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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

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.   

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: 
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•    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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1.1 Üzemadatok, információk 
 
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. 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.  
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1.2) A raktár bázis 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 0,01 2,25 

   

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása 

Ʃqn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

0,27 0,01 1, 12 

 

A Móraagro Kft. székesfehérvári raktára felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem. 
 

1.3) 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. 
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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 elemzés részét képezi. 

• Biztosítjuk a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi 
erőforrásokat, megfelelő szervezeti és irányítási rendszert. 
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2) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK 
2.1) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenysége 
 

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. 

 
2.2) A  veszélyes  anyagok  tulajdonságai,  veszélyességi osztályuk  és  a  súlyos baleset 
során kialakuló károsító hatásuk 
 

2.2.1) Veszélyes anyag raktár 
 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 1. számú melléklete foglalkozik a veszélyes ipari üzem 
azonosításával. A mérgező anyagok összegzésénél figyelembe vettük az OKF állásfoglalásait. 

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. 
 

2.2.2) 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. 

 

2.2.3) 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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2.2.4) 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. 

A raktárban tűzrendészeti, megelőzési céllal automata tűzjelző berendezés van beépítve. 

 

2.3)  A  lehetséges  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  kialakulása,  a 
károsító hatások lehetséges területi eloszlása 
 

2.3.1) Raktártűz, hősugárzás 
 

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. 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 hőmennyisége 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 
A nyílt téri hősugárzása esetében az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy 
a veszélyes hősugárzás értéke a telepen belül marad. 
 

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.  
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(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 telephely határán 
kívül.  

(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. 

(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. 

 

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 jelentéktelenek nincs 
szükség további elemzésre. Ha a következmények jelentősek egy sor súlyos baleset 
meghatározására és 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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2.3.2)Forgatókönyvek 
 

Az 1 és 2. forgatókönyv leírása: 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. 

A hősugárzás szempontjából fizikai paraméterei alapján a lakkbenzin a legveszélyesebb. 

Az I. raktárban a lakkbenzin nyílt téri hősugárzása esetében az épület árnyékoló hatását is 
figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a telephelyen belül marad. 

A Kupola raktárban a xilol nyílt téri hősugárzása esetében az épület árnyékoló hatását is 
figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a telephelyen belül marad. 

 

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

A 3.és 4. forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a mérgező szilárd 
anyagokat tartalmazó csomagolások megsérülése. A finom porszemcsék felhőt alkothatnak és 
a szél vagy a légmozgás elszállíthatja. 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 telephely határán kívül. A 
mérgező anyag esetében vizsgálni kell a mérgező porok terjedését. 

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 tárolt anyagok között nincs 
olyan amelyik a feltételeknek megfelel, ezért a     I. raktár esetében nem vizsgáljuk a mérgező 
porok terjedést. 

A granulátumok, kristályok, nedves porok nem jelentenek veszélyt a telephely határán kívül. 

A kockázat elemzés során ezeket a forgatókönyveket a továbbiakban nem vesszük 
figyelembe. 

A 5. és 6. forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban a 
folyékony, mérgező anyagokat tartalmazó tároló elemek sérülése. A sérülésekor kialakuló 
tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával lehet számolni.  

Épületen belül történő kiáramlás esetén figyelembe véve, hogy az épület zárható, hogy az 
épület magassága több mint 4,5 m és hogy a szernek alacsony gőznyomása van kimondható, 
hogy a forgatókönyvek a további vizsgálata nem szükséges. A megállapítás az alacsony 
gőznyomás miatt érvényes a szabadban történő kiáramlásra is. 

A 7. 8. és 9. forgatókönyv leírása: 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. 
Cél a mérgező felhő méretének meghatározása.  
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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. 

Az 1. raktár estében: 
A HCl részaránya az égéstermékben:  30% 

Az NO2 részaránya az égéstermékben:  13% 

Az SO2 részaránya az égéstermékben:  57% 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 190 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 190 m (szélesség). 

 

 

 
Az 5 perces SLOT értékhez tartozó felhő mérete, HCl, R = 80 m 
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A 2. raktár estében: 
A HCl részaránya az égéstermékben:    0% 

Az NO2 részaránya az égéstermékben:    2% 

Az SO2 részaránya az égéstermékben:  98% 

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 
 

A kupola raktár esetében: 
 

A HCl részaránya az égéstermékben:  55% 

Az NO2 részaránya az égéstermékben:  29% 

Az SO2 részaránya az égéstermékben:  16% 

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). 

 

 



 

 

15 

 

 
Az 5 perces SLOT értékhez tartozó felhő mérete, HCl, R = 23,5 m 
 

 

2.4) Vészhelyzeti tevékenység, az elhárításban érdekelt felelős személyek 
 

Az elsőszámú vezető a Társaság Ügyvezetője. 

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.  

 

 

A Mentési Törzs tagjai: 

• Telepvezető, Mentésvezető 
• Vezetőraktáros 
• Tűzoltók parancsnoka. 
• Távollétük esetén helyettesítőik. 
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Telepvezető: 

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. 

 

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. 
 

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. 

 


