgel bíró természeti értéket, műemléki 

nevezetességektől mentes.  

 

 
A FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári telephelyének közelében található természeti értékek 

 

A fentiekre hivatkozva a FLAGA HUNGÁRIA Kft. telephelye nem érint közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet.  

2.1.4 Súlyos baleset által potenciálisan érintett közművek 

A súlyos ipari baleset által érintett közművek felsorolása: 

 MÁV Székesfehérvár - Szabadbattyán - Nagykanizsa villamosított vasúti fővonal, 

 M7 autópálya, 

 ÉDÁSZ Zrt. 20 kV távvezeték, 

 KÖGÁZ Zrt. 6 baros gázelosztó vezeték, 

 MOL Nyrt. 300 mm-es termékvezeték. 
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2.2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében működő gazdálkodó 

szervezetek 

A következő táblázatban a FLAGA HUNGÁRIA Kft. telephelyének szomszédságában 

található ipari üzemeket soroljuk fel.  

3. sz. táblázat 

Cégnév Tevékenység Székhely Távolság (m) 

Ablakszerker Kft. 
Nyílászárók gyártása, 

forgalmazása, beépítése  

8000 Székesfehérvár, 

Amerikai fasor 11.  
140 

Alu-Style Kft. 
Alumínium nyílászárók 

gyártása 

8000 Székesfehérvár, 

Lengyel út 
250 

Otti Manufactura Kft. 
Burkolat, építőanyag 

gyártás, szolgáltatás 

8000 Székesfehérvár, 

Angol u. 3. 
330 

Adu Alba Kft. 

Fa-, műanyag és 

papíralapú 

csomagolóanyagok 

tervezése és gyártása 

8000 Székesfehérvár, Finn 

u. 5. 
580 

Denso Kft. 
Gépkocsi alkatrész 

gyártás 

8000 Székesfehérvár, 

Holland fasor 14. 
720 

G.E.B.E. Kft. 
Belföldi és nemzetközi 

árufuvarozás, raktározás 

8000 Székesfehérvár, 

Amerikai fasor 3. 
580 

Harman Becker Kft. 
Elektronikus alkatrészek 

gyártása, forgalmazása 

8000 Székesfehérvár, 

Holland fasor 19. 
920 

Linardics Kft. 
Lemezalkaltrészek 

megmunkálása 

8000 Székesfehérvár, 

Angol u. 1. 
160 

Magyar Hangszóró 

Rendszerek Kft. 

Hangtechnika, hangszóró 

rendszerek gyártása 

8000 Székesfehérvár, Finn 

u. 2. 
580 

Xomox Magyarország 

Kft. 
Csap, szelep gyártása 

8000 Székesfehérvár, 

Cseh u. 1. 
620 

Balogh 2000 Kft. Szállítmányozás 
8000 Székesfehérvár, 

Amerikai fasor 
210 

 

Fentiekből megállapítható, hogy az üzem Biztonsági jelentése alapján a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt 815 m-es külső zónahatáron belül veszélyes 

tevékenységet folytató üzem, természeti, turisztikai, műemléki nevezetesség, vagy nagy 

személyforgalmat lebonyolító létesítmény nem található. 

 

2.3 A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők részletes 

bemutatása 

2.3.1 Lakosság elhelyezkedése 

A GEOX Kft.-től kapott, és a Népesség nyilvántartó adatbázisával megegyező 

adatszolgáltatás alapján a közelben élő lakosság elhelyezkedését az alábbi térképen mutatjuk 

be.  
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Lakossági adatok 

2.3.2 Szomszédos gazdálkodó szervek 

A 6.6.2 sz. fejezetben a lakossági adatok mellett a társadalmi kockázat számítása során 

figyelembe vett szomszédos gazdálkodó szervek neveit és létszámadatait tüntettük fel. 

2.3.3 Forgalmi adatok 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári telephelyétől mintegy 200 m-re húzódik az M7-

es számú autópálya. (Az autópálya a kerítéstől légvonalban max 50 méterre húzódik.) A 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) 2015-ben kiadott Az 

országos közutak 2014. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma című adatbázisa alapján az 

alábbi megállapításokat tesszük. 

 

Az M7-es számú autópálya 65+010 (km+m) szelvényénél található számlálóállomás (3197-es 

számú) a vizsgált telephely szempontjából reprezentatív elhelyezkedésű. A számlálóállomás 

adatai alapján napi 36413 db összes forgalmi mérőszám jellemző az adott útszakaszra, amely 

a következő arányban oszlik meg: 
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 személygépkocsi: 24779 db 

 kis teher gépkocsi: 3110 db 

 egyes autóbusz: 116 db 

 csuklós autóbusz: 24 db 

 közepesen nehéz tehergépkocsi: 158 db 

 nehéz tehergépkocsi: 310 db 

 pótkocsis tehergépkocsi: 297 db 

 nyerges tehergépkocsi: 2455 db 

 speciális tehergépkocsi: 10 db 

 motorkerékpár: 127 db. 

 

Percenként 25,3 gépjárművet jelent ez az adat.  

2.4 A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott gazdálkodó 

szervek bemutatása 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.6.2 pontja alapján a 6.6.2 sz. 

fejezetben bemutatott gazdálkodó szervek kerülnek kihagyásra a társadalmi kockázat 

számítása során. 

2.5 Az üzem környezetében más üzemeltetők által végzett veszélyes tevékenységek 

hatásai 

Az üzem területén vagy azon kívül a következő üzemeltetők lehetnek hatással az üzem 

működésére:  

MÁV CARGO vagy MÁV Trakció: vagonmozgatás az üzem mellett. A vasúti társaságok 

saját üzemviteli utasítással rendelkeznek, a kockázatok elkerüléséről és a biztonságos 

üzemvitelről minden dolgozó részletes oktatást kap. A FLAGA HUNGÁRIA Kft. rendelkezik 

RID szakértővel és a vagonmozgatáshoz kiképzett szakemberekkel. 

MOL Nyrt.: 300 mm-es termékvezeték. 

KÖGÁZ Zrt.: 6 bar körvezeték. 

 

A két nevezett cég biztonságtechnikai rendszert működtet. Esetleges meghibásodás esetén is a 

kiszabaduló földgáz nem veszélyezteti a töltőüzemet, mivel könnyebb a levegőnél és fölfelé 

távozik el a légtérbe. A vezetékek bányabiztonsági övezete a töltőüzemen kívül esik. 

FLAGA HUNGÁRIA Kft. szállító alvállalkozói, MOL Nyrt. szállító alvállalkozói, Prímagáz 

Hungária Zrt. szállító alvállalkozói által üzemeltetett tankautók és palackszállító tankautók az 

üzem területén tartózkodhatnak. 

Depónia Nonprofit Kft.: kommunális hulladékok elszállítása a telephelyről 

ÖKONT 2008 Kft.: kommunális hulladékok elszállítása a telephelyről 

Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft.: veszélyes hulladékok elszállítása a telephelyről 

Az ezen intézmények dolgozói szintén saját biztonságtechnikai rend és tapasztalat alapján 

végzik munkájukat. Ezen kívül mindenki, aki a töltőüzem területére lép, dokumentált 

biztonságtechnikai oktatásban részesül, amelyben felhívják figyelmét a töltőüzem speciális 
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veszélyeire, és arra, hogy ilyen kockázatok esetén mi a követendő kötelező munkavégzési, 

magatartási mód.  

2.6 Veszélyes ipari üzem természeti környezetének bemutatása 

A töltőüzem természeti környezetét szántóföldek és mezők adják. Élővizek nem találhatók az 

üzem környezetében. A továbbiakban az üzem természeti környezete kerül bemutatásra. 

2.6.1 Meteorológiai jellemzők 

A telephely környéke a kontinentális éghajlati területbe tartozik, ezen belül a mérsékelten 

meleg, száraz vidéki típusba. Az évi napsütéses órák összege 1960 óra fölötti. Az évi 

középhőmérséklet 10,2-10,4 °C körül alakul. A 10°C középhőmérsékleti értéket meghaladó 

napok száma 194-196. Az évi csapadékösszeg Székesfehérvár térségében még az 540 mm-t 

nem éri el. A leggyakoribb szélirány az északnyugati, az átlagos szélsebesség 2,5-3,3 m/s.  

2.6.2 Geológiai és hidrológiai jellemzők 

Székesfehérvár déli, ipari vidéke a Közép-mezőföldön fekszik, ami Fejér és Tolna megye 

területén helyezkedik el.  Az 1470 km
2
 területű kistáj 97 és 204 m közötti tengerszintfeletti 

magasságú, lösszel fedett hordalékkúpsíkság. Felszínét a löszre jellemző lepusztulás formák 

(löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak), valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű hálózata 

tarkítja. 

A felszínen 0,5-0,9 m vastag holocén korú humuszos homok található, alatta pleisztocén 

üledékes összlet fekszik. Ennek összetevőinek besorolása homok és homokliszt, vastagságuk 

0,9-1,8 m. Ezek alatt sárgásszürke és szürke agyagok találhatók, amelyekben 4-6 m 

mélységtől kezdődően 0,6-1,9 m vastag szürke iszapcsíkos homokos homokliszt 

betelepülések találhatók. 

A terjedelmes tájnak csak kisebb vízfolyásai vannak. Ilyen az északnyugati részét keresztező 

Dinnyés-Kajtori-csatorna, amely a Velencei-tó levezetője. A táj száraz, vízhiányos terület. 

A talajvíz mélysége a löszhátak alatt átlagosan 4-6 m, az alacsonyabb felszíneken 2-4 m 

között, a völgytalpakon 2 m felett van. Mennyisége sehol sem számottevő. Kémiai jellege 

főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de nagy területen nátriumos jellegű is. 

 

2.7 Természeti környezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetből adódó 

veszélyeztetettsége 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. területén folytatott tevékenységek során a súlyos balesetek 

környezetre gyakorolt hatását a rendszer integritásának megszűnését követő gázkiáramlás 

határozza meg. Mivel a kiáramlott gáz a kezdeti két fázisú felhőből kiesőzni nem képes, 

továbbá az így  keletkező homogén gázfázis: 

 a talajban akkumulálódni nem képes, 

 a vízben nem oldódik, így az élő vizeket nem szennyezi, 

 nem mérgező, 

 a bioszférát illetően ökotoxicitásról nem beszélhetünk.  

A cseppfolyósított szénhidrogéngázok azonban fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 

anyagok, ennek megfelelően a környezetre vonatkozó káros hatások annak tüzeivel, illetve 

robbanásával hozhatók kapcsolatba. 
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 

3.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek a biztonság szempontjából fontos 

jellemzői 

4. sz. táblázat 

Székesfehérvári töltőüzem 

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: Székesfehérvári töltőüzem 

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 

Vezető levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. 

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző neve: Somogyi Péter HSSE vezető 

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző levelezési 

címe: 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. 

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző telefonszáma, 

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

3.1.1 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. 

3.1.2 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. 

 Gáztárolás a tartályparkokban. 

 

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

gázpalackok, amelyeket az alábbiakban összegzünk: 
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5. 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. 

3.1.3 A dolgozók létszáma, a munkaidő és a műszakszám 

 

3.1.4 Az üzemre vonatkozó általános megállapítások, különös tekintettel a veszélyes 

anyagokra és technológiákra 

 

3.2 Súlyos baleset szempontjából mértékadó veszélyes létesítmények elhelyezkedése 

A pébégáz töltőüzem az ipartelep délnyugati sarkában található, a palacktárolók a nyugati, 

északi és keleti részen található. A telep a 63. számú főút felöl, vagy M7 jelű autópálya felöl 

az Amerikai fasor úton, északkeleti irányból közelíthető meg.  

A palacktöltő üzem déli oldalán található tankautó töltő állomás, amelyet a tehergépjárművek 

a telep főbejáratán keresztül, majd a hídmérlegen áthajtva közelítenek meg. A telep keleti 

oldalán elhelyezkedő töltőüzemből kerülnek a palackok a szilárd burkolatú palacktároló depó 

egyikébe. A palackos gáz kiszállításakor a tehergépjárművek a telep főbejáratán keresztül 

közelítik meg a rakodás helyszínét. A munkafolyamatok koordinálását egy központi 

irodahelységből, a telep keleti oldalán végzik. A raktározási és karbantartási feladatokat 

szolgáló helységek a telep északkeleti peremén található épületben lettek kialakítva. Az 

épületek közötti közlekedés burkolt felszíneken történik. 
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3.3 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 Pébégáz mennyisége a legjelentősebb.  

 

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
 gázolaj található a targoncák töltésére. 

 

A veszélyes anyagok és keverékek besorolása a biztonsági adatlapok szerint, illetve a 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján történt.  

 

3.4 A veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények veszélyazonosítását megalapozó 

információk 

3.4.1 Technológiai folyamatok 
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3.4.2 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. 

 

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 
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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. 

 

3.4.3 Veszélyes anyagok tárolása, időszakos tárolása 

A veszélyes anyagok tárolása és ideiglenes tárolása a 3.4.1 sz. fejezetben került bemutatásra. 

 

3.4.4 Veszélyes anyagok szállításának bemutatása a telephelyen 

A veszélyes anyagok beszállítása közúton és vasúton, míg kiszállítása közúton történhet, a 

3.4.1 sz. fejezetben bemutatottak szerint. 

 

A palacktöltő üzem déli oldalán található tankautó töltő állomás, amelyet a tehergépjárművek 

a telep főbejáratán keresztül, majd a hídmérlegen áthajtva közelítenek meg. A telep keleti 

oldalán elhelyezkedő töltőüzemből targoncák segítségével kerülnek a palackok a szilárd 

burkolatú palacktároló depóba. A palackos gáz kiszállításakor a tehergépjárművek a telep 

főbejáratán keresztül közelítik meg a rakodás helyszínét. 

 

A lefejtő és töltő technológiákon csővezetékes szállítás valósul meg, mely 2017-ben új 

vezetékekkel bővült a más meglévő csőkötegek nyomvonala mentén. 

 

3.4.5 Veszélytelenítő és mentesítő anyagok bemutatása 

A telephelyen készenlétben tartott kárelhárítási anyagok, eszközök mennyiségét – az üzemben 

tárolt, felhasznált veszélyes anyagok volumenéhez igazodva – úgy határozták meg, hogy 

rendkívüli szennyezés esetén biztosítható legyen a szennyeződés telepen belüli lokalizálása.  

 

Minden környezetre, vízre kockázatot jelentő ponton (pl.: áteresz, másodlagos védelmi 

eszköz) a hatékony védelemhez megfelelő mennyiségű homok és homokzsák került 

elhelyezésre. 

 

Az alábbiakban összegezzük az egyes beavatkozó és segítségnyújtó csoportok 

eszközkészletét: 

 

 1. Beavatkozó csoport: 

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

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

maszk) 

 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 
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 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 
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4. A veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra 
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5. A részletes elemzéssel vizsgált, a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetőségek bemutatása 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. székesfehérvári töltőüzeme elsősorban veszélyes anyag tárolási 

tevékenységet, másodsorban veszélyes anyagok lefejtését és töltését, mint technológiai 

tevékenységet végzi. 

 

Jelen Biztonsági jelentés szerkezeti felépítése az egymásra épülés elve szerint került 

kialakításra. A FLAGA HUNGÁRIA Kft. tárgyi telephelyén előforduló veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek szempontjából fontos információkat, a tartályok és technológiai 

egységek funkcióit, illetve a főbb működési paraméterek, valamint a technológia részletes 

bemutatását a 3. fejezet tartalmazza.  

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb balesetek bemutatását a 6. fejezet ismerteti, 

a valós viszonyokra épülő baleseti eseménysorokkal, illetve az adott technológiai 

részrendszerre és minden a részrendszerben az adott modell szempontjából fontos szereppel 

bíró elemre vonatkozóan.  

 

A technológiák és tartályok rajzi megjelenítése ismerteti a modellek rendszerhatárait, illetve a 

beépítési (telepítési, elhelyezési) körülményeket is tartalmazó technológiai elemeket és 

berendezéseket, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet megelőző 

anyagkijutással járó bármely meghibásodás bekövetkezhet. 
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6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való 

veszélyeztetés értékelése 

6.1 A veszélyes ipari üzem és környezetére vonatkozó elemzés elveinek és 

terjedelmének bemutatása  

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. 

 

Jelen 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 

 

Megalapozó elemzés 

Megalapozó elemzés elvégzésére nemzetközileg elterjedt és széles körben elfogadott un. 

holland kiválasztási módszer került alkalmazásra a CPR [18] 2.3 fejezete alapján. A holland 

kiválasztási módszer kiváló tűzveszélyes, robbanásveszélyes, illetve toxikus anyagokat 

raktározó, feldolgozó vagy előállító technológiák szűrése esetében. Egyes speciális esetekben, 

amikor nem veszélyes anyagok fizikai állapota nyomása és vagy hőmérséklete okozhat súlyos 

balesetet akkor nem alkalmazható a holland módszer. Az ilyen esetekben társaságunk 

megelőző következményelemzést végez. Amennyiben a következmény elemzés eredménye 

alapján fennáll az ingatlan határon túlterjedő hatás és/vagy dominóhatás lehetősége, akkor a 

technológiai részt, mint veszélyes üzemet azonosítjuk. 

 

Amennyiben a tárolt, felhasznált, vagy előállított anyagok elsősorban környezetre 

veszélyesek, akkor a kiválasztás szintén következményelemzésre alapozottan kerül 

elvégzésre. Környezeti veszélyeztetés esetében a kiválasztási eljárás célja az üzem területén 

túlterjedő környezeti hatások vizsgálata. Amennyiben az adott anyagok más tulajdonságaik 

alapján egyezményes kiválasztási módszerekkel jobban vizsgálhatók és ez a vizsgálati mód 

nem jár lényeges következmények figyelmen kívül hagyásával, akkor környezeti hatások 

alapján történő kiválasztás nem kerül elvégzésre.  

 

Részletes technológiai elemzés és az események bekövetkezési frekvenciáinak 

meghatározása 

A részletes technológiai elemzési fázis keretében a veszélyes üzem technológiai és 

üzemeltetési dokumentációi alapján kerülnek átvizsgálásra a karbantartások és a normál 

üzemviteltől eltérő állapotok.  
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Az események bekövetkezési frekvencia meghatározásához elsődleges forrásként a CPR [18] 

alapfrekvencia értékei kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a CPR [18] nem tartalmaz az 

adott műszaki egységre vonatkozó értéket, vagy az adott egység olyan feltételek között 

üzemel, hogy feltételezhető, hogy annak hibája eltérhet a CPR [18]-ban foglalt értékektől 

akkor ágazati referencia adatbázisokat alkalmazunk.  

 

Következményelemzés  

Következményelemzés célja a nem kívánt súlyos balesetek bekövetkezése esetén a 

hatásterületek bemutatása. A következmények elemzése során az alábbi események kerülnek 

modellezésre és értékelésre: 

 A veszélyes folyadékok, gázok és kétfázisú halmazállapotban lévő anyagok 

kibocsátásának modellezése  

 Tócsatűz modellezés 

 Jettűz modellezése. 

 Gőztűz modellezése 

 

A következményelemzés a BREEZE HAZ, HGSYSTEM, SAVE II., ALOHA 5.4.3 

szoftverek segítségével kerülnek alkalmazásra. Az adott problémára legmegfelelőbb 

következménymodell kiválasztása a rendelkezésre álló lehetőségek közül megalapozott 

mérnöki döntés keretében történik.  

 

A BREEZE HAZ egy kifejezetten ipari baleseti helyezetek modellezésére készített kijutási 

és következményelemzési szoftver csomag. A program csomag tartalmazza az EXPERT 

kijutási modellt 4 db diszperziós modellt, 3 db tűz modellt és 4 db explóziós modellt. A 

program grafikus felhasználó felülettel rendelkezik, GIS MAP kompatibilis, vektor és bit 

térképek kezelésére is alkalmas. A program kompatibilis továbbá a MARLPLOT megjelenítő 

szoftverrel.  

 

BREEZE HAZ Diszperziós modellek  

A DEGADIS a Breeze Haz diszperziós modulja. A DEGADIS sűrű-gáz diszperziós modell, 

melyet az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) fejlesztett ki. A 

szoftver alkalmas a gyúlékonysági koncentrációk modellezésére és a toxikus anyagok 

terjedésének modellezésére. A modellben lehetséges forrás vertikális JET, talajfelszíni 

kibocsátás, és a tócsa evaporáció. A DEGADIS a CPR [14]-ben hivatkozott modell. Az SLAB 

a levegőnél nehezebb gázok diszperziós modellje.  

 

A modellt a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium fejlesztette az Egyesült Államok 

Energiaügyi Minisztériumának és az Egyesült Államok Légierejének Mérnöki és Szolgáltatási 

Központjának támogatásával. A modell lehetséges forrása lehet vertikális illetve horizontális 

JET, kémény, vagy tócsa evaporáció. Az AFTOX Gauss diszperziós modell nem reaktív 

gázok terjedésének vizsgálatára. A forrás lehet pont, felületi, és kiömlő folyadék tócsa. Az 

INPUFF egy integrált gauss modell, melyet az EPA fejlesztett bouyant és neutrális bouyant 

kibocsátások modellezésére. A kibocsátó forrás kémény vagy felszíni lehet. A kibocsátás 

lehet pillanatszerű, véges, vagy folyamatos. 
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BREEZE HAZ Tűzmodellek  

A zárt tócsa tűz modellt a Gáz Kutató Intézet fejlesztette ki. Ebben a modellben a 

körülhatárolt térben, vagy tartályban kialakuló tócsatüzeket lehet modellezni. A modell képes 

az eltérő hősugárzási szintek távolságát számítani Nyitott tócsatűz modellt eredetileg szintén a 

Gáz Kutató Intézet fejlesztette ki. A modell terjedő tócsatüzek vizsgálatára alkalmas. A 

modell képes az eltérő hősugárzási szintek távolságának számítására. A tűz modellezés 

keretében lehetőség van JET tűz modellezésre is. A modell képes csőtörések és lyukadások 

esetén sűrített és cseppfolyósított gázok JET modellezésére. A modell képes az eltérő 

hősugárzási szintek távolságát meghatározni. A program számítja a JET méreteit és láng 

sebességet is. 

 

BEEZE HAZ Explóziós modellek 

A BREEZE HAZ Explóziós modellek között megtalálható az Egyesült Államok hadseregének 

TNT ekvivalencián alapuló modellje, az Egyesült Királyság Egészségi és Biztonsági 

Igazgatóságának TNT ekvivalencia modellje, a TNO Multi energia modellje és Beker-

Strehlow modell. A Breeze Haz Exploziós modelljeit a CPR [14] meghivatkozza. 

 

A HGSYSTEM alapvetően a hidrogén-fluorid kikerülésével és terjedésével kapcsolatos 

gyakorlati eredmények feldolgozásának és az ebből levonható tapasztalatok terméke. A 

program a jelzett hidrogén-fluoridon kibocsátáson túl azonban alkalmas bármilyen gáz 

terjedésének megállapítására. A kidolgozását 20 vegyi- és olajipari cég támogatta, mint az 

Allied-Signal, Amoco, Ashland, Chevron, Conoco/Dupont, Dow, Elf Aquitaine, Exxon, Kerr-

McGee, Marathon, Mobil, Phillips, Saras, Shell International, Sohio, Sun, Tenneco, Texaco, 

Unocal és a 3M. 

 

AEROPLUME modul forrás közeli, nagy impulzussal rendelkező jet állandósult (steady state) 

terjedését szimulálja. Nagyon fontos az AEROPLUME adatainak értékelésekor, hogy 

mindegyik számított paraméter (koncentráció, sűrűség, hőmérséklet, stb.) a felhő 

keresztmetszetére vetített átlag érték. Általában elmondható, hogy a tengely középvonalának 

koncentrációja (csúcs koncentráció) 1,3-1,4-szer nagyobb, mint az AEROPLUME által 

számított átlag koncentráció.  

 

DATAPROP modul az anyagtulajdonságok adatbázisa, mely alkalmas egyes tulajdonságok 

hőmérsékletfüggő megállapítására és keverékek tulajdonságainak megbecsülésére. 

 

SPILL modul feladata nyomás alatt álló edényből történő kibocsátás időfüggő modellezése. 

Feltételezés szerint a kiáramló folyadék (vagy gőz) halmazállapotú kibocsátás nagy 

impulzussal rendelkező sugár. A kibocsátás során a nyomás csökken, a hőmérséklet, a 

keverék összetétele és a kiáramlás sebessége az idő függvényében változik. A feltételezés 

szerint inkább jet-ről, mint tócsa kialakulásáról van szó. 

 

A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott 

katasztrófavédelmi alkalmazás. A SAVE II Európa legtöbb országában elfogadott szoftver a 

SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkező haváriák 
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következményeinek és kockázatának meghatározásához. A programban az ún. Effect Modul 

segítségével végezhetők veszélyes anyag kijutással kapcsolatos számítások, párolgás, gőz- és 

gázhalmazállapotú terjedés számítások. A SAVE II. alkalmas különböző tüzek esetén 

hősugárzás, illetve robbanásakor fellépő túlnyomás meghatározására. A SAVE II nem képes a 

következmények grafikus megjelenítésére, csak az egyes izovonalak leírására. Amennyiben 

grafikus ábrázolás szükségessége merül fel akkor a kapott eredmények GLOBAL MAPPER, 

AUTO CAD, SURFER szoftverek segítségével vizualizálhatóak. Az alkalmazott 

vizualizációs szoftverek a mérnöki és föld tudományok terén legelterjedtebben használt valid 

eljárások. A kockázat számítással kapcsolatos funkciókat a kockázat elemzés módszertani 

ismertetése keretében írjuk le. 

 

Az ALOHA 5.4.3 szoftver ipari baleseti események modellezésére készített 

következményelemzési szoftver, amelyet az EPA fejlesztett ki. 

 

Külső és belső dominóhatás vizsgálat eszkalációs hatás vizsgálat 

A dominóhatás-vizsgálat keretében azon üzemen kívüli és belüli események meghatározását 

végezzük, amelyek a veszélyes üzemrész valamely nem kívánt csúcseseményének külső 

hatásra történő bekövetkezéséhez vezethet. A dominóhatás-vizsgálatot a hazai és nemzetközi 

gyakorlatban elfogadott módon hősugárzásra, nyomáshullámra, repeszhatásra és egyéb külső 

hatásokra (pl.: áradás, földrengés, stb.) vonatkozóan végezzük el.  

 

Dominó és eszkalációs hatást kiváltó primer események: 

 tócsatűz, 

 fáklyatűz, 

 tartálytűz, 

 tartályrobbanás, 

 gőzfelhő robbanás (VCE), 

 forrásban lévő folyadék kitáguló gőzeinek robbanása (BLEVE), 

 

A dominóhatás-elemzést a korábbi fázisban elvégzett következményelemzés eredményeit 

vizsgálva végezzük. Amennyiben a dominóhatás lehetséges úgy az alapfrekvenciát a 

dominóhatás elemzés eredményével módosítani szükséges. Az elemzés során fokozottan kell 

figyelni az esetlegesen érintett vonalas létesítményekre.  

 

Kockázatelemzés 

A kockázatelemzés elvégzéséhez a SAVE II. szoftvert használjuk. A SAVE II. szoftver Risk 

Calculation Modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A program meteorológiai 

adatokat, populációs adatokat és esemény bekövetkezési valószínűségeket igényel bemenő 

adatként. A programban lehetőség van modellteret definiálni és az elemző megválaszthatja a 

kijelölt tér felosztásának sűrűségét. Eredményként kockázati értékek egy halmazát kapjuk, 

melyek az egyéni kockázat esetében zárt görbeként jelennek meg az x-y síkban, a társadalmi 

kockázatok vonatkozásában pedig egy folytonos görbeként az F-N síkban ábrázolhatjuk őket 

(F-N görbe), mely eredmények a biztonsági elemzés végeredményének tekinthetőek. 
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A számításokhoz felhasznált meteorológiai adatokat OMSZ adatszolgáltatás keretében 

szerezzük be, a populációs adatokat a GEOX Kft. adatszolgáltatása alapján vesszük 

figyelembe, amely megegyezik a népesség nyilvántartó adataival. 

 

A SAVE II. az elemzési eredményt grafikusan ábrázolja, MIF formátumban menti el az 

eredményeket, amiket más társprogramok segítségével is megjeleníthetünk vektor-grafikusan. 

 

Kockázatértékelés 

A számítások során meghatározott egyéni és társadalmi kockázatokat a 219/2011. (X. 20.) 

Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerint értékeljük. 

 

A halálozás egyéni kockázatok kiszámításánál elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, 

ha a veszélyes ipari üzem környezetében található lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő halálozás egyéni 

kockázata nem éri el a 10
-6

 esemény/év értéket.  

6. sz. táblázat 

Halálozás egyéni kockázata lakóterületen Értékelés 

R<10
–6

 esemény/év Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

R<10
-5

, R > 10
-6

 esemény/év Feltételekkel elfogadható. 

>10
-5

 esemény/év Nem elfogadható. 

 

A társadalmi kockázat kiszámításánál a lakosságon felül figyelembe vesszük az érintett 

területen nagy számban előforduló időszakosan tartózkodó embereket is. A társadalmi 

kockázatot F-N görbén szemléltetjük. Az F–N görbe x- tengelye a halálozások számát (N) 

jelöli. A halálozások számát logaritmikus skálán jelenítjük meg. Az F–N görbe y- tengelye az 

N, vagy annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti.  

7. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F<(10
–5

×N
–2

) 1/év, ahol N>=1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

F<(10
–3

×N
–2

) 1/év, és F>(10
–5

×N
–2

) 1/év 

tartomány közé esik, ahol N>=1 
Feltételekkel elfogadható. 

F>(10
–3

×N
–2

) 1/év, ahol N>=1 Nem elfogadható. 

 

Kockázatcsökkentő javaslat szükségessége esetén a biztonsági intézkedés kockázatokra 

gyakorolt hatását ismételten a fentiekben bemutatott elv szerinti számítással határozzuk meg. 

A szisztematikus elemzési szerkezet, a következmények világos megjelenítése alapját képezi 

a belső védelmi tervezésnek, és nagymértékben járul hozzá védelmi tervek üzemi 

gyakorlatainak sikeres elvégzéséhez. 

6.2 Kiválasztási- és jelzőszámokon alapuló megalapozó elemzés 
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6.3 Létesítmények veszélyelemzése 

 

 

6.4 Következményelemzés 

8. sz. táblázat 

Szcenárió-

szám 
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 

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. 
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6.5 Dominóhatás vizsgálata 

6.5.1 Belső dominóhatás 

A dominó hatásvizsgálatot a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott módon 

hősugárzásra, nyomáshullámra és repeszhatásra vonatkozóan szükséges elvégezni. Az 

elemzés keretében vizsgálni szükséges, hogy a bekövetkezett elsődleges esemény okozhat-e 

olyan hatást, amely a vizsgált üzemben, vagy annak környezetében súlyos baleset 

kialakulásához vezethet.  

 

6.5.2 Külső dominóhatás 

 Repülőgép becsapódás 

 Földrengés 

 Villámcsapás 

 Szélsőséges környezeti hatások 

 Áradás 

 Talajsüllyedés 

 Földcsuszamlás 

 Külső gazdálkodószervek által történő veszélyeztetés 

 

6.6 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.  

 

A SAVE II. program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott 

katasztrófavédelmi alkalmazás. A SAVE II. Európa legtöbb országában elfogadott szoftver a 

SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkező haváriák 

következményeinek és kockázatának meghatározásához. A SAVE II. szoftver Risk 

Calculation modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A programban lehetőség van 

modellteret definiálni és az elemző megválaszthatja a kijelölt tér felosztásának sűrűségét. A 

program a meteorológiai adatokat, a populációs adatokat és az esemény bekövetkezési 

valószínűségeket igényeli bemenő adatként. Eredményként a kockázati értékek egy halmazát 

kapjuk, melyek az egyéni kockázat esetében zárt görbeként jelennek meg az x-y síkban, a 

társadalmi kockázatok vonatkozásában pedig egy folytonos görbeként az F-N síkban (F-N 

görbe).  

 

A kockázatszámítás során használandó A, B és N állandók értékét a CPR[18] ajánlása alapján 

számítottuk át a SAVE II. szoftvernek megfelelő mértékegységre.  
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6.6.1 Összesített egyéni halálozási kockázat 

Az összes szcenárió összesített izokockázati térképét az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

 
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. 

 

6.6.2 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. 
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9. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F<(10
–5

×N
–2

) 1/év, ahol N>=1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat 

F<(10
–3

×N
–2

) 1/év, és F>(10
–5

×N
–2

) 1/év 

tartomány közé esik, ahol N>=1 
Feltételekkel elfogadható 

F>(10
–3

×N
–2

) 1/év, ahol N>=1 Nem elfogadható 

 

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

azonos modellteret alkalmaztunk.  

 

 

 
A szcenáriók F-N görbéje 

 

A tevékenység által okozott társadalmi kockázat a feltételekkel elfogadható tartományban 

van, amennyiben a telephelyen tevékenykedő külsős munkavállalókat is figyelembe vesszük a 

kockázatszámítás során. Azonban 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. 
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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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6.6.3 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. 

 

6.7 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. Az Üzemi 

vízminőség kárelhárítási terv a telephelyen nyomtatott formában érhető el. 

 

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. 



FLAGA HUNGÁRIA Kft. Székesfehérvári töltőüzem, 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 17-19. 

Biztonsági jelentés nyilvános változata, 2017.10.20.       35 /44. oldal 
PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft.     Tsz: 2017-P1393-1020 

Vízzel csak jelentéktelen mennyiségben elegyedik, annak felszíne fölött gázzá alakul 

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 2015. évben a veszélyes hulladékok mennyisége 6 

tonna körül alakult, amelyet 2 részletben – májusban és decemberben – szállíttattak el a 

telephelyről, azaz egyidejűleg 3 tonna veszélyes hulladék mennyiséggel számolhatunk. A 

legszigorúbb besorolás szerint (E1. veszélyességi osztály) a felső küszöbérték 2%-a 4 

tonna veszélyes hulladékot jelent, már ezt a mennyiséget sem lépi át az üzem. 

Tűzveszélyes hulladékokból összesen 0,3 tonna volt jelen, mérgező tulajdonsággal 

rendelkező hulladék nem keletkezik a telephelyen. A veszélyes hulladékok 2015. évi 

listáját a 10. sz. melléklethez csatoltuk. 

 

A telephelyen nagy mennyiségben található környezetre veszélyes anyag a gázolaj, amely 

kapcsán súlyos balesetből származó környezet károsításról beszélhetünk. A gázolajjal 

kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 normál üzem esetén a természeti környezeti elemek számára nem jelentenek 

veszélyforrást.  

 a gázolaj IBC tartályból való kiszabadulása esetén a talaj és a felszín alatti vizek 

szennyezése, károsodása a veszélyes anyagokat tároló tartály körül kialakított kármentőnek 

köszönhetően elvi alapon kizárható.  

 a gázolaj töltő vezetékrendszerből történő kiszabadulása igen alacsony valószínűségű 

(<1E-8/év), mivel a vezetékekben nincs állandó jelleggel veszélyes anyag, csupán a 

tankolások során.  

 

Normál üzemviteltől eltérő szennyezés elsősorban a csapadékvíz rendszeren keresztül 

kerülhet a közműrendszerbe a vízelnyelőkön keresztül. Azokon a pontokon, ahol az üzemi 

csapadékvíz gyűjtők a városi csapadékvíz rendszerbe csatlakoznak, Vízvédelmi kárelhárítási 

pontok kerültek kialakításra, ahol a szennyezett víz kijutásának megakadályozására 

homokzsákok kerültek elhelyezésre. 

 

Az üzem munka- és eljárás utasításokkal biztosítja azt, hogy az üzemeltetés zökkenőmentes 

legyen, amely a környezeti károk megelőzését szolgálja. Az utasítások mellett folyamatos 

ellenőrzések és helyszíni szemlék biztosítják az esetlegesen kialakuló károk korai észlelését, 

ezáltal korai lokalizálását és felszámolását. 

 

A kárelhárítási tevékenységre való felkészülés, illetve a felkészültség szinten tartásának, 

fejlesztésének egyik eszköze a kárelhárítási gyakorlatok tartása, melyek alkalmával a 

védekezésben résztvevő személyek a szennyeződést utánzó körülmények között gyakorolják a 

megfelelő védekezési technológia alkalmazását, az eszközök, felszerelések használatát, 

felkészülve a tényleges kárelhárítási tevékenység zökkenőmentes végrehajtására. Ezt az EU 

7.5-05 Felkészülés és reagálás veszélyhelyzetekre c. eljárás utasítás tartalmazza. 

 

Amennyiben a megelőző intézkedések ellenére bekövetkezik a veszélyhelyzet, káresemény, 

az adott terület munkatársai, a területi vezető irányításával megteszik a szükséges lépéseket 

(Belső védelmi terv, Tűzriadó Terv, Biztonsági adatlapok, Műszaki készenlét szabályozása), 

értesítik az illetékes hatóságokat (M-MU7.5 Értesítendők jegyzéke). 

 

A káresemény után értékelik, elemezik az eseményt. A jövőbeni hasonló balesetek elkerülése 
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érdekében, az illetékes munkatársak javaslatot tesznek az esetlegesen szükséges 

módosításokra, melyeket az Operatív Igazgatóval, illetve az Ügyvezető Igazgatóval közölnek. 

A káresemény értékelését, elemzését az oktatások során ismertetik a vállalat dolgozóival. A 

feladat nagyságától függően a módosító intézkedés része lehet a MIR/KIR/MEBIR 

programnak. 

 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. részéről tehát 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. 

 

6.8 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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7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezés eszközrendszerének bemutatása 

7.1 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). 

7.2 A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere 

A veszélyhelyzeti vezetésért felelős személyeket a kialakult esemény észlelését követően 

telefonon kell értesíteni.  

7.3 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. 

7.4 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). 

7.5 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.  

7.6 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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7.7 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) 

7.8 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 

 

7.9 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, 
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eszközökkel és felszerelésekkel, a súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok 

kezelésére. 

10. 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 
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8. A biztonsági irányítási rendszer 

8.1 Összefoglaló bemutatás 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyvében dokumentáltan, az 

MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 

szabványoknak megfelelő – egységesen működtetett – minőségirányítási rendszer, 

környezetközpontú irányítási rendszer, és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

irányítási rendszernek megfelelően működteti tárgyi telephelyét.  

 

A FLAGA Magyarország Csoport 2016 áprilisában kiadta HSSE Irányítási Rendszer 

Kézikönyvét, amely fontos részét képezi a FLAGA Csoporthoz tartozó küszöbérték alatti és 

veszélyes ipari üzemek 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben nevesített Biztonsági irányítási 

rendszernek. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok, eljárásrendek, felelősségi körök az 

Integrált irányítási rendszer kézikönyvben kerültek rögzítésre, míg a BIR-hez kapcsolódó 

speciális elemek a HSSE Irányítási Rendszer Kézikönyvben, illetve az alábbiakban kerülnek 

bemutatásra. 

8.2 Általános vezetési rendszer 

A FLAGAZ HUNGÁRIA Kft. a jogszabályok és szabványok követelményeivel összhangban 

biztosítja a súlyos baleseti biztonsági irányítási rendszer működéséhez és folyamatos 

fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat, amelyek az alábbiakban kerülnek részletezésre. A 

Társaság által kidolgozott szabályozásban rögzíti azokat a módszereket, amelyek az 

előírásokkal összhangban a munkatársak, a létesítmények és a környezet védelmét, a károk 

csökkentését szolgálják, továbbá azokat az utasításokat, elhárítási terveket, amelyek 

tartalmazzák a veszélyhelyzetek leküzdése érdekében szükséges teendőket. 

8.3 Feladat- és határkörök, felkészítéshez szükséges követelmények és erőforrások 

A szabványok követelményeivel, a jogszabályok előírásaival és a FLAGA Csoport szintű 

elvárásaival összhangban a Társaság vezetői biztosítják a biztonsági irányítási rendszer 

működéséhez és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. A biztonsági irányítási 

rendszerben viselt felelősségeket és az elvégzendő feladatokat az IIR dokumentumai, 

személyre szabottan pedig a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Minden munkavállaló munkaköri leírással rendelkezik, amit a munkáltatói jogkörrel 

rendelkező vezető hagy jóvá. A konkrét felelősséget és hatáskört így a munkaköri leírások 

határozzák meg mindenki számára. Ezen feladatok kapcsán az üzem kötelező érvényű 

szabályzatai, tervei, eljárásrendjei és utasításai részletesebben határozzák meg az egyes 

munkavállalók feladatait, így veszélyhelyzeti teendőit is. 

8.4 Normarendszer, biztonságos üzemmenet belső szabályozói 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. a feltárt kockázati tényezőkre figyelemmel dolgozta ki és 

helyezte hatályba a biztonságos üzemre vonatkozó technológiai előírásokat, utasításokat és 

más szabályzókat, amelyeket a telephelyen dolgozó, valamint az egyéb érintett személyekkel 

megismertet, illetve elvárja tőlük, hogy ezen biztonságpolitikai célkitűzéseit tevékenységük 

során megvalósítsák.  
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A FLAGA HUNGÁRIA Kft. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

következményeinek csökkentése érdekében végzett tevékenységét a HHSE Irányítási 

Rendszer Kézikönyv, a Biztonsági jelentés és a Belső védelmi terv dokumentumai rögzítik. 

 

A székesfehérvári palacktöltő területén bekövetkező és nem a súlyos ipari baleseti 

kategóriában tartozó események tekintetében szükséges eljárásokat, személyi és technikai 

hátteret a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített egyéb okmányok (Munkavédelmi 

szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Hulladékgazdálkodási szabályzat, Folyamatleírások, 

Utasítások, Üzemi Forgatókönyvek stb.) tartalmazzák. A különböző jegyzőkönyvek, 

feljegyzések, nyilvántartások, bizonylatok azok a bizonyítékok, amelyek a követelményeknek 

való megfelelés és a rendszer eredményes működésének bizonyítékait szolgáltatják. 

 

A „Dokumentumok és feljegyzések készítése, kezelése” című szabályozó dokumentumban 

kidolgozott módszerek az előíró jellegű belső dokumentumok készítésére, kiadás előtti 

jóváhagyására, azonosítására, a rendelkezésre állás biztosítására, szükség szerinti 

felülvizsgálatára, módosítására, a változások felügyeletére, az érvénytelen dokumentumok 

kezelésére, beleértve az elektronikus tároltakat is. 

 

A Változás nyilvántartás segítségével azonosíthatók a dokumentumok érvényes változatai. A 

dokumentumok aktuális változata számítógépes hálózaton hozzáférhető mindazok számára, 

akik dolgoznak ezekből.  

 

A biztonsági jelentést soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: 

 a módosítás a technológiát olyan mértékben befolyásolja, hogy súlyos baleset kockázatát 

növeli vagy a védelmi rendszerre jelentős hatása van, illetve a jogszabályi előírások 

alapján módosítási engedélyhez kötött, 

 a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik, 

 a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki 

fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a veszélyazonosításban vagy a 

hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak, 

 a Belső védelmi terv gyakoroltatásának eredményeként a védelmi-, irányítási rendszert 

változtatni szükséges, 

 súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén.  

 

Technológiai változások esetén azonosítani kell a változás iparbiztonsági vonzatát, meg kell 

határozni a berendezés/technológia iparbiztonsági szempontból elfogadható működési 

kritériumait, ki kell térni az kockázatok vizsgálatára, eljárásokra és a kockázatok elfogadható 

szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Irányelvek, szabályozások előkészítését, 

bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. 

8.5 Változtatások tervezése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatainak elemzése és kezelése 

során a FLAGA HUNGÁRIA Kft. megfelel a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet által 

megfogalmazott követelményeknek, a 96/82/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt 

módosító 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek. Társaság a jelzett 

jogszabályi követelmények való megfelelőségét mindenkor biztosítja. 

 

Az alkalmazott elemzési eljárás szisztematikus eszközt biztosít arra, hogy maradéktalanul 

feltárásra kerüljenek a súlyos balesethez vezető eseménysorok, azok bekövetkezési 

frekvenciái, kockázatai és következményei. Az azonosított és meghatározott kockázat 
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bemenetként szolgálnak a berendezésekkel kapcsolatos követelmények meghatározásához, a 

képzési igények megállapításához és/vagy a működés szabályozásának kialakításához. 

 

A társaság a súlyos ipari balesetek bekövetkezésével összefüggésben lefolytatott részletes 

elemzés eredményeit figyelembe véve soros vagy soron kívüli felülvizsgálatok keretében 

átvizsgálja Integrált Irányítási Rendszerét, Biztonsági jelentését és Belső védelmi tervét, a 

szükséges kiegészítéseket, módosításokat megvalósítja, továbbá azokat átvezeti az egyéb 

érintett belső szabályzatokba és utasításokba. 

8.6 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység  

A HSSE Irányítási Rendszer kézikönyve rögzíti a rendszer felülvizsgálatának folyamatát, 

annak tervezését, végrehajtását, dokumentálását, a teendőket eltérések, fejlesztési lehetőségek 

feltárása esetén, a helyesbítő tevékenységek eredményes végrehajtásának ellenőrzését. 

 

A folyamatok végrehajtása vezetői ellenőrzéssel és belső felülvizsgálatok segítségével is 

figyelemmel vannak tartva, így biztosítva azok állandó megfelelősségét és eredményességét. 

A figyelemmel kísérési eljárások, az alkalmazott eszközök folyamatleírásokban kerültek 

rögzítésre. A mérések, figyelemmel kísérési tevékenységek eredményei feljegyzésre kerülnek, 

amelyek azonosítják a végrehajtásért felelős munkatársat és bizonyítják a szolgáltatások, 

folyamatok megfelelősségét és a követelmények teljesítését.  

 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. a bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, veszélyhelyzetek 

okait minden esetben részletesen kivizsgálja, levonja az eseményből fakadó tapasztalatokat, 

és tervezett megelőző intézkedéseket hoz az ismételt előfordulás illetve a hasonló okokra 

visszavezethető más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden 

esetben felülvizsgálatra kerül a vonatkozó mentési, reagálási, kárelhárítási tervek, illetve 

szabályok és ezek a levont tapasztalatok alapján szükség szerint aktualizálásra kerülnek. A 

FLAGA HUNGÁRIA Kft. törekszik arra, hogy a biztonság területén elért eredményeit 

megfelelő módon mérje, kiértékelje és a nyújtott teljesítményt munkavállalóiban tudatosítsa. 

8.7 Vezetőségi átvizsgálás 

A Biztonsági irányítási rendszer működtetése során évente legalább egyszer, a vezetőségi 

átvizsgálás keretében értékelést készül a területek vezetőinek közreműködésével, a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályi, hatósági, 

és egyéb előírásoknak való megfelelősségről. A vezetőségi átvizsgáláson a megfelelőség 

elérése érdekében szükség szerint, intézkedések kerülnek meghatározásra. 

8.8 Súlyos balesetek bejelentése és értékelése 

A jelentési kötelezettség ellátása (indokolt esetben az azonnali jelentési kötelezettségen kívül) 

a Veszélyes ipari védelmi ügyintéző feladata. Indokolt esetben az azonnali jelentési 

kötelezettségnek a helyszínen jelenlévő legmagasabb beosztású vezető, vagy az általa kijelölt 

illetékes személy tesz eleget. 

8.8.1 Azonnali jelentési kötelezettség 

Az illetékes személy haladéktalanul tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve ügyeleti szolgálata útján (tel.: +36 22 512 150) a Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot az alábbiakról: 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar körülményeiről, 
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 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban szereplő veszélyes 

anyagokról, 

 a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges 

adatokról, 

 a megtett intézkedésekről. 

8.8.2 24 órán belüli kötelezettség 

A Veszélyes ipari védelmi ügyintézőnek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben történt 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, üzemzavarról, annak bekövetkezését 

vagy az arról való tudomásszerzést követő 24 órán belül a 219/2011. (X. 20.) Korm. 12. 

mellékletben szereplő adattartalomnak megfelelően írásbeli adatszolgáltatást kell nyújtania a 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A bejelentéshez szükséges adatlapot a 12. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

Az adatszolgáltatás faxon, vagy e-mailben az alábbi elérhetőségekre teljesíthető: 

 

+36 22 512 168 

fejer.titkarsag@katved.gov.hu 

8.8.3 Kivizsgálást követő jelentési kötelezettség 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. Veszélyes ipari védelmi ügyintézőjének a 219/2011. (X.20.) 

Korm. 30. § (4) értelmében súlyos baleset kivizsgálásának lezárását követő 15 napon belül 

részletes jelentést kell küldenie a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.  

 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

üzemzavar kivizsgálásának lezárását követő 15 napon belül a Veszélyes ipari védelmi 

ügyintézőnek jelentést kell küldenie a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a 

vizsgálat eredményeiről. 

 

A jelentésekben külön ki kell térni az olyan baleseti eseményekre, amelyek a biztonsági 

rendszer zavarait mutatják. Az ilyen események hátterét fel kell tárni, tapasztalatait értékelni, 

a következtetéseket levonni, és ezek alapján intézkedni kell a megelőzéssel vagy az 

elhárítással kapcsolatban szükségessé vált feladatokra. 

8.9 Teljesítményértékelés 

A BIR alapelve szerint a működés alapeleme a folyamatos fejlesztés, amelynek érdekében 

rendszeres méréseket, ellenőrzéseket kell végezni, illetve figyelemmel kell kísérni és értékelni 

a súlyos balesetek elleni védekezési teljesítményt. Alapvetően törekedni kell a 

teljesítménymutatók javítására, ezáltal a biztonsággal kapcsolatos teljesítmény növelésére.  

 

A BIR szerinti teljesítmény értékelésére biztonsági teljesítménymutatók segítségével 

történhet, amely a szervezet biztonsági teljesítményét mérőszámok (indikátorok) segítségével 

számszerűsíti. 

 

A FLAGA HUNGÁRIA Kft. Integrált irányítási rendszerének megfelelően alkalmazza a 

teljesítményértékelési módszereket. 

 

A teljesítménymutatókat nyomon követik és feljegyzik, illetve azokat megőrizik. 

mailto:fejer.titkarsag@katved.gov.hu
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9. A Biztonsági jelentés elkészítésébe bevont tanácsadó szervezet 

 

Cégnév:   PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft.  

Székhely:  1042 Budapest, Árpád út 21. 

Postacím:  1327 Budapest, Pf. 82. 

Tel.:   +36 1 369 40 31 

Fax:     +36 1 272 01 55 

E-mail:   iroda@profes.hu 

 

A PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. a környezetbiztonság garanciáinak helyi 

szinten történő megteremtése céljából 1999 szeptemberében, az 1995-ben alapított PROFES 

Kht. jogutódjaként jött létre.  

 

A társaság a környezetbiztonsági (egészség, biztonság, környezetvédelem) problémák 

kockázati alapú feltárására és megoldására szakosodva széles körű szolgáltatásokat kínál az 

ipari, a mezőgazdasági és a szolgáltatói szektor számára a veszélyes anyagok és technológiák 

embert és környezetét fenyegető vészhelyzetek megelőzésének és következményeik 

kezelésének teljes területén. 

 

Környezetvédelem területén fő tevékenységének az ún. visszamaradó környezeti terhek 

feltárása, terjedésük modellezése, humán-egészségügyi és ökológiai kockázataik 

meghatározása és az esetlegesen szükséges műszaki beavatkozások (kármentesítés) tervezése 

és megvalósítása tekinthető. Az ipari baleset-megelőzési (SEVESO) területen biztosított 

szakértői, tanácsadói tevékenysége kiterjed a súlyos ipari balesetek kockázat-, hatás és 

következmény elemzésére, valamint a vészhelyzeti tervezés, oktatás és begyakoroltatás 

területére. 

 

A PROFES Kft. által jelen BJ elkészítésében alkalmazott szoftverek elfogadását a BM OKF 

által kiadott, 283-30/2012/SEVESO számú vélemény igazolja. 


