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0. Előzmények 

A FLAGA Hungária Kft. – az újudvari telephelyére vonatkozóan – veszélyes tevékenységét a 

37000/1982-4/2016.ált határozatban kiadott, a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó 

katasztrófavédelmi engedély birtokában végzi. 

 

2018. október 04-én a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső védelmi terv 

gyakorlat hatósági ellenőrzést tartott a FLAGA Kft. Újudvari telephelyén, amelynek során a 

hatóság a biztonsági dokumentumokban hiányosságokat talált. A 37000/1649-2/2018 ált számú 

jegyzőkönyvben a hatóság a gyakorlatot megfeleltnek minősítette, az üzemeltető nyilatkozott, 

hogy az üzem Biztosági jelentését, valamint Belső védelmi tervét 2019. 1. negyedévében 

módosítja. 

 

A fentiek alapján összeállított és egységes szerkezetbe foglalt, jelentős változásokat nem 

tartalmazó Biztonsági jelentés és Belső védelmi terv a 219/2011.  (X.20.) Korm. rendelet 3. 

mellékletében előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészült, azt 2019. 

március 1-én a FLAGA Hungária Kft. a Hatóság részére benyújtotta. 

 

A benyújtott, majd hiánypótlás keretében kiegészített Biztonsági jelentést a Hatóság 

megvizsgálta és 37000/434-9/2019. sz. határozatában engedélyezte a veszélyes tevékenység 

folytatását. 

 

A 219/2011.  (X.20.) Korm. rendelet módosítása okán a Hatóság 2021. december 31.-i 

határidővel írta elő a jogszabályi módosítások átvezetését, így a tárgyi felülvizsgált Biztonsági 

jelentés a 219/2011.  (X.20.) Korm. rendelet 3. mellékletében előírt tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően elkészített, a változásokat tartalmazó dokumentum.  
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1. Súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzések és elvek 

A Társaság kiépítette minőségirányítási rendszerét. A minőségi céljainak eléréséhez MSZ EN 

ISO 9001:2015 szabványt vezették be, míg biztonsági céljaik eléréséhez eleget tesznek a 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet Biztonsági Irányítási Rendszerre (BIR) vonatkozó 

követelményeinek, amelyek alkalmazása minden, a cég alkalmazásában lévő munkatársra 

kötelező érvényű. 

A telephelyek biztonsági szintjének növelése érdekében rendszeres felülvizsgálatok kerülnek 

megtartásra, amellyel csökkenthetőek a súlyos balesetekkel kapcsolatos kockázatokat. 

1.1 Szervezet és személyzet 

A FLAGA Hungária Kft. szervezeti felépítését és személyzetével kapcsolatos követelményeket 

a Minőség Irányítási Rendszer kézikönyve tartalmazza. Vezetőségének és az újudvari telephely 

szervezeti felépítését a 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A FLAGA Hungária Kft. szervezetének minden szintjén megjelennek a súlyos balesetek 

megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. 

Ezen személyek részére meghatározásra kerül a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges 

követelményrendszerek és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. 

 

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

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

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

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

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

1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és 

értékelése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és kezelése 

érdekében a FLAGA Hungária Kft. jelen biztonsági jelentésében elvégzett kockázatelemzése a 

fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelelően, az Európai Uniós 

elvárások alapján került alkalmazásra. Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a 

kockázat kézbentartására alkalmazandó intézkedésekkel. 

 

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

 Megalapozó elemzés  

 Veszélyfeltárás és az események bekövetkezési gyakoriságok meghatározása 

 Következményelemzés 

 Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés és értékelés 

 

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

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

Halálozás egyéni kockázata 

lakóterületen 

Értékelés 

R<10–6 esemény/év Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

R<10-5, R > 10-6 esemény/év Feltételekkel elfogadható. 

>10-5 esemény/év Nem elfogadható. 

 

2. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F<(10–5×N–2) 1/év, ahol N>=1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

F<(10–3×N–2) 1/év, és F>(10–5×N–2) 1/év 

tartomány közé esik, ahol N>=1 

Feltételekkel elfogadható. 

F>(10–3×N–2) 1/év, ahol N>=1 Nem elfogadható. 

 

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

értékelése a 6. sz. fejezetben található. 

1.3 Üzemvezetés 

Az üzemvezetéssel kapcsolatos elvárásokat az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint 

kiépített minőség irányítási rendszer, a Biztonsági irányítási rendszer és a munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

 

A katasztrófavédelmi jogszabályok végrehajtásának a telephelyen folyamatosan kell történnie. 

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

 

A súlyos ipari balesetek megelőzéséhez a FLAGA Hungária Kft. vezetésének tisztában kell 

lennie a telephelyen működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, 

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

környező területek lakossága és a környezet iránti felelősséget.  

 

A munka-, egészség- és tűzvédelmi előírások és az érvényes jogszabályok betartatásáért az 

üzemvezető a felelős (azonban az üzem dolgozói munka-, egészség- és tűzvédelemmel 

kapcsolatos személyes problémájuk esetén fordulhatnak közvetlenül a biztonsági és minőségi 

vezetőhöz). Felelőssége miatt kiemelten ügyelnie kell: 

 a személyzet munka-, egészség- és tűzvédelmi képzésére, 

 a tűzriadók, valamint a belső és külső védelmi terv gyakorlására, 

 a Biztonsági Jelentés a Belső Védelmi Terv és a Robbanásvédelmi dokumentáció folyamatos 

aktualizálására, 

 a biztonsági előírások betartására - a saját és idegen alkalmazottak esetében, 

 a különböző munkafolyamatok utasításainak betartására, ellenőrzésére, 

 a gépek, berendezések karbantartási előírásának a betartására, 

 a karbantartás biztonsági előírásainak betartására, 

 a biztonsági berendezések, eszközök karbantartására, 

 a szabályzatok, utasítások nyilvántartásának naprakész vezetésére, 

 a vagyonvédelem biztosítására. 

1.4 Változások kezelése 

A változtatások és egyéb megvalósított intézkedések, fejlesztések esetén a rendszer 

felülvizsgálatra kerül a releváns jogszabályok, illetve a bevezetett Minőség Irányítási Rendszer 
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előírásainak megfelelően. A felülvizsgálatot a módosítás, illetve új technológia bevezetése előtt 

és jelentős kockázat azonosításakor, az egészség és biztonság folyamatos javítása érdekében 

időben elvégzik.  

 

A biztonsági jelentést soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: 

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

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

módosítási engedélyhez kötött, 

 a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik, 

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

fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a veszélyazonosításban vagy a 

hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak, 

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

változtatni szükséges, 

 súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén.  

 

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

határozni a berendezés/technológia iparbiztonsági szempontból elfogadható működési 

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

szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Irányelvek, szabályozások előkészítését, 

bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. 

1.5 Védelmi tervezés 

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

felismerje a veszélyhelyzetek bekövetkezésének lehetőségét, és amelyekkel ezekre reagálni tud, 

valamint amelyekkel az ezek során bekövetkezhető környezeti, valamint minőségi hatások 

megelőzhetőek. 

 

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

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

folyamatok ellenőrzött körülmények között legyenek végrehajthatók. 

 

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

betartásával minimálisra csökkenthető a veszélyhelyzetek előfordulásának valószínűsége. 

Ebben az értelemben az irányítási rendszer hatékony működtetése a veszélyhelyzetek 

megelőzésének legfontosabb eszköze. 

 

Az elhárítási tervekben foglaltak biztosítják, hogy 

 az illetékes személyek riasztása haladéktalanul megtörténjék; 

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

megtörténjen. 

Az egyes vészhelyzeti eljárásokat az oktatásokon túlmenően gyakorlatok keretében is 

megismertetik a munkatársakkal és az érintett alvállalkozókkal. Ennek érdekében évente Belső 

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

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

feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. A gyakorlatok során talált 

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

határidők kijelölésével. 
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1.6 Belső audit és vezetőségi átvizsgálás 

A Minőség Irányítási Rendszert rendszeresen évente belső auditoknak vetik alá. A belső és 

külső auditok során talált észrevételeket, nem megfelelősségeket, feljegyzéseket folyamatosan 

kiértékelik, és a kijavításukra intézkedéseket hoznak, felelősök és határidők kijelölésével. 

A Biztonsági irányítási rendszer működését az évente megtartott Belső védelmi terv 

gyakorlatokon is ellenőrzik. A gyakorlatokat minden alkalommal kiértékelik, és az 

észrevételeket, problémákat kijavítják.  
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2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetének 

bemutatása 

A FLAGA Hungária Kft. újudvari telephely környezetének területrendezési jellemzőit, a 

leginkább látogatott intézményeket, a potenciálisan érintett közműveket, valamint az üzem 

környezetében működő gazdálkodó szervezeteket az alábbiakban mutatjuk be. 

2.1 Az üzem környezetének, településrendezési elemeinek bemutatása 

2.1.1 A lakóterületek jellemzése 

Újudvar a Nyugat-Dunántúli régióban, Zala megyében, a Nagykanizsai járáson belül 

helyezkedik el Budapesttől 218 km távolságra. A 16,30 km² területű községben 932 fő él. [KSH 

2018. január 1] 

 

A FLAGA Hungária Kft. üzeme Újudvar belterületén a község központjától észak-nyugatra 

található. A telephely drótkerítéssel teljesen körülzárt. 

 

A telephelyhez legközelebb eső lakott épület DK-i irányban 150 méternyire található. A 

környező lakott területek beépítettségére jellemző az 1-2 emeletes kertes, családiház-forma. A 

telephely közvetlen szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók.  

 

 
A töltőüzem és környezete 

 

Az üzemet kiszolgáló iparvágány az É-D irányban 120-140 m távolságra lévő Nagykanizsa-

Szombathely fővonalról ágazik le. A fővonal az üzem kerítésének nyugati határával közel 

párhuzamos. A vasútvonalon túl szántóföld, ill. az üzem kerítésétől 290 méterre Újudvar vasúti 

megálló található. Az üzem K-i oldalán, attól 40 méterre a Nagykanizsa-Pacsa összekötő út 

(7527), folytatásában szántóföld található. 

 

Az üzem minden irányban drótfonatos kerítéssel van körbevéve. 
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2.1.2 A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények 

A telephelyhez, mint veszélyes ipari létesítményhez legközelebb található, tömegek vonzására 

alkalmas létesítmények és intézmények az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

3. sz. táblázat 

Intézmények, létesítmények, lakóépületek Telephelytől mért távolság [m] 

Újudvari vasútállomás 290 

Havasi Boldogasszony Templom 700 

Újudvari Községi Könyvtár (Fő utca 59.) 750 

Újudvar Fiókposta (Ország út 20.) 750 

Móra Ferenc Óvoda (Ország út 33.) 800 

Egészségügyi Központ (Petőfi Sándor utca 2.) 730 

Gyógyszertár (Petőfi Sándor utca 2.) 730 

Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal (Petőfi Sándor utca 2.) 730 

Napsugár Vendégház 1004 

Hubertus Vendégház 1015 

Farkas Vendégház 916 

Marton Pince 1300 

Kék Cápa Söröző 1200 

Nagy forgalmú, tömegeket befogadó intézmények csak a község központjában találhatók. A 

FLAGA Hungária Kft. telephelyének környezetében mezőgazdasági területek és vasútvonal 

található meg főként.  

2.1.3 Különleges természeti értékek 

A túlnyomórészt beépítetlen, mezőgazdasági területtel körülvett környezet nem képvisel 

különleges turisztikai nevezetességgel bíró természeti értéket, műemléki nevezetességektől 

mentes.  

 

g  
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A FLAGA Hungária Kft. újudvari telephelyének közelében található természeti értékek 

 

A fentiekre hivatkozva a FLAGA Hungária Kft. telephelye nem érint közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területet.  

2.1.4 Súlyos baleset által potenciálisan érintett közművek 

A súlyos ipari baleset által érintett közművek felsorolása: 

 A telephelytől mintegy 120 m távolságban húzódik a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal. 

A vonal vonatforgalma hétköznaponként és hétvégente is kb. 11 vonat/nap. 

 Keleti oldalon 40 méterre lévő Nagykanizsa-Pacsa irányú közepes forgalmú közút. 

2.1.5 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében működő gazdálkodó 

szervezetek 

A településen található gazdálkodó szervezetek jegyzékét az alábbi táblázatban közöljük: 

4. sz. táblázat 

Cég neve Tevékenysége Érintett telephely címe 

DH Kő Bt. 
Kőmegmunkálás, síremlék 

készítés-karbantartás. 
8778 Újudvar, Fő utca 56. 

Föld-Ász Bt. Zöldterület-kezelés 
8778 Újudvar, Ország út 

116/3. fszt. 3. 

Friedrich&Timi Útépítő és 

Szolgáltató Kft. 
Út, autópálya építése 

8778 Újudvar, Ország utca 

108. 

Frigoeger Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Ipari gép, berendezés javítása 

8778 Újudvar, Dózsa György 

utca 16. 

Gurda Erdőbirtokossági 

Társulat 
Fakitermelés 8778 Újudvar, Ország u. 7. 

KANIZSA GASTRO-DRINK 

Kft. 
Ital nagykereskedelme 8778 Újudvar, Fő út 17. 

Képkocka Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. 

Film-, video-, televízióműsor-

gyártás 

8778 Újudvar, Morgánypuszta 

9. 

KORÉP KONSTRUKT 

Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Lakó- és nem lakó épületek 

építése 

8778 Újudvar, Kámáncspuszta 

43. 

LÉRÁNT MATRAC Kft. Ágybetét gyártása 8778 Újudvar, 08/17. hrsz. 

Medio 2000 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Vegyestermékkörű 

nagykereskedelem 
8778 Újudvar, 035/2 hrsz. 

PINOCHIO '2001 Bt. 
Épületasztalos-ipari termék 

gyártása 
8778 Újudvar, Dózsa u. 6/a. 

PROFILLER Bt. 
Személygépjármű-, 

könnyűgépjármű kereskedelem 
8778 Újudvar, Petőfi utca 24. 

S.K. Primopack Kft. Közúti áruszállítás 8778 Újudvar, Petőfi utca 24. 

SZER-VILL 2000 Gáztartály 

Telepítő és Karbantartó Bt. 
Egyéb épületgépészeti szerelés 8778 Újudvar, Ország út 71. 

TOMPER-AUTÓ Kft. 
Gépjárműalkatrész-

nagykereskedelem 

8778 Újudvar, Morgánypuszta 

8. 

ZUZU-VÍZ Szolgáltató Kft.  
Személygépjármű-, 

könnyűgépjármű kereskedelem 

8778 Újudvar, Petőfi Sándor 

utca 2. 

 

A FLAGA Hungária Kft. újudvari üzemének környezetében nincs olyan tevékenységet folytató 

üzem, amelynek telephelyéről nemkívánatos esemény hatása érintené a telephely normál 

működést. 
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2.2 A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők részletes 

bemutatása 

2.2.1 Lakosság elhelyezkedése 

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

alapján a telephely 1 km-es körzetében mintegy 475 fő él. A lakossági adatokat az alábbi ábra 

szemlélteti. Nagyobb felbontásban a 2. sz. mellékletben tekinthető meg. 

 

 
Lakossági adatok a töltőüzem környezetében 

2.2.2 Szomszédos gazdálkodó szervek 

A telephely tágabb környezetben a 2. sz. táblázatban feltüntetett gazdálkodó szervezetek 

találhatóak meg.  

2.2.3 Forgalmi adatok 

A FLAGA Hungária Kft. újudvari telephelye előtt húzódik az Újudvart Morgánypusztával 

összekötő út. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) 2015-

ben kiadott Az országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma című adatbázisa 

alapján az alábbi megállapításokat tesszük. 
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A 7527 - Nagykanizsa-Pacsa összekötő út C200287 szakaszán elhelyezkedő 9645. sz. 

számlálóállomás a vizsgált telephely szempontjából reprezentatív elhelyezkedésű. A 

számlálóállomás adatai alapján napi 800 jármű/nap (873 egységjármű/nap) összes forgalmi 

mérőszám jellemzi az adott útszakaszt, amely a következő arányban oszlik meg: 

 

 személygépkocsi: 547 db 

 kis tehergépkocsi: 135 db 

 egyes autóbusz: 36 db 

 csuklós autóbusz: 0 db 

 közepesen nehéz tehergépkocsi: 7 db 

 nehéz tehergépkocsi: 14 db 

 pótkocsis tehergépkocsi: 2 db 

 nyerges tehergépkocsi: 4 db 

 speciális tehergépkocsi: 0 db 

 motorkerékpár: 27 db 

 kerékpár: 27 db 

 lassú jármű: 1 db 

 

Kétpercenként kb. 1 db elhaladó gépjárművet jelent ez az adat. 

 

A telephelytől mintegy 120 m távolságban húzódik a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal. A 

vonal vonatforgalma hétköznaponként és hétvégente is kb. 11 vonat/nap.  

 

2.3 A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott gazdálkodó 

szervek bemutatása 

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

tevékenységet végző külső munkavállalók (kölcsönzött munkavállalók, biztonsági szolgálat, 

takarító szolgálat) kerülnek kihagyásra a társadalmi kockázat számítása során. A 10. 

melléklethez csatolt TU-8.-02 Veszélyhelyzet elhárítása az újudvari töltőüzemben c. 

dokumentumban rögzítettek alapján ezen külső munkavállalókkal is megismertetésre kerül 

kellő mélységben a Biztonsági Jelentés és a hozzá kapcsolódó Belső védelmi terv. 

2.4 Veszélyes ipari üzem természeti környezetének bemutatása 

Az üzem természeti környezetét szántóföldek és mezők adják. A továbbiakban az üzem 

természeti környezete kerül bemutatásra. Újudvar a Zalaapáti-hát kistájhoz tartozik. 

2.4.1 Meteorológiai jellemzők 

Azon rendkívüli időjárási körülmények, amelyek épület szerkezetek épségnek 

veszélyeztetésére is képesek egyben megnövelik a veszélyes anyagok kikerülésének a 

valószínűségét is. Az ilyen módon bekövetkező káresetek azért is rendkívül veszélyesek, mert 

a védekezésre kiépített műszaki rendszerek is károsodhatnak, illetve hatástalanná válhatnak. 

Mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlatú kistáj. Évente 1900-1950 óra napsütés 

várható. A hőmérséklet évi és nyári félévi átlaga É-on alacsonyabb, mint D-en (É-on: 9,5 °C és 

16,0 °C, a középső és D-i területeken: 9,8 °C és 16,5 °C). Ápr. 7-12. és okt. 18-19. között, 

mintegy 188-193 napon keresztül a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.A 

fagymentes időszak tartama 190-195 nap, kezdete ápr. 8-15. között, vége okt. 20. és 25. között 

van. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0-33,5 °C körüli, a téli minimumoké 

-17,0 és -17,5 °C. Évi 700 és 750 mm közötti csapadék a valószínű. A nyári félévben D-en 
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valamivel több mint 450 mm, É-on 420-440 mm eső várható. A hótakarós napok átlagos száma 

évi 35-40, az átlagos maximális hóvastagság 25 cm körüli. Az ariditási index értéke 0,92 és 

0,98 között változik. A kistáj uralkodó széliránya az É-i, második helyen a D-i áll. Az átlagos 

szélsebesség 2,5 m/s körüli, a hátság magasabb pontjain megközelíti a 3 m/s-ot. A magasabban 

fekvő területeken erdő- és vadgazdálkodás folyik, máshol az éghajlat az állattenyésztésnek és 

a mezőgazdasági kultúráknak kedvező.  

2.4.2 Geológiai és hidrológiai jellemzők 

Felszínalaktani jellegét a D felé fokozatosan kiszélesedő (5-12 km) lapos hát É-D-i irányú 

kibillenése és a K-Ny-i irányú haránt vetődések mentén történt lépcsőzetes lealacsonyolódása 

és feldarabolódása, K-i, Zala menti peremének völgyvállas szerkezete, az eróziós-deráziós 

völgyek sűrű hálózata, valamint a lejtők és a tetők nagyfokú erodáltsága határozza meg. Az 

átlagos relatív relief 61, a legnagyobb 169 m/km2. Legjobban a Nagykapornakig terjedő É-i 

része (átlagos relatív relief 94 m/km2) tagolt. Területének 11,6%-a középhegységi domborzatra 

emlékeztető, nagy relatív szintkülönbségű (>100 m/km2) felszínek közé tartozik, s az erősen 

(70-100 m/km2) és közepesen (50-70 m/km2) tagolt dombsági területek kiterjedése is jelentős. 

A medencealjzat lényegében megegyezik az Egerszeg-Letenyei-dombságéval, az alaphegység 

azonban egyes részeken itt jóval közelebb van a felszínhez (500-1000 m). A Principális- és az 

Alsó-Zala-völgy között É-D irányban hosszan elnyúló eróziós-deráziós dombság a Kelet-Zalai-

dombság legterjedelmesebb kistája. Felépítése lényegében azonos a szomszédos Egerszegi-

hátéval, azzal a különbséggel, hogy a pannóniai alapzatot borító barna jégkorszaki vályog 

mellett itt a lösz és a löszös üledékek elterjedése is jelentős.  

 

É-i felét mellékpatakokon át a Zala, D-i részét a Dombó-csatorna mellékvizein át a Mura, illetve 

a Principális-csatorna és a Dráva csapolja le. A vízháztartásnak bőséges feleslege van, amely D 

felé fokozódik. A vízfolyások közül a Zalaapáti-patakról, az Esztergályi-csatornáról, a Berdai-

vízről, a Bakónaki-patakról, a Száplányosi-patakról, a Rigóc-patakról és a Márjás-patakról 

rendelkezünk vízhozam becsléssel. Az árvizek minden évszakban kialakulhatnak, a kisvizek 

ideje a nyár vége. A vízfolyások még tiszták. 2 természetes kis tava (Pacsa és Galambok 

mellett) 6,4 ha felületű. 3 halastava együtt 53 ha felszínű, legnagyobb a pogányszentpéteri (26,7 

ha). 

2.5 Természeti környezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetből adódó 

veszélyeztetettsége 

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

környezetre gyakorolt hatását a rendszer integritásának megszűnését követő gázkiáramlás 

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

az így keletkező homogén gázfázis: 

 a talajban akkumulálódni nem képes, 

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

 nem mérgező, 

 a bioszférát illetően ökotoxicitásról nem beszélhetünk.  

A cseppfolyósított szénhidrogéngázok azonban fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok, 

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

hozhatók kapcsolatba. 

2.6 Az üzem környezetének története 

Az üzem közvetlen közelében az elmúlt 5 évben jelentős változás, területi átalakítás vagy új 

üzem építése nem történt.  
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 

3.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek a biztonság szempontjából fontos 

jellemzői 

3.1.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése 

A FLAGA Hungária Kft. újudvari telephelyén cseppfolyósított szénhidrogén gáztermékek 

előállításával, tárolásával, forgalmazásával, időszakos palackvizsgálattal és tartályos PB 

gáztöltéssel foglalkozik rendeltetésszerűen. 

3.1.2 Főbb tevékenységek bemutatása és a gyártott termékek felsorolása 

Gyártási folyamat a telephelyen nem történik. Jelenleg az üzemben pébégázforgalmazással 

kapcsolatos tevékenységek közül az alábbiak folynak: 

 Vasúti tartályvagonok folyadékgáz tároló tartályokba történő lefejtése. 

 Fogyasztói kistartályok ellátását végző közúti tankautók tárolótartályból töltése, és 

tárolótartályba lefejtése. 

 Gáztárolás a tartályparkokban. 

 Tároló tartályok közötti folyadék és légnemű gáz mozgatása. 

 Palackozott pébégáz tárolása a palacktárolókban. 

 Palackvizsgálat 

 

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

gázpalackok, amelyeket az alábbiakban összegzünk (fém és/vagy kompozit szerkezetű 

nyomástartó berendezések): 

 2 kg-os PB 

 6 kg-os PB 

 11 kg-os (motorikus) PB 

 11,5 kg-os PB 

 23 kg-os PB 

 13 kg-os motorikus PB 

 11 kg-os szivattyús propán 

 4,4 kg-os propán 

 7,5 kg-os propán 

 10,5 kg-os propán 

 11 kg-os propán 

 20 kg-os propán 

 21 kg-os propán 

 25 kg-os propán 

 

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

számolunk. 

3.1.3 A dolgozók létszáma, a munkaidő és a műszakszám 

A telep területén csak az oda beosztott, illetve ellenőrzést végző, valamint a vállalat, vagy a 
telep vezetője által erre feljogosított személyek tartózkodhatnak (belépési engedély, veszélyes 
munkavégzési engedély). Idegen vállalat dolgozói (pl. más vállalat tankautójának személyzete) 
csak a műszaki vezető által meghatározott feltételek mellett, kellő kioktatás után, felügyelettel 
tevékenykedhetnek. 
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A veszélyhelyzetek megfelelő kezelése, a szükséges beavatkozások rendje, a nagyobb kár vagy 

katasztrófa megelőzése érdekében a Biztonsági Jelentés és a Belső Védelmi Terv ad segítséget.  

3.1.4 Az üzemre vonatkozó általános megállapítások, különös tekintettel a veszélyes 

anyagokra és technológiákra 

Cseppfolyósgáz tároló és töltőtelep fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, magas kockázatú 

(MK) üzem. Ezért az üzem technológiai folyamatait, az üzemeltetés műveleteit, azok 

sorrendjét, a figyelendő műszerek, a technológiai művelet előtt, közben és után végzendő 

ellenőrzéseket minden munkavállalóval megismertetik, a veszélyhelyzeti teendőket 

begyakoroltatják. Egy művelet rossz sorrendben való végzése, az ellenőrzések elmulasztása 

robbanásveszélyt idézhet elő. A propán, a propán-bután és az autógáz rendkívül tűzveszélyes 

(H220) földgázból, vagy kőolajból kinyert 2-5 szénatom számú szénhidrogéneket tartalmazó, 

nyomás alatt cseppfolyós, atmoszférikus nyomáson gáz halmazállapotú anyag. A cseppfolyós 

gáz gázként nehezebb a levegőnél, folyadékként könnyebb a víznél. Ha szabadba, légköri 

nyomású térbe kerül, azonnal elgőzölög, mivel kicsi a párolgási hője. Ha a kiömlött és 

elszivárgott gáz – amelynek nagyon kis mennyisége is a levegőben (ARH 1,5-2 gáztérfogat %) 

robbanásveszélyes – meggyullad, súlyos robbanások, tüzek keletkeznek. A propán és bután gáz 

egyáltalán nem mérgező, nagyobb mennyiségben belélegezve kis mértékben altató hatású, 

viszont, ha a levegőt kiszorítja (nehezebb a levegőnél) fulladást okozhat. 

Az üzemben bevezetett technológiai és üzemeltetési utasítások minden technológiai műveletre 

kitérnek, amelyek üzemeltetés közben előfordulhatnak. A telepen új dolgozó csak vizsga 

letétele és a műveletek állandó ellenőrzés melletti begyakorlása után végezhet önálló munkát. 

3.2 Súlyos baleset szempontjából mértékadó veszélyes létesítmények elhelyezkedése 

Az üzem helyszínrajzát a T-01-T-04 sz. térképmellékletek tartalmazzák, amely a következőket 

jeleníti meg: 

 a veszélyes anyagok elhelyezkedését és mennyiségét, 

 biztonsági berendezéseket, 

 közműveket, infrastruktúra, tüzivíz rendszer elemeit, 

 a gyülekezési pontot, 

 a vezetési rendszer elemeit. 

3.3 A jelenlévő veszélyes anyagok aktuális leltára 

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

Hungária Kft. újudvari telephelye felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzemnek minősül.  

A korábbiakban meghatározott veszélyes anyag mennyiségek nem változtak, így az üzemben 

felhasznált veszélyes anyagok közül továbbra is a propán, a pébégáz és a motorikus gáz 

mennyisége a legjelentősebb.  

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3.2. pontja értelmében az összegzést nem 

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

tartozó anyagok jelen lévő mennyisége eléri, vagy meghaladja a felső küszöbértékét. Tárgyi 

üzem esetében az 1. melléklet 2. táblázatának 1. sorában nevesített 1. vagy 2. kategóriába 

tartozó cseppfolyósított tűzveszélyes gázok (köztük az LPG) meghaladják a felső küszöbértéket 

(200 tonna).  

 

A jelenlévő maximális mennyiségek a következőképpen alakulnak: 

 2×1000 m3, 2×250 m3, valamint 2×5 m3 tartályban (összesen 1300 tonna), 
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 2 tartányos járműben a töltőhelyen (összesen 2*8 tonna),  

 3 vagonban a lefejtő helyen, 8 vagonban az ipari vágányon (3*40 tonna, valamint 8*40 

tonna), 

 palackokban a palacktároló depón (összesen maximum 18 ezer db gázpalack, azaz mintegy 

207 tonna). 

 

A telephelyen kismennyiségben – a felső küszöbérték 2 %-át el nem érő mennyiségben – egyéb 

veszélyes anyagok (gépek üzemeléséhez szükséges gázolaj, karbantartáshoz szükséges olajok) 

találhatóak a raktárban és a műhelyben. 1-1 palack mennyiségben hegesztő gázok találhatóak a 

telephelyen, valamint kis mennyiségben jelölő-spray-k. Ezen anyagok mennyisége jelzett 

rendeleti pont szerint elhanyagolható mennyiségű. 

 

Továbbá az újudvari telephelyen tárolásra kerülnek üres, tisztítatlan (vevőktől visszakerült és 

újra kihelyezésre váró) tartályok. Az egyes tartályokban nem lehet pontosan megmondani hány 

kg maradék gáz van, mert le vannak ürítve, de nincsenek gáztalanítva. Megrendelői 

adatszolgáltatás alapján visszahozott tartályonként kb. maximálisan 20-30 kg fordulhat elő.  

 

Ezen anyagok mennyisége jelzett rendeleti pont szerint elhanyagolható mennyiségű. 

 

A veszélyes anyagok és keverékek besorolása a 3. sz. melléklethez csatolt biztonsági adatlapok 

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

3.4 A veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények veszélyazonosítását megalapozó 

információk 

3.4.1 Technológiai folyamatok 

A veszélyes tevékenységekkel összefüggő technológiai folyamatok a FLAGA Hungária Kft. 

vizsgált telephelyén a rendkívül tűzveszélyes anyagok tárolásával, raktározásával és tankautó 

töltésével, valamint a beszállított anyagok lefejtésével függnek össze. A továbbiakban ezen 

tevékenységeket mutatjuk be részletesen. 

 

A technológia rajzi megjelenítése a 9. sz. melléklethez csatolt dokumentumban tekinthető meg. 

3.4.1.1 Tartályos tárolás 

3.4.1.2 Vasúti lefejtés 

3.4.1.3 Tankautó töltés 

3.4.1.4 Palacktároló 

3.4.1.5 Palackvizsgáló 

3.4.2 A technológia védelmi és jelző rendszereinek leírása 

3.4.3 Veszélyes anyagok tárolása, időszakos tárolása 

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

3.4.4 Veszélyes anyagok szállításának bemutatása a telephelyen 

A veszélyes anyagok beszállítása vasúton, míg kiszállítása közúton történhet, a 3.4.1 sz. 

fejezetben bemutatottak szerint. 
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A lefejtő és töltő technológiák csővezetékes szállítással valósulnak meg a telephely egyes 

pontjain. 

3.4.5 Veszélytelenítő és mentesítő anyagok bemutatása 

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

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

rendkívüli szennyezés esetén biztosítható legyen a szennyeződés telepen belüli lokalizálása.  

 

A nagy mennyiségben jelenlévő cseppfolyósított gáz környezetre nem veszélyes anyag, veszély 

a gáz tüzeiből és robbanásából adódhat. Ezen veszélyeztetés elhárítására az egyéni 

védőeszközöket és szaktechnikai eszközöket a 7. sz. fejezetben mutatjuk be részletesen. 
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4. A veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra 
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5. A részletes elemzéssel vizsgált, a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetőségek bemutatása 

A FLAGA Hungária Kft. újudvari telephelye elsősorban veszélyes anyag tárolási 

tevékenységet, másodsorban veszélyes anyagok lefejtését és töltését, mint technológiai 

tevékenységet végzi. 

 

Jelen Biztonsági jelentés szerkezeti felépítése az egymásra épülés elve szerint került 

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

kapcsolatos súlyos balesetek szempontjából fontos információkat, a tartályok és technológiai 

egységek funkcióit, illetve a főbb működési paraméterek a 3. fejezet tartalmazza.  

 

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

a valós viszonyokra épülő baleseti eseménysorokkal, illetve az adott technológiai 

részrendszerre és minden a részrendszerben az adott modell szempontjából fontos szereppel 

bíró elemre vonatkozóan.  
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6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való 

veszélyeztetés értékelése 

6.1 A veszélyes ipari üzem és környezetére vonatkozó elemzés elveinek és 

terjedelmének bemutatása  

A FLAGA Hungária Kft. jelen Biztonsági jelentésben alkalmazott elemzési eljárás elvei és 

terjedelme alapvetően a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti események elleni 

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

alapján kerültek figyelembevételre. 

 

Jelen Biztonsági jelentésben alkalmazott elemzési eljárás a fentieknek megfelelően az alábbi 

lépéseken keresztül került megvalósításra: 

 Megalapozó elemzés 

 Részletes technológia elemzés és az események bekövetkezési frekvenciájának 

meghatározása 

 Következményelemzés 

 Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés 

 

Megalapozó elemzés 

Megalapozó elemzés elvégzésére nemzetközileg elterjedt és széles körben elfogadott un. 

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

kiválasztási módszer kiváló tűzveszélyes, robbanásveszélyes, illetve toxikus anyagokat 

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

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

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

következményelemzést végez. Amennyiben a következmény elemzés eredménye alapján 

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

technológiai részt, mint veszélyes üzemet azonosítjuk. 

 

Amennyiben a tárolt, felhasznált, vagy előállított anyagok elsősorban környezetre veszélyesek, 

akkor a kiválasztás szintén következményelemzésre alapozottan kerül elvégzésre. Környezeti 

veszélyeztetés esetében a kiválasztási eljárás célja az üzem területén túlterjedő környezeti 

hatások vizsgálata. Amennyiben az adott anyagok más tulajdonságaik alapján egyezményes 

kiválasztási módszerekkel jobban vizsgálhatók és ez a vizsgálati mód nem jár lényeges 

következmények figyelmen kívül hagyásával, akkor környezeti hatások alapján történő 

kiválasztás nem kerül elvégzésre.  

 

Részletes technológiai elemzés és az események bekövetkezési frekvenciáinak meghatározása 

A részletes technológiai elemzési fázis keretében a veszélyes üzem technológiai és üzemeltetési 

dokumentációi alapján kerülnek átvizsgálásra a karbantartások és a normál üzemviteltől eltérő 

állapotok.  

 

Az események bekövetkezési frekvencia meghatározásához elsődleges forrásként a CPR [18] 
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alapfrekvencia értékei kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a CPR [18] nem tartalmaz az adott 

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

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

referencia adatbázisokat alkalmazunk.  

 

Következményelemzés  

Következményelemzés célja a nem kívánt súlyos balesetek bekövetkezése esetén a 

hatásterületek bemutatása. A következmények elemzése során az alábbi események kerülnek 

modellezésre és értékelésre: 

 A veszélyes folyadékok, gázok és kétfázisú halmazállapotban lévő anyagok kibocsátásának 

modellezése  

 Tócsatűz modellezés 

 Jettűz modellezése. 

 Gőztűz modellezése 

 

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

segítségével kerülnek alkalmazásra. Az adott problémára legmegfelelőbb következménymodell 

kiválasztása a rendelkezésre álló lehetőségek közül megalapozott mérnöki döntés keretében 

történik.  

 

A BREEZE HAZ egy kifejezetten ipari baleseti helyezetek modellezésére készített kijutási és 

következményelemzési szoftver csomag. A program csomag tartalmazza az EXPERT kijutási 

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

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

kezelésére is alkalmas. A program kompatibilis továbbá a MARLPLOT megjelenítő 

szoftverrel.  

 

BREEZE HAZ Diszperziós modellek  

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

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

szoftver alkalmas a gyúlékonysági koncentrációk modellezésére és a toxikus anyagok 

terjedésének modellezésére. A modellben lehetséges forrás vertikális JET, talajfelszíni 

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

a levegőnél nehezebb gázok diszperziós modellje.  

 

A modellt a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium fejlesztette az Egyesült Államok 

Energiaügyi Minisztériumának és az Egyesült Államok Légierejének Mérnöki és Szolgáltatási 

Központjának támogatásával. A modell lehetséges forrása lehet vertikális illetve horizontális 

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

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

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

modellezésére. A kibocsátó forrás kémény vagy felszíni lehet. A kibocsátás lehet pillanatszerű, 

véges, vagy folyamatos. 
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BREEZE HAZ Tűzmodellek  

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

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

hősugárzási szintek távolságát számítani Nyitott tócsatűz modellt eredetileg szintén a Gáz 

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

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

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

és cseppfolyósított gázok JET modellezésére. A modell képes az eltérő hősugárzási szintek 

távolságát meghatározni. A program számítja a JET méreteit és láng sebességet is. 

 

BEEZE HAZ Explóziós modellek 

A BREEZE HAZ Explóziós modellek között megtalálható az Egyesült Államok hadseregének 

TNT ekvivalencián alapuló modellje, az Egyesült Királyság Egészségi és Biztonsági 

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

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

 

A HGSYSTEM alapvetően a hidrogén-fluorid kikerülésével és terjedésével kapcsolatos 

gyakorlati eredmények feldolgozásának és az ebből levonható tapasztalatok terméke. A 

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

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

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

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

Unocal és a 3M. 

 

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

terjedését szimulálja. Nagyon fontos az AEROPLUME adatainak értékelésekor, hogy 

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

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

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

számított átlag koncentráció.  

 

DATAPROP modul az anyagtulajdonságok adatbázisa, mely alkalmas egyes tulajdonságok 

hőmérsékletfüggő megállapítására és keverékek tulajdonságainak megbecsülésére. 

 

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

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

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

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

jet-ről, mint tócsa kialakulásáról van szó. 

 

A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott 

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

SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkező haváriák 

következményeinek és kockázatának meghatározásához. A programban az ún. Effect Modul 

segítségével végezhetők veszélyes anyag kijutással kapcsolatos számítások, párolgás, gőz- és 
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gázhalmazállapotú terjedés számítások. A SAVE II. alkalmas különböző tüzek esetén 

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

következmények grafikus megjelenítésére, csak az egyes izovonalak leírására. Amennyiben 

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

AUTO CAD, SURFER szoftverek segítségével vizualizálhatóak. Az alkalmazott vizualizációs 

szoftverek a mérnöki és föld tudományok terén legelterjedtebben használt valid eljárások. A 

kockázat számítással kapcsolatos funkciókat a kockázat elemzés módszertani ismertetése 

keretében írjuk le. 

 

Az ALOHA 5.4.3 szoftver ipari baleseti események modellezésére készített 

következményelemzési szoftver, amelyet az EPA fejlesztett ki. 

 

Külső és belső dominóhatás vizsgálat eszkalációs hatás vizsgálat 

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

végezzük, amelyek a veszélyes üzemrész valamely nem kívánt csúcseseményének külső hatásra 

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

gyakorlatban elfogadott módon hősugárzásra, nyomáshullámra, repeszhatásra és egyéb külső 

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

 

Dominó és eszkalációs hatást kiváltó primer események: 

 tócsatűz, 

 fáklyatűz, 

 tartálytűz, 

 tartályrobbanás, 

 gőzfelhő robbanás (VCE), 

 forrásban lévő folyadék kitáguló gőzeinek robbanása (BLEVE), 

 

A dominóhatás-elemzést a korábbi fázisban elvégzett következményelemzés eredményeit 

vizsgálva végezzük. Amennyiben a dominóhatás lehetséges úgy az alapfrekvenciát a 

dominóhatás elemzés eredményével módosítani szükséges. Az elemzés során fokozottan kell 

figyelni az esetlegesen érintett vonalas létesítményekre.  

 

Kockázatelemzés 

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

Calculation Modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A program meteorológiai 

adatokat, populációs adatokat és esemény bekövetkezési valószínűségeket igényel bemenő 

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

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

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

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

(F-N görbe), mely eredmények a biztonsági elemzés végeredményének tekinthetőek. 

 

A számításokhoz felhasznált meteorológiai adatokat OMSZ adatszolgáltatás keretében 

szerezzük be, a populációs adatokat a GEOX Kft. adatszolgáltatása alapján vesszük figyelembe, 
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amely megegyezik a népesség nyilvántartó adataival. 

 

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

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

 

Kockázatértékelés 

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

Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerint értékeljük. 

 

Kockázatcsökkentő javaslat szükségessége esetén a biztonsági intézkedés kockázatokra 

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

A szisztematikus elemzési szerkezet, a következmények világos megjelenítése alapját képezi a 

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

sikeres elvégzéséhez. 

6.2 Adatgyűjtés és rendszerezés 

Az elemzés megkezdése előtt előzetesen áttekintettük a FLAGA Hungária Kft. már meglévő 

dokumentációit, ezek alapján meghatároztuk a telephelyen tárolt veszélyes anyagok minőségét, 

mennyiségét és elhelyezkedését. 

 

A megalapozó elemzés megkezdését megelőzően rendelkezésükre álltak a telephelyi 

technológiák üzemeltetési és karbantartási dokumentációi. A rendelkezésünkre álló 

dokumentumok alapján szükségessé váló további információkat adatszolgáltatás keretében a 

Társaság bocsátotta a rendelkezésünkre. 

6.3 Kiválasztási- és jelzőszámokon alapuló megalapozó elemzés 

A Biztonsági jelentés részeként mennyiségi kockázatelemzést kell készíteni, amely során nem 

szükséges az üzem összes létesítményének kockázatát értékelni. Azonban fontos figyelembe 

venni mindazokat a létesítményeket, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az üzem által 

jelentett kockázathoz. Ezért kidolgoztak egy kiválasztási, ún. holland módszert, amelyhez a 

létesítmény(rész)ben jelenlevő anyagok mennyiségét és a technológiai körülményeket vették 

alapul, és amelynek rendeltetése annak meghatározása, hogy mely létesítményekre kell 

kiterjeszteni a mennyiségi kockázatelemzést. 

 

Az elemzés során önálló létesítményekre bontjuk fel az üzemi területet, amelyre elvégezhető a 

kiválasztás folyamata. Önállónak akkor tekinthető egy létesítmény a CPR [18] szerint, ha egy 

ott bekövetkező konténment sérüléssel járó esemény nem vezet más létesítményeknél veszélyes 

anyagok számottevő kibocsátásához, azaz a két létesítmény rövid időn belül elszigetelhető 

egymástól. 
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A FLAGA Hungária Kft. technológiáját a kockázatelemzéshez az alábbi egységekre bontjuk: 

5. sz. táblázat 

Sorszám Létesítmény Megjegyzés 
Vizsgálatra 

kiválasztva?* 

1. Vasúti lefejtő 

A telep területén egyszerre 3 vagon lefejtése 

valósulhat meg, illetve az iparvágányon 8 vagon 

tartózkodhat. A lefejtőhely fölött vizes 

hűtőrendszer (vízfüggöny+sprinkler) van 

kiépítve, mely a tartály palástjának hűtését oldja 

meg. Ez a palásthűtő két percen belül teljes 

vízborítást ad a vagonokra. A lefejtő hely 

közelében gázkoncentráció érzékelő berendezés 

van elhelyezve. Lángérzékelő ügyeli az esetleges 

tűzkialakulást. 

Igen 

2. Tárolótartályok 

A gáz tárolását 2 db 1000 m3-es gömbtartály és 2 

db 250 m3-es fekvőhengeres tartály látja el. A 

tartályok közelében gázkoncentráció és 

lángérzékelő berendezés van elhelyezve. A 

tartályokon vízellátó rendszer van kiépítve 

(sprinkler) amely a tartályok palástjának hűtését 

oldja meg. 

Igen 

3. 
Tartányos autó 

töltőállomás 

A közúti töltőben 2 állás van kialakítva, a teljes 

töltési idő 30-40 perc autónként, amely során 

maximálisan 10 tonna gáz kerül betöltésre. A 

töltőhelyek fölött vízellátórendszer (vízfüggöny 

+ sprinkler) van kiépítve, mely a tartályok 

palástjának hűtését oldja meg. A töltőhely 

közelében gázkoncentráció és lángérzékelő 

berendezés van elhelyezve. 

Igen 

4. I-III. palacktároló tér  

A tárolt palackmennyiség 11,5 kg töltettömegű 

egységpalackra vonatkoztatva: 6 000 db 

palack/tároló tér.  
Igen 

 

5.a 
Járműparkoló 

A palackszállító gépjárművekre felpakolt 

konténerekben, egy időben jelenlévő palackok 

mennyisége 300 db/utánfutó nélküli jármű, 600 

db/utánfutós jármű és 130 db/kisterítő jármű. 
Nem 

5.b 
Tartányos jármű is tartózkodhat a területen (8 

tonna cseppfolyósított gázzal). 

6. Slop tartályok 
A telephelyen 2×5m3-es tartályban slop tárolása 

valósul meg. 
Nem 

* A kiválasztás részletes kifejtése az alábbiakban kerül bemutatásra. 

 

6.4 Következményelemzés 

Az alábbi táblázatban az egyes létesítményekhez tartózó csúcsesemények kerülnek 

összegzésre. A 6. sz. melléklethez csatolt riportfájlok az összes, iparbiztonsági szempontból 

elképzelhető eseményre (bekövetkezési valószínűsége>1E-09/év) vonatkozóan tartalmazzák a 

hatásterületeket. 
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6. sz. táblázat 

Szcenárió-

szám 
Létesítmény 

Csúcsesemény 

leírás 
Maximális hatásterületek (m) 

1. sz. 

szcenárió 
Vasúti lefejtő 

Vagon tartalmának 

pillanatszerű 

elvesztése 

Hőhatás 

35 kW/m2 10 kW/m2 8 kW/m2 

311,2 434,88 466,4 

Lökéshullám 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

72,5 185,1 300,4 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

198,4 15,2 

 

2. sz. 

szcenárió 

Tárolótartályok 
1000 m3-es tartály 

katasztrofális törése 

Hőhatás 

35 kW/m2 10 kW/m2 8 kW/m2 

698,76 988,21 1062 

Lökéshullám 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

211,96 541,08 878,49 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

388,27 21,27 

 

3. sz. 

szcenárió 

Tartányos 

jármű 

töltőállomás 

Tankautó 

tartalmának 

pillanatszerű 

elvesztése 

Hőhatás 

35 kW/m2 10 kW/m2 8 kW/m2 

172,4 237,6 254,2 

Robbanás 

1 bar 0,21 bar 0,1 bar 

49,6 126,6 205,5 

BLEVE 

Tűzgömb átmérő (m) Fennmaradási idő (s) 

116,0 9,0 

4. sz. 

szcenárió 

Palack 

tárolótér 
Palack BLEVE Az alábbiakban kerül kifejtésre. 

 

Konzervatív feltételezéssel élve a hősugárzásnak kitett palackok BLEVE-jét követően 

palackonként 3 db repesszel szükséges számolni. A feltételezés azért konzervatív, mert nem 

minden palack esetében keletkezik repesz, vannak olyan palackok, melyek csak felrepednek. 

Viszont figyelembe kell venni, hogy a több sorban és oszlopban, konténerben tárolt palackok 

esetében a szabad röppálya kialakulását erősen befolyásolja a konténerek meglévő szerkezete 

és a sérült vagy sértetlen palackok jelenléte. A repülő repeszek számát 2 db különböző tömegű 

repesz/palack értékkel szükséges figyelembe venni, amelyek 440 m/s kezdősebességgel max. 

215 m távolságra repülnek el. A figyelembe vett hatásterület ennek megfelelően 215 m sugarú 

körrel definiált terület. A programszámítási jelentést a 6. sz. melléklethez csatoltuk. 

7. sz. táblázat 

Felület (m2) Átmérő (m) Tömeg (kg) 
Kezdeti repülési 

szög (fok) 

Hasadási 

nyomás (Pa) 
Távolság 

0,0625 0,25 0,9 70 7x106 215,3 

0,0625 0,25 0,9 80 7x106 159,3 

0,0625 0,25 0,9 80 5x106 149,3 

0,0625 0,25 0,9 80 9x106 166,9 

0,197 0,5 1,32 30 7x106 195,8 

0,197 0,5 1,32 20 7x106 190,9 

0,197 0,5 1,32 15 7x106 184,3 

0,197 0,5 1,32 30 5x106 188,3 

0,197 0,5 1,32 30 9x106 200,9 
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Felület (m2) Átmérő (m) Tömeg (kg) 
Kezdeti repülési 

szög (fok) 

Hasadási 

nyomás (Pa) 
Távolság 

0,197 0,5 1,32 15 5x106 177,3 

0,197 0,5 1,32 20 5x106 183,7 

 

6.5 Dominóhatás vizsgálata 

6.5.1 Belső dominóhatás 

A dominó hatásvizsgálatot a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott módon hősugárzásra, 

nyomáshullámra és repeszhatásra vonatkozóan szükséges elvégezni. Az elemzés keretében 

vizsgálni szükséges, hogy a bekövetkezett elsődleges esemény okozhat-e olyan hatást, amely a 

vizsgált üzemben, vagy annak környezetében súlyos baleset kialakulásához vezethet. 

Dominóhatást kiváltani képes események: 

 

 Hősugárzás: Kritikus, dominóhatást okozni képes hő terhelésnek a több percig fennálló 35 

kW/m2-es értéket vesszük. Megállapítható ugyanakkor, hogy a telephelyen sprinkler rendszer 

üzemel, amely képes az esetlegesen veszélyeztetett tartályok, vagonok hűtésére. Sprinkler 

rendszer a palacktároló tér, illetve a tároló vágányon várakozó vagonok fölé nem került 

kialakításra. A palacktároló esetében a palack BLEVE megállapítása során már figyelembe 

vettük ezen veszélyeztetést. A várakozó vagonok esetén figyelembe szükséges még venni a 

közeli veszélyes létesítményekből származó kritikus hőterhelést, azonban ez a vagonok 

meghibásodásának alapfrekvenciájában változást nem hoz, mivel az két nagyságrenddel 

meghaladja a dominóhatást okozó eseményeket. 

 

 Lökéshullám: Kritikus, dominóhatást okozni képes robbanási lökéshullámnak a 0,21 bar-os 

értéket vesszük. Robbanás bekövetkezése esetén a szomszédos veszélyes létesítményekben 

kár keletkezik, azonban gyújtóforrás jelenlétében azokban jettűz, tűz és tócsatűz 

kialakulásával számolhatunk. 

 

 Repeszhatás: A robbanással megvalósuló baleseti események során keletkezhetnek 

repeszdarabok, amely a közelben lévő berendezések sérülését okozhatják, azonban 

gyújtóforrás jelenlétében azokban jettűz, tűz és tócsatűz kialakulásával számolhatunk. 

 

6.5.2 Külső dominóhatás 

 Repülőgép becsapódás: A telephely közvetlen környezetében repülőtér nem található. Az 

esetlegesen előforduló repülőgép szerencsétlenség szakirodalmi gyakorisága a FLAGA 

Hungária Kft. tárgyi területén 1 x 10-7 /év, amely csak kismértékben módosítja a baleseti 

események bekövetkezési valószínűségeit. 

 Földrengés: A szeizmológiai veszélyeztetettséget a vízszintes talajgyorsulás maximális 

értékével szokás definiálni. A BM OKF által rendelkezésünkre bocsátott szeizmikus 

zónatérkép alapján megállapítható, hogy a telephely a 4. zónában található. 
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Magyarország szeizmikus zónatérképe 

 

Egyébiránt a csúcseseményként bemutatott következmények súlyossága megegyeztethetőek 

egy várható földrengés során bekövetkező esemény hatásaival, így a földrengés hatására 

bekövetkező események bemutatásától eltekintünk.  

 Villámcsapás: A villámcsapás elleni védelmet a telephelyen kiépített a mindenkori műszaki 

követelményeknek megfelelően tervezett, kivitelezett és időszakosan felülvizsgált 

villámvédelmi felfogó hálózat biztosítja. 

 Szélsőséges környezeti hatások: Az épületek megfelelő méretezése és kialakítása, valamint 

a várható súlyos baleseti szcenáriók tulajdonságai alapján bármilyen szélsőséges időjárási 

körülmény (extrém fagy, extrém szél) nem vagy csak elenyészően kis valószínűséggel 

okozhat súlyos ipari balesetet. 

 Áradás: A telephely árvízmentesített területen fekszik, így a telephelyen súlyos baleseti 

esemény árvízből adódóan nem várható.  
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Magyarország árterei és védvonalai 

 

 Talajsüllyedés: A telep esetében nem jellemző, nem vesszük a továbbiakban figyelembe. 

 Földcsuszamlás: A telep esetében nem jellemző, nem vesszük a továbbiakban figyelembe. 

 Külső gazdálkodószervek által történő veszélyeztetés: A telep esetében nem jellemző, nem 

vesszük a továbbiakban figyelembe. 

 

6.6 Kockázatelemzés 

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

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

vektorgrafikus megjelenítésére is. A szoftver alkalmazhatóságát igazoló 283-30/2012/SEVESO 

BM OKF véleményt a 6. sz. melléklethez csatoltuk. 

 

A SAVE II. program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott 

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

SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkező haváriák 

következményeinek és kockázatának meghatározásához. A SAVE II. szoftver Risk Calculation 

modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A programban lehetőség van modellteret 

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

meteorológiai adatokat, a populációs adatokat és az esemény bekövetkezési valószínűségeket 

igényeli bemenő adatként. Eredményként a kockázati értékek egy halmazát kapjuk, melyek az 

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

vonatkozásában pedig egy folytonos görbeként az F-N síkban (F-N görbe).  
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6.6.1 Összesített egyéni halálozási kockázat 

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

 
A szcenáriók egyéni összesített izokockázati térképe 

(A lila kör a népességi adatszolgáltatás határát jelzi.) 

 

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

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

kapcsolatos súlyos baleset következtében történő halálozás egyéni kockázata nem éri el a 10–6 

esemény/év értéket. 

 

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

kialakuló 10-6 esemény/év kockázati zóna lakóterületet nem érint, így a telephely 

tevékenységére vonatkozó összesített egyéni halálozási kockázat feltétel nélkül 

elfogadható. 
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6.6.2 Társadalmi kockázat meghatározása 

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

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

számban időszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban, 

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

segítségével jelenítjük meg. 

 

 

 
A szcenáriók F-N görbéje 

 

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

társadalmi kockázata feltételek nélkül elfogadható.  
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6.6.3 A veszélyeztetettségi zónákra tett javaslat a sérülés egyéni kockázati görbéi 

alapján 

A FLAGA Hungária Kft. környezetében kialakuló sérülés összesített egyéni kockázati görbéit 

az alábbi ábrán szemléltetjük. 

 

 
Veszélyességi övezetre tett javaslat 

(A lila kör a népességi adatszolgáltatás határát jelzi.) 

 

A belső zónában a sérülés valószínűsége > 1×10-5 (sárga), középső zónában a sérülés egyéni 

kockázata <1×10-5 (sárga) és > mint 1×10-6 (piros). A külső zónában a sérülés egyéni kockázata 

<1×10-6 és > mint 3×10-7 (zöld). A fejlesztések engedélyezhetőségét és térbeli 

megvalósíthatóságát ezen görbék alapján a 219/2011. (X. 20.) Korm. rend. 7. melléklet 2. 

pontja határozza meg. A FLAGA Hungária Kft. körül középső és külső zóna kialakulásával 

számolhatunk, a belső zóna a telephelyen belül marad. 

6.7 A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége 

A FLAGA Hungária Kft. tevékenységét Környezetvédelmi Szabályzat birtokában végzi, amely 

garantálja a környezet magas fokú védelmét. A Környezetvédelmi szabályzat aktuális példánya 

a telephelyen megtalálható. 

 

 

 

Külső zóna 

Középső zóna 

Belső zóna 
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Az üzem technológiájából adódóan a következők a potenciális szennyező források: 

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

veszélyességi kockázatot jelentenek, amennyiben környezetbe jutnak kontrolálatlan 

körülmények között. A talaj- és talajvíz szennyezési kockázatát a folyékony propán, PB és 

bután fizikai, kémiai tulajdonságai miatt alacsony, hiszen a sűrített, ill. cseppfolyósított 

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

jelentéktelen mennyiségben elegyedik, annak felszíne fölött gázzá alakul robbanóképes 

elegyet képezve. A továbbiakban ezen anyagok környezeti kockázatait elhanyagolhatónak 

tekintjük. 

 Gázolaj és egyéb olajok manipulációja során bekövetkező szennyezések. 

 

A telephelyen elhanyagolható mennyiségben található környezetre veszélyes, amely kapcsán 

környezet károsításról beszélhetünk. A gázolajjal és egyéb olajokkal kapcsolatosan az alábbi 

megállapításokat tehetjük: 

 normál üzem esetén a természeti környezeti elemek számára nem jelentenek veszélyforrást.  

 a gázolaj és egyéb olajok tároló edényzetből való kiszabadulása esetén a talaj és a felszín 

alatti vizek szennyezése, károsodása a veszélyes anyagokat tároló tartály körül kialakított 

kármentőnek köszönhetően elvi alapon kizárható.  

 a gázolaj töltő vezetékrendszerből történő kiszabadulása igen alacsony valószínűségű (<1E-

8/év), mivel a vezetékekben nincs állandó jelleggel veszélyes anyag, csupán a tankolások 

során.  

 

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

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

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

ezáltal korai lokalizálását és felszámolását. 

 

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

fejlesztésének egyik eszköze a kárelhárítási gyakorlatok tartása, melyek alkalmával a 

védekezésben résztvevő személyek a szennyeződést utánzó körülmények között gyakorolják a 

megfelelő védekezési technológia alkalmazását, az eszközök, felszerelések használatát, 

felkészülve a tényleges kárelhárítási tevékenység zökkenőmentes végrehajtására.  

 

Amennyiben a megelőző intézkedések ellenére bekövetkezik a veszélyhelyzet, káresemény, az 

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

 

A káresemény után értékelik, elemezik az eseményt. A jövőbeni hasonló balesetek elkerülése 

érdekében, az illetékes munkatársak javaslatot tesznek az esetlegesen szükséges módosításokra, 

melyeket az Ügyvezető Igazgatóval közölnek. 

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

feladat nagyságától függően a módosító intézkedés része lehet az Irányítás Rendszer 

programjának. 

 

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

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

 a telephelyen megtalálható veszélyes anyagok közül a legnagyobb mennyiségben előforduló 

veszélyes anyag nem veszélyes a környezetre,  

 a telephely olyan műszaki kialakítással rendelkezik, amely garantálja a környezetre 

veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó 

szabályzók is rendelkezésre állnak, 
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 a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő 

ártalmatlanítását lehetővé tevő eszközök leírását tartalmazó szabályzók rendelkezésre 

állnak, 

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

 a telephely kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, 

és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakoroltatja. 

 

A fentiek értelmében megállapítható, hogy a FLAGA Hungária Kft. megfelel a 219/2011. 

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

6.8 Korábbi üzemzavarok és súlyos baleseti események 

A FLAGA Hungária Kft. tárgyi telephelyén 2002-ben volt üzemzavar utoljára, így a 219/2011. 

(X.20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1.6.5 fejezetében előírt intézkedéseket az 

Üzemeltetőnek nem volt szükséges bevezetnie.  

 

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

üzemzavarokat megelőző intézkedéseket ezen események megvalósulása nélkül is foganatosít 

működésében. 
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7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezés eszközrendszerének bemutatása 

7.1 A veszélyhelyzeti vezetés létesítményei 

A tárgyi telephelyen vezetési pont az Üzemvezetői irodaépületben került kijelölésre.  

7.2 A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere 

A veszélyhelyzeti vezetésért felelős személyeket a kialakult esemény észlelését követően 

telefonon kell értesíteni.  

7.3 Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere 

Az üzemi dolgozók riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására elsősorban az üzem területén 

kiépített hangjelző rendszer alkalmazható.  

7.4 A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei 

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

élőszó mellett mobil robbanás biztos telefonnal történik (telephelyen összesen 3 db van). 

 

Az üzemben és/vagy környezetében bekövetkezett tűz, gázömlés, robbanás, vagy egyéb más 

rendkívüli esemény jelzési módjai: 

 Közvetlen emberi szó, kiáltás. 

 Vészjelző vagy tűzjelző gomb beütésével (az üzem egész területén) (13db+17 db).  

 Lángérzékelők automatikus jelzésével (7 db). 

 Gázérzékelők automatikus jelzésével (15 db). 

7.5 Távérzékelő rendszerek 

A vészhelyzeti érzékelő és a tartályérzékelő rendszer a veszélyes területek ellenőrzésére 

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

veszély esetén.  

 

A kiépített rendszer elemei a 4. sz. fejezetben részletesen bemutatásra kerültek. 

7.6 A helyzetértékelést és döntés-előkészítést támogató informatikai rendszerek 

Veszélyhelyzet esetén a vezetési ponton lévő számítógépen keresztül elérhető a vállalaton 

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

folyamatirányító rendszer visszajelzései és beavatkozási lehetőségei, a kameraképek, valamint 

a bevont illetékes hatóságok elérhetőségei.  

7.7 A belső beavatkozó szervek egyéni védőeszközei 

Az újudvari telephelyen a dolgozó létszámból adódóan, veszélyhelyzet esetén nincs belső 

beavatkozó csoport, így beavatkozó eszköz sincsen személyre kiadva. A dolgozók csak kezdeti 

tüzek oltását végezhetik a helyszínen rendszeresített eszközökkel, a munkavégzéshez használt 

antisztatikus, lángálló ruházat, munkavédelmi lábbeli, valamint munkavédelmi kesztyűk 

használata mellett.  

7.8 A belső beavatkozó szervek rendszeresített szaktechnikai eszközei 

Az újudvari telephelyen a dolgozó létszámból adódóan, vészhelyzet esetén nincs belső 

beavatkozó csoport. Mivel nincs beavatkozó csoport, így beavatkozó eszköz sincsen személyre 

kiadva. 

 

Az alábbiakban az üzem telephelyén található szaktechnikai eszközkészletet összegezzük: 
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 Hordozható gázkoncentráció mérők 

 Kézi, valamint gurulós tűzoltó készülékek 

 9 db földfeletti tűzcsapcsoport 1-1 szekrény 

o 2 db 75/52 áttétkapoccsal, 

o 4 db kapcsos 20 fm-es 52-es tömlővel, 

o 2 db 52-es sugárcsővel, 

o 1 db tűzcsapkulcs, 

o 2 db egyetemes kulcs. 

 2 db földfeletti tűzcsapcsoport (a gépjárműparkoló keleti oldalán) 1-1 szekrény 

o 1 db 75/52 áttétkapoccsal, 

o 2 db kapcsos 20 fm-es 52-es tömlővel, 

o 1 db 52-es sugárcsővel, 

o 1 db tűzcsapkulcs, 

o 2 db egyetemes kulcs. 

 4 db 2-es földalatti tűzcsapcsoport és szekrény 

o 4 db kapcsos 20fm-es 52-es tömlővel, 

o 2 db 52-es sugárcsővel, 

o 1 db tűzcsapkulcs, 

o 2 db egyetemes kulcs, 

o 1 db 52 mm-es „C” jelű állványcső). 

 esőztető berendezés a tárolótartályok felett 

o automata, 3 liter/perc/m2 4 db Oldham lángérzékelővel, ill. kézi indítással 4 liter/perc/m2, 

két rendszer 

 esőztető berendezés a vasúti vagonlefejtőben 

o a benn álló vagonok felett (automata, 1 db Oldham lángérzékelővel, 12 liter/perc/m2) 

 esőztető berendezés a tankautótöltőn  

o a benn álló tankautók felett (automata, 1 db Oldham lángérzékelővel, 7 liter/perc/m2) 

 fix telepítésű, kézi indítású esőztető berendezés a töltőteremben a karussszel fölött, (70 

m3/óra) – a palacktöltő jelenleg nem üzemel. 

 fix telepítésű, automata indítású esőztető berendezés a szivattyúszínben a kompresszorok és 

szivattyúk fölött, (1 db Oldham lángérzékelővel, 10 liter/perc/m2) 

 2 db fix telepítésű, 360 fokos szögben és ívmagasságban állítható vízágyú, (1300 liter/perc). 

 üzemi tűzcsapok: 

o 11 db földfeletti tűzcsapcsoport 

o 4 db földalatti tűzcsapcsoport 

 Rb-s mobiltelefon: 3 db 

 EDR rádió: 1 db 

7.9 A védekezésbe bevonható belső és külső erők és eszközeik 

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

kell vonulni, a tűzoltóság számára a kapukat, útvonalakat szabaddá tenni. A rendelkezésére álló 

adatok és információk alapján, szükség esetén, a helyszínen jelenlévő legmagasabb beosztású 

vezető kezdeményezi a hatóságok riasztását a külső védelmi tervben foglaltak végrehajtásának 

céljából. A súlyos balesetek felszámolására külső erőként a területileg illetékes hatóságok az 

érintettetek. A bevont szervezetek az alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges 

ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, a súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási 

feladatok kezelésére. 
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8. sz. táblázat 

Megnevezés Elérhetőség 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Főügyelet 

Tel.: +36 92 549 392 vagy +36 92 549 560 

Fax: +36 92 594-565 

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

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

112 

+36 92 549 562 

Országos Mentőszolgálat 

Nagykanizsai Mentőállomás 

112 

+36 93 311-362 

Nagykanizsai Rendőrkapitányság 
112 

+36 93 311 050 
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8. A biztonsági irányítási rendszer 

8.1 Összefoglaló bemutatás 

A Társaság kiépítette minőségirányítási rendszerét. A minőségi céljainak eléréséhez MSZ EN 

ISO 9001:2015 szabványt vezették be, míg biztonsági céljaik eléréséhez eleget tesznek a 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet vonatkozó követelményeinek, amelyek alkalmazása minden, 

a cég alkalmazásában lévő munkatársra kötelező érvényű. 

8.2 Általános vezetési rendszer 

A FLAGA Hungária Kft. a jogszabályok és szabványok követelményeivel összhangban 

biztosítja a súlyos baleseti biztonsági irányítási rendszer működéséhez és folyamatos 

fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat, amelyek az alábbiakban kerülnek részletezésre. A 

Társaság által kidolgozott szabályozásban rögzíti azokat a módszereket, amelyek az 

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

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

tartalmazzák a veszélyhelyzetek leküzdése érdekében szükséges teendőket. 

8.3 Feladat- és határkörök, felkészítéshez szükséges követelmények és erőforrások 

A szabványok követelményeivel, a jogszabályok előírásaival és az UGI Csoport szintű 

elvárásaival összhangban a Társaság vezetői biztosítják a biztonsági irányítási rendszer 

működéséhez és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. A biztonsági irányítási 

rendszerben viselt felelősségeket és az elvégzendő feladatokat az IR dokumentumai, személyre 

szabottan pedig a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Minden munkavállaló munkaköri leírással rendelkezik, amit a munkáltatói jogkörrel 

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

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

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

munkavállalók feladatait, így veszélyhelyzeti teendőit is. 

8.4 Normarendszer, biztonságos üzemmenet belső szabályozói 

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

hatályba a biztonságos üzemre vonatkozó technológiai előírásokat, utasításokat és más 

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

megismertet, illetve elvárja tőlük, hogy ezen biztonságpolitikai célkitűzéseit tevékenységük 

során megvalósítsák.  

 

A FLAGA Hungária Kft. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

következményeinek csökkentése érdekében a MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint 

kiépített minőség irányítási rendszer, a Biztonsági jelentés és a Belső védelmi terv 

dokumentumai rögzítik. 

 

Az újudvari üzem területén bekövetkező és nem a súlyos ipari baleseti kategóriában tartozó 

események tekintetében szükséges eljárásokat, személyi és technikai hátteret a vonatkozó 

jogszabályok alapján elkészített egyéb okmányok (Tűzvédelmi szabályzat, Folyamatleírások, 

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

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

való megfelelés és a rendszer eredményes működésének bizonyítékait szolgáltatják. 
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A „Dokumentumok és feljegyzések készítése, kezelése” című szabályozó dokumentumban 

kidolgozott módszerek az előíró jellegű belső dokumentumok készítésére, kiadás előtti 

jóváhagyására, azonosítására, a rendelkezésre állás biztosítására, szükség szerinti 

felülvizsgálatára, módosítására, a változások felügyeletére, az érvénytelen dokumentumok 

kezelésére, beleértve az elektronikus tároltakat is. 

 

A Változás nyilvántartás segítségével azonosíthatók a dokumentumok érvényes változatai. A 

dokumentumok aktuális változata számítógépes hálózaton hozzáférhető mindazok számára, 

akik dolgoznak ezekből.  

 

A biztonsági jelentés soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: 

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

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

módosítási engedélyhez kötött, 

 a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik, 

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

fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a veszélyazonosításban vagy a 

hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak, 

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

változtatni szükséges, 

 súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén.  

 

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

határozni a berendezés/technológia iparbiztonsági szempontból elfogadható működési 

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

szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Irányelvek, szabályozások előkészítését, 

bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. 

8.5 Változtatások tervezése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatainak elemzése és kezelése során 

a FLAGA Hungária Kft. megfelel a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet által megfogalmazott 

követelményeknek. Társaság a jelzett jogszabályi követelmények való megfelelőségét 

mindenkor biztosítja. 

 

Az alkalmazott elemzési eljárás szisztematikus eszközt biztosít arra, hogy maradéktalanul 

feltárásra kerüljenek a súlyos balesethez vezető eseménysorok, azok bekövetkezési frekvenciái, 

kockázatai és következményei. Az azonosított és meghatározott kockázat bemenetként 

szolgálnak a berendezésekkel kapcsolatos követelmények meghatározásához, a képzési 

igények megállapításához és/vagy a működés szabályozásának kialakításához. 

8.6 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység  

Az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer rögzíti a rendszer felülvizsgálatának 

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

lehetőségek feltárása esetén, a helyesbítő tevékenységek eredményes végrehajtásának 

ellenőrzését.  

 

A folyamatok végrehajtása vezetői ellenőrzéssel és belső felülvizsgálatok segítségével is 

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

figyelemmel kísérési eljárások, az alkalmazott eszközök folyamatleírásokban kerültek 

rögzítésre. A mérések, figyelemmel kísérési tevékenységek eredményei feljegyzésre kerülnek, 
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amelyek azonosítják a végrehajtásért felelős munkatársat és bizonyítják a szolgáltatások, 

folyamatok megfelelősségét és a követelmények teljesítését.  

 

A FLAGA Hungária Kft. a bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, veszélyhelyzetek okait 

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

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

visszavezethető más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden esetben 

felülvizsgálatra kerül a vonatkozó mentési, reagálási, kárelhárítási tervek, illetve szabályok és 

ezek a levont tapasztalatok alapján szükség szerint aktualizálásra kerülnek. A FLAGA 

Hungária Kft. törekszik arra, hogy a biztonság területén elért eredményeit megfelelő módon 

mérje, kiértékelje és a nyújtott teljesítményt munkavállalóiban tudatosítsa. 

8.7 Vezetőségi átvizsgálás 

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

átvizsgálás keretében értékelés készül a területek vezetőinek közreműködésével, a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályi, hatósági, 

és egyéb előírásoknak való megfelelősségről. A vezetőségi átvizsgáláson a megfelelőség 

elérése érdekében szükség szerint, intézkedések kerülnek meghatározásra.  

8.8 Súlyos balesetek bejelentése és értékelése 

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

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

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

illetékes személy tesz eleget. 

8.8.1 Azonnali jelentési kötelezettség 

Az illetékes személy haladéktalanul tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve ügyeleti szolgálata útján (tel.: +36 92 549 392) a Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot az alábbiakról: 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar körülményeiről, 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban szereplő veszélyes 

anyagokról, 

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

adatokról, 

 a megtett intézkedésekről. 

8.8.2 24 órán belüli kötelezettség 

A Veszélyes ipari védelmi ügyintézőnek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben történt 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, üzemzavarról, annak bekövetkezését vagy 

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

szereplő adattartalomnak megfelelően írásbeli adatszolgáltatást kell nyújtania a Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A bejelentéshez szükséges adatlapot a 7. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

Az adatszolgáltatás elektronikusan (cégkapun e-papíron) nyújtható be. 

8.8.3 Kivizsgálást követő jelentési kötelezettség 

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

30. § (4) értelmében súlyos baleset kivizsgálásának lezárását követő 15 napon belül részletes 
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jelentést kell küldenie a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.  

 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

üzemzavar kivizsgálásának lezárását követő 15 napon belül a Veszélyes ipari védelmi 

ügyintézőnek jelentést kell küldenie a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a 

vizsgálat eredményeiről. 

 

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

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

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

kapcsolatban szükségessé vált feladatokra. 

8.9 Teljesítményértékelés 

A FLAGA Hungária Kft. irányítási rendszerének megfelelően alkalmazza a 

teljesítményértékelési módszereket. 

 

A teljesítménymutatókat nyomon követik és feljegyzik, illetve azokat megőrizik. 
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9. A Biztonsági jelentés elkészítésébe bevont tanácsadó szervezet 

 

Cégnév:   PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft.  

Székhely:  1042 Budapest, Árpád út 21. 

Postacím:  1327 Budapest, Pf. 82. 

Tel.:   +36 1 369 40 31 

Fax:     +36 1 272 01 55 

E-mail:   iroda@profes.hu 

 

A PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. a környezetbiztonság garanciáinak helyi 

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

Kht. jogutódjaként jött létre.  

 

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

kockázati alapú feltárására és megoldására szakosodva széles körű szolgáltatásokat kínál az 

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

embert és környezetét fenyegető vészhelyzetek megelőzésének és következményeik 

kezelésének teljes területén. 

 

Környezetvédelem területén fő tevékenységének az ún. visszamaradó környezeti terhek 

feltárása, terjedésük modellezése, humán-egészségügyi és ökológiai kockázataik 

meghatározása és az esetlegesen szükséges műszaki beavatkozások (kármentesítés) tervezése 

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

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

következmény elemzésére, valamint a vészhelyzeti tervezés, oktatás és begyakoroltatás 

területére. 

 

A társaság 17 főállású (amelyből 14 fő mérnök, különböző szakterületeken tervező, szakértői 

jogosultságokkal) munkatársai köréből jelen biztonsági jelentés elkészítésében az alábbi 

kollégák működnek közre: 

 

Nagy-Pétery Tibor 

tűzvédelmi mérnök 

ipari baleset-megelőzési igazságügyi szakértő  

biztosítási műszaki kárszakértő  

 

Rommerné Lindmayer Judit 

okleveles környezetmérnök 

katasztrófavédelmi szervező 

közúti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó 

munkavédelmi technikus 

 

 

A PROFES Kft. által jelen BJ elkészítésében alkalmazott szoftverek elfogadását a 6. sz. 

mellékletben csatolt BM OKF által kiadott, 283-30/2012/SEVESO számú vélemény igazolja. 


