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Tisztelt Újudvari lakosok! 

 

Ezen tájékoztatónak a településünk „külső veszély elhárítási tervének” 2022. évi részleges körű 

gyakoroltatása, az abban megfogalmazottak közreadásának igénye ad aktualitást.  

A 30-as évek közepéig a mezőgazdaságból élő településünk fejlődését az ipar megjelenése 

felgyorsította. Az akkor idetelepülő gáztelepen, ma már kevesen dolgoznak. Az iparűzési adóból 

számtalan beruházást tudtunk megvalósítani. E gazdasági előnyöket adó ipar ugyanakkor veszélyeket is 

hordoz magában, amely veszélyekkel együtt kell élnünk, gyakorolnunk kell az ellene való védekezést és fel 

kell készülnünk a védekezés megvalósításának feladataira.  

 

Az üzem cégneve: FLAGA HUNGARIA KFT. 

amely, gáztároló és tankautó töltő telephelyet tart fenn Újudvar, Ország út 118. szám alatt. 

 

Az üzem tájékoztatásáért felelős: Kiss László üzemvezető 

Elérhetősége - mobil: +3630/9714127, e-mail: laszlo.kiss@flaga.hu 
 

A telephelyen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 

219/2011.(X.20.) Korm. rendelet szerint felső küszöbértéknél nagyobb mennyiségű cseppfolyós gázt 

tárolnak, ezért a település felső küszöbértékű üzemtől veszélyeztetett.  
 

A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a súlyos baleseteket megelőzze és esetleges 

hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, a lakosságot ne veszélyeztesse.  
 

Az üzem a rendkívül gyúlékony PB gázt vasúti tartályvagonokból közvetlenül a gáztároló 

tartályokba, zárt rendszeren keresztül, kompresszorok segítségével átfejti. A gáz tárolására 4 db 

különböző térfogatú gáztartály szolgál, amelyben elkülönítve tárolják azt. A tárolókból szivattyúk 

segítségével juttatják el a gázt a palackokba, vagy a tartálykocsikba. A gáz jelenlétét folyamatos 

működésű gázérzékelők, a gáztárolást biztonsági szelepek, a tartálykocsi töltését tömegárammérő 

berendezések biztosítják. Az összes adat felügyeletét az erre a célra kifejlesztett számítógép ellenőrzi, 

amely rendellenesség esetén a tevékenységet leállítja.  

A gáz halmazállapota légnemű vagy cseppfolyós. Szabadba kerülésük mindkét formában lehetséges. A 

cseppfolyós anyag igen gyorsan párolog, miközben fagyás és robbanásveszély áll elő. A gázt felszíni 

tartályokban és vasúti tartálykocsikban tárolják. A legnagyobb felszíni tartály befogadóképessége 1000 

m
3
. 

 

A tartály felhasadásakor a gáz 260 mp alatt ürül le, miközben 130 m hosszú és 1781 m hosszú 

felhő keletkezik, természetesen szélcsend esetén. A kiömlő gáz nem mérgező, belégzése kis 

koncentrátumban nem okoz egészségkárosodást. Fajsúlya többszöröse a levegőének, ezért azt a zárt vagy 

mélyen fekvő helyekről kiszorítja, így az ott tartózkodók megfulladnak.  
 

A szabadba jutó gázfelhő igazi veszélyessége a robbanásszerű elégésben van, amely az emberek 

égési és töréses sérülését, az épületek rombolódását, ill. személyek romok alá kerülését okozza.  
 

Az így bekövetkezhető baleset veszélyezteti: az Ország út és Fő út kereszteződésétől É-ra lakókat, 

valamint Morgány-puszta lakóit, összesen 540 főt.  
 

A súlyos balesetek valószínű bekövetkezésének előrejelzése az üzem feladata. Ezt megteszik a 

polgármester tájékoztatásával, ill. a töltőüzem területén lévő üzemi sziréna megszólaltatásával.  

 



A veszélyeztetett lakosság riasztása és tájékoztatása a katasztrófavédelem és a polgármester 

feladata, amelyet a 2014. évben üzembe helyezett MoLaRi rendszer végpontjain telepített szirénákkal 

tesznek meg.  
 

A tájékoztatás személyesen, a polgári védelmi infokommunikációs egység által, valamint a 

kiérkező Tűzoltóság, Rendőrség és a gázszolgáltató gépjárműveiben elhelyezett hangosbemondói útján 

történik.  
 

A katasztrófariadó jele: 2 percig tartó váltakozó hangmagasságú jelzés. 

 

A jelzés háromszor kerül megismétlésre. Ezzel egy időben a Kábel TV hirdetési csatornáján fontos 

információkat közlünk.  
 

Feladatok: 
 

A megalakított polgári védelmi szervezetek tagjai azonnal gyülekezzenek az Önkormányzati 

Hivatalnál, felszereléseikkel és eszközeikkel.  

 

A veszélyeztetett területen élők a Morgányi hegyen keresztül hagyják el otthonaikat és gyülekezzenek 

ugyanígy az Önkormányzati Hivatalnál. A kimenekülés előtt zárják be otthonaikat, az elektromos 

berendezéseikhez ne nyúljanak, gépjárművet ne indítsanak, mobiltelefont ne használjanak, az esetleges 

tüzeket oltsák el.  

Az állatokat hajtsák ki a szabadba, ill. nyissák ki az ólak ajtajait, megteremtve ezzel a menekülési 

lehetőségüket.  

Vegyék magukhoz irataikat, készpénzüket, gyógyszereiket.  

 

Ha a rombolódás bekövetkezett, a sérülteket a térségi népegészségügyi szerv terve szerint a 

nagykanizsai, keszthelyi és zalaegerszegi kórházakban látják el. A sérülteket a kárterület külső határán, 

ahova a mentő gépkocsik és az autóbuszok be tudnak hajtani, kell összegyűjteni. E munkát a tűzoltók, az 

egészségügyi polgári védelmi egység tagjai, ill. a kárterületen élő lakosság végzi.  

Amennyiben a kárterület nagysága megköveteli, akkor a sérültek gyűjtőhelyéül az Ország út és a Fő út 

kereszteződésén lévő szabad területet jelölöm ki.  

 

Egyéb tudnivalók: 

 

A kimenekítettek ideiglenes elhelyezéséről Nagykanizsán kijelölt befogadó-helyeken gondoskodunk.  
 

A kimenekítés az ideiglenes elhelyezés idejére a kárterület lezárásra, őrzésre kerül a Rendőrség, a 

Közútkezelő és a Polgárőrség bevonásával.  

 

A veszélyhelyzet felszámolásának, a kimenekítés végrehajtásának irányítása: 

 

A kárterületen az ott tevékenykedő tűzoltóparancsnok a felelős személy. Mindenki köteles az Ő 

intézkedésének megfelelően cselekedni.  
 

A tűz oltása és a műszaki mentés befejezése után felelős személy a polgármester, ill. az általa megbízott 

polgári védelmi szervezet parancsnoka.  
 

Tisztelt Újudvari Polgárok tájékoztatási kötelezettségemnek abban a hitben és tudatban teszek 

eleget, hogy az üzem és annak felelősei mindent megtesznek a baleset elkerülésére, amelyet több mint 70 

év balesetmentessége bizonyít és a tájékoztatóban foglalt feladatok éles végrehajtására soha ne kerüljön 

sor.  

 

 

Újudvar, 2022. május 12. 

 

Jakab Sándor 

polgármester 


