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11))  AAZZ  IIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSII  RREENNDDSSZZEERR  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 
 
 
 

A Móraagro Kft. vezetése attól a szándéktól vezérelve, hogy a Társaság működésének 
biztonságát, piacképességének megtartását és fejlesztését, alkalmazottainak boldogulását 
elősegítse, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy a minőséget a vállalati működés 
meghatározó elemévé teszi. 

A Társaság teljes körű minőségpolitikára törekszik. Döntéseiben és tevékenységében 
különleges figyelmet fordít arra, hogy termékeinek minősége minden vonatkozásban 
kielégítse a vevők által megfogalmazott igényeket a hatályos jogszabályok által előírt 
kereteken belül. Vállalja, hogy megfelelő, a szerződésben rögzített specifikációval, 
határidővel tesz eleget kötelezettségeinek. Szem előtt tartja, hogy a minőséget fokozatosan 
tökéletesítenie kell, mindent megtesz azért, hogy alkalmazottai elkötelezettek legyenek a 
minőség iránt. 
A Móraagro Kft. a garantált minőséget állítja a hosszú távú haszon megszerzésének 
középpontjába. Minőségcélokat tűz ki, melyet az összes munkavállaló konstruktív 
közreműködésével folyamatosan működtet, fejleszt, tökéletesít. Érvényre juttatja a Társaság 
minőségpolitikáját, amelynek sarokpontja az a szándék, hogy minden gyártástechnológiája 
megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak, és termékeinek minősége kielégítse a vevők 
elvárásait.  
A Kft. szoros együttműködésben áll a gazdákkal és egyéb cégekkel, nagy figyelmet fordítva 
azok visszajelzéseire a termékkel kapcsolatban, a cég ezt figyelembe véve alakítja ki 
termékeinek palettáját.  
A műtrágyák beszállítói törekednek arra, hogy a vásárlók környezetbarát műtrágyázási 
tevékenységet folytassanak, ezzel csökkentve a talaj terheltségét. 

Mivel a termelési és szolgáltatási tevékenység során a hangsúly a minőségen van, 
ezért az elért színvonalat üzleti partnereinknek hitelt érdemlően bizonyítani kívánjuk, 
rendszerünket nemzetközileg elismert tanúsító szervezet vizsgálatának vetjük alá. 

Társaságunknál biztosítjuk munkavállalóink szakmai oktatását, képzését, 
továbbfejlesztve a minőségtudatos munkavégzés alapelveit. 

A Móraagro Kft. céljainak elérésében számít beszállítóira és alvállalkozóira. Igényli, 
hogy együttműködésükkel, szállításaik és szolgáltatásaik jó minőségével segítsék elő a 
Társaság minőségpolitikájának érvényre juttatását.   

 
 
 

   
 
       Knipfl Róbert 
           Ügyvezető  
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A MÓRAAGRO KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA 
 

 
A Móraagro Kft. arra törekszik, hogy minden környezetvédelmi előírásnak eleget tegyen, 
azokat hiánytalanul betartsák. A Móraagro Kft. felismerte és elkötelezetten vallja, hogy 
feladatai teljesítésének, jövőbeli fejlődésének alapvető feltétele a környezet ésszerű, kíméletes 
használata, a környezetet érő terhelések mértékének csökkentése. 
 
E felismerésből és elkötelezettségből kiindulva fogalmazzuk meg a megelőzés, a felelősség és 
az együttműködés alapelvein nyugvó környezetvédelmi politikánkat, melyben kinyilvánítjuk 
szándékunkat: 

• a környezetvédelmi jogszabályok, hatósági határozatok maradéktalan betartására; 
• környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javítására, a környezetterhelés 

csökkentésére, a levegőt, a vizeket és a talajt érő káros hatások mérséklésére, a 
szennyezések megelőzésére, valamint energia-felhasználásunk hatékonyságának 
javítására; 

• a biztonságtechnikai követelményeknek az esetleges balesetek környezetszennyező 
hatásait elkerülhetővé tevő meghatározására; 

• a környezetvédelmi szempontok maradéktalan figyelembe vételére az új technológiák 
létesítésénél, a meglevők korszerűsítésénél, valamint termékeink fejlesztésénél; 

• munkatársaink rendszeres képzésére, környezetvédelmi elkötelezettségük folyamatos 
fejlesztésére, környezettudatos magatartásuk kialakítására és fenntartására; 

• környezetvédelmi teljesítményünk érdekelt felekkel történő megismertetésére, a helyi 
közvélemény környezetvédelmi terveinket is magában foglaló tájékoztatására; 

• a szakmai és a civil szervezetekkel való együttműködésre a környezetvédelmi 
problémák megoldásában, az új környezetvédelmi előírások, jogszabályok 
meghatározásában. 

 
Környezetvédelmi politikánk hatékony megvalósítása biztosítékul szolgál környezetvédelmi 
céljaink megvalósítására, az állandó fejlődésre. 
 
 
 
 

Knipf Róbert 
                Ügyvezető  
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INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKA 

A Móraagro Kft. célja 
 

A vevők igényeinek folyamatosan magas színvonalon történő kielégítése úgy, hogy 
Társaságunk. tevékenysége, a termékek minősége megfeleljen a vele szemben 
támasztott követelményeknek. 

A célok elérése érdekében 
 

A hatékony működés érdekében folyamatszemléletű a vállalatirányításunk. Az 
egymással összefüggő folyamatokat rendszerben kezeljük. Döntéseinket az 
információk és adatok alapos elemzése után hozzuk meg. A vezetők a munkakultúra 
olyan szintjét teremtik meg, mely minden munkatársunk számára lehetővé teszi, 
hogy a Társaság céljaival azonosulhasson. A Társaság folyamatosan megtesz 
mindent, hogy vevőinek jelenlegi és latens igényeit megismerje és megértse. A 
vállalati célok rendszere e vevői igények kielégítését szolgálják. A célok elérését a 
működés folyamatos fejlesztése révén kívánjuk elősegíteni. 

Elkötelezettségi nyilatkozat 
 

A vezetőség kinyilvánítja, hogy elkötelezett a termékeinek biztonságos előállítása 
mellett. A biztonság alatt azt értjük, hogy minden erőforrásunkat felhasználjuk annak 
elérése érdekében, hogy saját termékünk megfelelő színvonalú legyen, valamint 
minden segédanyag megbízható beszállítótól érkezzen hozzánk, a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezzük. A vezetőség ezen elkötelezettségét a munkaköri leírások és 
a rendszeres oktatások útján a munkatársainak is át kívánja adni és a munkatársak 
elkötelezettségét folyamatosan monitorozza. Fontos kiemelni, hogy a Társaság, 
ahogyan a múltban, úgy a jövőben sem kíván olyan munkatársakat alkalmazni, akik az 
elvárt hozzáállást nem hajlandók tanúsítani. A megfelelően kvalifikált és jó 
hozzáállású munkatársakat megfelelő anyagi és béren kívüli juttatásokkal kívánja 
motiválni és a szankcionálást csak legvégső esetben alkalmazza eszközként céljainak 
elérésében. 
Az Ügyvezető kötelezettséget vállal, hogy a Móraagro Kft. általa irányított 
tevékenységét a fenti alapelvek szerint végzi. 

 
Knipf Róbert 

                   Ügyvezető  
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BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI POLITIKA 
 

 
A Móraagro Kft. munkavállalóinak egészsége és jó közérzete, a tevékenysége által érintett 
lakosság és a természetes környezet védelme érdekében munkahelyi, egészségi és biztonsági 
irányítási rendszert működtet. 
A rendszer keretén belül a vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai szabványokban, 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végzi tevékenységét, az 
iparágban ismert jó gyakorlatokat alkalmazza. 
Az új létesítmények, berendezések, gépek és technológiák üzembe helyezés előtti 
ellenőrzését, üzembe helyezését, illetve a leállítások utáni ismételt üzembe helyezés 
ellenőrzését a vonatkozó szabályok szerint végzi. 
Az üzemszerű és a rendkívüli, üzemzavari működés esetére, az időszakos normál és vész 
leállásokra kiad technológiai, műveleti és kezelési utasításokat. 
A beszerzési eljárás az irányítási rendszer követelményei szerint került kialakításra, mindazon 
(veszélyes) anyagokra eszközökre, és berendezésekre, amelyek jelentőséggel bírnak a súlyos 
balesetek megelőzésben, illetve az esetleg bekövetkező események esetén a károk 
enyhítésében, felszámolásában. 
A Kft. tervszerű megelőző karbantartási és fenntartási tevékenységet végez, amely a biztosítja 
a biztonságos üzemeléshez szükséges műszaki színvonalat. 
A munkavégzési engedélyezési eljárásokat, melyeket alkalmaz a vonatkozó szabályoknak 
megfelelően dolgozta ki. 
Az irányítási rendszer részeként képzését szabályozottan végzi, a vezetők és az alkalmazottak 
megfelelő felkészítése, képzése és továbbképzése érdekében. 
Nyomon követi a jogszabályok, műszaki előírások, a technológiai, szervezeti egyéb 
változásokat és gondoskodik azok átvezetéséről a dokumentációkban, illetve a megelőzési 
rendszerben. 
A cél elérése érdekében bevonja munkavállalóit, akiknek az elkötelezettségét motivációs 
rendszerben növeli. 
 

1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
CÉLKITŰZÉSEK 

 
A Móraagro Kft vezetősége elkötelezett híve, hogy a megfelelő vezetés, emberek és 
rendszerek alkalmazásával tudatos, fegyelmezett munkamorál kialakításával minden sérülés 
és baleset elkerülhető legyen. Alapvető szempont a megelőzés minden lehetséges eszközzel. 
Ezen célok eléréséhez a Móraagro Kft. következőkre fekteti a hangsúlyt: 
 

• elsődleges cél a súlyos balesetek megelőzése; 
• alapvető fontosságú szempontként kezeli a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos 

kérdéseket; 
• minden olyan gyakorlat bevezetését támogatja, amely elősegíti a kockázati szint 

csökkentését; 
• betartja és betartatja a jogszabályokban előírtakat, és a vállalt önkéntes normákat; 
• az oktatások színvonalának emelésével biztosítja, hogy a munkatársak ne rutinból 

végezzék munkájukat, ismerjék és vállalják a biztonság növelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket; 
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• a munkatársak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak, 
figyeljenek oda a felmerülő biztonsággal kapcsolatos problémákra; 

• a bekövetkezett baleseteket és a „majdnem” baleseteket kivizsgálja, feltárja ezek okait, 
ezekről jelentést készít. 

 
Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében a társaság menedzsmentje: 
 

• Olyan rendszert alakít ki, amellyel ellenőrizhető a biztonság növelésére irányuló 
tevékenység. Az irányítási célok egyértelmű meghatározásában a vezetők személyes 
példát mutatnak. A munkatársakat szakmai rátermettségük, elhivatottságuk alapján 
gondosan választják meg, felkészítik, oktatják, ellenőrzik és rendszeresen értékelik a 
biztonsággal kapcsolatos tevékenységüket. A menedzsment rendszeresen értékeli a 
biztonsággal kapcsolatos felkészültséget mindazoknál is, akik a menedzsment nevében 
tevékenykednek, legyenek azok raktárbérlők, beszállítók, alvállalkozók. 

• A vonatkozó törvények, rendeletek, biztonsági szabályzatok, a működésére vonatkozó 
előírások betartásával, a szabványokon és részletesen kidolgozott utasításokon keresztül, 
hatékony kockázatelemző módszerek alkalmazásával a súlyos balesetek veszélyét 
folyamatosan csökkentjük. Megfelelő intézkedéseket teszünk a váratlan üzemzavari 
események, balesetek megelőzésére és csökkentésére.  

• A veszélyességgel arányos megelőző, illetve védelmi intézkedéseket határoz meg a 
vészelhárítási (súlyosbaleset-megelőzési), tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatainkban 
és az azok szerves részét képező vállalati dokumentumokban, 

• A tevékenységgel együtt járó veszélyeket rendszeresen értékeljük. A biztonsággal 
kapcsolatos tájékoztatást napra készen tartjuk.  

• Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. A normál 
technológiától eltérő nem szokványos műveletekből eredő kockázatokat megfelelően 
kezeljük. Kiemelt figyelmet fordítunk a súlyos baleseti kockázatok feltárására és azok 
csökkentésére. A folyamatok és a személyügyi változtatásokat biztonsági szempontból is 
értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. 

• Rendszeresen mérjük és elemezzük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk 
hatásfokát. A váratlan üzemzavari eseményeket dokumentáljuk, kivizsgáljuk, a 
következtetéseket levonjuk, a munkatársainkkal ismertetjük. Ezzel – meggyőződésünk 
szerint – a biztonság színvonalát emeljük. A bekövetkezett eseményekről a hatósági 
szervezeteket is tájékoztatjuk, kikérjük véleményüket, javaslataikat, az így szerzett 
tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására 
is. A tapasztalatok és levont következtetések figyelembevételével a hasonló események 
bekövetkezésének megelőzését érhetjük el. A végrehajtó szervezetekbe beosztott 
munkatársakat felkészítettük e feladatok végrehajtására és ezeket alkalmazzuk a súlyos 
balesetek megelőzésére vagy következményeinek csökkentése érdekében. 

• A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatban alkalmazott elvek, módszerek, 
szervezési intézkedések, technikai feltételek a Belső Védelmi Tervben kerültek leírásra, 
mely a biztonsági jelentés részét képezi. 

• Biztosítjuk a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi 
erőforrásokat, megfelelő szervezeti és irányítási rendszert. 
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1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET 
 
 
A Móraagro 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 került a feladat- és hatáskörük 
betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú 
felkészülésüket. 

 
A Móraagro Kft telepvezetője szervezi, felügyeli és ellenőrzi a munkavállalók 
munkavédelmi, a tűzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezés ének megelőzését, elhárítását 
és a védelemre való felkészítését biztosító oktatásokat, gyakorlatokat és vizsgáztatást. 
Feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérések és értékelések 
elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok dokumentálása, a 
szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek vizsgálata, 
visszaellenőrzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintő belső dokumentumok jóváhagyás el 
mi ellenőrzése, és/vagy jóváhagyása. 
A Társaság munkavállalóinak feladatait, jogait, hatásköreit és felelősségeit a munkaköri 
leírások tartalmazzák.  

 
Az elsőszámú vezető a Társaság Ügyvezetője.  
 
A Mentési Törzs tagjai: 

• Telepvezető, Mentésvezető 
• Vezetőraktáros 
• Tűzoltók parancsnoka. 

Távollétük esetén helyettesítőik 
 
Mentésvezető: 
 
A helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető, aki a riasztással és a 
veszélyelhárítással kapcsolatos tevékenységet irányítja. A helyszínre érkező vezetőjét a 
kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni, aki átveheti a mentés 
irányítását. 
Jogában áll azonban a mentésvezetői hatáskört a részletesebb technológiai ismerettel 
rendelkező alacsonyabb beosztású vezetőnél hagyni.  
 
 
Tevékenységének és intézkedési jogkörének általános meghatározása: 

• Az üzemzavar nagyságának felmérése. 
• A veszélyességi fokozat meghatározása. 
• Riasztás elrendelése a Vezetőraktáros útján  
• Gondoskodik a veszélyelhárításban résztvevők biztonságáról. 
• Meghatározza a veszélyelhárításhoz szükséges egységeket. 
• Irányítja a Mentési Törzset, amely valamennyi tevékenységet koordinálni 

köteles, különösen azokat, amelyek a külső segítség biztosítását végzik. 
• A létszám és eszköz biztosítása a Mentési Törzsben résztvevő Telepvezető 

feladata. 
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Vezetőraktáros: 
• a mentésvezető utasítására végrehajtatja a riasztást. 
• telefonon értesíti: 
• az Ügyvezetőt, 
• a Mentési Törzs tagjait, 
• a mentésvezető által még meghatározott személyeket. 
• értesíti a többi telepi dolgozót a veszélyhelyzetről és a várható 

változásokról. 
 
 
Elsősegélynyújtás rendje 
 

• Minden munkahelyen az ott munkát vállalók létszámától, a munka veszélyességétől 
függően megfelelő számú, de legalább 1 fő "KÉPZETT" elsősegélynyújtót köteles a 
munkáltató biztosítani. 

• Az Ügyvezető köteles elsősegélynyújtás céljára elsősegélyhelyet 
"ELSŐSEGÉLYHELY" feliratú táblával megjelölve biztosítani. 

• Az Ügyvezető köteles gondoskodni a szükséges (MSZ 13553-1989) elsősegélynyújtó 
felszerelésről.  

• Az elsősegélynyújtó személyek képzéséről az Ügyvezető köteles gondoskodni. 
 
A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk 
megtérítésének rendje 
 

• A Kft. Ügyvezetője a munkabiztonsági tanácsadó közreműködése mellett gondoskodik 
arról, hogy a sérelem bekövetkezését követő 15 napon belül a munkavállaló a kárigény 
bejelentő lapot megkapja. 

• A Kft. Ügyvezetőjének a benyújtott kárigényt 15 napon belül el kell bírálnia. 
• A munkavállalót a kárigény elutasításával kapcsolatban jogorvoslat lehetősége illeti meg, 

melyre figyelmét az elutasító határozatban kell felhívni. 
• Amennyiben kármegosztás alkalmazására kerül sor, azt %-osan is meg kell jelölni. 
• Kármegosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat. A kárviselés 

arányát az dönti el, hogy a dolgozó vétkes közrehatása milyen mérvű volt. 
• A Kft. felelőssége objektív, tehát a munkavállaló kártérítési igénye csak abban az esetben 

utasítható el, ha az alábbi feltételek fennállnak: 
- a Kft. működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, 
- kizárólag a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása. 
• Nem lehet szó arról, hogy a kárt a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, ha a 

Kft. az ellenőrzés során a megfelelő intézkedéseket elmulasztja vagy eltűri, hogy a 
munkavállaló a technológiai és munkavédelmi előírásokat megszegi. 

 
 
Anyagi javak védelme:  
 
A tűz által veszélyeztetett helyekről az alábbi tárgyak biztonságba helyezéséről kell 
elsődlegesen intézkedni:  
- A munkavállalók tárgyainak mentése.  
- Számítógépek és tartozékaik mentése.  
- A raktárban elhelyezett vegyi anyagok biztonságos eltávolítása az égő terület környezetéből.  
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Főbb veszélyforrások:  
 
A raktárcsarnokban tárolt vegyszerek, amelyeket tűz esetén a csarnoképületből lehetőség 
szerint el kell távolítani.  
 
A gázüzemű targonca a csarnokban, valamint ennek cserepalackja.  
 
A targoncát és cserepalackjait biztonságos helyre kell elhelyezni tűz esetén.  
- A raktárcsarnokban tárolt vegyszerek, amelyeket tűz esetén a csarnoképületből lehetőség 
szerint el kell távolítani.  
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1.3) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI 
VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 
 
A védekezésben közreműködők joga, hogy megismerjék a környezetükben lévő 
veszélyforrásokat, felkészítés keretében elsajátítsák a veszélyhelyzetben irányadó magatartási 
szabályokat, továbbá joguk és kötelességük, hogy a védekezésben, mentésben 
közreműködjenek így: 
 

(a) a riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában. 
(b) a mentési és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. 
(c) a kimenekítési és létfenntartási feladatok végrehajtásában. 
(d) az elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtásában. 
(e) a helyreállítási feladatok végrehajtásában. 

 
Veszélyhelyzeti esemény eredete: 
 

(a) veszélyes (ipari) létesítmény technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási 
előírásainak megsértése (téves cselekedet, tévedés és az emberi tévedést nem javítják 
ki). 

(b) a műszaki hiba és az emberi tévedés együtt jelentkezik a kijavítás lehetősége nélkül. 
(c)  veszélyes anyagok szállítása, tárolása, átfejtése során kiszabaduló - mérgező, maró, 

irritáló, túlérzékenységet okozó, karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító, 
ökotoxikus, égést elősegítő, oxidáló, gyúlékony, robbanásveszélyes - anyagok által 
kiváltott veszélyes hatás, keletkező tűz, bekövetkező robbanás, detonáció az életet, 
egészséget tömeges mértékben és súlyosan veszélyezteti (meghibásodás, 
gondatlanság, helytelen beavatkozás). 

(d) veszélyes anyag(ok) kiszabadulása során a környezet közvetlen és súlyos szennyezése 
(műszaki hiba, gondatlanság, téves cselekedet). 

(e) veszélyt okozó cselekedet (rendkívüli esemény). 
(f) súlyos természeti csapás (hurrikán, tornádó, földrengés, árvíz, tűzvész). 

 
A veszélyhelyzet elemzése 
 

(a) a normális üzemeltetési körülményektől, paraméterektől való minden lehetséges 
eltérés felderítése. 

(b) az eltérés okának feltárása. 
(c) az okok lehetséges következményeinek a megállapítása. 
(d) a veszélyes következményeket kiküszöbölő intézkedések meghatározása. 
(e) veszélyes anyagok raktárkészleteit és a tároló helyeit meghatározzák, intézkednek a 

biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetőség ellenőrzéséről, gondoskodnak az anyagok 
biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, 
valamint ezek hozzáférhetőségéről. 

 
A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a TVSZ-ben, 
MVSZ-ben és Belső védelmi tervben. 
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A TŰZJELZÉS MÓDJA, A TŰZOLTÓSÁG, VALAMINT A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK 
RIASZTÁSI RENDJE 
 
 
A telepített tűzjelző készülékek jelzése a Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 
távfelügyeletére fut be, automatikus átjelzéssel  az Országos Tűzfelügyeleti Központba. 
 
Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét először észleli, haladéktalanul 
köteles:  

- a környezetét riasztani,  
- az iroda helyiségben lévő telefonon, vagy mobiltelefonon a 112 segélykérő 

telefonszámon jelezni a tüzet a hivatásos tűzoltóságnak,  
- jelenteni az Ügyvezetőnek, amennyiben a tűzeset idején az Ügyvezető nem 

tartózkodik a létesítményben, úgy az eseményről telefonon haladéktalanul értesíteni. 
 
A hivatásos tűzoltósághoz történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  
 

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),  
- mi ég, milyen tűzeset vagy káreset történt,  
- mi van veszélyeztetve,  
- emberélet van-e veszélyben,  
- a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.  

 
A tüzet észlelő személynek törekednie kell arra, hogy a keletkezett tűzről, káresetről a lehető 
legpontosabb információkat tudja adni a tűzoltóságnak és az egyéb illetékesnek.  
 
A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA  
 
Tűz esetén a létesítményt az alábbi menekülési útvonalon lehet elhagyni:  
A raktárcsarnok közlekedési útvonalán keresztül közvetlenül az udvarra.  
 
A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik 
elkerülésére. 
 
TŰZ ESETÉN A MUNKAVÁLLALÓK SZÜKSÉGES TENNIVALÓI:  
 
A tűz észlelésekor – lehetőleg a jelzéssel párhuzamosan – meg kell kísérelni a tűz oltását a 
készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel, tűzcsapokkal, tűzcsapokkal egészségük testi 
épségük veszélyeztetése nélkül. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig az Ügyvezető 
irányításával történjen a tűz oltásának megkezdése. 
Elektromos berendezések tűzeseteinél a berendezést vízzel oltani a teljeskörű áramtalanításig 
tilos! Ha az áramtalanítás nem lehetséges, úgy beavatkozni csak porraloltó készülékkel 
megengedett. 
Lehetőség szerint – amennyiben az a testi épséget nem veszélyezteti – gondoskodni kell a tűz 
által még nem érintett anyagok eltávolításáról. 
Ha a tűzoltás a dolgozók részéről sikeres volt, akkor a helyszínt változatlan állapotban kell 
hagyni a tűzvizsgálatot végző személy kiérkezéséig. 
A tűzoltóság kiérkezését követően a tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles végrehajtani, 
az általa kért felvilágosítást, tájékoztatást megadni, illetve felszólítására személyesen is 
közreműködni a tűz oltásában.  
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A HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG 
 
A balesetek, tűzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, 
bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, 
tapasztalatait a megelőző intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. 
 
VEZETŐI FELÜGYELET 
 
A Telepvezető, Tűzvédelmi és a Munkavédelmi szakértő évenként egy alkalommal, az 
évenkénti felülvizsgálat után beszámol az Ügyvezetőnek a Társaság környezetvédelmi, 
tűzvédelmi és munkavédelmi helyzetéről, a szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki 
értékeli a tevékenységet. 
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1.4) ÜZEMVEZETÉS 
 
A Móraagro Kft. alapadatai: 
 
A cég teljes neve: Móraagro Kft. 
Székhelye: Komlóska, Rákóczi út 121 
Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 112. 
Telefon: 06-70-796-5684, 06-70-516-3985 
Ügyvezető Knipf Róbert, 06-62-580-316 
Telepvezető,  
Veszélyes ipari védelmi ügyintéző  

Bakonyi Frigyes, 06-30-339-5947 

Tűzvédelmi szakértő,  
ADR biztonsági tanácsadó 

Kontler Dániel, 06-30-500-5027 

Munkavédelmi szakértő: Papp Sándor 06-70-9440 423  
Munkaegészségügyi szolgálat: Dr. Kulcsár Zsuzsanna, +36-30-927-6122   
 
 
A cég profilja növényvédő szer, vetőmag, műtrágya forgalmazása.  
 

A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelkezései, az "1993. évi XCIII. törvény a 
munkavédelemről" alapján meghatározza a társaság szervezeti és működési 
szabályzatát, a munkavédelmi irányítási rendszerét, a munkavédelemmel kapcsolatos 
feladatokat.  
Az elsőszámú vezető a Társaság Ügyvezetője.  

 

Ügyvezető feladatai: 
 
1.    Köteles a törvényben, jogszabályokban, rendeletekben, meghatározott tűzvédelmi 

előírásokat a létesítmény, építmények, technológiai előírások megvalósításánál 
betartani, 
a veszélyhelyzetek kialakulását megfelelő intézkedéssel megakadályozni. 

2. Gondoskodik a meglévő tűzvédelmi berendezések, jelzőberendezések, felszerelések, 
tűzoltó készülékek és technikai eszközök állandó üzemképes állapotban való 
tartásáról, 
a rendszeres időszakos felülvizsgálatról. 

3. Biztosítja a lehetőséget a Tűzoltóság részére – előzetes egyeztetés alapján – a 
tűzoltás 
hatékonyságának érdekében helyismereti, tűzoltási gyakorlatok végrehajtását, 
valamint 
azokban tevékenyen közreműködik. 

4. Köteles szükség szerint, de legalább évente tűzvédelmi szemlét tartani, a Kft- hoz 
tartozó területeken. A szemlére külső, tűzvédelmi szakértőt is bevonhat. 

5. A tűzoltóság ellenőrzése alkalmával feltárt hiányosságok megszüntetésére köteles 
intézkedni, és a végrehajtást ellenőrizni. 
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6. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók tűzvédelmi ismereteinek állandó szinten 
tartása érdekében évente egy alkalommal, ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani. 

7. A tűz megelőzéséhez szükséges tárgyi feltételeket (tűzoltó készülékek, felszerelések, 
berendezések, stb.) biztosítja. 

 

A Telepvezető feladatai 
 

A Kft. vezetője gondoskodik az egészséges és biztonságos munkakörülmények, valamint az 
ehhez szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és anyagi feltételek biztosításáról. 

Ennek keretében: 

 Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a rendelkezések, utasítások, szabványok, munkavédelmi 
szabályzat, továbbá a munkavédelmi utasítások betartását, azok betartatását. 

 Biztosítja a hatóságok ellenőrzései során hozott határozatok végrehajtását. 
Veszélyhelyzet esetén intézkedik a munkavégzés azonnali felfüggesztéséről. 

 Gondoskodik, hogy szállítási, raktározási, rakodási, tárolási, felújítási, karbantartási, 
beruházási munkálatok során a munkabiztonsági, munkaegészségügyi szempontok, 
előírások, rendelkezések érvényre jussanak. 

 Súlyos, halálos, tömeges baleset esetén részt vesz a helyszíni kivizsgáláson. 

 Munkabiztonsággal kapcsolatos teendőkkel és annak irányítással a munkavédelmi 
megbízottat bízza meg.  

 Szükség szerint munkabiztonsági szaktevékenység ellátására szakképesítéssel 
rendelkező munkavállalót bíz meg. 

 Gondoskodik a munkavédelmi és egészségügyi kiadások anyagi feltételeinek 
megteremtéséről és ellenőrzi a tervezett összegek rendeltetésszerű felhasználását. 

 Pénzügyi fedezetet biztosít a védőfelszerelések, védőeszközök, védőital, tisztálkodási 
szerek stb. beszerzésére, valamint a munkabalesetet szenvedett - kártérítésre jogosult 
(azt igénylő) sérültek kártalanítására.  

 A munkavédelmi feladatok meghatározásáról, a végrehajtás irányításáról és 
ellenőrzéséről. 

 A munkahely, valamint termelőeszközök rendszeres ellenőrzéséről. 

 A dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbírálásáról. 

 A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez szükséges műszaki, 
egészségügyi, szervezési, jogi intézkedések megtételéről. 

 A felügyeleti szervek ellenőrzéséhez a feltételek biztosításáról, és a feltárt 
hiányosságok megszüntetéséről. 

 Jelen szabályzatban, illetve felsőbb jogszabályokban a munkakörére meghatározott 
ismeretek elsajátításáról, és e kötelezettségének teljesítéséről. 

 A munkahelyre, termelőeszközökre, azok karbantartására, továbbá a 
munkafolyamatokra vonatkozó követelmények teljesítéséről. 

 Védőeszközök biztosításával, használatával kapcsolatos előírások betartásáról. 
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 Arról, hogy beosztott munkavállalói ismerjék a munkájukkal összefüggő 
munkavédelmi feladatokat. 

 Az irányítása alatt álló Kft-re háruló feladatokkal kapcsolatban köteles kijelölni a 
végrehajtásért felelős, függelmi hatáskörébe tartozó személyt, és gondoskodni kell 
feladat munkaköri leírásban, illetve megbízással történő szerepeltetéséről. 

 
‐ Az Ügyvezető helyettesítésével megbízott személy felelős a létesítmény tűzvédelmi 

helyzetéért, a jogszabályokban, szabványokban és jelen tűzvédelmi szabályzatban 
foglalt előírások betartásáért. 

‐ Közvetlenül, személyesen felelős a létesítmény és a telephely tűzvédelmi helyzetéért. 
‐ Biztosítja a létesítmény területén található tűzvédelmi eszközök, felszerelések, 

készülékek felülvizsgálatához, ellenőrzéséhez, cseréjéhez, pótlásához szükséges 
anyagi eszközöket. 

‐ Kiadja a létesítmény tűzvédelmi szabályzatát, folyamatosan ellenőrzi annak 
végrehajtását, a szabályzatot megsértő dolgozókkal szemben szükség esetén 
szankcionál. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat, 
valamint a munkahelyükkel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat munkába állást 
megelőzően megismerjék. 

‐ A dolgozók számára jelen tűzvédelmi szabályzatban meghatározott rendszeres 
gyakorisággal – tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember bevonásával – 
tűzvédelmi oktatást szervez. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi oktatáson megjelenjenek. 
‐ Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzéseken. 
‐ Intézkedik a tűzvédelmi hatóság vagy tűzvédelmi szolgáltató cég által megtartott 

ellenőrzéseken, bejárásokon és szemléken feltárt hiányosságok haladéktalan 
megszüntetésére.  

‐ Gondoskodik a létesítmény területén található tűzvédelmi eszközök, berendezések és 
felszerelések kötelező felülvizsgálatainak elvégeztetéséről. 

‐ Szerződést köt a tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök karbantartásával és 
felülvizsgálatával foglalkozó cégekkel. 

‐ A létesítmény tűzvédelmi helyzetére kiható minden jelentős változásról 15 nappal a 
változást megelőzően írásban tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a létesítmény tűzvédelmével kapcsolatos iratokat, 
felülvizsgálati jegyzőkönyveket külön tűzvédelmi iratgyűjtőben tárolják. 

‐ Huzamos távolléte vagy akadályoztatása esetén a tűzvédelemmel kapcsolatos 
halaszthatatlan feladatait a Vezetőraktáros látja el. 

 

A Vezetőraktáros feladatai  
 
Munkáját az Telephelyvezető (Bakonyi Frigyes) irányításával, annak utasításai szerint látja el.  
 
 Ezen túlmenően: 
1. Köteles gondoskodni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehatásáért és 

rendszeres ellenőrzéséért. 
2. Köteles a raktárhoz tartozó területen a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi  

előírás, utasítás mindenkor végre hajtást nyerjen. 
3. Veszély esetén köteles a munkavégzés leállításáról saját hatáskörben intézkedni. 
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4. Köteles tájékoztatni az Ügyvezető igazgatót azokról a gátló körülményekről, 
mulasztásokról, melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását 
akadályozzák. 

5. A tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, a megszüntetésére 
intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani. 

6. Azt a munkavállalót, aki nem ismeri vagy, nem tartja be a tűzvédelmi előírásokat, 
köteles a további munkavégzéstől eltiltani. 

7. A Kft. területén a beruházással kapcsolatos eljárások során a tűzvédelmi 
követelmények érvényesítéséről, illetve végrehajtásáról gondoskodni. 

8. Kiadja és ellenőrzi, a Kft. területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi 
engedélyt és annak végrehajtását (hegesztés, melegítés, olvasztás stb.). 

9. Gondoskodik a területén szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök 
üzemképességéről, felülvizsgálatáról. 
 

 
 
 
A munkavállalók feladatai  
1. Minden munkavállaló köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, 

a  
tűzeseteket megelőzni. 

2. A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen a biztonságos munkavégzésre 
alkalmas állapotban megjelenni. 

3. Munkakörének betöltéséhez előírt tűzvédelmi oktatáson, és a szükséges a tűzvédelmi 
szakvizsgán részt venni. 

4. A munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a 
dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani. 

5. A rendelkezésre bocsátott gépeket, eszközöket rendeltetésszerűen használni. 
6. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, 

közvetlenül az Ügyvezetőnek, haladéktalanul jelenteni. 
7. Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, 

amely tüzet okozhat. 
8.  A Kft. területén, valamint, a közvetlen munkahelyén a készenlétben tartott tűzoltó 

készüléket, felszereléseket, eszközöket szükség esetén használni. 
9. A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, 

ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán. 
10. A veszélyességi övezetből, helyiségből, munkavégzés során keletkezett éghető 

anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani. 
11. A menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 

állapotban tartani. (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad) 
12. A munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul 

betartani. 
13. Minden munkavállalónak, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve 

arról tudomást szerez, köteles telefonon a tűzoltóságot, valamint a közvetlen 
munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
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A biztonsági irányítás szakmai támogatója a Móraagro Kft-vel szerződésben működő 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, Dr. Kulcsár Zsuzsanna üzemorvos  
Tel.: +36 30 977 6122.  
Az irányítási szervezet tagja vezetők és beosztottak rendelkeznek a területükhöz tartózó 
képesítéssel és képzettséggel, szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, amely megfelelő a súlyos 
baleseti veszélyekkel kapcsolatos feladataik ellátásához. Az ez irányú ismereteikről időnként 
vizsgáztatás keretében, a vezetőség meggyőződik 
A belső és külső információ rendszer megfelelően biztosítja a szervezet számára a 
jogszabályok, a műszaki előírások változásainak követését, az irányítási rendszerek 
fejlődésének nyomon követését. 
 
 

1.5) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 
 
A szabályzatokat minden év első felében felül kell vizsgálni, szükség szerint korszerűsíteni, 
kiegészíteni, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelően módosítani kell. A 
Móraagro Kft. szabályozottan biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a műszaki 
előírások változásainak nyomon követését. 
 
 

1.6) VÉDELMI TERVEZÉS 
 
 
A Móraagro Kft. a jogszabályokban előírtaknak megfelelően belső szabályzatokban eljárási és 
munkautasításokban határozta meg az érintett személyek – vezetők, és munkatársak feladatait, 
és hatáskörét. A Munkavédelmi szabályzatban, valamint a Tűzvédelmi szabályzatban 
határozzák meg különösen:  
 

1. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei 
1.1. Általános előírások 
1.2. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat  
1.3. Munkavédelmi oktatás  
1.4. Egyéni védőeszköz, védőital, védőkenőcs juttatás szabályozása  
1.5. Védőital juttatás rendje 
1.6. Tisztálkodó szerek, bőrvédő eszközök  
2. Munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó rendelkezések  
3. Munkavédelmi eljárások rendje 
3.1. Létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel 
3.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálatok 
3.3. Munkavédelmi ellenőrzések rendje 
3.4. Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása 
3.5. Foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása 
3.6. Alkoholszondás ellenőrzések rendje  
3.7. Rendkívüli esemény 
3.8. Elsősegélynyújtás rendje  
3.9. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk 

megtérítésének rendje 
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A veszélyek következményeinek elhárítására a Móraagro Kft. - 219/2011. (X. 20.) Korm. 
rendelet 8. sz. mellékletének megfelelő- Belső védelmi tervet készített, amely jelen Biztonsági 
jelentés mellékletét képezi. 
 
A védelmi szervezet felkészültségét a Móraagro Kft. felső vezetése rendszeresen ellenőrzi. 
Ennek érdekében évente 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. Súlyos 
hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet 
intézkedéseit érintő rendelkezéseit a Társaság felső vezetése azonnal foganatosítja. 
 
A belső védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, 
továbbá a Biztonsági jelentés soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a belső 
védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja. 
 
A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes 
kivizsgálásra kerülnek, az eseményből fakadó tapasztalatok alapján megelőző intézkedéseket 
hozunk az ismételt előfordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethető más balesetek 
elkerülése érdekében. 
Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a 
vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. 
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1.7.) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 
 
 
A rögzített ellenőrzési módszerek elsődleges célja, hogy összevesse a meglévő helyzetet a 
normatív követelményekkel ezen belül az ellenőrzések a rendszerre, a folyamatokra és az 
állapotokra terjednek ki: 
 

Aktív monitoring 
 
A munkavédelmi szemlék legfontosabb szempontjait a Munkavédelmi és a Tűzvédelmi 
szabályzatok határozzák meg így különösen: 
 
Munkavédelmi ellenőrzések rendje 
 
A munkavédelmi feladatok teljesítésének színvonaláról évenként legalább egy alkalommal 
meg kell győződni munkavédelmi szemle keretén belül. Ez a Kft. vezetőjének vagy az általa 
megbízott személy feladata. 

 A szemlék során a munkavédelmi előírások végrehajtásának, a munkavégzés 
biztonságtechnikai és munkaegészségügyi körülményeinek ellenőrzésén túl vizsgálni 
kell a szociális és egészségügyi előírások betartását is. Értékelni kell a korábbi 
munkavédelmi intézkedések végrehajtását is. 

 A szemle tapasztalatait, a feltárt hibákat és hiányosságokat dokumentálni kell az alábbi 
tartalommal: 

• szemle helye és időpontja, 
• az előző szemle feladatainak teljesítése, 
• a szemle során feltárt hiányosságok és megszüntetésükre tett intézkedések, 
• végrehajtás határideje és felelőse. 

 

 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat 

 
• Időszakos biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni azokat a 

termelőeszközöket, melyek gyártása hatósági engedélyhez kötött, 
munkavédelmi minősítésre kötelezett, felülvizsgálatát jogszabály vagy 
szabvány előírja. 

• Lejárt felülvizsgálati idejű vagy nem megfelelő minősítésű berendezést 
üzemeltetni tilos. 

• A felülvizsgálatnál a vonatkozó szabvány szerint jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
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Rendkívüli ellenőrzések, alkoholszondás ellenőrzések 

• Rendkívüli ellenőrzést kell tartani, ha a munkahelyen bekövetkezett állapotok miatt a 
Kft. vezetőjének megítélése alapján az szükséges, és azt elrendeli. 

• Rendkívüli ellenőrzést, illetve szemlét az illetékes Munkavédelmi és Munkaügyi 
Felügyelőség elrendelhet. 

Alkoholszondás ellenőrzést kell tartani: 
1. balesetek, rendkívüli események esetén, 
2. szúrópróbaszerűen, 
3. ha alkoholfogyasztás gyanúja merül fel, 
4. ahol a munkafolyamat veszélyessége indokolja. 

• Az alkoholszondás vizsgálat eredményének vitatása esetén mind a dolgozó, mind a 
munkáltató véralkohol vizsgálatot kérhet. A vérvizsgálathoz szükséges vérvételi 
egységdobozt a munkáltató köteles biztosítani. 

 
Tűzvédelmi ellenőrzések rendje: 

1. Telepvezető gondoskodik a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzvédelmi berendezés, 
készülék, technikai eszköz beszerzéséről, állandó üzemképes állapotban tartásáról, 
időszakos ellenőrzéséről. 

2. Telepvezető részt vesz a tűzvédelmi hatóság és felügyeleti szervek bejárásain, 
ellenőrzésein, illetve szemléin. 

3. Elvégzi a Kft. dolgozóinak előzetes, időszakos tűzvédelmi oktatását. 
4. Öngyulladásra hajlamos anyagokat más anyagokkal együtt tárolni szigorúan tilos! Az 

öngyulladásra hajlamos anyagoknál rendszeres ellenőrzéssel kell megakadályozni a 
veszélyes mértékű felmelegedést 

5. A tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat a jogszabály által meghatározott időközönként 
ellenőriztetni kell. Az ellenőrzés végrehajtását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet a 
gazdasági vezető aláírásával igazol 

6. A tűzoltó készülékekről és berendezésekről a Kft-nek nyilvántartást kell vezetni. A tűzoltó 
készülékek készenlétben tartói ellenőrzését negyed évenként végre kell hajtani. 
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22))  AA  VVEESSZZÉÉLLYYEESS  IIPPAARRII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 
 
A Móraagro Kft. a biztonsági jelentésében elvégzendő elemzési eljárás elvei és terjedelme 
során alapvetően a 96/82/EC irányelv és a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet által 
megfogalmazott követelményeit tartja szem előtt. 
Ennek érdekében a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal értékelte a környezetében 
más veszélyes létesítményt üzemeltetők esetleges súlyos baleseti eseménysorai által 
veszélyeztetett területeket. 
Ezzel párhuzamosan a Móraagro Kft az összes érintett létesítményére kiterjedő adatgyűjtést, 
az adatok célzott szempontok szerinti rendszerezését, értékelését valósította meg. Ezt 
követően elfogadott eljárás keretében kiválasztja SEVESO szempontból veszélyes 
üzemrészeit. A kiválasztott üzemrészek esetében olyan részletességgel elemezi, majd 
dokumentálja az alkalmazott technológiát, hogy az alkalmas valamennyi üzem határon túl 
terjedő hatás bekövetkezéséhez szükséges és elégséges összes feltétel feltárására. Ezen 
feltételek ismeretében bemutatja, azon esemény sorokat un. szcenáriókat, amelyek 
ingatlanhatáron túl terjedő nem kívánt hatással járnak. Nemzetközileg elfogadott elemzési 
módszerrel meghatározza az egyes szcenáriók bekövetkezési gyakoriságát. Következmény 
elemzés keretében elvégezi a kiválasztott veszélyes üzemekben kijelölt szcenáriók 
bekövetkezésének következményeit. Ezt követően a következmények ismeretébe 
meghatározza a veszélyes üzemben folytatott tevékenység egyéni, majd társadalmi 
kockázatát. A kockázat ismeretében értékeli a veszélyeztetést. A következmények 
ismeretében megalapozott védelmi tervezést valósít meg. 
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2.1) AZ IPARI KÖRNYEZET 
 
Székesfehérvár Fejér megye székhelye, a Mezőföld központja, ott helyezkedik el, ahol az 
Alföld, a Kis-Alföld és a Dunántúl természetes, több ezer éve használt útvonalai találkoznak. 
Budapest és a Balaton között félúton fekszik, a Móri-árok déli végénél, a Velencei-tótól 
15 km-re Logisztikai központ.  Hat irányba van vasúti kapcsolata. Két vasúti fővonal érinti: a 
30a/30-as vonal Budapest és a Balaton felé, a 20-as Veszprém–Szombathely felé teremt 
kapcsolatot. Ezen felül mellékvonalakon elérhető Pusztaszabolcs (44), Sárbogárd (45) és 
Komárom (5) felől is. A 6-os vonalon személyforgalom nincsen, teherszállítás Lovasberényig 
folyik rajta. Érinti az M7-es autópálya és a 7-es főút (Budapest ill. a Balaton irányába), 
valamint a 8-as Veszprém, Körmenden át Graz irányába, a 81-es főút Győr felé, a 62-es főút 
Dunaújváros felé és a 63-as főút Szekszárd irányába. 
A helyi közösségi közlekedés lefedi az összes főbb útvonalat, kiszolgálva a város ipari 
parkjait is.  
 

 
 Székesfehérvár Ipari terület 
 

Móraagro Kft. 
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2.2) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI 
ELEMEI 

2.2.A) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE 
 
Székesfehérvár Fejér megye székhelye a Dunántúlon található. A szomszédos megyék Pest, 
Bács-Kiskun, Tolna, Somogy, Veszprém és Komárom-Esztergom megye. Az egyik 
legnagyobb múltú magyar város, hajdani királyi székhely, alapítva 972-ben. A Közép-
Dunántúl, Székesfehérvári kistérség megyejogú városa. A teljes népesség 101722 fő (2012. 
jan. 1.) , népsűrűség 595,24 fő/km². A 2001-es népszámlálás adatai szerint a város népessége 
106 346 fő. Lakott lakások száma: 38 956. Székesfehérvár lakossága a rendszerváltás óta 
fokozatosan csökken, 1989 óta mintegy 7 000 fővel csökkent a nagyváros lélekszáma. 
Székesfehérvár régóta jelentős közigazgatási, művelődési és gazdasági központ. Számos 
polgári és katonai hatóság, r. kat. püspökség, kereskedelmi- és iparvállalat székhelye. Alsó- és 
középfokú iskolákon kívül több szakiskolája és hittudományi főiskolája, színháza, könyvtárai 
és tudományos egyesületei vannak. Sporttelepei és egészségügyi intézményei mintaszerűek. 
10 fölötti a középiskolák száma, felsőoktatási intézmény 4 található a városban. 
Székesfehérvár a Közép-Dunántúl gazdasági központja. Jelentős célpontja a külföldi tőke 
beáramlásának. Legjelentősebb ágazatai a mechatronika, az elektronika, a szoftveripar, az 
élelmiszeripar és a logisztika.  
A telephely a Székesfehérvárt M7 autópályával összekötő 62 sz. főút mentén elhelyezkedő 
AREX fm Ingatlanhasznosító Kft. (székesfehérvári fióktelep) által üzemeltetett Ipari parkban 
található.(Székesfehérvár Seregélyesi út 98-114.) A Móraagro telephelyéhez vezető bejárat 
kb. 1300 m-re található a M7 autópálya lejárótól. Az ipari parkban bérlők 90 % -ban 
raktározási tevékenységet folytat. Az alkalmazottak többsége adminisztrátor, raktáros, 
árumozgató, gépkocsivezető. 
 

 
Móraagro Kft. elhelyezkedése az iparterületen 

Móraagro Kft. 
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2.2.B) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK 
 
A Móraagro Kft telephelyének környezetében ipari és vasúti területek, közlekedési útvonalak 
egyaránt megtalálhatóak. 
A telephely közvetlen környezetében a nincsenek a lakosság által tömegesen látogatott 
intézmények, mert a telephely az Ipari park területének közepén helyezkedik el. Az Ipari 
parkkal szomszédos létesítmények is ipari, kereskedelmi üzemek. A lakosság által látogatott 
intézmények a város központjához közelebb helyezkednek el. Az alábbi táblázatban mutatjuk 
be a telephelyhez legközelebb található, tömegek vonzására alkalmas létesítményeket, 
intézményeket.  
 

Létesítmény Cím Távolság  
Árpád Szakképző Iskola és 
kollégium 

Seregélyesi út 88-90 930 

Fehérvár Szálló Kft Köfém lakótelep 14 1000 
Alcoa-Köfém Oktatási és 
Közművelődési Klubház 

Verseci u. 1-15 870 

Agip Székesfehérvár Seregélyesi út 1300 
Panama Motel  Seregélyesi út 1350 
Diego Kft Köles utca 1050 
Albapark, Shell  M7 lehajtó 1100 
Kiemelt létesítmények 
 

2.2.C) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK 

BELVÁROS  

• Püspöki palota] (18. század vége, copf stílus), könyvtárában ritka könyveket őriznek 
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• Középkori romkert, nemzeti emlékhely:  
o Szent István bazilikájának romjai, a bazilika 1543-ig királyaink koronázási és 

temetkezési helye volt, ismert koronázó bazilika néven is.  
o Árpád-kori királysírok (például III. Béla) a romkertben 

 
• Országalma] Ohmann Béla alkotása, a gömbön a következő felirat olvasható: 

„Libertates Civitatis Albensis a S. rege Stephano concessae”, azaz Fehérvár 
szabadságjogait Szent István adományozta.  

 
• Püspöki székesegyház (a középkori Szent Péter plébániatemplom helyén). 

 
• Szent Anna kápolna (gótikus), amely a város egyetlen változatlanul fennmaradt 

középkori épülete. 
 

• Kálmáncsehi Domonkos szobra (a Szent Anna kápolna előtt található; Ohmann Béla 
alkotása). 

 
• Ferences templom és rendház (Szent Imre-templom, „Barátok temploma”: az egykori 

királyi palota – így a hagyomány szerint Imre herceg születése – helyén áll). 
 
• Egyházmegyei Múzeum, benne Prohászka Ottokár Emlékszoba (az egykori ferences 

rendházban). 
 
• Ciszterci templom és rendház (rokokó faragott berendezésű sekrestyéje egyedülálló). 
 
• Szent István Király Múzeum, ahol Magyarország második leggazdagabb régészeti 

gyűjteménye tekinthető meg. 
 

• Fekete Sas Patikamúzeum, ahol a gyógyszerkészítés korabeli eszközei láthatók. 
 

• Mátyás király emlékmű (Melocco Miklós alkotása). 
 

• Virágóra 
 

• Deák Gyűjtemény (Oskola utca 10.) 
 

• Csók István Képtár 
 

• Babamúzeum (Megyeház utca 17.) 
 

2.2.D) ÉRINTETT KÖZMŰVEK 
 
A raktár környezetében nincs közmű, csak az AREX fm Ingatlanhasznosító Kft. 
(székesfehérvári fióktelep) által üzemeltetett Ipari parkban található közművek, melyek az 
ingatlanokat bérlők ellátását szolgálják. 
A közművek elhelyezkedését a „Székesfehérvár Seregélyesi út 98-114. sz. alatti telephely” c 
dokumentumban mutatjuk be, amely tartalmazza a vízvezeték, csapadékcsatorna, 
szennyvízvezeték, gázvezeték, erőátviteli kábel, távhő vezeték, telefon vezeték, valamint a 
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föld alatti, és a föld feletti tűzcsapok elhelyezkedését. A rajzon látható a Móraagro Kft. 
telephelyétől 220 m található Víztorony elhelyezkedése is. 
 
AREX fm Ingatlanhasznosító Kft. (székesfehérvári fióktelep) által üzemeltetett Ipari parkban 
található.(Székesfehérvár Seregélyesi út 98-114.) A Móraagro Kft. telephelyéhez vezető 
bejárat kb. 1300 m-re található a M7 autópálya lejárótól. Az ipari parkban bérlők 90 % -ban 
raktározási tevékenységet folytat. Az alkalmazottak többsége adminisztrátor, raktáros, 
árumozgató, gépkocsivezető. 
 

2.2.E) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 
 
AREX fm Ingatlanhasznosító Kft: A székesfehérvári fiók telep) által üzemeltetett Ipari 
parkban található Móraagro Kft. telephelye. Az ipari parkban bélők 90 % -ban raktározási 
tevékenységet folytat. Az alkalmazottak többsége adminisztrátor, raktáros, árumozgató, 
gépkocsivezető. Az Ipari park üzemeltetője kérésünkre megadta az ipari parkban működő 
gazdasági társaságok becsült létszámadatait, a tapasztalati tényeken alapul. Az AREX Kft 
szerint becsült létszám az ipari parkban kb. 100. fő. Létszám: 100 fő. 
 
Telepvezető: Magyari Ágnes   06-20-777-2680 
Személyporta:     06-22/538-207 
Teherporta (24 órás szolgálat):   06-22/538-208 
 

- Alcoa-Köfém Kft.: Alumínium félkész termékek gyártása. Hengerelt terméke 
-  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.:  Logisztikai központ és tejfeldolgozó. 
- Árpád Szakképző Iskola és Kollégium : Oktatás.  
- Fehérvár Szálló Kft.:  Vendéglátás.  
- Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház, Uszoda: Az intézmény 

tevékenysége kiterjed a hagyományos közművelődési formák: klubok, közösségi 
művelődési formák, képzőművészeti kiállítások, gyermek és felnőtt színházi 
előadások, nyelvi és szakmai tanfolyamok, játszóházak, nyári napközis táborok, 
zenés és táncos, szórakoztató rendezvények szervezésére és lebonyolítására..  

- Lidl Logisztikai raktár: Raktározás, szállítás.  
- Alba Ipari Zóna. Különböző tevékenységű cégek. . 
- ALUFE Fémszerkezeti Kft: Fémszerkezet gyártás.  
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Móraagro Kft (AREX fm Kft. ) környezetében működő szervezetek

Móraagro Kft. 

AREX  Ipari Park 

Lidl Logisztika 

Alba Ipari Zóna 

Alcoa-Köfém Kft 

Fehérvár Szálló Kft 
Alcoa-Köfém Klubház 

Árpád Szakképző 
Iskola és kollégium 

Alföldi Tej 
Értékesítő és 
Beszerző Kft. ALUFE Fémszerk. Kft 
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2.3) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT 
TÉNYEZŐK 

 
 
 
Az összesített egyéni kockázat megállapításakor a kialakított négyzetrács 100 x 100 m. A 
számítógépes megjelenítés ettől eltérő. A lakossági (populációs) mátrix észak-déli irányban 
(Y tengely) 20 négyzetrácsot, nyugat-kelet irányban (X tengely) 30 négyzetrácsot foglal 
magában. A négyzet rácsok számozása nullával kezdődik. A populációs mátrix kiterjedése így 
3000 x 2000 m. A Móraagro Kft telephely koordinátája X=14, Y=10. 
 
 

2.4) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL 
HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 
 
Nincs figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezet. A társadalmi kockázati mátrixon a nem 
ismert tényezőket becsléssel visszük fel a megfelelő mátrix elembe. 
 
 

2.5) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE 
 
 
Székesfehérvár város területén, illetve az Ipari területen nincs ismeretünk olyan alsó vagy 
felső küszöbös üzemeltetőről, melynek tevékenységét a dominóhatás esetében figyelembe 
kellene venni. 
 

2.6) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB 
INFORMÁCIÓK 

 

2.6.A) METEOROLÓGIAI JELLEMZŐK 
 
A megye éghajlata mérsékelten meleg, száraz, enyhe telű. Az évi középhőmérséklet 10.5 °C. 
Az évi napfénytartam 2000 óra. Az évi csapadékmennyiség 550–600 mm. Az uralkodó 
szélirány nyugati-északnyugati. 
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2.6.B) GEOLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 
 
Fejér megye az egyik legváltozatosabb területe hazánknak. A megye nagyobb déli része az 
Alföld dunántúli nyúlványának számító Mezőföld területére esik. Ezenkívül a Bakony keleti 
része és a teljes Vértes hegység, valamint a Gerecse, továbbá a Bicskei-dombság és a 27 km² 
területű Velencei-tó színesítik a terület domborzatát. Élő vizei a Velencei-tó valamint a 
folyóvizek Duna, Gaja, Sárvíz, Sió, Váli-víz. 
A síkság és a hegység találkozásában rendkívül változatos domborzati viszonyok és 
klímahatások eredményeként ritka, gazdag élővilág figyelhető meg. A hófehér 
dolomittömbök tagolta hegyoldalak déli peremét szubmediterrán klímaviszonyok mellett 
sziklagyepek és karsztbokor erdők borítják, míg a völgyek északi oldalán magashegységet 
idéző, alhavasi jellegű növényritkaságok rejtőznek. 
Magyarország egyik földrajzi középtája. Tengerszint feletti magassága 100–180 m. Földje 
főleg homokos és kőzetlisztes, ezt az anyagot a Dunántúli-középhegység patakjai rakták le. A 
Duna felől nagyobb szintkülönbség (tereplépcső) választja el az Alföld többi részétől.. 

 

2.7) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE 
 
A Móraagro Kft. közvetlen környezetében országos vagy helyi védelem alatt álló 
természetvédelmi terület nincs. 
 
A növényvédő szerek tárolása és forgalmazása a mindenkori hatályos jogszabályok szerint 
történik. 
Növényvédő szert olyan szilárd aljzatburkolatú helyen tároljuk, ahol a talajvíz az év egyetlen 
szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, valamint ahol biztosított, hogy a tárolt anyag 
sem közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, továbbá az 
esetlegesen kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható. A raktár a túlzott felmelegedéstől 
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vagy lehűléstől védett, a csapadékvíz a helyiségbe nem juthat be. A zárt raktár folyamatosan 
szellőztethető. A raktár padlózata, falai, berendezési tárgyai tisztíthatók. A tárolt növényvédő 
szer engedélyokiratában az előkészítőnek előírt védőeszközöket és az elsősegélynyújtáshoz 
szükséges felszerelést biztosítjuk. 

  

33))  AA  VVEESSZZÉÉLLYYEESS  IIPPAARRII  ÜÜZZEEMM  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 
A Móraagro Kft. adatai a következők: 
 
A cég teljes neve: Móraagro Kft. 
Székhelye: Komlóska, Rákóczi út 121 
Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 112. 
Telefon: 06-70-516-3984 
Ügyvezető Knipf Róbert, 06-62-580-316 
Telepvezető,  
Veszélyes ipari védelmi ügyintéző  

Bakonyi Frigyes, 06-30-339-5947 

Tűzvédelmi szakértő,  
ADR biztonsági tanácsadó 

Kontler Dániel, 06-30-500-5027 

Munkavédelmi szakértő: Papp Sándor 06-70-9440 423  
Munkaegészségügyi szolgálat: Dr. Kulcsár Zsuzsanna, +36-30-927-6122   
 

 
A cég profilja növényvédő szer, vetőmag, műtrágya forgalmazása.  
A telephely a Székesfehérvárt M7 autópályával összekötő 62 sz főút mentén elhelyezkedő 
AREX fm Ingatlanhasznosító Kft. (székesfehérvári fiók telep) által üzemeltetett Ipari parkban 
található.(Székesfehérvár Seregélyesi út 98-114.) A Móraagro telephelyéhez vezető bejárat 
kb. 1300 m-re  
 

 
A Móraagro Kft megközelíthetősége 

Móraagro Kft. 
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3.1) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
  

3.1.A) A VESZÉLYES ÜZEM RENDELTETÉSE 
 
A Móraagro Kft. Székesfehérváron található raktárainak rendeltetése vegyi- és agrokémiai 
anyagok tárolása, ki-beszállítása. Az anyagok az előírásoknak megfelelően kerülnek 
tárolásra.. A veszélyes anyag raktárakban a veszélyes anyagok zárt csomagolású tárolása 
zajlik.  
 

3.1.B) FŐBB TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 
 
A Móraagro Kft fő tevékenysége agrokémiai termékek – növényvédő szerek és műtrágyák - 
kereskedelme, disztribúciója. 
A telephelyen a veszélyes anyagok tárolása, be- kiszállításuk, zárt, megbontatlan (a 
növényvédő szerek csomagolására vonatkozó előírásoknak megfelelően) gyártói 
csomagolásban történik. A tárolás során – a tárolást, raktározást, anyagmozgatást kivéve – 
semmiféle egyéb műveletet nem végeznek. 
 
 

3.1.C) A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, A MUNKAIDŐ 
 
 
A Móraagro Kft.  egy műszakos munkarendben dolgozik. 
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3.2) HELYSZÍNRAJZ 
 

 
A Móraagro Kft. telephelye 
 
A telephelyen a tevezett fedett műtrágyatároló megépítéséig nem tárolunk Ammonium-
nitrátot

1. raktár 

Kupola raktár 
3.raktár 

Szabadtéri 
tároló 

Iroda épület 

2. raktár 

Szabadtéri AN  
tárolás 



Biztonsági Jelentés  2018. 
 

38  
 

 

 
 

A Móraagro Kft telephelyének alaprajza 

1. raktár 

2. raktár 

Iroda épület 

Kupola raktár 
3.raktár 
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3.3) A VESZÉLYES ANYAGOK 
 
A létesítmény alaprendeltetése a különböző anyagok raktári tárolása, az anyagok ki- és 
beszállítása. A tárolt anyagok veszélyhelyzetek kialakulására ad lehetőséget.  A veszélyes 
anyagok biztonsági adatlapjait külön CD nyújtjuk be a Hatóságnak. 
 
1. táblázat: Veszélyes anyagleltár 
 
A teljes dokumentációban megtalálható 
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3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA 
 
 

A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA 
Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása 

Ʃqn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 
Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

1,09 0,1 2,25 
   

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása 

Ʃqn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 
Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

0,27 0,01 1, 12 
 
Az Móraagro Kft. besorolása a veszélyesség alapján 
 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a felső küszöb értéket a telephely a Környezeti 
veszélyek esetében meghaladja. (≥1). 
 
 

A Móraagro Kft. székesfehérvári raktára felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem. 
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3.5) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB 
INFOMÁCIÓK 

3.5.A) A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK 
 
 
A raktározási technológia szerint a létesítmény elosztó raktárként üzemel. A beszállított, 
különféle veszélyes áruk EU raklapos egység rakományokat képeznek és ezek a raklapok 
kerülnek a raktár területén belül tárolásra. 
A raklapok tömbtárolás formájában a padlószinten tároltak. 
A raktár területén belül a kereskedelmi csomagolású egység nem kerül megbontásra, az áru - 
megbontás nélkül- raklapos egység-rakományként, illetve kereskedelmi csomagolású egység 
csomagolásban kerül elszállításra a raktárból. 
A betárolásának szempontjai, különös tekintettel a tároló helyekre: 
 

1. Csoportosítás (gyomirtók, gombaölők, rovarölők) 
2. Forgalma (forgási sebesség, munkaszervezés, stb...)" 
3. Gyártásidő 
4. Gyártási szám 
5. Nagy kiszerelésűek csak padlószinten 
6. Veszélyességi besorolás  
7. Vagyonkezelési szempontok (drága növény védőszerek megfigyelhetősége) 
8. Készletek nagysága (raklapok, egységcsomagok száma, stb.) 
9. Humán szempontok (létszám, munkaszervezés, stb.) 
10. Ügyrendi szempontok 
11. Egyéb szempontok: 

a. létszám, munkaerő ellátás 
b. technikai feltételek (gépek) 

 
Csak előre jelzett, rendezett vámkezelt árut veszünk át. Az átvételhez minimálisan az alábbi 
fuvarokmányok szükségesek:  

- CMR 
- Számla 
- Packinglista 
- Vámnyilatkozat (ha szükséges). 

 
Az átvétel az okmányok alapján történik: mennyiségi és minőségi átvételi el: számolással és 
szemrevételezéssel. 
Termékeket, gyűjtőket NEM bontunk meg! A hiányosságokat jegyzőkönyvezzük, erről a 
tulajdonost azonnal értesítjük. 
Analitikai vizsgálatot, mintaválasztást stb. a raktár nem végez! 
 
Engedély nélkül, illetéktelenekhez növény védőszer NEM kerülhet kiadásra. A vevőnek, 
szállítónak regisztráltnak kell lenni; a szükséges engedélyekkel a személynek és a járműnek 
rendelkezni kell. 
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A kiadás - úgymint átvételkor - mennyiségi és minőségi átadás - átvétel. A kiadásra kerülő 
terméket az előzőekben leírt ismérvek alapján adjuk át. 
A növény védőszerek tárolása folyamán mindenkor a FIFO elvet alkalmazzuk (legrégebbit 
kiadni, legfrissebbet betárolni). 
A növény védőszerek raktárban a sérült, lejárt, selejtezésre váró anyagokat előírás szerint 
külön kezeljük. 
A veszélyes hulladékokat külön kezeljük, tároljuk, majd szükség szerint, de legalább évente 
elszállítatjuk! 
 
A raktár területén a biztonságirányítási rendszer alapelve: 
 

• Minden tűzrendészeti, munkavédelmi, közegészségügyi, növény-védőszer védelmi 
higiéniai, környezetvédelmi előírás betartandó. 

• A tárolási technológia leírásánál részletesen ismertetjük a növény védőszerek tárolási 
rendjét.  

• Egymásra veszélyes kölcsönhatást gyakorló készítmények elkülönített tárolására 
odafigyelünk. 

• A szakszerű tárolás; a sérülések elkerülése, a készítmények zártsága (edények); az 
esetleges mentesítések szakszerű végzése, az óvatos, komoly munkavégzés minden 
megelőzésnek alapfeltétele.  

• A raktárban biológiai növényvédelem céljára felhasználható készítmények (vírusok, 
baktériumok, stb.) nincsenek. 

 
A raktár tevékenysége:  
Növényvédő szerek átvétele, tárolása, kezelése, kiadása. 
Ez technológiai szempontból ki- és berakodást (szállító járművekről és szállító járművekbe), 
az ehhez kapcsolódó komissiózást, raktáron belüli szállítást, mozgatást, valamint a berakást és 
kiszedést jelenti. 
A felsorolt munkákat emelőgépekkel (targoncákkal) és kézzel végezzük. 
 
 

3.5.B) A KÉMIAI REAKCIÓK, A FIZIKAI VAGY A BIOLÓGIAI FOLYAMATOK 
 
 
A tárolt anyagok rendes körülmények között stabilak, magas hőmérsékleten, az anyagok 
égésekor azonban számos bomlási reakción mehetnek keresztül. Mérgező anyagok 
keletkezésével, illetve kikerülésével számolhatunk. 
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3.5.C) A TECHNOLÓGIAI VÉDELMI ÉS JELZŐ RENDSZEREINEK LEÍRÁSA 

A telepített tűzjelző készülékek jelzése a Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 
távfelügyeletére fut be, automatikus átjelzéssel  az Országos Tűzfelügyeleti Központba. 

3.5.D) A NORMÁL ÜZEMELTETÉSTŐL ELTÉRŐ MŰVELETEK 
 
 
A normál üzemeltetéstől való eltérést itt a termékek egység csomagjainak sérülése jelenti.  A 
tárolási utasítás és a belső védelmi terv (BVT) kezeli.. 

 

3.5.E) A VESZÉLYES ANYAGOK IDŐSZAKOS TÁROLÁSA 
 
 
A növény védőszereket az átvételtől a kiadásig tároljuk. Növényvédelemre jellemzően a tárolt 
növény védőszerek felhasználása szezonális, technológiához kötött, időjárásfüggő. Ezért a 
tárolási technológia ezen tényezők függvényében történik. A növény-védelmi főszezon 
februártól május végéig tart. 
Az év további részében kb. a forgalom a szezonális egyharmadára csökken.  
A veszélyes hulladékok a kijelölt tartályokban tárolhatók. Értelemszerűen a tároló helyek nem 
merev fogalmak, rugalmasan kezelendők, természetesen a biztonsági előírások maradéktalan 
betartása mellett. 
A tárolási technológia figyelése, ellenőrzése, irányítása hagyományos „szemrevételezéssel”, 
vezetési funkciókkal, módszerekkel történik. 
 
 

3.5.F) KÁRMENTŐ TERÜLETE, TÉRFOGATA 
 
Nincs a területen kármentő. Az oltás során az oltóvízbe kerülő anyag a telephely talajának 
lejtése miatt az 1. raktár előtt képez tócsát. A telephely udvarán 6 db esővízcsatorna szem 
található. Ezek lezárására alkalmas csatornaszem takarókat készített a Kft. a szennyezett 
oltóvíz csatornába kerülésének megakadályozására. 
 

3.5.G) A TÁROLÁSSAL KAPCSOLATOS MŰVELETEK 
 
Beérkezések:  
A raktárba a különféle áruk közúton érkeznek. 
 
Közúti beszállítás: 
Az érkezett árut átvételkor – a fuvarokmányok alapján – mennyiségileg és minőségileg 
vesszük át. A kiszedett áru átvételekor komissióterén kerül – ideiglenesen – lerakásra. 
A járműveknek a lerakodása, a raktárból a targonca kijáraton kivitt rakodógéppel történik.. 
Az így leszedett raklapokat a rakodógép a raktárba rakja le. A beérkezett, lemérlegelt áruk 
betárolása, rakhelyre rakása ezután következik 
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Közúti kiszállítás: 
A raktárban tárolt, kezelt készítmények különböző tárolási idő után kiszállításra kerülnek 
kereskedőkhöz, felhasználókhoz. Az itt tárolt növényvédő szerek szigorú nyilvántartás 
alapján, kerülnek kiadásra kereskedőknek, felhasználóknak, fuvarozóknak. 
Illetéktelenekhez növény védőszer nem kerülhet ki! 
A szállító járműveknek és az átvevő személyeknek a szükséges ADR-es előírásoknak is meg 
kell felelni. Hiányosságok esetében az áru NEM adható ki. 
A kiszállításhoz szükséges komissiójegy alapján a raktári dolgozó összeállítja a szállítmányt, 
majd a szállítólevél alapján átadja a vevőnek, ill. a szállítónak. 
A szállítójárműre géppel a jármű szállítóterébe a raktáros berakja. A rakodás szakszerűségéért 
a járművezető és a rakodó dolgozó közösen felelős. 
A közúti be- és kiszállítások esetén súlyos balesetek bekövetkezése akkor valószínűsíthető, ha 
a dolgozók vétenek a biztonságos üzemeltetés szabályai ellen. 
Ezek a rakodás szabályai a közlekedés szabályai, a járművekre és a kihajtás (közlekedés) 
szabályai betartandók. 
Kockázati tényező a targonca kijáraton a ki- és beközlekedés. A rakodási magasság és a 
súlykorlátozás betartandó. 
A raktárban átvételkor, kiadáskor, szállításkor, áruk mozgatásakor a kijelölt szállítási 
útvonalon, közlekedési utak használandók. 
A raktár biztonságos működését biztosítja a ventillátoros szellőztetése, valamint a meleg 
levegő által történő fűtése.  
 
 

3.5.H) EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 
 

Raktározási utasítás 
 

NÖVÉNYVÉDŐSZER RAKTÁRAK 
 

területére, és az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Szabályzatot 

(továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem: 

 
A növényvédő szerek raktározása 
- Kereskedelmi forgalomba kizárólag a külön jogszabály szerint engedélyezett növényvédő 
szer hozható. 
-A raktárnak meg kell felelnie az alábbiakban részletezett műszaki és biztonsági feltételeknek 
-A raktárban csak az előírásoknak megfelelő anyagokat és eszközöket szabad tárolni 
-A raktárak vezetésével csak az előírt képesítési feltételekkel rendelkező személyek bízhatók 
meg 
- Minden tárgyi forgalmat az alább részletezett nyilvántartási előírásoknak megfelelően kell 
vezetni 
 
A raktárnak a következő műszaki, biztonsági feltételeknek kell megfelelnie: 
Növényvédő szer kizárólag olyan szilárd aljzatburkolatú helyen tárolható, ahol a talajvíz az év 
egyetlen szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, valamint ahol biztosított, hogy a 
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tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, 
továbbá az esetlegesen kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható. 
 

 a raktárnak a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül megközelíthetőnek 
kell lennie, nem lehet közös fala - a raktári tevékenységhez kapcsolódó 
helyiségek kivételével - állandó vagy ideiglenes emberi tartózkodásra 
szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel, ahol élelmiszerrel, 
gyógyszerrel tevékenységet folytatnak, 

 növényvédő szer raktárral közös falú helyiségben egyéb anyagok és 
tárgyak az egészségügyi hatóság állásfoglalása alapján tárolhatóak, 
illetve állatokat ott tartani, takarmányt tárolni az állat-egészségügyi 
hatóság állásfoglalása alapján lehet, 

 a raktárnak a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől védettnek kell 
lennie, 

 a raktár nyílászáróinak meg kell felelniük az általános biztonsági 
követelményeknek (indokolt esetben vasrács, védőháló), 

 gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a helyiségbe ne hullhasson 
(folyhasson) be, 

 gondoskodni kell a zárt raktár folyamatos szellőztetéséről, 
 a raktár padlózatának, falainak, berendezési tárgyainak lemoshatónak, 

tisztíthatónak kell lenniük, 
 a raktár bejáratát tömör, szükség esetén fémráccsal megerősített, 

biztonsági záras, magasított küszöbű ajtóval kell ellátni, amelynek 
kulcsát kizárólag a raktáros, illetve megbízott helyettese kezelheti, 

 a raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a „Méregraktár”, 
„Növényvédő szer raktár”, vagy „Növényvédő szer! Idegeneknek 
belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni, 

 növényvédő szer raktárt más célra használni csak az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézete által 
előírt mentesítés után szabad. 

 
A növényvédő szerek raktározása során be kell tartani a felszín alatti vizek minőségét érintő 
tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályban előírt környezetvédelmi 
követelményeket. 
 
A raktárba belépni, növényvédő szert a raktárba be-, illetve onnan kivinni, ott bármilyen 
tevékenységet folytatni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájárulásával, a szükséges 
egyéni védőeszközök használatával szabad. 
 

• A raktárban kizárólag a rakodással, a tárolással, illetve az ellenőrzéssel összefüggő 
tevékenységet szabad végezni. 

 
• (3)A tárolt növényvédő szer engedélyokiratában az előkészítőnek előírt 

védőeszközöket és az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést biztosítani kell. A 
raktár épületében vagy annak közvetlen közelében ezek elhelyezésére, valamint a 
ruhaváltásra és a tisztálkodásra alkalmas, elkülönített helyiségeket kell létesíteni. 

 
• (4)A raktárt el kell látni a növényvédő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez, 

valamint a takarításhoz szükséges, feltűnő módon megjelölt, más célra nem 
használható munkaeszközökkel. 
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A raktárban a következő anyagokat és eszközöket szabad tárolni: 

 sértetlen csomagolású növényvédő szereket, termésnövelő anyagokat, 
 elkülönítetten kezelt kiürült, kívül és belül szabályszerűen megtisztított 

növényvédő szer csomagolóeszközöket, 
 az ártalmatlanításra váró hulladékokat és sérült csomagolású vagy 

kiselejtezett növényvédő szer készleteket, 
 a növényvédő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez és a 

növényvédő szer raktár takarításához szükséges munkaeszközöket, 
 az illetékes egészségügyi és környezetvédelmi hatóság által megadott 

feltételekkel egyéb vegyi anyagot, illetve szükség szerinti 
csomagolásban egyéb termékeket. 

 
Képesítési feltételek 
Az előírt szakképesítéssel rendelkező személy üzletenkénti vagy telephelyenkénti 
alkalmazása szükséges. 
Növényvédő szer raktár vezetésével legalább növényvédő és méregraktár kezelő 
szakképesítéssel rendelkező személy bízható meg. Egyéb raktári tevékenységhez vagy 
kiskereskedelemhez legalább II. forgalmi kategóriának megfelelő képesítés kell. 
 
 
 
A nyilvántartás szabályai 
A kereskedőnek a nagykereskedelmi forgalmazásról legalább heti, kiskereskedelmi 
forgalmazásáról havi összesítésű, az 1. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. 
 
A kereskedőnek az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról a 2. 
számú melléklet szerinti folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. 
A növényvédő szer raktár forgalmáról a raktárosnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie. 
 
Ezeket a nyilvántartásokat vagy az annak megfelelő adattartalmú elektronikus adatbázist 5 
évig kell megőrizni, és azokat az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságnak be kell mutatni. 
 

3.6) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A 
TELEPHELYEN BELÜL 

 
Az anyagok tűzveszélyesség szempontjából a teljes skálát lefedik, tehát besorolásuk „A” 
tűzveszélyességi osztálytól „E” tűzveszélyességi osztályig terjednek. 
A raktározott áruk EU raklapos egységrakományként, illetve 1000 literes 
folyadékkonténerben, 50-200 literes műanyag hordóban, valamint 500 kg-os (BIG-BAG) 
zsákokban érkeznek a raktár területére és gyakorlatilag megbontás nélkül, ugyanilyen 
formában szállítják el a raktár területéről. 
A különböző tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal egy raktártérben kerültek 
elhelyezésre. 
A termékek egy része fix polcos rendszerben helyezkedik el. 

 
 



Biztonsági Jelentés  2020. 
 

47   
 

3.7. VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK BEMUTATÁSA 
 
 

Veszélytelenítő és mentesítő anyagok bemutatása 
 
Mindhárom raktár területén elhelyezésre került 1-1 hordó tűzvédelmi homok.  
 
Tűzoltó készülékek helye: 
 

1-es Raktár 1 Ajtó;   42 OE   1db 43A 233B   
2db 55A 233B 12 kg   a bej.balra és szemben 

1-es Raktár 2 Ajtó;      2db 43A 233B  1db 34A 183B ABC   
 a bej.balra és szemben 

2-es Raktár; 2 OE     2db 43A 233B  bejárattal szemben 
3-as Raktár; 15 OE     2db 43A 233B  bejáratnál kétoldalt       
PB gázpalack tároló:   1db 43A 233B   a tároló baloldalán 
Iroda épület I. emelet:   1db 34B CO 2 kg  bejáratnál         
Iroda épület földszint:  1db 34B CO 2 kg kazánház előtt        
Targoncák:     1-1db Beta CO 2 kg ülés mögötti tartón 

 
Tűzcsap: 
 
Megépítettünk egy 150 m3-es tűzivíztározót, két vízkivételi hellyel. Az AREX Kft. 
biztosítja a tűzcsapokon  (3 db tűzcsap) a szükséges oltóvíz mennyiséget.  
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44))  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTÚÚRRAA  

4.A) KÜLSŐ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK 
 
Az áramellátás normál 220 V és ipari árammal történik.  
 

4.B) KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS 
 
Vezetékes ivóvíz ellátás van kiépítve. 
Az AREX Kft. biztosítja a tűzcsapokon (3 db tűzcsap) a szükséges oltóvíz mennyiséget.  
 

4.C) FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉNŐ 
ELLÁTÁS 

 
Nincs megemlíthető tevékenység. 
 

4.D) BELSŐ ENERGIATERMELÉS 
 
A telephelyen energiatermelés nem folyik. 
 

4.E) BELSŐ ELEKTROMOS HÁLÓZAT 
 
Az áramellátás normál 220 V és ipari árammal történik. 
 

4.F) TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS 
 
A telephelyen sem aggregátort, sem generátort nem üzemeltetnek. 
 

4.G) TŰZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT 
 
A közművek elhelyezkedését a „Székesfehérvár Seregélyesi út 98-114. sz. alatti telephely” c 
dokumentumban illetve a „Helyszinrajz_telephely” mellékletben található részletekkel 
mutatjuk be, amely tartalmazza a vízvezeték, csapadékcsatorna, szennyvízvezeték, 
gázvezeték, erőátviteli kábel, távhő vezeték, telefon vezeték, valamint a föld alatti és a föld 
feletti tűzcsapok elhelyezkedését. Az AREX Kft. biztosítja a közeli tűzcsapokon (3 db 
tűzcsap) a szükséges oltóvíz mennyiséget. 
Megépítettünk egy 150 m3-es tűzivíztározót, két vízkivételi hellyel.  
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4.H) A MELEGVÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK 
 
A közművek elhelyezkedését a mellékletben mutatjuk be, amely tartalmazza a vízvezeték, 
csapadékcsatorna, szennyvízvezeték, gázvezeték, erőátviteli kábel, távhő vezeték, telefon 
vezeték, valamint a föld alatti és a föld feletti tűzcsapok elhelyezkedését. A rajzon látható 
Móraagro Kft. telephelyétől 220 m található Víztorony elhelyezkedése is. 
 

4.I.) A HÍRADÓ RENDSZEREK 
 
A kommunikáció vezetékes és mobil telefonon történik. 
 

4.J) SŰRÍTETT LEVEGŐ ELLÁTÓ RENDSZEREK 
 
Nincsen.  
 

4.K) MUNKAVÉDELEM 
 
A Móraagro Kft. a munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletei alapján elkészített 
Munkavédelmi Szabályzattal rendelkezik. A Móraagro Kft. minden dolgozója számára 
biztosítja a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges 
egyéni védőeszközöket. Minden új dolgozó munkavédelmi oktatásban részesül. A 
munkavédelemmel kapcsolatos oktatás a Munkavédelmi Szabályzat előírásainak 
figyelembevételével történik. 
 

4.L) FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 
 
A Móraagro Kft.-nél történő foglalkoztatás feltétele az előzetes, időszakos és soron kívüli 
alkalmassági orvosi vizsgálaton való részvétel, és a munkakörre való alkalmassági orvosi 
nyilatkozat. A foglalkozás - egészségügyi szolgáltatást külső megbízott végzi:  
 
Dr. Kulcsár Zsuzsanna,  +36 30 9279 6122    
 
 

4.M) VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
LÉTESÍTMÉNYEK 

 
Vezetési pont az Irodaház épületében a titkárság. 
 
Tűz esetén a létesítményt az alábbi menekülési útvonalon lehet elhagyni:  
A raktárcsarnok közlekedési útvonalán keresztül közvetlenül az udvarra, onnan az üzem 
területét elhagyva a telephely bejáratánál kijelölt gyülekezési helyre. 
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A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik 
elkerülésére. 
 
 

 
Gyülekezési hely és menekülési útvonalak, Google térképen 
 
 

1. raktár 

Kupola raktár 
3. raktár 

Szabadtéri 
tároló 

Iroda épület 

2. raktár 

Gyülekezési 
hely 
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Gyülekezési hely és menekülési útvonalak, helyszínrajzon 
 

4.N) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENTŐ SZERVEZETEK 
 
A telephelyen állandó orvosi felügyelet nem áll rendelkezésre, a telephelyen szakképzett 
elsősegélynyújtó van jelen. 

4.O) A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 
 
Porta szolgálatot az AREX fm Kft biztosítja.  
 

1. raktár 

Kupola raktár 
3. raktár 

Gyülekezési 
hely 2. raktár 
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4.P) KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT  
 
Külön szervezet nincsen. A növényvédő szerek környezetbe kerülése esetén a gyors és 
hatékony beavatkozás biztosítására, a személyi sérülések, a környezeti szennyezés és az 
esetleges anyagi kár megakadályozása vagy csökkentése céljából minden helyszínen dolgozó 
munkavállaló oktatásban részesül, és tevékenyen részt vesz a kárelhárítás végrehajtásának 
folyamatában. 
 

4.Q) AZ ÜZEMI MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 
 
Külön szervezet nincsen. A növényvédő szerek környezetbe kerülése esetén a gyors és 
hatékony beavatkozás biztosítására, a személyi sérülések, a környezeti szennyezés és az 
esetleges anyagi kár megakadályozása vagy csökkentése céljából minden helyszínen dolgozó 
munkavállaló oktatásban részesül, és tevékenyen részt vesz a kárelhárítás végrehajtásának 
folyamatában. 
 

4.R) A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEZET 
 
A Móraagro Kft. tevékenységéből fakadó veszélyes szituációk meghatározása és elemzése a 
Biztonsági jelentés 6. pontjában történt meg. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos szituációk 
összekapcsolhatók a hősugárzással és a tárolt veszélyes anyagok hőbomlásából származó 
mérgező füstök keletkezésével és terjedésével. Tűz esetén annak azonnali megfékezése 
kiemelt feladat.  
Szervezet nincs. 
 

4.S) JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG 
 
Ilyen tevékenységet a Móraagro Kft. nem folytat. 
 
Az elvégzett karbantartásokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a karbantartás időpontját, illetve a karbantartást végzők nevét. 
 

4.T)A LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT 
 
A Móraagro Kft. tevékenységéhez nincs szükség laboratóriumra. 
 

4.U) A SZENNYVÍZ HÁLÓZATOK 
 
Az oltás során az oltóvízbe kerülő anyag a telephely talajának lejtése miatt az I.raktár előtt 
képez tócsát. A telephely udvarán 6 db esővízcsatorna szem található. Ezek lezárására 
alkalmas csatornaszem takarókat készített a Kft. a szennyezett oltóvíz csatornába kerülésének 
megakadályozására. 
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4.V) AZ ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK 
 
Nincsen. 
 

4.W) A TŰZJELZŐ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKELŐ 
RENDSZEREK. 

 
 
A telepített tűzjelző készülékek jelzése a Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 
távfelügyeletére fut be, automatikus átjelzéssel  az Országos Tűzfelügyeleti Központba. 

 

4.X) A BELÉPTETŐ RENDSZER ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁS 
ELLENI VÉDELEM 
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55))  AA  LLEEGGSSÚÚLLYYOOSSAABBBB  BBAALLEESSEETTII  LLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 
 
A lakosság életének és életkörülményeinek lényeges befolyásolására a Móraagro Kft. 
székesfehérvári raktárának üzemeltetése során a tárolt veszélyes anyagokkal kapcsolatos azon 
súlyos ipari balesetek veendők figyelembe, ahol a rendszer integritásának megszűnését 
követően a veszélyes anyagnak nagy mennyiségű gáz-, folyadék kiáramlása következik be, 
illetve mérgező füst keletkezik az anyagok égése során. 
Mivel a kiáramlott anyagok részben mérgezőek, részben tűz és robbanás veszélyesek, az élő 
és épített környezetre (beleértve a lakosságot és a lakókörnyezetet is) gyakorolt hatásaik 
mérgező felhők, illetve különböző tüzek és robbanások energia-transzportjai révén valósulnak 
meg. A gáz halmazállapotú mérgező anyagok döntően inhalációs mérgek, amelyek a 
légutakon felszívódva mérgeznek. Egy részük helyileg is hat; a légutak nyálkahártyájára, a 
szemre, a bőrre. A gázok mérgező hatását halálozási értékkel szokták kifejezni. Ez a halálos 
mérgezést előidéző koncentrációnak (ppm, mg/m3 stb.) és a mérgezéstől a halál 
bekövetkezéséig eltelt időnek (perc) szorzata. Minthogy ez az érték egy-egy gázra 
vonatkozólag jellemző állandó szám, ez megadható: ez a dózis. A tüzek hőenergiáját a 
sugárzás, a robbanások során felszabaduló kémiai energiát a keletkező nyomáshullám és a 
repeszek kinetikus energiája közvetíti. A tárolt anyagban megtestesülő és az égés során 
felszabaduló kémiai energia egyik része olyan tulajdonságú, hogy az élettel összeférhetetlen 
körülményeket teremt (például a hősugárzás halálos dózisa), a másik változata az épített 
környezetben okozhat olyan súlyos károkat, amelyek az élhetőség feltételeit ronthatják, illetve 
lehetetlenítik el. Ez utóbbiak alkalmasak arra is, hogy a veszélyhelyzetek eszkalációját is 
előidézzék, súlyosbítva ezzel kialakult üzemzavart. 
A következőkben bemutatjuk a székesfehérvári telep technológiájának azon elemeit, ahol az 
esetleges integritás-megszűnések súlyos következményekkel járhatnak.  
 
A kockázatot a veszély, kiszabadulás, terjedés, következmény, valószínűség (frekvencia), 
kockázat mértéke (egyéni és társadalmi kockázat) adat együttessel lehet kifejezni. Maga a 
kockázatfelmérés a fenti ok-okozati láncolat vizsgálatát jelenti. 
 
A kockázatvizsgálat tárgya a Móraagro Kft. székesfehérvári telepének területén feltételezett 
súlyos ipari balesetek következményeinek vizsgálata, a kockázatok mértékének 
meghatározása és ezen értékek összevetése a törvényben foglaltakkal a Katasztrófa 
törvényben (2011. évi CXXVIII. Törvény), és a kapcsolódó kormányrendeletben (219/2011. 
(X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről), megfogalmazottak szerint. 
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AZ IPARI BALESETEK KOCKÁZATAINAK MEGHATÁROZÁSA 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VESZÉLY-AZONOSÍTÁS 
 
 
A kockázatfelméréshez szükséges valamennyi információ összegyűjtése után az első és 
legfontosabb lépés az üzem, üzemelés vagy tevékenység során lehetséges valamennyi veszély 
felderítése, azonosítása. Ez képezi a további vizsgálatok kiindulópontját. Minden esetben meg 
kell állapítani: 
 

• milyen veszélyes szituáció létezhet az üzemben vagy a folyamat során, továbbá 
• ez a szituáció hogyan fordulhat elő. 

 
A jelentés ezen része az un. "veszélyazonosítás", amely során minden lehetséges szituációt 
meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy van-e egyáltalán lehetőség kár keletkezésére és 

 

Veszélyek azonosítása 
Mi romolhat el? 

 

Következmények azonosítása 
Milyen súlyos? 

 

 

Gyakoriságok meghatározása
Milyen gyakran 

 

Kockázat meghatározása 
Milyen nagy? 

 

Kockázat értékelése 
Megfelelés az előírásoknak! 
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ezek közül melyek a tényleges kockázatosak. Ez követi a lehetőségtől egy balesethez vezető 
események sorozatának rendszeres vizsgálata.  

A technológiai kockázatok 
 
A veszély természetét azon veszélyes anyagok határozzák meg, amelyek a nem 
rendeltetésszerű technológiai körből vagy környezetből kikerülve károsító hatást gyakorolnak 
a természeti környezetre és az egészségre. A kockázatok megállapítása azoknak a helyeknek 
meghatározása jelenti, ahol veszélyek felismeréséhez, azonosításához és kezelésükhöz 
szükséges javaslatok megtételéhez a részletes elemzésnek feltétlenül rendelkezésre kell 
állniuk. 
A feladat elvégzéséhez az alábbi információra van szükség: 
 

- a technológia térbeli részletes elhelyezkedése, 
- a helyszínen végzett tevékenységek eljárások, 
- technológiai leírás, 
- egyszerűsített folyamatábra és műszerezett folyamatábra, anyagösszetétel, nyomás, 

hőmérséklet értékek, halmazállapot, gépjegyzék és a berendezések leírása, 
- a helyszínen tárolt anyagok jegyzéke, 

 
A baleset méreteit, a környezetre gyakorolt hatásait az alábbi tényezők befolyásolják: 
 

• az elszabadult anyag tulajdonságai  
• az elszabadult anyag fizikai hatásai 
• az uralkodó meteorológiai viszonyok (melyek befolyásolják, hogy milyen irányban és 

mekkora területet érinthet az elszabadult anyag vagy annak fizikai hatásai 
• a lakosság gyors riasztása és tájékoztatása 
• a rendelkezésre álló védőeszközök és védőlétesítmények  
• a mentesítési lehetőségei és  
• a mentő (elsősorban egészségügyi) erők felkészültsége 

 
Baleseti lehetőségek felmérésével és elemzésével választottuk ki a veszélyes 
forgatókönyveket  
 

A KIVÁLASZTOTT TECHNOLÓGIÁK RÉSZLETES ELEMZÉSE 
 
A kiválasztott technológiák részletes elemzése különböző programokkal és módszerekkel 
történik, amelyek megadják a nem üzemszerű kibocsátások valószínűségeit, a kibocsátások 
hatását (tűz, robbanás, gázfelhő). Az elfogadott forgatókönyvek alapján meghatározásra kerül 
az emberre - üzemen belül és kívül – a biztonságra és a környezetre súlyos veszélyt jelenthető 
baleset következménye, nagysága és kiterjedése. A vizsgálat során az alábbi fő 
veszélyforrások típusait és következményeit vesszük figyelembe: 
 

1. A veszélyes anyag gáz, folyadék és kétfázisú halmazállapotban 
történő kibocsátása (forrásmodell megalkotása) 

2. Jet tűz (a jet méreteinek meghatározása) 
3. Gőz tűz (a gőzfelhő méreteinek meghatározása) 
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4. Hősugárzás (az 1-3 pont esetében) 
5. Nehéz és neutrális gázok terjedése (éghető gázok). Forrásmodell 

+ diszperziós modellek (Gauss, nehéz gázok terjedése, stb.) 
6. Vándorló gőzfelhő robbanása. Forrásmodell, diszperzió, TNT 

modell. 
 

Az egyéni és társadalmi kockázatok eloszlásának elkészítése, a kockázati szintek 
megállapítása az adott technológián belül és annak határain túl, valamint azok 
elfogadhatóságának vizsgálata. Üzemhatárokat meghaladó veszélyeztetés (Off Site Risk) 
esetén számítandó: 
 

- az egyéni kockázat (Individual Risk), 
- a társadalmi kockázat (Societal Risk),  
- az azonos kockázattal bíró területek kontúrjai, az un izo-kockázati vonalak és 
- a veszélyességi övezetek meghatározása. 

 
A kiválasztott technológiák a kockázatát a hivatkozott végrehajtási utasítás előírásainak 
megfelelően értékeljük. Az egyéni és társadalmi kockázat meghatározásánál minden olyan 
baleset hatását figyelembe kell vennünk, melyek túlterjednek a vizsgált technológia üzemi 
határain és érinti a civil lakosságot.  
A következmény analízis és az egyéni és társadalmi kockázatok eloszlásának elkészítése 
során használjuk a DEGADIS (DEnsGAsDISpersion), a HGsystem, FaulTrEASE, SAVE II, 
programokat és módszereket (az eljárások ismertetése megtalálható a 2. számú mellékletben).  
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66))  AA  VVEESSZZÉÉLLYYEEZZTTEETTÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  

6.1) A SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA 

6.1.1) NÖVÉNYVÉDŐSZER RAKTÁR 
 
 
A veszélyes anyagok felhasználása, tárolása vagy szállítása általában olyan zárt 
rendszerekben történik, amelyek az anyagok terjedését fizikailag gátolják. A műszaki 
berendezések sérülése, meghibásodása miatt az anyagok szabaddá válnak, így a potenciális 
veszély reális veszéllyé válik. Személyi sérülést (egészségkárosodást), anyagi károkat okozhat 
a telephelyen és annak környezetben. 
 
A növényvédőszer raktárban jelenlévő mérgező, tűz és robbanás-veszélyes anyagok valamint 
környezetre veszélyes anyagok jelentenek veszélyt. Az anyagok veszélyességének részletes 
leírása a 3.3. fejezetben található, a veszélyes technológiák jellemzését az 3.5 fejezet 
tartalmazza. 
Az általunk alkalmazott megközelítés szerint elsődlegesen azokat a kibocsátási helyeket kell 
azonosítani, ahol jelentős mennyiségű anyag kibocsátására kerülhet sor, melyek 
eredményeként tűz, robbanás, gőzfelhő keletkezhet. 
 
A növényvédőszer raktárban történő, veszélyes anyagokkal történő manipuláció során számos 
olyan esemény következhet be viszonylag nagy valószínűséggel, melyeknél veszélyes anyag 
kerülhet ki a tároló eszközökből, tömörtelenség, korróziós károsodás (lyukadás), vagy 
figyelmetlenség miatt.  
 
A raktárak biztonságos működésének bemutatása különbözik azon üzemekétől, ahol egy 
gyártási folyamatban résztvevő berendezés által okozott veszély bemutatására kerül sor. A 
tároló kockázati elemzésének sokkal inkább a személyzet ellenőrzésére, képzésére, oktatására, 
az alkalmazott műveletekre, eljárásokra és auditokra, támaszkodik. Ebből következik, hogy az 
emberi tényező szerepének bemutatására helyeződik a hangsúly.  
 
Az általunk alkalmazott megközelítés szerint azokat a kibocsátási helyeket kell azonosítani, 
ahol olyan jelentős mennyiségű anyag kibocsátásról van szó, amelyek tűzet, gőzfelhő 
kialakulását és robbanást okozhatnak.  A telepítés, az alaprajz, a technológiai leírás, a 
veszélyes létesítmények leírása, az elrendezési rajz és a műszerezett-technológiai 
folyamatábra alapján azonosítottuk azokat veszélyes létesítmény egységeket, melyek 
veszélyes anyagokat kezelnek. Jelen esetben a veszélyes létesítmény az Móraagro 
Kftszékesfehérvári növényvédőszer raktára.  
 
A Móraagro Kft. tevékenységéből adódóan változatos típusú és mennyiségű veszélyes anyag 
tárolását végzi el. Ezért szükséges a veszélyek feltárásának szisztematikus megközelítése. A 
összefoglalóan kimutattuk a veszélyes anyagokat és azok legnagyobb mennyiségét. A 
székesfehérvári növényvédőszer raktárakban több száz féle kémiai anyagot tárolnak. Vannak 
köztük tűzveszélyes, irritatív, égést tápláló, oxidáló, ártalmas anyagok, mérgező és környezeti 
veszélyt okozó anyagok.  
A raktár következmény analízisének során feltételezzük, hogy az égés a raktár tartalmának 
égéséhez szükséges levegő mennyisége nagyság rendekkel meghaladja a raktár található 
levegő mennyiségét az után pótlódást is figyelembe véve. Az oxigén koncentráció csökkenni 
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fog. Az alacsony oxigén szint korlátozza a hő kibocsátás nagyságát. Továbbá feltételezzük, 
hogy az égés során a mérgező anyag mennyiségének 5-10% kerül be a füstbe 1-2 órás 
időtartamot figyelembe véve1. A gyakorlatban, ha a raktártűz következtében a tető beomlik a 
kialakult füstfelhő neutrálisnak tekinthető a raktártűz következtében kialakult hősugárzás 
következtében és a füst a légkörbe magasan felemelkedve felhígul és biztonságosan 
szétterjed. A tűz kezdeti időszakában jelent veszélyt ezért elfogadható az a megközelítés, 
hogy a tárolt anyag tört része jelent veszélyt egy órás időtartam alatt.  
 
 
Az anyagtulajdonságok alapján a CPR 15 szerint az alábbi forgatókönyvek vehetők 
figyelembe. 
 

(1.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. Bármilyen 
eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 
átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély (FK-1, FK-
2).  

(2.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a mérgező szilárd anyagokat tartalmazó 
csomagolások megsérülése. A forgatókönyv csak olyan anyagokat vesz figyelembe, 
melyeknek részecske nagysága elég kicsi ahhoz, hogy a megsérült csomagolásból 
a szél szét tudja hordani. Ezért csak a por alakú mérgező termékeket vesszük 
figyelembe. A granulátumok, kristályok, nedves porok nem jelentenek veszélyt a 
telep határán kívül. (FK-3, FK-4) 

(3.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban tárolt mérgező anyagokat 
tároló tartályok esetleges sérülése. A kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező 
gőzfelhő kialakulásával kell számolni az épületen belül. A gőznyomás és az LD50 
(patkány, orális) értékének vizsgálata alapján kell figyelembe venni, hogy a termék 
hozzá járul-e a raktár kockázatához vagy sem (FK-5, FK-6). 

(4.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. Bármilyen 
eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 
átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély 
(FK-7, FK-8, FK-9). 

                                                 
1 SRAG-Chemical Warehouses Version 6 June 2002, 4.2.3 fejezet, első bekezdés. 
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6.2) KÖVETKEZMÉNY ANALIZIS 
 
 
Minden súlyos baleset hozzá kapcsolható olyan meghibásodásokhoz, melyek veszélyes anyag 
kibocsátásához vezetnek és a következő képen osztályozhatók: 
 

1. Anyag kibocsátás berendezés, csomagolás vagy csővezeték meghibásodás miatt; 
2. Nagy tüzek (tócsatüzek). 

 
Az egyes forgatókönyvek fontossága a következő kritérium alapján állapítható meg. A 
lehetséges súlyos baleset forgatókönyveinek tartalmaznia kell a legrosszabb események 
forgatókönyveit, melyek üzemen belül vagy üzemen kívül hatnak az emberre és a 
környezetre. A megközelítés egyik módja a következő lehet: 
 

a. az emberre és a környezetre ható legsúlyosabb események azonosítása 
b. a következmények meghatározása. Ha a következmények hatása a telephelyen 

belül marad, nincs szükség további elemzésre. Ha a következmények hatása a 
telephelyen kívül terjed elemzésére van szükség); 

 
A fenti elveket figyelembe véve az üzemi technológia, a veszélyes anyagok típusa, és 
mennyisége alapján, az alábbi helyszíneken fordulhat elő veszélyes következményekkel járó 
baleset. 
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6.2.1) FORGATÓKÖNYV-1: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS 
 
Egy vegyszer raktárban kialakuló tűz, mely minden oldalról zárt és fedett nem bocsát ki nagy 
hőmennyiséget a környezetébe. A kibocsátott hősugárzás mértékének meghatározása nem 
lehet pontos, mivel a tűz viselkedése is bizonytalan és a kibocsátott hő mennyisége változik 
időben és térben. Általában a vegyszer raktárban található anyagok égéséhez szükséges 
levegő több nagyság renddel nagyobb, mint a raktárba kezdetben bezárt levegő mennyisége. 
Amennyiben a szellőzés korlátozott és a tűz kezdeti szakaszában a szellőzés nem nő meg 
valamilyen meghibásodás miatt az oxigén mennyisége le fog csökkenni. Az alacsony oxigén 
szint korlátozza a hősugárzás nagyságát is. A vegyszer raktár tüzek esetén a tűzből származó 
veszély az üzeme kívül nem okozott komoly károsodást a lakosságban. Komoly veszélyt azok 
a létesítmények jelentenek, melyek gáz halmazállapotú veszélyes anyagokat tárolnak és ezek 
kiszabadulása tűz nélkül történik. A vegyszer raktár tüzek főleg környezeti károkat okoznak, 
mint például a Sandoz tűz esetében.  
 
A kialakult tüzet pont forrásként lehet modellezni, mely az égés során keletkezett hő 30%-t 
sugározza ki2.  
 

• A kialakult tócsatűz esetében a hősugárzás maximális értéke 24,73 kW/m2 a tócsa 
szélétől számított 6,4 m-es sugarú körön belül (r = 12,8). Ez az érték 30 másodperces 
expozíciós időt figyelembe véve 10%-nál magasabb halálozási arányt okoz a 
hatásterületen belül tartózkodók esetében.  

• A 18 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 10%-s halálozási arányt jelent 35 m 
sugarú körön belül. 

• A 13 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 1%-s halálozási arányt jelent 42 m 
sugarú körön belül. 

• A 12,5 kW/m2 hősugárzási érték 10 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 
43 m sugarú körön belül. 

• Az 5 kW/m2 hősugárzási érték 10 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 72 
m sugarú körön belül. 

• A 4 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 82 m 
sugarú körön belül. 

• A 2.5 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 108 
m sugarú körön belül. 

 
 
A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
 
Az eredményeket alátámasztja a CPR 15 módszertan is.  
 
 

                                                 
2 SRAG-Chemical Warehouses, Version 6, 26 June 2002, 6. Thermal radiation from a burning warehouse 
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6.2.2) FORGATÓKÖNYV-2: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS, KUPOLA RAKTÁR 
 
Egy vegyszer raktárban kialakuló tűz, mely minden oldalról zárt és fedett nem bocsát ki nagy 
hőmennyiséget a környezetébe. A kibocsátott hősugárzás mértékének meghatározása nem 
lehet pontos, mivel a tűz viselkedése is bizonytalan és a kibocsátott hő mennyisége változik 
időben és térben. Általában a vegyszer raktárban található anyagok égéséhez szükséges 
levegő több nagyság renddel nagyobb, mint a raktárba kezdetben bezárt levegő mennyisége. 
Amennyiben a szellőzés korlátozott és a tűz kezdeti szakaszában a szellőzés nem nő meg 
valamilyen meghibásodás miatt az oxigén mennyisége le fog csökkenni. Az alacsony oxigén 
szint korlátozza a hősugárzás nagyságát is. A vegyszer raktár tüzek esetén a tűzből származó 
veszély az üzeme kívül nem okozott komoly károsodást a lakosságban. Komoly veszélyt azok 
a létesítmények jelentenek, melyek gáz halmazállapotú veszélyes anyagokat tárolnak és ezek 
kiszabadulása tűz nélkül történik. A vegyszer raktár tüzek főleg környezeti károkat okoznak, 
mint például a Sandoz tűz esetében.  
 
 
A kialakult tüzet pont forrásként lehet modellezni, mely az égés során keletkezett hő 30%-t 
sugározza ki3.  
Számítások nélkül állítjuk, hogy a forgatókönyvet a továbbiakban nem kell figyelembe venni 
a következők miatt: 
 

• A xilol tócsatűzből keletkező hősugárzás nagysága kisebb, mint a lakkbenziné ugyan 
akkora tócsa méret esetén. 

• A figyelembe vett tócsa sugara fele akkora mint az I.raktár esetében.  
 
A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
 
Az eredményeket alátámasztja a CPR 15 módszertan is.  

                                                 
3 SRAG-Chemical Warehouses, Version 6, 26 June 2002, 6. Thermal radiation from a burning warehouse 
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6.2.3) FORGATÓKÖNYV-3: MÉRGEZŐ, SZILÁRD ANYAG SZABADBA KERÜLÉSE 

Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a mérgező szilárd anyagokat tartalmazó csomagolások 
megsérülése. A forgatókönyv csak olyan anyagokat vesz figyelembe, melyeknek részecske 
nagysága elég kicsi ahhoz, hogy a megsérült csomagolásból a szél szét tudja hordani. Ezért 
csak a por alakú mérgező termékeket vesszük figyelembe. A granulátumok, kristályok, 
nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep határán kívül. A a tárolt anyagok között nincs 
olyan amelyik a feltételeknek megfelel, ezért az I. raktár esetében nem vizsgáljuk a mérgező 
porok terjedést. 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  

 

6.2.4) FORGATÓKÖNYV-4: MÉRGEZŐ, SZILÁRD ANYAG SZABADBA KERÜLÉSE, 
KUPOLA RAKTÁR 

 
 

Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a mérgező szilárd anyagokat tartalmazó csomagolások 
megsérülése. A forgatókönyv csak olyan anyagokat vesz figyelembe, melyeknek részecske 
nagysága elég kicsi ahhoz, hogy a megsérült csomagolásból a szél szét tudja hordani. Ezért 
csak a por alakú mérgező termékeket vesszük figyelembe. A granulátumok, kristályok, 
nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep határán kívül. A a tárolt anyagok között nincs 
olyan amelyik a feltételeknek megfelel, ezért a Kupola raktár esetében nem vizsgáljuk a 
mérgező porok terjedést. 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe. 
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6.2.5) FORGATÓKÖNYV-5: MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG KISZABADULÁSA, 1. 
RAKTÁR 

 
Az épületben történő kiáramlás esetén: 
 

1. A kiáramlás során azt feltételezzük, hogy az épület éppen marad a baleset 
következtében. Ha nem ezt tételezzük fel, akkor a kibocsátás esetében a gőzfelhő 
szabadon terjedne. 

2. Folyamatos kiáramlás esetén a levegőbe kilépőanyag forrás erőssége megegyezik az 
épületen belül lévő anyagforrás erősségével, esetünkben a tócsa párolgási értékével. 

3. Az épület térfogata és a légcsere értékét csak a hirtelen kiáramlás (instantaneous) 
esetében veszi figyelembe a Purple Book. Tócsa párolgás esetében nem erről van szó. 

 
Az EPA (USA) Risk management program guidence for offsite consequence analysis, April 
1999 a következő megállapításokat teszi: 
 
Mérgező folyadék kibocsátása zárt térben. Össze kell hasonlítani a szabadon szétterülő 
tócsa nagyságát és a zárt térben kialakulható tócsa nagyságával. A kisebb tócsa nagyságra kell 
a meghatározni a párolgási sebességet. Az épületből kiáramló anyag (párolgási sebesség) 
mennyisége a tócsapárolgási sebessége szorozva egy 0,1-s tényezővel. Két oka van a 
párolgási sebesség csökkentésének. Először az épületen belül a párolgási sebesség jóval 
alacsonyabb, mint szabad téren. Ennek az oka, hogy a szélsebesség közvetlenül befolyásolja a 
párolgási sebességet. Másodszor az épület ellenállást jelent a felhő terjedésének útjában. 
Épületen belül használható a konzervatív 0,1 m/s szélsebesség. A csökkentő tényező 
megállapítása S. R. Porter Risk mitigationin land use planning: Indoor release of toxic gases 
HSE anyag alapján történt. 
 
 
Egy mérgező anyag veszélyességét a kockázatelemzés szempontjából a hatásterületen 
kialakuló koncentráció értékétől és az anyag, termék mérgező hatásától, toxicitásától függ. A 
koncentráció értékei a forrás erősség és a meteorológiai viszonyok függvényében 
határozhatók meg. A forráserősség a párolgási sebesség alapján határozható meg. A párolgási 
sebességet az anyag gőznyomása és a tócsa felszínének nagysága adja meg. Az I. raktárban 
található mérgező anyagokat és a termék azon összetevőjét megvizsgálva, mely mérgező 
tulajdonsággal rendelkezik, azt találjuk, hogy az ismert gőznyomás értékek alacsonyak (lásd 
fenti táblázat). Példaképen bemutatjuk a Dessicash értékeit. 
A Dessicash esetében a gőznyomás 0,000013 mmHg (1,69 x 10-8 bar). Mérgező összetevője a 
diquat-dibromid (20%). A diguat gőznyomása elhanyagolható, kisebb, mint 10-5 mbar 20 
Celsius fokon.  
Épületen belül történő kiáramlás esetén figyelembe véve, hogy az épület zárható, hogy az 
épület magassága 6 m és hogy a szernek alacsony gőznyomása van kimondható, hogy a 
forgatókönyv a további vizsgálata nem szükséges.  
A megállapítás az alacsony gőznyomás miatt érvényes a szabadban történő kiáramlásra is. 
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6.2.6) FORGATÓKÖNYV-6: MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG KISZABADULÁSA, 
KUPOLA RAKTÁR 

 
A kiáramlás során azt feltételezzük, hogy az épület éppen marad a baleset következtében. 
Ha nem ezt tételezzük fel, akkor a kibocsátás esetében a gőzfelhő szabadon terjedne. 

Folyamatos kiáramlás esetén a levegőbe kilépőanyag forrás erőssége megegyezik az 
épületen belül lévő anyagforrás erősségével, esetünkben a tócsa párolgási értékével. 

Az épület térfogata és a légcsere értékét csak a hirtelen kiáramlás (instantaneous) esetében 
veszi figyelembe a Purple Book. Tócsa párolgás esetében nem erről van szó. 

 
Az EPA (USA) Risk management program guidence for offsite consequence analysis, April 
1999 a következő megállapításokat teszi: 
 
Mérgező folyadék kibocsátása zárt térben. Össze kell hasonlítani a szabadon szétterülő 
tócsa nagyságát és a zárt térben kialakulható tócsa nagyságával. A kisebb tócsa nagyságra kell 
a meghatározni a párolgási sebességet. Az épületből kiáramló anyag (párolgási sebesség) 
mennyisége a tócsapárolgási sebessége szorozva egy 0,1-s tényezővel. Két oka van a 
párolgási sebesség csökkentésének. Először az épületen belül a párolgási sebesség jóval 
alacsonyabb, mint szabad téren. Ennek az oka, hogy a szélsebesség közvetlenül befolyásolja a 
párolgási sebességet. Másodszor az épület ellenállást jelent a felhő terjedésének útjában. 
Épületen belül használható a konzervatív 0,1 m/s szélsebesség. A csökkentő tényező 
megállapítása S. R. Porter Risk mitigationin land use planning: Indoor release of toxic gases 
HSE anyag alapján történt. 
 
 
Egy mérgező anyag veszélyességét a kockázatelemzés szempontjából a hatásterületen 
kialakuló koncentráció értékétől és az anyag, termék mérgező hatásától, toxicitásától függ. A 
koncentráció értékei a forrás erősség és a meteorológiai viszonyok függvényében 
határozhatók meg. A forráserősség a párolgási sebesség alapján határozható meg. A párolgási 
sebességet az anyag gőznyomása és a tócsa felszínének nagysága adja meg. A Körraktárban 
található mérgező anyagokat és a termék azon összetevőjét megvizsgálva, mely mérgező 
tulajdonsággal rendelkezik, azt találjuk, hogy az ismert gőznyomás értékek alacsonyak (lásd 
fenti táblázat). Példaképen bemutatjuk a Vydate 10 L értékeit. 
A Vydate 10 L esetében a gőznyomás értéke nem elérhető (biztonsági adatlap). Mérgező 
összetevője az oxamyl (10%). Az oxamyl gőznyomása elhanyagolható, 2,3 x 10-4 mmHg 
(2,99 x 10-7 bar) 25 Celsius fokon. Az oxamyl kristályos anyag, melyet oldatként is 
felhasználnak. 
Épületen belül történő kiáramlás esetén figyelembe véve, hogy az épület zárható, hogy az 
épület magassága 5 m és hogy a jelenlevő mérgező folyadékoknak, illetve mérgező 
összetevőknek alacsony gőznyomása van kimondható, hogy a forgatókönyv a további 
vizsgálata nem szükséges.  
A megállapítás az alacsony gőznyomás miatt érvényes a szabadban történő kiáramlásra 
is. 
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6.2.7) FORGATÓKÖNYV-7: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK,  1. NÖVÉNYVÉDŐ 
SZER RAKTÁR 

 
A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk nem adnak kellő támogatást a 
keletkező mérgező füstfelhő hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a 
különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő hatásáról az egészségre. Nincs 
érvényes, elfogadott módszer az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus 
hatásának igazolására.  
A veszélyes füst kialakulást megvizsgáltuk a CPR-15 útmutatása szerint. 
A felsorolt anyagok alapján az átlagos szerkezeti képlet a következő képen alakul:  
 
C 10,7098 H 14,3431 N 1,5377 Cl 0,0648 O 2,4871 S 1,6252 F 0,0005 Br 0,7351
 
Mivel Bmax > Bo azaz 27 > 1,9 kg/s, az égési sebességet az oxigén mennyisége korlátozza.  
 
Mérgező égés termékek 
 
A raktárban tárolt anyagok között nincsen nagyon mérgező anyag. Ebből következően el nem 
égett, mérgező anyag kibocsátásáról nem beszélhetünk. A keletkezett mérgező égéstermékek 
esetében NO2, SO2, HCl kialakulását kell figyelembe venni. 
A raktárban tárolt anyag által a bomlás során kibocsátott égés/bomlás termékek forrás 
erősségét az égési sebesség és a tárolt anyagok mennyisége határozza meg. Az átlagos 
szerkezeti képlet segítségével az egyes égéstermékek mennyisége számítható. A hasonló 
mérgezési hatás következtében a HF, HBr kibocsátást összevonjuk a HCl kibocsátással. 
 
A HCl részaránya az égéstermékben:  32% 
Az NO2 részaránya az égéstermékben:  13% 
Az SO2 részaránya az égéstermékben:  55% 
 
Az égéstermékek forrás erőssége:  
 

m = 1,14 kg/s 
 
A HCl forrás erőssége: 

1,14 * 0,32 = 0,37 kg/s 
 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 180 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 180 m (szélesség). 
Az NO2 forrás erőssége: 
 

1,14 * 0,13 = 0,15 kg/s 
 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 22 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 150 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 73 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 140 m (szélesség). 
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Az SO2 forrás erőssége: 
 

1,14 * 0,55 = 0,62 kg/s 
 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 180 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 21 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 171 m (szélesség). 
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6.2.8) FORGATÓKÖNYV-8: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK,  3. KUPOLA 
RAKTÁR 

A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk nem adnak kellő támogatást a 
keletkező mérgező füstfelhő hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a 
különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő hatásáról az egészségre. Nincs 
érvényes, elfogadott módszer az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus 
hatásának igazolására.  
A veszélyes füst kialakulást megvizsgáltuk a CPR-15 útmutatása szerint. 
A felsorolt anyagok alapján az átlagos szerkezeti képlet a következő képen alakul:  
 

C 11,41 H 14,98 N 1,39 Cl 1,15 O 2,32 S 0,19 F 0,02 Br 0,00
 
Mivel Bmax > Bo azaz 6,35 > 0,31 kg/s, az égési sebességet az oxigén mennyisége 
korlátozza.  
 
Mérgező égés termékek 
 
A raktárban tárolt anyagok között nincsen nagyon mérgező anyag. Ebből következően el nem 
égett, mérgező anyag kibocsátásáról nem beszélhetünk. A keletkezett mérgező égéstermékek 
esetében NO2, SO2, HCL kialakulását kell figyelembe venni. 
A raktárban tárolt anyag által a bomlás során kibocsátott égés/bomlás termékek forrás 
erősségét az égési sebesség és a tárolt anyagok mennyisége határozza meg. Az átlagos 
szerkezeti képlet segítségével az egyes égéstermékek mennyisége számítható. A hasonló 
mérgezési hatás következtében a HF, HBr kibocsátást összevonjuk a HCl kibocsátással. 
 
 
A HCl részaránya az égéstermékben:  55% 
Az NO2 részaránya az égéstermékben:  29% 
Az SO2 részaránya az égéstermékben:  16% 
 
Az égéstermékek forrás erőssége:  
 

m = 0,0941 kg/s 
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A HCl forrás erőssége: 
0,09 * 0,55 = 0,0519 kg/s 

 
A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 
szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  
A talajfelszín érdessége nem csak a föld felszínének tulajdonságait jellemzi, hanem a 
kiemelkedéseket, a növényzetet és az épületeket is. Az érdesség meghatározza a 
turbolencia jellemzőit a határ rétegekben. Körülbelül a valós magasság 1/10- 1/30 körüli 
értékét kapja meg.  
 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 47 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 47 m (szélesség). 
 
 
Az NO2 forrás erőssége: 
 

0,09 * 0,29 = 0,0274 kg/s 
 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 11 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 43 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 32 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 43 m (szélesség). 
 
Az SO2 forrás erőssége: 
 

0,095 * 0,16 = 0,0147 kg/s 
 
 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 41 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 41 m (szélesség). 
 
A hideg mérgező égéstermékek a tűz kezdetétől számított 30 percen belül megszűnik.  
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6.2.9) FORGATÓKÖNYV-9: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK, 2.KÉN RAKTÁR 
 
A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk nem adnak kellő támogatást a 
keletkező mérgező füstfelhő hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a 
különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő hatásáról az egészségre. Nincs 
érvényes, elfogadott módszer az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus 
hatásának igazolására.  
A veszélyes füst kialakulást megvizsgáltuk a CPR-15 útmutatása szerint. 
A felsorolt anyagok alapján az átlagos szerkezeti képlet a következő képen alakul:  
 

C 1,04 H 2,45 N 0,52 Cl 0,00 O 2,57 S 7,55 F 0,00 Br 0,00
 
Mivel Bmax > Bo azaz 26,7 > 3,39 kg/s, az égési sebességet az oxigén mennyisége 
korlátozza.  
 
Mérgező égés termékek 
 
A raktárban tárolt anyagok között nincsen nagyon mérgező anyag. Ebből következően el nem 
égett, mérgező anyag kibocsátásáról nem beszélhetünk. A keletkezett mérgező égéstermékek 
esetében NO2, SO2, HCL kialakulását kell figyelembe venni. 
A raktárban tárolt anyag által a bomlás során kibocsátott égés/bomlás termékek forrás 
erősségét az égési sebesség és a tárolt anyagok mennyisége határozza meg. Az átlagos 
szerkezeti képlet segítségével az egyes égéstermékek mennyisége számítható. A hasonló 
mérgezési hatás következtében a HF, HBr kibocsátást összevonjuk a HCl kibocsátással. 
  
 
A HCl részaránya az égéstermékben:    0% 
Az NO2 részaránya az égéstermékben:    2% 
Az SO2 részaránya az égéstermékben:  98% 
 
Az égéstermékek forrás erőssége:  
 

m = 5,4669 kg/s 
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Az NO2 forrás erőssége: 
 

5,47 * 0,02 = 0,1094 kg/s 
 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 58 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 53 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 140 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 61 m (szélesség). 
 
Az SO2 forrás erőssége: 
 

5,47 * 0,98 = 5,37 kg/s 
 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 340 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 136 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 640 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 180 m (szélesség). 
 
 

 
Az 5 perces SLOT értékhez tartozó felhő mérete, SO2, R = 640 m 
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6.2.10) A KÖRNYEZETTERHELÉSSEL JÁRÓ SÚLYOS BALESETBŐL SZÁRMAZÓ 
VESZÉLYEZTETÉS  

 
A növényvédő szerek tárolása és forgalmazása a mindenkori hatályos jogszabályok szerint 
történik. 
Növényvédő szert olyan szilárd aljzatburkolatú helyen tároljuk, ahol a talajvíz az év egyetlen 
szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, valamint ahol biztosított, hogy a tárolt anyag 
sem közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, továbbá az 
esetlegesen kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható. A raktár a túlzott felmelegedéstől 
vagy lehűléstől védett, a csapadékvíz a helyiségbe nem juthat be. A zárt raktár folyamatosan 
szellőztethető. A raktár padlózata, falai, berendezési tárgyai tisztíthatók. A tárolt növényvédő 
szer engedélyokiratában az előkészítőnek előírt védőeszközöket és az elsősegélynyújtáshoz 
szükséges felszerelést biztosítjuk 
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6.2.11) A DOMINÓHATÁSOK LEHETŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 
 

6.2.11.1) KÜLSŐ DOMINÓHATÁS 
 
A telephely körzetében nincs más működő a telephelyet (raktárakat) veszélyeztető 
dominóhatást előidéző gazdálkodó szervezet. 2.5-ben bemutatott gazdálkodó üzemek nem 
okoznak dominóhatást. 

6.2.11.2) BELSŐ DOMINÓHATÁS 
 
Különbséget kell tenni az eszkaláció és a dominóhatás között. A dominó hatás jelentése 
szerint egy üzemben történt súlyos baleset hatása érint egy másik, szomszédos létesítményt. 
Az eszkaláció jelentése szerint egy kisebb sérülés következtében kialakult esemény idővel 
súlyosabbá válik és más területekre is kiterjed a vizsgált üzemen belül más, a kiinduló 
helyzetnél veszélyesebb szituációt kialakítva. A raktár közelében nincs más veszélyes 
létesítmény ezért a továbbiakban az eszkaláció lehetőségét tárgyaljuk. Az eszkaláció 
meghatározásában az időtényező a döntő.  
A kialakult veszélyhelyzet azonnal vagy fokozatosan átterjedhet más területekre.  
 

Azonnali hatás Fokozatos hatás 
Repeszhatás Tűz továbbterjedése 

BLEVE Hosszabb ideig tartó hősugárzás 
Gőztűz Mérgező gázok terjedése 

Túlnyomás  
 
Az azonnali hatás esetében nincs idő veszélycsökkentő intézkedés meghozatalára, míg a 
fokozatosan, időben elnyúló veszélyes események esetében hozhatók intézkedések az 
eszkaláció megakadályozására. A kockázat elemzés szempontjából az időtényező határozza 
meg, hogy az eszkaláció során kialakuló eseményeket külön-külön kell kezelni, vagy együttes 
hatásukat kell vizsgálni. Az alábbi mátrixban mutatjuk be azokat a kombinációkat, ahol az 
eseményeket külön vagy együttesen kell kezelni. 
 

Eszkalációs (másodlagos) esemény 
Kezdeti 
esemény BLEVE Tűzgömb Robbanás Jet/tócsa tűz Gőztűz 

Mérgező 
anyag 

kibocsátása 

BLEVE Külön 
Nagyobb 

veszélyességi 
övezet 

Külön Külön Külön Külön 

Tűzgömb Külön 
Nagyobb 

veszélyességi 
övezet 

Külön Külön Külön Külön 

Robbanás 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási szám

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Jet/tócsa tűz Külön Külön Külön Külön ,Külön Külön 
Gőztűz Külön Külön Külön Külön Külön Külön 

Mérgező 
anyag 

kibocsátása 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Külön 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 
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A Móraagro Kft. telepén feltárt veszélyhelyzetekre a fenti mátrix alapján az alábbi 
meghatározások érvényesek.  

BLEVE-BLEVE 
 
A BLEVE kialakulását tartós tűzben állás okozza, ezért egy olyan másodlagos esemény 
kialakulásához, mely szintén BLEVE az szükséges, hogy repeszhatás vagy hősugárzás 
következtében tócsa vagy jettűz alakuljon ki. A kialakuló másodlagosan BLEVE-hez jelentős 
idő kell.  
A Móraagro Kft. telepén ez az esemény nem fordulhat elő. 
 

BLEVE-Tűzgömb 
 
Cseppfolyósított gázokat tároló nyomástartó edények repeszhatás következtében 
megsérülhetnek és tűzgömb alakulhat ki. A repeszek származhatnak előzőleg kialakult 
BLEVE-ből, mely azonban idővel előbb alakult ki. Elvileg, ha a két esemény közel egy 
időben zajlik le a két hősugárzási mező egyszerre jelenhet meg.  
A Móraagro Kft. telephelyén ez az esemény nem fordulhat elő. 
 

BLEVE-Robbanás 
 
A forgatókönyv hasonló a BLEVE-Tűzgömb forgatókönyvéhez, azzal a különbséggel, hogy a 
két esemény időben jól elkülönülten következik be.  
A Móraagro Kft. telephelyén ez az esemény nem fordulhat elő. 
 

BLEVE-Jet/Tócsa tűz 
 
A jet vagy tócsa tűz kialakulását a főleg BLEVE-ből származó repesz okozza. Figyelembe 
véve, hogy a tócsa tűz kialakulásához idő kell, amely idő alatt a 10-20 másodperces BLEVE 
hatása megszűnik, a két esemény külön kezelhető. 
A Móraagro Kft. telephelyén ez az esemény nem fordulhat elő. 
 

BLEVE-Gőztűz 
 
Kialakulása hasonló a BLEVE-Robbanás forgatókönyvéhez azzal a különbséggel, hogy nem 
alakul ki kárt okozó túlnyomás. 
A Móraagro Kft. telephelyén ez az esemény nem fordulhat elő. 
 

Tűzgömb-Minden más másodlagos esemény 
 
Hatása valamivel kisebb, mint a BLEVE esetében. A kialakuló forgatókönyvek megegyeznek 
a BLEVE esetében leírtakkal. 
A Móraagro Kft. telephelyén ez az esemény nem fordulhat elő. 
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Jet/Tócsa tűz-Minden más másodlagos esemény 
 
Ha a tűz mérete elég nagy, okozhat másodlagos eseményt, de időben elhúzódó hatása miatt 
nem alakulhat ki szinergia. A következmény analízis során tócsatűz alakulhat ki a raktárban 
(FK-1). A tócsa tüzek nem jelentenek veszélyt a lakosságra.  
 

Gőztűz-Minden más másodlagos esemény 
 
A Móraagro Kft. telephelyén ez az esemény nem fordulhat elő. 
 

Mérgezés-Minden más másodlagos esemény 
 
Mérgezés, csak a mérgező égéstermékek keletkezésekor alakulhat ki. A mérgező füst 
maximálisan 30 perces hatása alatt nem okoz másodlagos eseményt.  
 
Összefoglalóan elmondható, hogy a Móraagro Kft. telephelye esetében nem alakulhat ki 
olyan súlyos esemény, melyet nem vettünk figyelembe.  
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6.3) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 
A frekvenciák meghatározására a szakirodalomban fellelhető a közelítő módszer (pl. CPR12E 
„Red Book”, CPR15) és a pontosabb számítást lehetővé tevő hibafa módszer. A raktárok 
technológiájának egyszerűsége és a technológiai egységek szakaszos, időszakos működése 
indokolttá teszi a közelítő módszer alkalmazását. 
 
Forgatókönyvek frekvenciáinak összefoglaló táblázata Frekvencia 
Forgatókönyv-1: Raktártűz, hősugárzás, I. raktár - 
Forgatókönyv-1: Raktártűz, hősugárzás, Kupola raktár - 
Forgatókönyv-3: Mérgező, szilárd anyag szabadba kerülése, I. raktár - 
Forgatókönyv-4: Mérgező, szilárd anyag szabadba kerülése, Kupola raktár - 
Forgatókönyv-5: mérgező folyékony anyag kiszabadulása, I. raktár - 
Forgatókönyv-6: mérgező folyékony anyag kiszabadulása, Kupola raktár - 
Forgatókönyv-7: Raktártűz, mérgező égéstermék, I. raktár 8,8 x 10-4/év 
Forgatókönyv-8: Raktártűz, mérgező égéstermék, Kupola raktár 8,8 x 10-4/év 
Forgatókönyv-9: Raktártűz, mérgező égéstermék, Kén raktár 8,8 x 10-4/év 
Frekvenciák összefoglaló táblázata 
 
A telephely lehetséges veszélyesanyag-kiszabadulással járó eseményeit az HSE SRAM, HID 
Safety Report Assessment Giude, a CPR15 és az Útmutató a mennyiségi 
kockázatértékeléshez” című, a CPR18H számú Sdu Uitgevers, Den Haag 1999 ISBN 90 12 
0896 1 kiadású ajánlás 3. fejezete alapján határoztuk meg az alábbiak szerint. A tűzből el nem 
égett mérgező anyagok és mérgező égéstermékek kerülhetnek a környezetbe. A magas 
hőmérséklete miatt a felhő felemelkedik. Szabadtéri tüzek esetében a csóvaemelkedés azonnal 
végbemegy és halálesetek bekövetkezésével nem kell számolni4. A mérgező anyagok 
talajszinten jellemző koncentrációja alacsony, melynek oka a csóvaemelkedés és a levegőben 
való felhígulás. Ezért halálos hatás ebben az esetben nem várható5.  
A fentiekből következően a szállító járművek mozgásával kapcsolatos baleseteket nem vettük 
figyelembe. 
 

                                                 
4 CPR 18E (Purple Book), 4.6.4 fejezet, 4.13 oldal 
5 CPR 18E (Purple Book), 4.C.8 fejezet, 4.44 oldal 
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A figyelembe vehető külső hatások: 

• Repülőtér: A Börgöndi repülőtér Székesfehérvártól 10 km-re délre, a városhoz 
tartozó Börgönd közelében helyezkedik el. Megnyitása óta számos repülőnapnak 
és más rendezvénynek adott otthont. Az utóbbi években az Albatrosz Repülő 
Egyesület üzemeltette, így motoros- és vitorlázórepülő oktatásra, repülőgép-
tárolásra, valamint sárkányrepülésre is mód nyílt a repülőtéren. A nagy távolság 
miatt a továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

• Földrengés: A 
magyarországi 
földrengések 
általában nem 
pusztító erejűek. Ez 
annak köszönhető, 
hogy az ország távol 
fekszik a nagyobb 
törésvonalaktól. 
Kisebb erősségű 
földrengések azonban 
évente többször is 
előfordulnak, és 4,5-5-ös erősségű rengés is bekövetkezik átlagosan 10 évente, ami 
Magyarországon már nagy rengésnek számít6. A telephelyen alkalmazott 
technológia miatt veszélyes szituáció kialakulására földrengés miatt nem kell 
számítanunk. 

• Villámcsapás: A villámcsapás elleni védelmet a telephelyen kiépített szabványos, 
jogszabályilag megfelelően tervezett, kivitelezett, és időszakosan felülvizsgált 
villámvédelmi felfogó hálózat biztosítja.  

• Szélsőséges környezeti hatások: Elmondható, hogy a szélsőséges időjárási 
körülmények nem okozhatnak technológiai nehézségeket.  

• Áradás: A telephely körzetében nincsen jelentősebb vízfolyás, ezért ezt a 
lehetőséget alacsony valószínűsége miatt nem vesszük a továbbiakban figyelembe. 

• Talajsüllyedés: A beruházás a mindenkor érvényes szabályok szerint készült. 
Talajsüllyedéssel így nem számolunk. Az üzem működése alatt nem fordult elő. 

• Földcsuszamlás: A beruházás a mindenkor érvényes szabályok szerint készült. 
Földcsuszamlással így nem számolunk. Az üzem működése alatt nem fordult elő 

• Tűz vagy robbanás a szomszédos üzemben: A telephelyen kívül, annak 
környezetében veszélyes üzem nem működik.  

• Repeszhatás: A telephelyen kívül, annak környezetében veszélyes üzem nem 
működik, a repeszhatást nem kell figyelembe venni. 

• Csőtörés: A telephelyen kívül, annak környezetében veszélyes üzem nem 
működik.  

• Szabotázs. A nemzetközi szakirodalmi adatok alapján vesszük figyelembe. 
• Magas feszültségű vezeték leszakadása: A telep közelében nem húzódik magas 

feszültségű vezeték. 
• Ütközés: Felmerülhet a szállító járművek ütközésből eredő megsérülése. Mivel a 

szétszóródható növényvédő szerek nyílttéren szóródnak széjjel nem jelentenek 

                                                 
6 http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldreng%C3%A9sek_Magyarorsz%C3%A1gon 
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veszélyt. A megállapítás során figyelembe vettük, hogy az anyagok túlnyomó 
része önmagában nem veszélyesek. Legfőbb veszélyforrás a mérgező égés vagy 
bomlás termékek, melyek nyílttéren keletkeznek. A fentiekből következően a 
szállító járművek mozgásával kapcsolatos baleseteket nem vettük figyelembe.  

• A kezelői hiba: A figyelembe vehető esetek közül a technológiai utasítás be nem 
tartása játszik szerepet. Itt csak a targoncakezelők hibája játszhat szerepet, 
melyeket a forgatókönyvek esetében figyelembe vettünk.  

• Nem megfelelő kezelés: Lásd kezelői hiba. 
• Szolgáltatások kimaradása: A szolgáltatások kimaradása nem vezet veszélyes 

helyzet kialakulásához. 
 
A raktár tüzek áttekintése alapján a gyújtogatás az elsődleges ok a tüzek kialakulásában. 
Jelentősen hozzájárul a raktár tüzek kialakulásához a nyílt láng, az elektromos berendezések 
és a külső/természeti okok jelenléte is. A szándékosság továbbra is vezető ok a tüzek 
területén. Az alkalmazottak vagy a külső személyek okozta tűz oka a bosszútól más 
események álcázásáig terjed. Védelmi intézkedés lehet a külső világítás, a rendszeres, de 
változó útvonalú őrjárat, idegen beléptető rendszer telepítése. 
 

 
A raktár tüzek okai 
 
A Móraagro Kft. nem rendelkezik a telephelyre vonatkozó saját frekvencia értékekkel. Ezért 
a CPR 15 által javasolt 8,8 x 10-4/év frekvencia értéket használjuk.  
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 6.4 KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA 

6.4.1 EGYÉNI KOCKÁZAT 
 
 

 
Az összesített egyéni kockázati görbéi  
 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 
lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 
esemény/év. 
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Az összesített egyéni kockázati görbéi a környezet térképén 
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6.4.2) TÁRSADALMI KOCKÁZAT 
 
 
A társadalmi kockázatot a 219/2011 (X. 20.) sz. Korm. rendelet alapján meghatároztuk, 
melyet F-N görbe segítségével jelenítettünk meg. Az összesített egyéni kockázat 
megállapításakor a kialakított négyzetrács 100 x 100 m. A számítógépes megjelenítés ettől 
eltérő. A lakossági (populációs) mátrix észak-déli irányban (Y tengely) 20 négyzetrácsot, 
nyugat-kelet irányban (X tengely) 30 négyzetrácsot foglal magában. A négyzet rácsok 
számozása nullával kezdődik. A populációs mátrix kiterjedése így 2000 x 3000 m. A 
telephely a 10 (Y) és 14 (X) rácselemben helyezhető el. 
 
A társadalmi kockázat kiszámításakor nem csak a veszélyességi övezetben élő lakosságot, 
hanem az ott nagy számban időszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, 
bevásárlóközpontban, iskolában, szórakoztató intézményben stb.) is figyelembe kell venni. 
Minél több embert érint a halálos hatás, a társadalmi kockázat annál kevésbé elfogadható. Így 
az egyéni kockázati szintek állandó értékeivel ellentétben, a társadalmi kockázati szintet csak 
a halálos áldozatok várható számának függvényeként lehet meghatározni.  
 
A társadalmi kockázat során a környező üzemek adatait is figyelembe vettük. 
 
Az F-N görbe X-tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus 
skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített érték 1 legyen. Az F-N görbe Y-
tengelye az N vagy annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. 
E halmozott gyakoriságot logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített 
érték 10-9 1/év legyen. 
A társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható, ha F<(10-5x N-2) 1/év, ahol N>=1. 
A társadalmi kockázat feltétellel fogadható el, ha minden  

F<(10-3xN-2) 1/év, és F>(10-5xN-2) 1/év tartomány közé esik, 
ahol N>=1. Ebben az esetben a tevékenység kockázatának csökkentése érdekében a hatóság 
kötelezi az üzemeltetőt, hogy gondoskodjon olyan üzemen belüli megelőző biztonsági 
intézkedésekről (riasztás, egyéni védelem, elzárkózás stb.), amelyek a kockázat szintjét 
csökkentik. 
Nem elfogadható szintű a veszélyeztetettség, ha F>(10-3xN-2) 1/év, ahol N>=1. Ebben az 
esetben, ha a kockázat más eszközökkel nem csökkenthető, a hatóság kötelezi az üzemeltetőt 
a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. 
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A társadalmi kockázat számítása során Az Ipari Park dolgozóit nem vettük figyelembe 
és az elzárkózás mértékét 94%-ban határoztuk meg.  
 
 

 
Az összesített társadalmi kockázata  
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a telephely vonatkozásában megállapított 
társadalmi kockázat feltétellel elfogadható, mert az elfogadhatóságot megjelenítő 
egyenlőtlenség igaz állítást tartalmaz.  
 
 

6.4.3) A BESOROLÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA 
 

 
A 219/2011 (X. 20.) kormányrendelet 7.5 számú melléklet 2. pontja előírja, hogy az 
üzemeltető a biztonsági jelentésben a veszélyességi övezet minden pontjára meghatározza a 
sérülések egyéni kockázatát. Az így kialakított veszélyességi övezetet belső, középső és külső 
zónára osztja. A belső zónában a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év 
értéket, a középső zónában a sérülés egyéni kockázata 10-5 és 10-6 esemény/év között van, a 
külső zónában a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de nagyobb, 
mint 3 x 10-7 esemény/év. Annak érdekében, hogy a javaslat tétel megalapozott legyen, két 
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módszer alapján mutatjuk be a besorolási övezet meghatározását, az Egyesült Királyság 
hatósága, a Health and Safety Executive által alkalmazott módszer alapján és a probitos 
módszer alapján. 
 
 

6.4.3.1 A HSE MÓDSZER ISMERTETÉSE 

Gyúlékony anyagok 
 
A gyúlékony anyagokból származó veszélyek esetén, a biztonsági övezeten belüli zónák 
meghatározása konzervatív módon történik, vagyis a veszély alapján és nem a kockázat 
alapján. Oka a tűzből származó veszélyek kisebb kiterjedése. Abban az esetben, amikor a 
veszély kizárólag gyúlékony anyag hősugárzásából származik, a zónák meghatározása 
hősugárzásból származó dózisok alapján történik. A dózist éppen nyílttéren tartózkodó 
személy kapja, miközben éppen védelmet keres. A zónák külső határai a következők: 
 

Zóna Dózis mennyisége 
Belső 1800 

Középső 1000 
Külső 500 

 
1 dózis = 1 (kW/m2)4/3 x Idő 

 
ahol a hősugárzás értéke (kW/m2), melynek egy személy ki van téve, fel van emelve a 4/3 
kitevőre és meg van szorozva az expozíciós idővel (másodpercben).  
Feltételezhető, hogy egy átlagos személy 2,5 m/s sebességgel tud menekülni és egy külvárosi, 
kertvárosi területen a védett hely 50 m-re van a személytől. Így a figyelembe vehető 
expozíciós idő  
 

50/2,5 = 20 másodperc 
 

ami azt jelenti, hogy a zónák külső határa a következő hősugárzási értékeknek felnek meg: 
 

Zóna Dózis mennyisége Hősugárzás értéke 20 s expozíciós értékkel (kW/m2)
Belső 1800 29,2 
Középső 1000 18,8 
Külső 500 11,2 

 
A viselt ruházat esetében normális utcai viselet van figyelembe véve, elhanyagolva esetleges 
védelmi, árnyékoló szerepét, vagy meggyulladása esetén az égési sérüléseket is. A középső és 
a külső zóna 1%-s halálozási arányt jelent az átlagos és a sérülékenyebb lakosság körében is. 
A sérülékenyebb személyek közé tartoznak az idős emberek, a fogyatékosok, mozgás 
sérültek, gyerekek, stb. A belső zónában magas a halálozás valószínűsége, ami az átlagos 
lakosság körében ≥ 50%-s halálozási arányt jelent. 
 
Gőztűz esetében az alsó robbanási határ jelenti a középső zóna külső határát, míg az alsó 
robbanási határ fele jelenti a külső zóna határát. 
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A robbanás dózis értékei 
 
Az emberi test rugalmasságának köszönhetően viszonylag magas túlnyomás értékeket is kibír. 
A 600 mbar dózis érték az épületek majd nem teljes pusztulását jelenti. Emiatt az épületben 
tartózkodók között magas a halálozási arány. A 140 mbar dózis érték szerkezeti károsodást 
okoz az épületben és néhány halálos áldozatot az épületben tartózkodók között. A 70 mbar 
dózis érték nem okoz szerkezeti károsodásokat az épületekben csak az ablaküvegek törnek be. 
Nem várható halálos áldozat az érintett lakosság között. 
 

Zóna Dózis mennyisége (mbar) 
Belső 600 
Középső 140 
Külső 70 

 

Mérgező anyagok 
 
Mérgező anyagok esetében a zónák meghatározása a HSE dokumentumából származtatott 
információk figyelembevételével – kockázat alapján – történik. Ezzel elkerülhető nagy 
területek kiürítése, mivel a mérgező felhők relatív keskenyek elméletileg több kilométer 
hosszúak lehetnek. A zónák külső határai megfelelnek az egyéni kockázat értékeinek 
megfelelő veszélyes dózisok alapján a következők szerint: 
 

Zóna Dózis mennyisége 
Belső 10-5 
Középső 10-6 
Külső 3 x 10-7 

 
Látható, hogy a veszély és a kockázat alapú megközelítés esetén is azt kell feltételezni, hogy 
az érintett személyek kezdetben nyílttéren tartózkodnak. A dózisok mindig sérülést 
jelentenek. 
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A besorolási övezetek megállapításakor az alábbi forgatókönyveket vettük figyelembe 
kiinduló adatként:  

1. Forgatókönyv-7: Raktártűz mérgező égéstermék,   
Az esemény bekövetkezésének frekvenciája 8,8 x 10-4/év. A figyelembe vett 
égéstermék HCl, NO2 és SO2. Az egyéni kockázat meghatározása során a legnagyobb 
izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-6 értékű. Kijelölhető a középső és a külső zóna 
határa. 

2. Forgatókönyv-8: Raktártűz mérgező égéstermék,   
Az esemény bekövetkezésének frekvenciája 8,8 x 10-4/év. A figyelembe vett 
égéstermék HCl, NO2 és SO2. Az egyéni kockázat meghatározása során a legnagyobb 
izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-6 értékű. Kijelölhető a középső és a külső zóna 
határa 

3. Forgatókönyv-9: Raktártűz mérgező égéstermék,   
Az esemény bekövetkezésének frekvenciája 8,8 x 10-4/év. A figyelembe vett 
égéstermék HCl, NO2 és SO2. Az egyéni kockázat meghatározása során a legnagyobb 
izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-6 értékű. Kijelölhető a középső és a külső zóna 
határa 

 
 
 

Belső övezet Középső 
övezett Külső övezettForgatókönyv 

Sorszáma Leírása Azonosított 
veszély határa (m) határa (m) határa (m) 

FK-7 Mérgező füst kiáramlás Mérgező felhő - 250 420 
FK-8 Mérgező füst kiáramlás Mérgező felhő - 150 330 
FK-9 Mérgező füst kiáramlás Mérgező felhő - 50 280 

 Összesített Mérgező felhő 15 280 460 
 

Veszélyességi övezetek az HSE módszer alapján 
 
 
Javaslatunk a veszélyességi övezetek maghatározására az „HSE módszeren” alapul. 
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Veszélyességi övezetek az HSE módszer alapján 

 
 

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS 2002.01.01 UTÁN 
BEKÖVETKEZETT ÜZEMZAVAROK, BALESETEK 
A telephelyen 2002. január 1-ét követően nem történt veszélyes anyagokkal kapcsolatosan 
üzemzavar vagy baleset. 
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77))  EESSZZKKÖÖZZ  RREENNDDSSZZEERR  

7.1) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 
 
 
Havária esetére a gyülekezési pontként az épületen kívüli hely van megjelölve. Bejárat mellett 
kerítésen kívül. Vezetési pont az Iroda épület, mobiltelefon, fax, internet lehetőség biztosított, 
számítógépes kapcsolat van, valamint a működéshez szükséges dokumentumok, szabályzatok, 
tervek, térépek, helyszínrajzok. 
 

7.2) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK 
ESZKÖZRENDSZERE 

 
 
Munkaidőben, munkaidőn kívül a rádiótelefont bekapcsolt állapotban kell tartani és 
gondoskodni kell a folyamatos üzemképességről. 
 
 

7.3) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK 
ESZKÖZRENDSZERE 

 
 
Munkaidőben: az iroda épületben vezetékes telefon működik, ezen kívül a munkahelyi 
vezetők és az alkalmazottak rádiótelefonnal vannak felszerelve. 
 
Munkaidőn kívül: rádiótelefonon keresztül történik a riasztás. 
 
 

7.4) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI 
 
 
A rádiótelefonos összeköttetésen kívül tűzjelző rendszer üzemel. 
 
A tűzjelzés módja, a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók, valamint a 
környező üzemek riasztási rendje:  
 

A telepített tűzjelző készülékek jelzése a Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 
távfelügyeletére fut be, automatikus átjelzéssel  az Országos Tűzfelügyeleti Központba. 

 
Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét először észleli, haladéktalanul 
köteles:  



Biztonsági Jelentés  2020. 
 

88   
 

• a környezetét riasztani (a rendelkezésre álló figyelmet felkeltő eszközzel. Pl.: 
kolomp, tűzilárma, hangos kiabálás. Telefonon, vagy mobiltelefonon a 112 
segélykérő telefonszámon jelezni a tüzet a hivatásos tűzoltóságnak,  

• jelenteni az Ügyvezetőknek.  
 
A hivatásos tűzoltósághoz történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),  
- mi ég, milyen tűzeset vagy káreset történt,  
- mi van veszélyeztetve,  
- emberélet van-e veszélyben,  
- a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.  

A tüzet észlelő személynek törekednie kell arra, hogy a keletkezett tűzről, káresetről a lehető 
legpontosabb információkat tudja adni a tűzoltóságnak és az egyéb illetékesnek. 
 
A helyszínre érkező Ügyvezető, vagy ha az Ügyvezető nem érhető el a Raktárvezető szükség 
szerint értesíti a : 
 

• Tűzoltóságot,  Tel.: 112  
• Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletét: 

Tel.:06-22-541-670 
• Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, 

Tel.:22/310-948 
 

- Külső szervezetek tömeges sérülés esetén: 
• Országos Mentőszolgálat Tel.: 104. 
 

7.5) TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZER 
 

A telepített tűzjelző készülékek jelzése a Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 
távfelügyeletére fut be, automatikus átjelzéssel  az Országos Tűzfelügyeleti Központba. 

 

7.6) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT 
SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK 

 
 
Vezetési pont az iroda. Az internetes kapcsolatok, vezetékes telefon, mobil telefonok 
jelentenek segítséget. 
 

7.7) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK 
CSÖKKENTÉSÉT VÉGZŐ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK 

ESZKÖZEI 
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Rendszeresített egyéni védőeszközök: 
 

• egyszer használatos részecskeszűrő fél álarc 
• védőkesztyű 
• kiszóródás, esetén: 

- védőruha, overál, védőkabát 
- gumikesztyű  
- védőszemüveg 
- egészálarc. 

 
 

7.8) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK,  
ESZKÖZÖK 

 
 
A Móraagro Kft. tűzriadó tervének mellékletét képezi a létesítmény helyszínrajza, ahol fel 
vannak tüntetve a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók.  
Az oltás során az oltóvízbe kerülő anyag a telephely talajának lejtése miatt az 1. raktár előtt 
képez tócsát. A telephely udvarán 6 db esővízcsatorna szem található. Ezek lezárására 
alkalmas csatornaszem takarókat készített a Kft. a szennyezett oltóvíz csatornába kerülésének 
megakadályozására. 
 

Veszélytelenítő és mentesítő anyagok bemutatása 
 
Mindhárom raktár területén elhelyezésre került 1-1 hordó tűzvédelmi homok.  
 
Tűzoltó készülékek helye: 
 

1-es Raktár 1 Ajtó;   42 OE   1db 43A 233B   
2db 55A 233B 12 kg    

1-es Raktár 2 Ajtó;     2db 43A 233B  
1db 34A 183B ABC    

2-es Raktár; 2 OE     2db 43A 233B   
3-as Raktár; 15 OE    2db 43A 233B         
PB gázpalack tároló:   1db 43A 233B   
Iroda épület I. emelet:   1db 34B CO, 2 kg           
Iroda épület földszint:   1db 34B CO, 2 kg        
Targoncák:     1-1db Beta CO, 2 kg  

 
 
Tűzivíz rendszer: 
 
Megépítettünk egy 150 m3-es tűzivíztározót, két vízkivételi hellyel.   
Az AREX Kft. biztosítja a tűzcsapokon  (3 db tűzcsap) a szükséges oltóvíz mennyiséget.  
 
Az esetleg bekövetkező súlyos balesetek során igénybe vehető külső eszközök 
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- Külső szervezetek műszaki mentés esetén: 
• Tűzoltóság, 
• Katasztrófavédelmi egységek eszközei, felszerelései, 

 
- Külső szervezetek tömeges sérülés esetén: 

• Országos Mentőszolgálat rohamkocsijai, helikoptere. 
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88))  AA    MMÓÓRRAAAAGGRROO  KKFFTT..    

  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGIIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSII  RREENNDDSSZZEERREE  

8.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
CÉLKITŰZÉSEK 

 
A Móraagro Kft vezetősége elkötelezett híve, hogy a megfelelő vezetés, emberek és 
rendszerek alkalmazásával tudatos, fegyelmezett munkamorál kialakításával minden sérülés 
és baleset elkerülhető legyen. Alapvető szempont a megelőzés minden lehetséges eszközzel. 
Ezen célok eléréséhez a Móraagro Kft. következőkre fekteti a hangsúlyt: 
 

• elsődleges cél a súlyos balesetek megelőzése; 
• alapvető fontosságú szempontként kezeli a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos 

kérdéseket; 
• minden olyan gyakorlat bevezetését támogatja, amely elősegíti a kockázati szint 

csökkentését; 
• betartja és betartatja a jogszabályokban előírtakat, és a vállalt önkéntes normákat; 
• az oktatások színvonalának emelésével biztosítja, hogy a munkatársak ne rutinból 

végezzék munkájukat, ismerjék és vállalják a biztonság növelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket; 

• a munkatársak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak, 
figyeljenek oda a felmerülő biztonsággal kapcsolatos problémákra; 

• a bekövetkezett baleseteket és a „majdnem” baleseteket kivizsgálja, feltárja ezek okait, 
ezekről jelentést készít. 

 
Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében a társaság menedzsmentje: 
 

• Olyan rendszert alakít ki, amellyel ellenőrizhető a biztonság növelésére irányuló 
tevékenység. Az irányítási célok egyértelmű meghatározásában a vezetők személyes 
példát mutatnak. A munkatársakat szakmai rátermettségük, elhivatottságuk alapján 
gondosan választják meg, felkészítik, oktatják, ellenőrzik és rendszeresen értékelik a 
biztonsággal kapcsolatos tevékenységüket. A menedzsment rendszeresen értékeli a 
biztonsággal kapcsolatos felkészültséget mindazoknál is, akik a menedzsment nevében 
tevékenykednek, legyenek azok raktárbérlők, beszállítók, alvállalkozók. 

• A vonatkozó törvények, rendeletek, biztonsági szabályzatok, a működésére vonatkozó 
előírások betartásával, a szabványokon és részletesen kidolgozott utasításokon keresztül, 
hatékony kockázatelemző módszerek alkalmazásával a súlyos balesetek veszélyét 
folyamatosan csökkentjük. Megfelelő intézkedéseket teszünk a váratlan üzemzavari 
események, balesetek megelőzésére és csökkentésére.  

• A veszélyességgel arányos megelőző, illetve védelmi intézkedéseket határoz meg a 
vészelhárítási (súlyosbaleset-megelőzési), tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatainkban 
és az azok szerves részét képező vállalati dokumentumokban, 

• A tevékenységgel együtt járó veszélyeket rendszeresen értékeljük. A biztonsággal 
kapcsolatos tájékoztatást napra készen tartjuk.  

• Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. A normál 
technológiától eltérő nem szokványos műveletekből eredő kockázatokat megfelelően 
kezeljük. Kiemelt figyelmet fordítunk a súlyos baleseti kockázatok feltárására és azok 
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csökkentésére. A folyamatok és a személyügyi változtatásokat biztonsági szempontból is 
értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. 

• Rendszeresen mérjük és elemezzük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk 
hatásfokát. A váratlan üzemzavari eseményeket dokumentáljuk, kivizsgáljuk, a 
következtetéseket levonjuk, a munkatársainkkal ismertetjük. Ezzel – meggyőződésünk 
szerint – a biztonság színvonalát emeljük. A bekövetkezett eseményekről a hatósági 
szervezeteket is tájékoztatjuk, kikérjük véleményüket, javaslataikat, az így szerzett 
tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására 
is. A tapasztalatok és levont következtetések figyelembevételével a hasonló események 
bekövetkezésének megelőzését érhetjük el. A végrehajtó szervezetekbe beosztott 
munkatársakat felkészítettük e feladatok végrehajtására és ezeket alkalmazzuk a súlyos 
balesetek megelőzésére vagy következményeinek csökkentése érdekében. 

• A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatban alkalmazott elvek, módszerek, 
szervezési intézkedések, technikai feltételek a Belső Védelmi Tervben kerültek leírásra, 
mely a biztonsági jelentés részét képezi. 

• Biztosítjuk a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi 
erőforrásokat, megfelelő szervezeti és irányítási rendszert. 
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8.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET 
 
 
A Móraagro 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 került a feladat- és hatáskörük 
betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú 
felkészülésüket. 

 
A Móraagro Kft telepvezetője szervezi, felügyeli és ellenőrzi a munkavállalók 
munkavédelmi, a tűzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezés ének megelőzését, elhárítását 
és a védelemre való felkészítését biztosító oktatásokat, gyakorlatokat és vizsgáztatást. 
Feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérések és értékelések 
elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok dokumentálása, a 
szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek vizsgálata, 
visszaellenőrzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintő belső dokumentumok jóváhagyás el 
mi ellenőrzése, és/vagy jóváhagyása. 
A Társaság munkavállalóinak feladatait, jogait, hatásköreit és felelősségeit a munkaköri 
leírások tartalmazzák.  

 
Az elsőszámú vezető a Társaság Ügyvezetője.  
 
A Mentési Törzs tagjai: 

• Telepvezető, Mentésvezető 
• Vezetőraktáros 
• Tűzoltók parancsnoka. 

Távollétük esetén helyettesítőik 
 
Mentésvezető: 
 
A helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető, aki a riasztással és a 
veszélyelhárítással kapcsolatos tevékenységet irányítja. A helyszínre érkező vezetőjét a 
kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni, aki átveheti a mentés 
irányítását. 
Jogában áll azonban a mentésvezetői hatáskört a részletesebb technológiai ismerettel 
rendelkező alacsonyabb beosztású vezetőnél hagyni.  
 
 
Tevékenységének és intézkedési jogkörének általános meghatározása: 

• Az üzemzavar nagyságának felmérése. 
• A veszélyességi fokozat meghatározása. 
• Riasztás elrendelése a Vezetőraktáros útján  
• Gondoskodik a veszélyelhárításban résztvevők biztonságáról. 
• Meghatározza a veszélyelhárításhoz szükséges egységeket. 
• Irányítja a Mentési Törzset, amely valamennyi tevékenységet koordinálni 

köteles, különösen azokat, amelyek a külső segítség biztosítását végzik. 
• A létszám és eszköz biztosítása a Mentési Törzsben résztvevő Telepvezető 

feladata. 
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Vezetőraktáros: 
• a mentésvezető utasítására végrehajtatja a riasztást. 
• telefonon értesíti: 
• az Ügyvezetőt, 
• a Mentési Törzs tagjait, 
• a mentésvezető által még meghatározott személyeket. 
• értesíti a többi telepi dolgozót a veszélyhelyzetről és a várható 

változásokról. 
 

 
Elsősegélynyújtás rendje 
 

• Minden munkahelyen az ott munkát vállalók létszámától, a munka veszélyességétől 
függően megfelelő számú, de legalább 1 fő "KÉPZETT" elsősegélynyújtót köteles a 
munkáltató biztosítani. 

• Az Ügyvezető köteles elsősegélynyújtás céljára elsősegélyhelyet 
"ELSŐSEGÉLYHELY" feliratú táblával megjelölve biztosítani. 

• Az Ügyvezető köteles gondoskodni a szükséges (MSZ 13553-1989) elsősegélynyújtó 
felszerelésről.  

• Az elsősegélynyújtó személyek képzéséről az Ügyvezető köteles gondoskodni. 
 
A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk 
megtérítésének rendje 
 

• A Kft. Ügyvezetője a munkabiztonsági tanácsadó közreműködése mellett gondoskodik 
arról, hogy a sérelem bekövetkezését követő 15 napon belül a munkavállaló a kárigény 
bejelentő lapot megkapja. 

• A Kft. Ügyvezetőjének a benyújtott kárigényt 15 napon belül el kell bírálnia. 
• A munkavállalót a kárigény elutasításával kapcsolatban jogorvoslat lehetősége illeti meg, 

melyre figyelmét az elutasító határozatban kell felhívni. 
• Amennyiben kármegosztás alkalmazására kerül sor, azt %-osan is meg kell jelölni. 
• Kármegosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat. A kárviselés 

arányát az dönti el, hogy a dolgozó vétkes közrehatása milyen mérvű volt. 
• A Kft. felelőssége objektív, tehát a munkavállaló kártérítési igénye csak abban az esetben 

utasítható el, ha az alábbi feltételek fennállnak: 
- a Kft. működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, 
- kizárólag a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása. 
• Nem lehet szó arról, hogy a kárt a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, ha a 

Kft. az ellenőrzés során a megfelelő intézkedéseket elmulasztja vagy eltűri, hogy a 
munkavállaló a technológiai és munkavédelmi előírásokat megszegi. 
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Anyagi javak védelme:  
 
A tűz által veszélyeztetett helyekről az alábbi tárgyak biztonságba helyezéséről kell 
elsődlegesen intézkedni:  
- A munkavállalók tárgyainak mentése.  
- Számítógépek és tartozékaik mentése.  
- A raktárban elhelyezett vegyi anyagok biztonságos eltávolítása az égő terület környezetéből.  
 
Főbb veszélyforrások:  
 
A raktárcsarnokban tárolt vegyszerek, amelyeket tűz esetén a csarnoképületből lehetőség 
szerint el kell távolítani.  
 
A gázüzemű targonca a csarnokban, valamint ennek cserepalackja.  
 
A targoncát és cserepalackjait biztonságos helyre kell elhelyezni tűz esetén.  
- A raktárcsarnokban tárolt vegyszerek, amelyeket tűz esetén a csarnoképületből lehetőség 
szerint el kell távolítani.  
 

8.3) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI 
VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 
 
A védekezésben közreműködők joga, hogy megismerjék a környezetükben lévő 
veszélyforrásokat, felkészítés keretében elsajátítsák a veszélyhelyzetben irányadó magatartási 
szabályokat, továbbá joguk és kötelességük, hogy a védekezésben, mentésben 
közreműködjenek így: 
 

(f) a riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában. 
(g) a mentési és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. 
(h) a kimenekítési és létfenntartási feladatok végrehajtásában. 
(i) az elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtásában. 
(j) a helyreállítási feladatok végrehajtásában. 

 
Veszélyhelyzeti esemény eredete: 
 

(g) veszélyes (ipari) létesítmény technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási 
előírásainak megsértése (téves cselekedet, tévedés és az emberi tévedést nem javítják 
ki). 

(h) a műszaki hiba és az emberi tévedés együtt jelentkezik a kijavítás lehetősége nélkül. 
(i)  veszélyes anyagok szállítása, tárolása, átfejtése során kiszabaduló - mérgező, maró, 

irritáló, túlérzékenységet okozó, karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító, 
ökotoxikus, égést elősegítő, oxidáló, gyúlékony, robbanásveszélyes - anyagok által 
kiváltott veszélyes hatás, keletkező tűz, bekövetkező robbanás, detonáció az életet, 
egészséget tömeges mértékben és súlyosan veszélyezteti (meghibásodás, 
gondatlanság, helytelen beavatkozás). 

(j) veszélyes anyag(ok) kiszabadulása során a környezet közvetlen és súlyos szennyezése 
(műszaki hiba, gondatlanság, téves cselekedet). 
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(k) veszélyt okozó cselekedet (rendkívüli esemény). 
(l) súlyos természeti csapás (hurrikán, tornádó, földrengés, árvíz, tűzvész). 

 
A veszélyhelyzet elemzése 
 

(f) a normális üzemeltetési körülményektől, paraméterektől való minden lehetséges 
eltérés felderítése. 

(g) az eltérés okának feltárása. 
(h) az okok lehetséges következményeinek a megállapítása. 
(i) a veszélyes következményeket kiküszöbölő intézkedések meghatározása. 
(j) veszélyes anyagok raktárkészleteit és a tároló helyeit meghatározzák, intézkednek a 

biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetőség ellenőrzéséről, gondoskodnak az anyagok 
biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, 
valamint ezek hozzáférhetőségéről. 

 
A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a TVSZ-ben, 
MVSZ-ben és Belső védelmi tervben. 
 
A TŰZJELZÉS MÓDJA, A TŰZOLTÓSÁG, VALAMINT A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK 
RIASZTÁSI RENDJE 
 
Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét először észleli, haladéktalanul 
köteles:  

- a környezetét riasztani,  
- az iroda helyiségben lévő telefonon a 112 segélykérő telefonszámon jelezni a tüzet a 

hivatásos tűzoltóságnak,  
- jelenteni az Ügyvezetőnek, amennyiben a tűzeset idején az Ügyvezető nem 

tartózkodik a létesítményben, úgy az eseményről telefonon haladéktalanul értesíteni. 
 
A hivatásos tűzoltósághoz történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  
 

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),  
- mi ég, milyen tűzeset vagy káreset történt,  
- mi van veszélyeztetve,  
- emberélet van-e veszélyben,  
- a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.  

 
A tüzet észlelő személynek törekednie kell arra, hogy a keletkezett tűzről, káresetről a lehető 
legpontosabb információkat tudja adni a tűzoltóságnak és az egyéb illetékesnek.  
 
A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA  
 
Tűz esetén a létesítményt az alábbi menekülési útvonalon lehet elhagyni:  
A raktárcsarnok közlekedési útvonalán keresztül közvetlenül az udvarra.  
 
A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik 
elkerülésére. 
 
TŰZ ESETÉN A MUNKAVÁLLALÓK SZÜKSÉGES TENNIVALÓI:  
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A tűz észlelésekor – lehetőleg a jelzéssel párhuzamosan – meg kell kísérelni a tűz oltását a 
készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel, tűzcsapokkal. A hivatásos tűzoltóság helyszínre 
érkezéséig az Ügyvezető irányításával történjen a tűz oltásának megkezdése. 
Elektromos berendezések tűzeseteinél a berendezést vízzel oltani a teljeskörű áramtalanításig 
tilos! Ha az áramtalanítás nem lehetséges, úgy beavatkozni csak porraloltó készülékkel 
megengedett. 
Lehetőség szerint – amennyiben az a testi épséget nem veszélyezteti – gondoskodni kell a tűz 
által még nem érintett anyagok eltávolításáról. 
Ha a tűzoltás a dolgozók részéről sikeres volt, akkor a helyszínt változatlan állapotban kell 
hagyni a tűzvizsgálatot végző személy kiérkezéséig. 
A tűzoltóság kiérkezését követően a tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles végrehajtani, 
az általa kért felvilágosítást, tájékoztatást megadni, illetve felszólítására személyesen is 
közreműködni a tűz oltásában.  
 
A HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG 
 
A balesetek, tűzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, 
bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, 
tapasztalatait a megelőző intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. 
 
VEZETŐI FELÜGYELET 
 
A Telepvezető, Tűzvédelmi és a Munkavédelmi szakértő évenként egy alkalommal, az 
évenkénti felülvizsgálat után beszámol az Ügyvezetőnek a Társaság környezetvédelmi, 
tűzvédelmi és munkavédelmi helyzetéről, a szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki 
értékeli a tevékenységet. 
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8.4) ÜZEMVEZETÉS 
 
A Móraagro Kft. alapadatai a következők: 
 
A cég teljes neve: Móraagro Kft. 
Székhelye: Komlóska, Rákóczi út 121 
Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 112. 
Telefon: 06-70-796-5684, 06-70-516-3985 
Ügyvezető Knipf Róbert, 06-62-580-316 
Telepvezető,  
Veszélyes ipari védelmi ügyintéző  

Bakonyi Frigyes, 06-30-339-5947 

Tűzvédelmi szakértő,  
ADR biztonsági tanácsadó 

Kontler Dániel, 06-30-500-5027 

Munkavédelmi szakértő: Papp Sándor 06-70-9440 423  
Munkaegészségügyi szolgálat: Dr. Kulcsár Zsuzsanna, +36-30-927-6122   

 
 
A cég profilja növényvédő szer, vetőmag, műtrágya forgalmazása.  
 

A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelkezései, az "1993. évi XCIII. törvény a 
munkavédelemről" alapján meghatározza a társaság szervezeti és működési 
szabályzatát, a munkavédelmi irányítási rendszerét, a munkavédelemmel kapcsolatos 
feladatokat.  
Az elsőszámú vezető a Társaság Ügyvezetője, akinek feladatát és felelősségét a Tűzvédelmi 
Szabályzat, valamint a Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) a következőképpen rögzíti:  

Ügyvezető feladatai: 
 
1.    Köteles a törvényben, jogszabályokban, rendeletekben, meghatározott tűzvédelmi 

előírásokat a létesítmény, építmények, technológiai előírások megvalósításánál 
betartani, 
a veszélyhelyzetek kialakulását megfelelő intézkedéssel megakadályozni. 

2. Gondoskodik a meglévő tűzvédelmi berendezések, jelzőberendezések, felszerelések, 
tűzoltó készülékek és technikai eszközök állandó üzemképes állapotban való 
tartásáról, 
a rendszeres időszakos felülvizsgálatról. 

3. Biztosítja a lehetőséget a Tűzoltóság részére – előzetes egyeztetés alapján – a 
tűzoltás 
hatékonyságának érdekében helyismereti, tűzoltási gyakorlatok végrehajtását, 
valamint 
azokban tevékenyen közreműködik. 

4. Köteles szükség szerint, de legalább évente tűzvédelmi szemlét tartani, a Kft- hoz 
tartozó területeken. A szemlére külső, tűzvédelmi szakértőt is bevonhat. 

5. A tűzoltóság ellenőrzése alkalmával feltárt hiányosságok megszüntetésére köteles 
intézkedni, és a végrehajtást ellenőrizni. 

6. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók tűzvédelmi ismereteinek állandó szinten 
tartása érdekében évente egy alkalommal, ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani. 
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7. A tűz megelőzéséhez szükséges tárgyi feltételeket (tűzoltó készülékek, felszerelések, 
berendezések, stb.) biztosítja. 

 
 

A Telepvezető feladatai 
 

Gondoskodik az egészséges és biztonságos munkakörülmények, valamint az ehhez szükséges 
személyi, tárgyi, szervezeti és anyagi feltételek biztosításáról. 

Ennek keretében: 

 Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a rendelkezések, utasítások, szabványok, munkavédelmi 
szabályzat, továbbá a munkavédelmi utasítások betartását, azok betartatását. 

 Biztosítja a hatóságok ellenőrzései során hozott határozatok végrehajtását. 
Veszélyhelyzet esetén intézkedik a munkavégzés azonnali felfüggesztéséről. 

 Gondoskodik, hogy szállítási, raktározási, rakodási, tárolási, felújítási, karbantartási, 
beruházási munkálatok során a munkabiztonsági, munkaegészségügyi szempontok, 
előírások, rendelkezések érvényre jussanak. 

 Súlyos, halálos, tömeges baleset esetén részt vesz a helyszíni kivizsgáláson. 

 Munkabiztonsággal kapcsolatos teendőkkel és annak irányítással a munkavédelmi 
megbízottat bízza meg.  

 Szükség szerint munkabiztonsági szaktevékenység ellátására szakképesítéssel 
rendelkező munkavállalót bíz meg. 

 Gondoskodik a munkavédelmi és egészségügyi kiadások anyagi feltételeinek 
megteremtéséről és ellenőrzi a tervezett összegek rendeltetésszerű felhasználását. 

 Pénzügyi fedezetet biztosít a védőfelszerelések, védőeszközök, védőital, tisztálkodási 
szerek stb. beszerzésére, valamint a munkabalesetet szenvedett - kártérítésre jogosult 
(azt igénylő) sérültek kártalanítására.  

 A munkavédelmi feladatok meghatározásáról, a végrehajtás irányításáról és 
ellenőrzéséről. 

 A munkahely, valamint termelőeszközök rendszeres ellenőrzéséről. 

 A dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbírálásáról. 

 A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez szükséges műszaki, 
egészségügyi, szervezési, jogi intézkedések megtételéről. 

 A felügyeleti szervek ellenőrzéséhez a feltételek biztosításáról, és a feltárt 
hiányosságok megszüntetéséről. 

 Jelen szabályzatban, illetve felsőbb jogszabályokban a munkakörére meghatározott 
ismeretek elsajátításáról, és e kötelezettségének teljesítéséről. 

 A munkahelyre, termelőeszközökre, azok karbantartására, továbbá a 
munkafolyamatokra vonatkozó követelmények teljesítéséről. 

 Védőeszközök biztosításával, használatával kapcsolatos előírások betartásáról. 
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 Arról, hogy beosztott munkavállalói ismerjék a munkájukkal összefüggő 
munkavédelmi feladatokat. 

 Az irányítása alatt álló Kft-re háruló feladatokkal kapcsolatban köteles kijelölni a 
végrehajtásért felelős, függelmi hatáskörébe tartozó személyt, és gondoskodni kell 
feladat munkaköri leírásban, illetve megbízással történő szerepeltetéséről. 

 
‐ Az Ügyvezető helyettesítésével megbízott személy felelős a létesítmény tűzvédelmi 

helyzetéért, a jogszabályokban, szabványokban és jelen tűzvédelmi szabályzatban 
foglalt előírások betartásáért. 

‐ Közvetlenül, személyesen felelős a létesítmény és a telephely tűzvédelmi helyzetéért. 
‐ Biztosítja a létesítmény területén található tűzvédelmi eszközök, felszerelések, 

készülékek felülvizsgálatához, ellenőrzéséhez, cseréjéhez, pótlásához szükséges 
anyagi eszközöket. 

‐ Kiadja a létesítmény tűzvédelmi szabályzatát, folyamatosan ellenőrzi annak 
végrehajtását, a szabályzatot megsértő dolgozókkal szemben szükség esetén 
szankcionál. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat, 
valamint a munkahelyükkel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat munkába állást 
megelőzően megismerjék. 

‐ A dolgozók számára jelen tűzvédelmi szabályzatban meghatározott rendszeres 
gyakorisággal – tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember bevonásával – 
tűzvédelmi oktatást szervez. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi oktatáson megjelenjenek. 
‐ Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzéseken. 
‐ Intézkedik a tűzvédelmi hatóság vagy tűzvédelmi szolgáltató cég által megtartott 

ellenőrzéseken, bejárásokon és szemléken feltárt hiányosságok haladéktalan 
megszüntetésére.  

‐ Gondoskodik a létesítmény területén található tűzvédelmi eszközök, berendezések és 
felszerelések kötelező felülvizsgálatainak elvégeztetéséről. 

‐ Szerződést köt a tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök karbantartásával és 
felülvizsgálatával foglalkozó cégekkel. 

‐ A létesítmény tűzvédelmi helyzetére kiható minden jelentős változásról 15 nappal a 
változást megelőzően írásban tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a létesítmény tűzvédelmével kapcsolatos iratokat, 
felülvizsgálati jegyzőkönyveket külön tűzvédelmi iratgyűjtőben tárolják. 

‐ Huzamos távolléte vagy akadályoztatása esetén a tűzvédelemmel kapcsolatos 
halaszthatatlan feladatait a Vezetőraktáros látja el. 
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A Vezetőraktáros feladatai  
 
Munkáját az Telephelyvezető (Bakonyi Frigyes) irányításával, annak utasításai szerint látja el.  
 
 Ezen túlmenően: 
 
1. Köteles gondoskodni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehatásáért és 

rendszeres ellenőrzéséért. 
2. Köteles a raktárhoz tartozó területen a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi  

előírás, utasítás mindenkor végre hajtást nyerjen. 
3. Veszély esetén köteles a munkavégzés leállításáról saját hatáskörben intézkedni. 
4. Köteles tájékoztatni az Ügyvezető igazgatót azokról a gátló körülményekről, 

mulasztásokról, melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását 
akadályozzák. 

5. A tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, a megszüntetésére 
intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani. 

6. Azt a munkavállalót, aki nem ismeri vagy, nem tartja be a tűzvédelmi előírásokat, 
köteles a további munkavégzéstől eltiltani. 

7. A Kft. területén a beruházással kapcsolatos eljárások során a tűzvédelmi 
követelmények érvényesítéséről, illetve végrehajtásáról gondoskodni. 

8. Kiadja és ellenőrzi, a Kft. területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi 
engedélyt és annak végrehajtását (hegesztés, melegítés, olvasztás stb.). 

9. Gondoskodik a területén szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök 
üzemképességéről, felülvizsgálatáról. 
 

 
 
A munkavállalók feladatai  

1. Minden munkavállaló köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, 
a  
tűzeseteket megelőzni. 

2. A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen a biztonságos munkavégzésre 
alkalmas állapotban megjelenni. 

3. Munkakörének betöltéséhez előírt tűzvédelmi oktatáson, és a szükséges a tűzvédelmi 
szakvizsgán részt venni. 

4. A munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a 
dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani. 

5. A rendelkezésre bocsátott gépeket, eszközöket rendeltetésszerűen használni. 
6. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, 

közvetlenül az Ügyvezetőnek, haladéktalanul jelenteni. 
7. Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, 

amely tüzet okozhat. 
8.  A Kft. területén, valamint, a közvetlen munkahelyén a készenlétben tartott tűzoltó 

készüléket, felszereléseket, eszközöket szükség esetén használni. 
9. A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, 

ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán. 
10. A veszélyességi övezetből, helyiségből, munkavégzés során keletkezett éghető 

anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani. 
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11. A menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 
állapotban tartani. (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad) 

12. A munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul 
betartani. 

13. Minden munkavállalónak, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve 
arról tudomást szerez, köteles telefonon a tűzoltóságot, valamint a közvetlen 
munkahelyi vezetőjét értesíteni. 

 
 
 
A biztonsági irányítás szakmai támogatója a Móraagro Kft-vel szerződésben működő 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, Dr. Kulcsár Zsuzsanna üzemorvos +36 30 977 
6122.  
Az irányítási szervezet tagja vezetők és beosztottak rendelkeznek a területükhöz tartózó 
képesítéssel és képzettséggel, szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, amely megfelelő a súlyos 
baleseti veszélyekkel kapcsolatos feladataik ellátásához. Az ez irányú ismereteikről időnként 
vizsgáztatás keretében, a vezetőség meggyőződik 
A belső és külső információ rendszer megfelelően biztosítja a szervezet számára a 
jogszabályok, a műszaki előírások változásainak követését, az irányítási rendszerek 
fejlődésének nyomon követését. 
 

8.5) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 
 
A szabályzatokat minden év első felében felül kell vizsgálni, szükség szerint korszerűsíteni, 
kiegészíteni, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelően módosítani kell. A 
Móraagro Kft. szabályozottan biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a műszaki 
előírások változásainak nyomon követését. 
 
 

8.6) VÉDELMI TERVEZÉS 
 
 
A Móraagro Kft. a jogszabályokban előírtaknak megfelelően belső szabályzatokban eljárási és 
munkautasításokban határozta meg az érintett személyek – vezetők, és munkatársak feladatait, 
és hatáskörét.  
 
A növényvédő szer raktározás biztonságának növelése érdekében az érintettségek szerinti 
rendszeres képzések és információs eszközök biztosítják a szükséges ismeretek 
megszerzésének lehetőségét, illetve folyamatos szinten tartását. 

A vezetői szintre meghatározásra kerülnek a megfelelő hatáskörök, felelősségek, jogok és 
feladatok annak érdekében, hogy a biztonsággal kapcsolatos tudatosság érvényesüljön.  

Ennek módjai: 

• a biztonságot, a baleset megelőzést és a védelmet szolgáló előírások beépítése a 
társaság belső szabályzataiba és utasításaiba, 

• rendszeres alkalmassági ellenőrzések végzése, 
• jelentések, tájékoztatók készítése, 
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• a munkavállalók, alkalmazottak részére a tervszerű, rendszeresen ismétlődő oktatások 
kiterjednek, 

o a kapcsolódó belső szabályzatok, tervek és utasítások megismertetésére, 
o a kockázatok értékelésének eredményeire, 
o a veszélyhelyzetek csökkentésével összefüggő feladatok, a végrehajtás hibáiból 

adódó, az ellenőrzéseknél feltárt mulasztások meghatározására, 
o a bekövetkezett események tapasztalatainak közzétételére, 
o a tanulságok levonására. 

A módszereket, feladatokat az éves képzési és oktatási tervek tartalmazzák.  

A munkavállalók oktatás keretében kerülnek felkészítésre a munkakörük készség és jártasság 
szintjén történő ellátásához szükséges ismeretekre. Az oktatásokon való részvétel munkaköri 
kötelezettség. Minden érintett munkavállaló részt vesz az éves ismétlődő oktatásokon az 
előírásokban meghatározottak szerint. 

Az üzemeltető a felmért veszélyhelyzetek elhárításához belső védelmi tervet készített. (3. 
melléklet).  
 

 

8.6.1) BELSŐ VÉDELMI TERV OKTATÁSA 
 
A veszélyhelyzetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok szakszerű, gyors és biztonságos 
végrehajtása érdekében a veszélyhelyzeti feladatokra az érintetteket fel kell készíteni. A 
felkészítésbe a telep szervezetét is differenciált módon kell bevonni, a következők szerint: 
 

• mentési törzs, 
• a veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásába bevont üzemi dolgozók, 
• védekezésbe be nem vont üzemi dolgozók. 
 

A mentési törzs a felkészítése során tanulmányozza a belső védelmi tervet, a valószínűsített 
súlyos baleseteket, azok lehetséges következményeit, azok elhárításával kapcsolatos 
feladatokat. Fel kell továbbá készülniük a konkrét beosztásukhoz kapcsolódó veszélyhelyzeti 
feladataikra. Ennek során tanulmányozniuk kell a súlyos balesetek elhárítását érintő 
teendőket, ezek ellátásának technológiai, anyagi, technikai, személyi és más feltételeit. A 
felkészítést a Telepvezető vezeti, aki felelősséget visel minden, a BVT-ben szereplő 
felkészítés végrehajtásáért is. 
Minden felkészítést megfelelően elő kell készíteni, és a végrehajtásáról feljegyzést kell 
készíteni. A feljegyzéshez mellékelni kell a készített jegyzeteket, vázlatokat. A mentési törzs 
felkészítését be kell jegyezni a felkészítési naplóba. A felkészítés előkészítéséért a 
Telepvezető a felelős. A felkészítésnek ki kell terjednie az egyéni védőeszközök, a híradó 
eszközök használatára, és ismertetni kell a riasztás módját és eszközeit is.  A mentési törzs 
felkészítését évente egy alkalommal, az üzemi gyakorlatot megelőzően kell végrehajtani. 
A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásába bevont üzemi dolgozók a felkészítésük során 
tanulmányozzák a belső védelmi tervet, a valószínűsített súlyos baleseteket, azok lehetséges 
következményeit, és azok elhárításával kapcsolatos – a saját beosztásukat érintő- feladatokat. 
Tanulmányozniuk kell a súlyos balesetek elhárítását érintő konkrét teendőket. A felkészítést a 
raktárvezető végzi, aki felelősséget visel minden, a BVT-ben szereplő, és a rá bízott 
szervezeti egység dolgozói felkészítésének végrehajtásáért. 
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A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos minden felkészítést a felkészítési tervben 
tervezni kell. A felkészítési tervet a Telepvezető évente elkészítteti, és az Ügyvezető hagyja 
jóvá. A tervben rögzítjük a felkészítési csoportot (szervezetet), a felkészítés tárgyát, tervezett 
helyét és időpontját, és a végrehajtásáért felelős személy nevét. A tervtől való eltérést 
indokolt esetben az Ügyvezető igazgató engedélyez. 
A lefolytatott felkészítéseket az üzemi felkészítési naplóban rögzítjük. A napló tartalmazza a 
lefolytatott felkészítés csoportját (szervezetét) a felkészítés tárgyát, helyét és időpontját, és a 
végrehajtásáért felelős személy nevét. A naplóba történő bejegyzésért a felkészítést vezető 
viseli a felelősséget, akinél a felkészítéssel kapcsolatos többi írásos anyag is található. A 
felkészítéssel kapcsolatos minden okmány, írásos anyag, vázlatok stb. megőrizendők. 
 

8.6.2) A BVT GYAKOROLTATÁSA 
 
Évente kell lefolytatni olyan gyakorlatot, ahol a belső védelmi tervben megjelölt szervezetek 
valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt 
szervezetek egészét gyakoroltatjuk. 
A gyakorlatok tervét –az érintett szakmai vezetők bevonásával- a Telepvezető évente 
elkészítteti, és az Ügyvezető hagyja jóvá. A tervben rögzítjük a gyakorlat fajtáját, a gyakorlat 
tárgyát, tervezett helyét és időpontját, és a végrehajtásért felelős személy nevét. A tervtől való 
eltérést indokolt esetben az Ügyvezető igazgató engedélyezhet. 
A gyakorlatra elgondolást, levezetési tervet kell készíteni. A gyakorlatot, annak végeztével ki 
kell értékelni, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A gyakorlat elgondolása és levezetési 
terve illeszkedik a BJ-ben, BVT-ben foglaltakhoz: az ott meghatározott mentési, kárelhárítási 
feladatokat kell gyakorolni.  
 
 

8.6.3) A BVT FELÜL VIZSGÁLATA ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 
 
A belső védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, 
továbbá a BVT soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a BVT-ben foglalt 
intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja. 
Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a 
vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. 
A balesetek, kvázi-balesetek, tűzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események 
kivizsgálása, bejelentése szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, 
tapasztalatait a megelőző intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük, illetve az ilyen 
események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó 
mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok.  
 

• Figyelembe vesszük a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar 
körülményeit. 

• 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 a vállalat a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti szolgálata útján 
távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatja. 
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• A vállalat az üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, 
üzemzavarról, annak bekövetkezését vagy az arról való tudomásszerzést követő 24 
órán belül a 12. mellékletben szereplő adattartalommal a hatóság honlapján elérhető 
adatlap felhasználásával írásbeli adatszolgáltatást nyújt a hatóság területi szerve 
részére. 

• Az adatszolgáltatást a hatóság ügyeleti szolgálata útján e-mailben vagy telefaxon 
teljesíti. 

• Az üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kivizsgálásának 
lezárását követő 15 napon belül részletes jelentést küld a hatóság részére, ha a 
baleset az R. 11. mellékletben (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet) meghatározott 
feltételek közül legalább egynek megfelel. A jelentési kötelezettség független a 
hatóság területi vagy helyi szerveinek a védekezésben való részvételétől. 

• A vállalat a hatóság számára kiegészítő jelentést küld, amennyiben a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről új tény vagy körülmény jut tudomására. 

•  A vállalkozás tájékoztatást küld a hatóságnak abban az esetben is, ha a technológia, 
a berendezések, a biztonsági irányítási rendszer alkalmazásakor vagy a védekezés 
területén szerzett saját tapasztalatok, továbbá a technikai fejlődés kapcsán 
tudomására jutó ismeretek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzése, és az ellenük való védekezés rendszerének áttekintését szükségessé 
teszi. 

 
A belső védelmi terv bevezetéséhez, alkalmazásához, gyakoroltatásához, felülvizsgálatához, 
ellenőrzéséhez, napra késszé tételéhez szükséges eljárásokat az alábbiakban ismertettek 
szerint szabályozza. 
 

8.6.4) A RAKTÁRTERHELÉS OPTIMALIZÁLÁSA 
 
A mérgező füst összetételének és hatásterületének megállapítása során jelentős tartalékok 
vannak beépítve, melyek lehetővé teszik a Móraagro Kft. raktárainak rugalmas üzemeltetését 
a megállapított határok között. Az optimalizálást lehetővé teszi az a tény, hogy az egyes 
raktárak összeg képletének megállapítása során minden adott termék esetében a várható 
maximális mennyiséget vettünk figyelembe.  
Az optimalizálás szempontja: A C, H elemek esetében a minimális terhelésre kell vállalást 
tenni az N, S és a halogének (Br, Cl, F) jelenlétének függvényében. Amennyiben a szén és 
hidrogén aránya az N, S és heteroatomokhoz képest nem éri el a bemutatott értéket, akkor a 
kockázat elemzést újból el kell készíteni.  
A Móraagro Kft. raktárainak biztonságos üzemeltetése érdekében a raktárakban tárolt 
termékek mennyiségének folyamatos nyomon követése kidolgozásra kerül, mely a vezetési 
rendszer része. A nyomon követés során bemutatásra kerülnek a raktárak elemenkénti (S, N, 
halogének, O, C, H) terhelése. Amennyiben bármely érték meghaladja a vállalási szintet jelzi 
azt. A bemutatott elemenkénti terhelés alapján ellenőrzésre kerül szén és hidrogén aránya az 
N, S és heteroatomokhoz képest és összehasonlításra kerül az aktuálisan megállapított 
optimális szinttel. Amennyiben a szén és hidrogén aránya az N, S és heteroatomokhoz képest 
nem éri el a bemutatott értéket, akkor a nyomon követés jelzést ad. Ebben az esetben a 
kockázat elemzést újból el kell készíteni és meg kell állapítani az új vállalási értékeket. A 
nyomon követést minden hónap első hetében kell elvégezni. A kapott eredményt elmentjük, 
valamint kinyomtatjuk és lefűzzük. 
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8.7) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 
 
A rögzített ellenőrzési módszerek elsődleges célja, hogy összevesse a meglévő helyzetet a 
normatív követelményekkel ezen belül az ellenőrzések a rendszerre, a folyamatokra és az 
állapotokra terjednek ki: 
 

Aktív monitoring 
 
A munkavédelmi szemlék legfontosabb szempontjait a Munkavédelmi és a Tűzvédelmi 
szabályzatok határozzák meg így különösen: 
 
Munkavédelmi ellenőrzések rendje 
 
A munkavédelmi feladatok teljesítésének színvonaláról évenként legalább egy alkalommal 
meg kell győződni munkavédelmi szemle keretén belül. Ez a Kft. vezetőjének, vagy az általa 
megbízott személy feladata. 

 A szemlék során a munkavédelmi előírások végrehajtásának, a munkavégzés 
biztonságtechnikai és munkaegészségügyi körülményeinek ellenőrzésén túl vizsgálni 
kell a szociális és egészségügyi előírások betartását is. Értékelni kell a korábbi 
munkavédelmi intézkedések végrehajtását is. 

 A szemle tapasztalatait, a feltárt hibákat és hiányosságokat dokumentálni kell az alábbi 
tartalommal: 

• szemle helye és időpontja, 
• az előző szemle feladatainak teljesítése, 
• a szemle során feltárt hiányosságok és megszüntetésükre tett intézkedések, 
• végrehajtás határideje és felelőse. 

 
 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat 

 
• Időszakos biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni azokat a 

termelőeszközöket, melyek gyártása hatósági engedélyhez kötött, 
munkavédelmi minősítésre kötelezett, felülvizsgálatát jogszabály vagy 
szabvány előírja. 

• Lejárt felülvizsgálati idejű vagy nem megfelelő minősítésű berendezést 
üzemeltetni tilos. 

• A felülvizsgálatnál a vonatkozó szabvány szerint jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

 

Rendkívüli ellenőrzések, alkoholszondás ellenőrzések 
Rendkívüli ellenőrzést kell tartani, ha a munkahelyen bekövetkezett állapotok miatt a Kft. 
vezetőjének megítélése alapján az szükséges, és azt elrendeli. 

Rendkívüli ellenőrzést, illetve szemlét az illetékes Munkavédelmi és Munkaügyi 
Felügyelőség elrendelhet. 
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Alkoholszondás ellenőrzést kell tartani: 
- balesetek, rendkívüli események esetén, 
- szúrópróbaszerűen, 
- ha alkoholfogyasztás gyanúja merül fel, 
- ahol a munkafolyamat veszélyessége indokolja. 

Az alkoholszondás vizsgálat eredményének vitatása esetén mind a dolgozó, mind a 
munkáltató véralkohol vizsgálatot kérhet. A vérvizsgálathoz szükséges vérvételi 
egységdobozt a munkáltató köteles biztosítani. 

 
Tűzvédelmi ellenőrzések rendje: 
 

• Ügyvezető gondoskodik a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzvédelmi 
berendezés, készülék, technikai eszköz beszerzéséről, állandó üzemképes 
állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzéséről. 

• Telepvezető részt vesz a tűzvédelmi hatóság és felügyeleti szervek bejárásain, 
ellenőrzésein, illetve szemléin. 

• Elvégezteti a Kft. dolgozóinak előzetes, időszakos tűzvédelmi oktatását. 
• Öngyulladásra hajlamos anyagokat más anyagokkal együtt tárolni szigorúan 

tilos! Az öngyulladásra hajlamos anyagoknál rendszeres ellenőrzéssel kell 
megakadályozni a veszélyes mértékű felmelegedést 

• A tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat a jogszabály által meghatározott 
időközönként ellenőriztetni kell. Az ellenőrzés végrehajtását jegyzőkönyvben 
kell rögzíteni, melyet a gazdasági vezető aláírásával igazol 

• A tűzoltó készülékekről és berendezésekről a Kft-nek nyilvántartást kell 
vezetni. A tűzoltó készülékek készenlétben tartói ellenőrzését negyed évenként 
végre kell hajtani. 

 
 
Az aktív monitoring körébe tartozik a raktárvezető napi munkahelyi ellenőrzési 
kötelezettsége, amely a szabályzatokban, a munkautasításokban, illetve a munkaköri 
leírásokban kerültek rögzítésre. 
 
Az aktív monitoring körébe tartózóan a Kft. elvégeztette és folyamatosan figyelemmel kíséri - 
a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 54§ (2) bekezdésében előírt - munkahelyi 
kockázatok értékelését, amelyet a törvényben meghatározottak szerint határidőre teljesített. 

 
 
 

 
 

 


