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BEVEZETÉS 

 

 

A PRÍMAENERGIA Zrt. Algyő Palacktároló Depó a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény, valamint az 

annak végrehajtása tárgyában megalkotott és módosított 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) alapján felső küszöbértékű telephelynek minősül, így biztonsági jelentés 

készítésére kötelezett, mivel az üzemben tárolt rendkívül gyúlékony cseppfolyósított 

szénhidrogén gázok mennyisége meghaladja a 200 tonna küszöbértéket. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) Korm. 

rendelet 11. § -ában foglaltak alapján az üzemeltető a biztonsági jelentést a hatóság által 

történő elfogadást követően legalább ötévenként felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. 

Tartalmi és formai szempontból a Rendelet 3. sz. mellékletének kell megfelelni. 

 

A Prímaenergia Zrt. mint üzemeltető részéről 2022.05.23.-án nyújtottunk be Hatóságukhoz 

üzemazonosítási kérelmet. Ebben jeleztük, hogy egy veszélyes üzem létesítését és 

üzemeltetését tervezzük a 6750 Algyő külterület hrsz: 01780 alatt. 

Az üzemeltető Prímaenergia Zrt. (1117 Budapest, Alíz.u.3.sz.), a tulajdonos MOL Nyrt.-vel 

2022.05.20.-án kötött, - az üzemazonosítási dokumentáció 1. sz. melléklete szerinti - Bérleti 

szerződésben foglalt területet (6750 Algyő külterület 01780 helyrajzi szám) 2022. június 01-

től öt éves időtartamra bérbe vette.  

A Prímaenergia Zrt. a bérbe vett területen, mint üzemeltető, alapvetően PB-gáz palackok 

tárolását tervezi, veszélyes anyagokkal foglalkozó felső küszöbértékű üzemként. 

 

Hatóságuk, az üzemazonosítási eljárásuk során a 35600/2406-2/2022.ált  számú határozatában 

kötelezte a PRÍMAENERGIA Zrt.-t (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 3.) mint a felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem leendő Üzemeltetőjét, a 6750 Algyő, 

Külterület 01780 hrsz ingatlanon tervezett veszélyes tevékenységre vonatkozóan egységes 

szerkezetű benyújtására.  

 

A hivatkozott kötelezésüknek megfelelően ezúton benyújtjuk elbírálásra hatóságukhoz a 

Prímaenergia Zrt. Algyői Tároló üzemének, a 219/2011.(X.20.) Kormányrendeletnek 

megfelelő, szakértő cég által készített biztonsági jelentését, egységes szerkezetben.   

 

 

 

 

Cégadataink: 

 

Cégnév:   Prímaenergia Zrt. 

Cím:     6750. Algyő, Külterület 01780 hrsz., Pf.: 20 
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1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

Biztonságpolitikai nyilatkozat 

A PRÍMAENERGIA Zrt. - mint piacvezető pébégázszolgáltató - célja, hogy a hazai piacot, 

magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtva, 

szabványos minőségű pébégázzal 

folyamatosan és biztonságosan ellássa. 

A fenti cél elérése érdekében az ügyvezetés elkötelezi magát: 

•  

termelési és szolgáltatási folyamatok veszélyességének csökkentésére, ezen belül: 

• A

 veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatának alacsony szinten 

tartására, 

• A

 veszélyes anyag felhasználás ésszerű minimalizálására, 

• A

 berendezések és technológiák biztonságos működtetésére 

• A

 szennyezőanyag és hulladék kibocsátás mérséklésére 

•  

 dolgozók, az épített és a természetes környezet védelmének növelésére, ezen belül: 

• A

 dolgozókat érő káros hatások mérséklésére, 

• A

az épített környezet védelmére 

• A

 természetes környezet megóvására 

• A vezetőség minden munkavállalótól elvárja a biztonsági irányítási rendszer 

tökéletesítésében és a biztonságpolitika megvalósításában való hatékony 

együttműködést. Teszi ezt annak érdekében, hogy a PRÍMAENERGIA 

tevékenységének végzése során környezetkímélő, biztonságos és színvonalas 

szolgáltatással elnyerje fogyasztói és a társadalom széles rétegeinek bizalmát. 

 

Budapest, 2021.július 08.      

 

           Morvai Tamás 

                            elnök-vezérigazgató 
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1.1.A. 1.) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET 

 

 

A PRÍMAENERGIA Zrt. szervezetét, felső és középvezetőinek felelősségi és hatáskörét a Zrt. 

Igazgató Tanácsa a “Szervezeti és Működési Szabályzatban” írta elő és tette közzé. 

A biztonsági irányítása rendszer bevezetésével, működtetésével összefüggő felelősségeket, 

feladatokat, dokumentálási és intézkedési kötelezettségeket a szabályzatok, eljárási utasítások 

és technológiák tartalmazzák. 

Az egyes folyamatok megtervezéséért, kialakításáért és továbbfejlesztéséért az eljárásokban 

meghatározott folyamatgazdák felelősek. 

Minden vezető felelős az általa irányított szakterület tevékenységéért, illetve a tevékenység 

biztonságáért, valamint annak módszeres ellenőrzéséért, értékeléséért és továbbfejlesztéséért. 

Minden dolgozó személyesen felelős az általa végzett tevékenység biztonságáért az eltérések 

feltárásáért és közvetlen felettesének tájékoztatásáért. 

 
 

 

 

 

Üzemeltetési és beszerzési igazgató 

- Az üzemek, létesítmények működésére vonatkozó hatósági, munka- és környezetvédelmi,  

valamint biztonságtechnikai előírások betartatása. 

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó management 

 szintű döntések előkészítése, érvényre juttatása. 

- A töltő és tároló üzemek hiánytalan ellátása a forgalmazáshoz szükséges minőségű gázzal. 

- A stratégiai jelentőségű termékek (palackok, tartályok és szerelvényeik) határidőre történő    

 beszerzése. 

- A töltő-és tároló üzemek igényekhez igazodó, hatékony működtetése 

- Az üzemi beszerzések és beruházások költségeinek optimalizálása. 

- A fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges logisztikai feltételek biztosítása. 

- Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos szállítás optimalizálása. 

- Az alvállalkozók menedzselése és teljesítményük értékelése valamint javítása. 

- A vezetékes és tartályos gázellátó rendszerek üzemeltetésével és karbantartásával 

 kapcsolatosan elvégzendő munkák meghatározása, megrendelése és teljesítésének 

 ellenőrzése. 

- A vezetékes és tartályos gázellátó rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok és   

 vállalati utasítások betartatása. 

- A Társaság és a Biztonságtechnikai Ellenőrző Testület minőségügyi rendszerének 

 működtetése és fejlesztése 

 

 

Biztonságtechnikai és minőségügyi vezető 

- Társasági szintű biztonságtechnikai kontrolling kialakítása és működtetése. 

- Igazgatói Biztonságtechnikai Tanács működtetése. 

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének vállalati szintű 

  operatív irányítása, szabályozása. 

- Biztonságos működéshez szükséges politikák kialakítása és ellenőrzése. 

- Döntés a technológiák, beruházások biztonságtechnikai megvalósíthatóságáról. 

- Speciális projektek biztonságtechnikai felügyelete. 
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- Biztonságtechnikai képzési rendszer kialakításában való részvétel. 

- Havária esetek felszámolásának és kivizsgálásának irányítása. 

- Hatósági, biztonságtechnikai kapcsolatok működtetése. 

- A biztonságtechnikai szemlerendszer felügyelete. 

- Területi biztonságtechnikai vezetők irányítása. 

- A Biztonságtechnikai Ellenőrző Testület felügyelete, irányítása és működtetése. 

 

 

Területi biztonságtechnikai vezető – felelős gázüzemi vezető 

− az Algyő Palacktároló Depónak az „a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági 

Szabályzatáról” szóló 7/2022.(I.25.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: PBTSZ) szerinti 

felelős gázüzemvezetői feladatok ellátása, 

− az Algyő Palacktároló Depóban végzett biztonságtechnikai tevékenységek ellenőrzéséért, 

segítéséért, a területi hatóságokkal történő kapcsolattartás, 

− a vállalati tűzvédelmi megbízotti feladatok szakszerű ellátása, 

− munkavédelmi szakértőként az 1993.évi XCIII. törvény végrehajtásából adódó vállalati 

szintű feladatok szakmai irányítása,  

− a vállalati dolgozók által végzett munkafolyamatoknál és munkahelyeken, a kockázat 

elemzés és kockázat becslés, valamint a veszélyes termelési tényezők felmérésének a 

szakszerű, naprakész elvégzése, 

− környezetvédelméről szóló 1995. évi LIII. törvény, a Hulladékgazdálkodásról szóló 2012.évi 

CLXXXV. Törvény, a Kémiai Biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény, és a 

végrehajtásukból adódó vállalati szintű feladatok szakmai irányítása, a kötelező 

környezetvédelmi adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, a hatósági 

adatszolgáltatások koordinálása, 

− a nyomástartó létesítményeket vizsgáló vállalati vizsgáló szakemberi feladat szakszerű 

ellátásáért, a vállalat üzemeltetésében lévő bányaüzemi célra szolgáló, valamint az autógáz – 

és targoncatöltőknél üzemelő nyomástartó létesítmények, ill. nyomástartó edények 

időszakos felülvizsgálatának elvégzése, elvégeztetése, 

− a vállalatnál, vállalati tulajdonú és bérelt emelőgépekkel kapcsolatos biztonságtechnikai 

feladatok irányítása, ellenőrzése, 

− a vonatkozó vállalati utasítások szerint az Algyői Depó, a település vezetékes PB-gáz 

szolgáltatás, valamint a palackos és tartályos gázellátás területén a súlyos üzemzavarok 

események elhárításában, kivizsgálásában részvétel. 
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1.1.B) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK 

AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

 

A Prímaenergia Zrt. azonosította a működésével kapcsolatos veszélyforrásokat.  

A veszélyforrásokkal kapcsolatban regisztrált adatai és információi alapján a Társaság 

biztonságtechnikai, munka-, környezet-, és tűzvédelmi céljait a felső vezetés az éves tervezés 

során jelöli ki. A kijelölt célokról a középvezetőket tájékoztatja, és a megvalósításukhoz 

szükséges erőforrásokról gondoskodik. 

A biztonsági irányítási rendszer tervezése a szabályzatok, eljárások, technológiák és 

munkautasítások kidolgozása során a vezetőség ellenőrzése és jóváhagyása mellett történik. 

A biztonságtechnikai jelentést oktatás keretében ismertetni kell a veszélyes üzemben 

dolgozókkal. Az oktatást az éves oktatási tervben kell beilleszteni, és a különböző beosztású 

dolgozók részére célszerű eltérő részletességgel ismertetni (az üzemi vezetők és a súlyos 

baleset elhárításába közvetlenül bevontak részére az oktatást, a kockázatok és azok 

következményeinek részletes ismertetésével kell megtartani). 

 

A Belső Védelmi Tervet minden veszélyes üzemben, mind az ott dolgozó vállalati dolgozók, 

és az üzem területén munkát végző külső vállalkozók részére oktatás keretében ismertetni 

kell. Az oktatást a Belső Védelmi Terv módosítása esetén azonnal, egyébként évente legalább 

kétszer, ismeretfelújító jelleggel oktatni kell. 

A súlyos baleset elhárítását követően - az előírt más hatósági jelentéseken (Bányafelügyelet, 

Tűzoltóság, stb.) túlmenően, az R.26.§. (1) szerint az üzemeltető, a veszélyes üzemben történt 

súlyos balesetről jelentést kell, hogy készítsen a Katasztrófavédelmi hatóság részére is. 
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1.1.C) ÜZEMVEZETÉS 

 
1.1.C.1) FELELŐS GÁZÜZEMI VEZETŐ 

 

Megfelelő szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki a veszélyes ipari 

üzemekben bekövetkezett rendkívüli események elhárítását megszervezi, irányítja és az előírt 

riasztási és jelentési kötelezettségeket teljesíti. 

 
1.1.C.2) MENTÉSVEZETŐ (OPERATÍV MENTÉSIRÁNYÍTÓ) 

 

Kellő szakmai ismeretekkel rendelkező személy, aki 

 

- a veszélyes ipari üzemeknél történt rendkívüli üzemzavarok, illetve a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos üzemzavarok elhárítását irányítja, és ellenőrzése alatt 

tartja a veszély elhárítását, 

- az előírt jelentési kötelezettségeket teljesíti, 

- ellátja a vezető mentésirányító feladatait, annak helyszínre érkezéséig. 

 
1.1.C.3) VEZETŐ MENTÉSIRÁNYÍTÓ 

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén, a helyszínre 

érkezését követően a vezető mentésirányítói feladatokat a Primaenergia Zrt. 

biztonságtechnikai és minőségügyi vezetője látja el. A helyszínre érkezést követően 

folyamatosan figyeli, értékeli a lehetséges fejleményeket, meghatározza az események 

legvalószínűbb menetét, az irányítást az operatív mentésirányítóval egyeztetve végzi. 
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1.1.D) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 

 

 

A Prímaenergia Zrt. folyamatait érintő külső és belső változásokat a felső vezetés 

(Management Team) hetente értékeli és az értékelés alapján, dönt a szükséges helyesbítő, 

illetve megelőző intézkedésekről. 

A heti megbeszélések folyamán dönt az ilyen típusú tevékenységekre vonatkozó középvezetői 

előterjesztésekről is. 

A Zrt. szempontjából kiemelt fontosságú változásokat illetve a nagy horderejű (összetett) 

helyesbítő és megelőző tevékenységek előrehaladását a felső vezetés a minőségügyi és a 

biztonságtechnikai rendszer vezetőségi átvizsgálása, illetve az Igazgatói Biztonságtechnikai 

Tanács ülése során, évente egy-két alkalommal értékeli. 

A helyesbítő és megelőző tevékenységeket – a folyamatos fejlesztés megvalósítása érdekében 

- a BK 8. 2 – 8. 4 pontokban felsorolt figyelemmel kisérési és mérési tevékenységek során 

gyűjtött adatok elemzése alapján kell végezni. Az elemzés során: 

 

- fel kell tárni a tényleges és a lehetséges nem megfelelőségek okait, 

- meg kell határozni az ismétlődés megakadályozásának módját, 

- és az ehhez szükséges teendőket valamint a teendők végrehajtásának felelőseit és 

határidőit. 

- A végrehajtást és annak eredményességét szintén ellenőrizni kell. 

 

A helyesbítő és megelőző tevékenység a minőségügyi és a biztonságtechnikai 

szabályozásokban előírt módon a hatáskör függvényében az illetékes vezetők feladata. A saját 

hatáskörben végre nem hajtható tevékenységekre vonatkozó javaslatot a felső vezetés számára 

kell előterjeszteni. 

A Belső Védelmi Tervben foglaltak megvalósíthatóságát, az üzemvezetőnek rendszeresen 

ellenőriznie kell. Ennek érdekében legalább évente egyszer saját hatáskörben kezdeményezett 

gyakorlatot tart. Ezen túlmenően, a veszélyes üzemben, egy évben egyszer- a 

Biztonságtechnikai szervezet bevonásával - a hatóság előzetes értesítésével kell a Belső 

Védelmi Terv teljes egészére vonatkozóan gyakorlatot tartania. A gyakorlat tapasztalatait, és a 

szükséges javító intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni és meg kell küldeni a 

biztonságtechnikai vezetőnek. 

 

 

1.1.E) VÉDELMI TERVEZÉS 

 

 

A Társaság működési területén belül, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

elleni védekezésről szóló kormányrendelet hatálya alá eső létesítményekben elvégezte a 

kockázat szintjének minősítését. A biztonsági jelentésben feltárta a veszélyes anyagok 

környezetbe kerülésének veszélyhelyeit, kockázatát és a biztonsági irányítási rendszerben 

kialakítandó szervezeti eszköz rendszert, a súlyos balesetek megelőzésére. 

A Társaság az érintett üzemek területére elkészítette a belső védelmi tervet. A biztonsági 

jelentéseket és a védelmi terveket a hatóság részére megküldte. A veszélyes anyagok 

tárolásának biztonságára kidolgozott belső védelmi terv végrehajtására, az évenkénti 

felülvizsgálatára a BEU - 15.0 utasítás intézkedik. 
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1.1.F) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 

 

 

A biztonsági rendszer működését, tervezett felülvizsgálatok, szemlék alapján kell 

végrehajtani. 

A szemlék során a biztonságtechnikai szervezet a biztonságtechnikai és a minőségügyi 

dokumentumokban, jogszabályokban és a vállalati irányelvekben meghatározott 

követelményeknek való megfelelést, valamint a folyamatok működésének biztonságát, 

probléma mentességét vizsgálják. 

A biztonsági rendszer hatékonyságát a szemle jelentések alapján a biztonságtechnikai 

vezetőnek kell értékelni. Az értékelés alapján helyesbítő és megelőző intézkedéseket kell 

indítani, vagy az Igazgatói Biztonságtechnikai Tanács ülésére előterjeszteni. 

A vonatkozó biztonságtechnikai eljárás: Biztonságtechnikai ellenőrzési ügyrend. 
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1.2) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

1.2.1 AZ IPARI KÖRNYEZET 

 

 

A PRÍMAENERGIA Zrt. Algyő Palacktároló Depó a MOL Nyrt. üzemen kívül helyezett ATM 

Tároló területén helyezkedik el (a területet a Prímaenergia Zrt. öt évre bérli a tulajdonos MOL 

Nyrt.-től: 

- lakott területtől, Algyő déli részének lakóházaitól 500 m esik, 

- a Prímaenergia Zrt. bezárt töltőüzem épületei ~300 m-re helyezkednek el, 

- létfontosságú közműveket nem érint, 

- környezetében szántóföldi mezőgazdasági művelés történik. 

A település az üzemtől É – ÉNy-i irányban helyezkedik el. Az üzemtől keletre a Tisza húzódik 

mintegy 500 m-es távolságban. Algyő település területén halad át a 47-es országos főútvonal 

kb. 1,5 km-re. A legközelebbi városok, Szeged és Hódmezővásárhely. Ezzel majdnem egyező 

tengelyű Szeged-Békéscsaba irányában fekvő vasútvonal, kb. 2,5 km-re. A Tiszán a 

közlekedést egy közúti híd és egy vasúti híd biztosítja, Szeged város területén. 

Az üzem megközelíthetőségét és a településhez való viszonylatát az alábbi térkép mutatja 
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Az algyői Palacktároló Depó (MOL Algyői ATM PB tároló bérelt terület) 

 

 

Primaenergia  Zrt. 

 

Palacktároló 

depó 



 

  

 

Algyő Palacktároló Depó 
biztonsági jelentés 

 

   O l d a l  16 |  

 

 

1.2.2) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK 

TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI 

 
1.2.2.A) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE 

 

 

A PRÍMAENERGIA Zrt. Algyői Palacktároló Depó mezőgazdasági művelésű területi 

környezetben helyezkedik el.. Az üzemtől 500 m távolságra találhatók az Algyő település 

legközelebbi lakóépületek. Az Algyői Önkormányzat Szabadidő Központja mintegy 500 

méterre van. A település az üzemtől Észak–Észak-nyugati irányban, míg a Szabadidő Központ 

az üzemtől északi irányban található. A település területe: 7577 ha, lakosainak száma 5088 fő 

(2015. jan. 1.), nem sűrűn lakott, jól áttekinthető sík területen fekvő község. Középpontja 

illetve közintézményei légvonalban is több mint 1500 m-re esnek az üzemtől. 

Algyő, Csongrád megye délkeleti részén, belterületével a Tisza jobb partján helyezkedik el. 

Alapvetően helyzetét a Tisza közelsége, Szeged Megyei Jogú Várostól való 10 km-es, 

Hódmezővásárhelytől pedig 15 km-es távolsága determinálja. Területén halad át a 47-es 

országos főútvonal, és ezzel majdnem egyező tengelyű Szeged-Békéscsaba irányában fekvő 

vasútvonal. A Tiszán a közlekedést egy közúti híd és egy vasúti híd biztosítja. 

Algyő egész területével szerves része a Duna-Tisza közötti hátságnak, geodéziailag 

legmagasabb pontja a vasútállomás épülete, ami 72,5 méterre van az Adriai tenger szintje 

felett. 

Algyő külterülete délen Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, nyugaton Sándorfalvával, 

keleten Maroslelével határos. 

 
1.2.2.B) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK 

 

A községnek jelenleg nincsen jól körülhatárolható központja, jelentősebb létesítményei 

a templom, iskola, Faluház, Sportcentrum, melyek mind egymáshoz viszonylag közel, 1000-

1500 méter átmérőjű körön belül találhatók. 

 

Faluház 

 

Címe: 6750 Algyő, Búvár u. 5. 

 

Levendula Szálloda és Szabadidőközpont. 

A szálloda közvetlenül a Tisza mellet található, 4 hektáros, szépen parkosított területen.  A 

szállodát 2015-ban adták át. 21 szobával és 170 főt befogadó étteremmel működik, parkjában 

játszótér, füves sportpálya található, a létesítmény kiválóan alkalmas nyári gyermektáborok 

helyszínéül is. 

Cím: 6750 Algyő, Téglás u. 151. 

 

Egészségház. Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. 

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 8-15 óra között, pénteken: 8-10 óra között 

Idősek Napközi Otthona. 6750 Algyő, Piac tér. Az algyői Idősek Napközi Otthona kb. 10 

főnek biztosít szállást. További két szakfeladat ellátásának ad otthont az intézmény: az egyik a 

nappali ellátás (klubellátás étkezéssel, egész napos benntartózkodási lehetőséggel), a másik a 

szociális étkeztetés, ami csupán az ebédelosztást foglalja magában. A nappali ellátást jelenleg 
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kb. 40 fő veszi igénybe, a szociális étkeztetést kb. 40 fő. Az intézmény folyamatosan nyitva 

tart, vezetővel együtt 8 főt foglalkoztat. 

Lakások száma: 1843 db 

 

Szivárvány Óvoda 6750. Algyő, Kastélykert u. 17. Csoportos óvoda. 

 

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 

Iskola címe: 6750 Algyő, Sport utca 5. 

 

 

 

 

 
1.2.2.C) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK 

 

Szent Anna templom 

 

A ma is álló templom - a barokk sisak kivételével - középkori eredetű. Nyugati oldalán 

nyomott, csúcsíves ajtó töri át egyszerű téglakerettel, két déli sarkához egy-egy 

háromszakaszos diagonális támpillér támaszkodik. A torony földszintje előcsarnokul szolgál, 

melyet egyszerű dongaboltozat fed. Az előcsarnok két oldalán egy-egy befalazott ülőfülke 

figyelhető meg. Építésének idejét csak tág időhatárok között, a XIV. század és a XV. század 

vége közötti időszakra tudjuk meghatározni. 

A templom falán emléktábla jelzi a világháborúk elesettjeinek nevét. 

 

Süli András ház 

 

Süli András (1897-1969) az egyik legjelesebb parasztfestő a múlt század végén született, 

szórakozásból kezdett festeni, de felfedezése után képeit Budapesten, Amszterdamban is 

bemutatták. Egy kellemetlen epizód miatt elégette képeit és Szegedre költözött. Ezt követően 

nem vett ecsetet a kezébe. Szerencsére a 60-as években újból felfedezték, képeit felkutatták, 

és több hazai, valamint külföldi tárlaton ismét kiállították. 

Süli András a magyar naiv művészet kiemelkedő alakja volt, Algyőn utcát neveztek el róla, s 

a házon emléktáblát helyeztek el. Megkapta az Algyő Első Díszpolgára kitüntető címet. 

A község képviselőtestülete hamvait hazahozatta, és 2000. október 1-jétől hazai földben, a 

temetőben elhelyezett díszsírban talált nyugodalmat. 

 

 

Az üzemtől keleti irányban, 100 méterre árvízvédelmi gát van, mintegy 200 méter 

tengelytávolságban folyik a Tisza folyó. 

Egyéb különleges természeti értéket képviselő területtel, műemlékekkel és turisztikai 

nevezetességekkel tudomásunk szerint a község nem rendelkezik. 

Az üzem környezetében mezőgazdasági művelés alatti földterületek találhatók, fák, 

gyümölcsösök, erdők nélkül, szántóföldi műveléssel. 
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1.2.2.D) ÉRINTETT KÖZMŰVEK 

 

 

Az üzem területétől Északnyugati irányban mintegy 1500 méter távolságra húzódik a 47-es 

számú főközlekedési út, jelentős forgalommal. Ugyanebben az irányban mintegy 2500 méter 

távolságra húzódik a Szeged-Békéscsaba vasúti vonal, jelentős forgalommal, illetve a vasúti 

vonalon az üzemtől mintegy 2000 méterre helyezkedik el a MOL Nyrt. Gázüzem 

Vagontöltője, rendező-pályaudvarral. 

- keleti irányban 300 méterre találhatóak a Prímaenergia Zrt. bezárt Tárolóüzem 

létesítményei. 

- déli irányban 500 méter távolságra található a Szegedi Vízmű Kft. Szennyvíztisztító 

telepe. 

- észak-nyugati irányban 200 méter távolságra található a MOL Nyrt. termálkútja és annak 

vezetékhálózata. 

- északi irányban mintegy 150 méter távolságra, a Tisza vonalát keresztezve, húzódik a 

Szeged-Hódmezővásárhely nagynyomású földgáz távvezeték 

 

Közművezetékek ( áram, víz, gáz, csatorna) min. 400 m. Gázfogadó állomás (lakosságot is 

kiszolgáló) 800 m. 

 

 
1.2.2.E) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 

 

Ki-beszállító cégek 

 

Palackszállítást végző gépjárművek (Waberer’s Zrt., ill. Ing.Hofer Transport Kft.) 

A infrastruktúra szolgáltatók  

 

Áramszolgáltató (Hálózati engedélyes): 

MOL Nyrt.  Algyő  (2 x 6 kV kettős betáplálás) 

Tel:  

       Gajdács Zoltán  Tel: +36 -20- 388-5830 

 

Vízszolgáltató: 

MOL Nyrt.  Algyő 

Algyő PBTT Diszpécser Szolgálat 

Tel.: +36-70-373-2619; email: pbtt_e10_algyo@mol.hu 

 

Szennyvíz szolgáltató: 

Szegedi Vízmű Zrt. 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. 

Tel: 62 558 855 

 

Telefonszolgáltató: 

Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. 6724. Szeged, Rókusi krt. 2-10. 

Tel: 62 / 828 384 

Invitel Technocom Kft. 8600. Siófok, Sió u. 74. 

Tel: 84 / 505 888, 60-40 / 200 640 

mailto:pbtt_e10_algyo@mol.hu


 

  

 

Algyő Palacktároló Depó 
biztonsági jelentés 

 

   O l d a l  19 |  

 

 

1.2.3) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE 

 

 

Az üzem alaptevékenységére közvetlen hatással lehet: 

 

Palackszállítást végző gépjárművek. (Waberer’s Zrt., Ing.Hofer Transport Kft.) 

 

 

 

1.2.4) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ 

LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK 

 
1.2.4.A) METEOROLÓGIAI JELLEMZŐK 

 

Szélsőségektől mentes szabad, átlagos széljárású terület. 

Hőmérsékleti szélsőségek +38/-27 oC. Uralkodó szélirány: délnyugat-északnyugati. 

Viharok gyakorisága: nem jellemző, átlagos. 

Éves csapadék: átlagos mennyisége: 550-600 mm. 

 

 
 

 
1.2.4.B) GEOLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

 

A terület a Tisza folyó medréhez tartozik, hordalékos, feltöltött talajjal, melynek felső részét 

az agyagos kötött réteg borítja. 

Mértékadó talajvíz -0,6 és -1,10 között található. 
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Az üzem területének terepszintje: 79,9 és 80,1mBf. 

 

1.2.5) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE 

 

A súlyos balesetek környezetre gyakorolt hatását a rendszer integritásának megszűnését 

követő gázkiáramlás határozza meg. Mivel a kiáramlott gáz a kezdeti kétfázisú 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. 

 

A tüzek káros hatásai: 

• Hőtranszport 

• Hővezetés 

• Konvekció 

• Sugárzás. 

 

 

    Az égés során keletkező veszélyes anyagok 

• CO, 

• CO2, 

• NOx 

• SO2 

 

A robbanás káros hatásai: 

• Túlnyomás 

• vákuum 
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1.3) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA 

1.3.1) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

 

Prímaenergia Zrt, 2016. május 02-tól jogutódja a PRÍMAGÁZ Hungária Zrt-nek. 

Hazánkban, 1958-ban jelentek meg a kőolaj finomítás során előállított propán-butánnal töltött 

gázpalackok1. 

A PRIMAENERGIA Zártkörű Részvénytársaság a cseppfolyós propán és bután gázkeverék (a 

PB-gáz) valamint a tiszta propán legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi forgalmazója. 

A Társaság elődje a PRÍMAGÁZ Zrt. 1992. május 1-én vegyes-vállalatként kezdte meg 

működését azt követően, hogy átvette három állami gázszolgáltató vállalat, a Dél-Dunántúli 

Gázszolgáltató Vállalat, a Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat és a Tiszántúli Gázszolgáltató 

Vállalat PB-gáz szolgáltatási tevékenységét. A Társaság állami tulajdonú részvényeinek 

értékesítését követően 1993-ban lépett a Tőzsdére. Részvényeinek többségét ezt követően a 

PAM Gas B. V., Hollandiában bejegyzett cég birtokolta. A PAM Gas B. V. a szintén 

Hollandiában bejegyzett multinacionális SHV Holdings N.V. 100%-os leányvállalata. Az 

SHV Holding 2003 elején - miután a közkézen forgó részvényeket felvásárolta - a Társaság 

100%-os tulajdonosává vált.  

Az ismételt tulajdonosváltás 14 év után következett be, amikor 2016. április elsejével Nagy 

György úr személyében 100 %-ban új tulajdonosa lett a cégnek. 

A névváltozás 2016. május másodikával került bejegyzésre, ennek megfelelően az új  

megnevezés Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

rövidnéven Prímaenergia Zrt. 

A PRÍMAENERGIA Zrt. az horti palacktöltő-üzemén túl, Algyőn, Gógánfán,  Pincehelyen  

működtet  tároló üzemet. A Központi Iroda munkatársaival együtt, mintegy 230 dolgozót 

foglalkoztat. 

A Vállalat a fölgáz és más korszerű energia felhasználási módszerek terjedésével arányban 

csökkenő, illetve stagnáló piacon, erős versenyben végzi tevékenységét.  

A forgalmazott pébégázt nagyobb részt importból, kisebb részben hazai forrásból a MOL -tól 

szerzi be. 

 

A Prímaenergia Zrt. PB Palacktároló Depó létesítését és üzemeltetését tervezi 6750 Algyő 

külterület hrsz: 01780 alatt. 

Az üzemeltető Prímaenergia Zrt. (1117 Budapest, Alíz.u.3.sz.), a tulajdonos MOL Nyrt.-vel 

2022.05.-án kötött, Bérleti szerződésben foglalt területet ( 6750 Algyő külterület 01780 

helyrajzi számú, természetben MOL Algyői ATM PB tároló kerítésen belül található, 

mindösszesen 55720 m2 nagyságú ingatlanrészt a rajta található szociális épületekkel, 

valamint az ingatlanhoz szorosan tartozó Algyő külterület 01779 helyrajzi számú, 

természetben MOL Algyői ATM PB tároló bekötő út 11873 m2 nagyságú ingatlanrészt) 

2022.június.01-től öt éves időtartamra bérbe veszi. 

A Prímaenergia Zrt. a bérbe vett területen, mint üzemeltető, PB-gáz palackok tárolását 

tervezi, veszélyes anyagokkal foglalkozó felső küszöbértékű üzemként. 

A bérbe vett ingatlan kerítéssel körbevett, a tevékenység végzéséhez szükséges szociális 

épülettel és infrastruktúrával (víz, elektromos áram, tűzivíz, világítás, villámvédelem, stb.) 

kiépített, a PB-gáz palackok tárolására alkalmas palacktároló építése szükséges. 

 
1
www.primagaz.hu 
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A MOL Nyrt. a területen korábban 30.000 m3-es atmoszférikus PB tartályt és kiszolgáló 

technológiai létesítményt üzemeltetett, amely tevékenységet 2010.december.31.-én 

megszüntette (4. sz. melléklet MOL Nyrt. Üzemen kívül helyezés bejelentése). 

 

 
B/1. adatlap: 

ÜZEMAZONOSÍTÁSHOZ, ÜZEMADATOK - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: Algyő Palacktároló Depó 

2. Üzemeltető neve: PRÍMAENERGIA Zrt. 

3. Üzemeltető székhelye: 1117 Bp. Alíz u. 3. 

4. Az üzem (telephely) pontos címe (amennyiben eltér a 

szék-hely adataitól): 

6750 Algyő külterület hrsz:01780 

5. Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése: propán – bután gázpalack tárolás  

6. Az üzem levelezési címe: 6750 Algyő  külterület  hrsz: 01779 

7. Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet): +36-30-830-1116 

8. Telefon munkaidőn kívül (köz-pont, titkárság, 

ügyelet): 

 

+36-30-830-1116 

9. Fax (központi):  

10. Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) neve, 

beosztása: 

 Morvai Tamás  

elnök - vezérigazgató 

11. Vezető levelezési címe: 1117  Budapest.   Alíz u. 3. 

12. Vezető e-mail címe: Morvai. Tamas@primaenergia.hu 

13. Vezető telefonszáma, faxszáma: +36 1 2099902 

14. Vezető mobiltelefon száma: +36 30 3303134 

15. Kapcsolattartó neve, beosztása: Agócs Róbert, területi biztonságtechnikai vezető 

16. Kapcsolattartó e-mail címe: Agocs.Robert@primaenergia.hu 

17. Kapcsolattartó telefonszáma, faxszáma:  

18. Kapcsolattartó mobiltelefon száma: +36 30 9657-191 

19. Meghatalmazott neve, beosztása: Farkas József, biztonságtechnikai vezető 

20. Meghatalmazott e-mail címe: Farkas.Jozsef@primaenergia.hu 

21. Meghatalmazott telefonszáma, faxszáma:  

22. Meghatalmazott mobiltelefon száma: +36-30-9776-646 

23. GPS koordináta: 46.319207, 20.211873 

 

 

 

 
1.3.1.A) A VESZÉLYES ÜZEM RENDELTETÉSE 

 

 

A Társaság tevékenysége elsősorban a forgalmazott pébé palackozott gáz tárolására és a 

kiszállítás módjától függő típusú nyomástartó edénybe történő tárolására illetve a közvetlen és 

közvetett értékesítésére terjed ki. Az ellátással és forgalmazással kapcsolatos további 

tevékenységeket (palackos szállítás, karbantartás - felújítás, üzemzavar elhárítás, készenléti, 

ügyeleti szolgálat) alvállalkozókkal végezteti. 

 

 

Az üzem megnevezése: Palacktároló Depó. 

 

• Rendeltetése: 

• Palackos gáz szállítás tárolás kiszolgálása, 
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1.3.1.B) FŐBB TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

 

Az algyői telephely tevékenységi területe a palackos gáz és a motorikus palackos gáz 

forgalmazása viszonteladókon keresztül.  A PB-gázt az ipari, mezőgazdasági és háztartási 

felhasználók többféle célra használják fel, így elsősorban főzésre, fűtésre illetve motorikus 

(targonca), mezőgazdasági és technológiai célokra. 

 

A főtevékenység az üzem rendeltetésének megfelelő, gyártási folyamat nincs. 

 

A tevékenység: 

• Palackos gáz szállítás kiszolgálása 

• Palack tárolás és forgalmazás. 

 

Az üzemben fokozottan robbanásveszélyes anyag átvétele, tárolása, zárt technológiai 

rendszereken történő mozgatása történik. 

Tárolók:   

   26 400 db részben töltött, részben üres gázpalack 

 

Az anyag jellegéből adódóan a különböző manipulációkhoz alkalmazott technológiák 

ugyancsak veszélyes technológiák. 

Az üzemi és vállalati biztonságtechnikai szint megfelelően magas színvonalon illeszkedik a 

veszélyes anyagokhoz, illetve a veszélyes technológiákhoz. 

A dolgozók megfelelő képzésben, oktatásban részesülnek és mindenki biztonságtechnikai és 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

A biztonsági rendszerek, a biztonságtechnikai reteszek, a tűzjelző rendszer és az egyéb jelző 

és riasztó berendezések, valamint a rögzített előírások betartása és betartatása minimálisra 

csökkentik a tényleges veszélyeztetettségi szintet. 

 

 

Az üzemi technológiák főleg a 1992-től a PRÍMAGÁZ Hungária Zrt. megalakulása után 

folyamatos fejlődésen mentek át. 

A fejlesztések céljai: 

A biztonságtechnikai szint növelése, 

A fogyasztók mind magasabb szinten történő kiszolgálása, 

Az üzemi hatékonyság növelése, 

Alkalmazkodás a minőségpolitikai és biztonságpolitikai elvárásokhoz 

  

Jövőbeli fejlesztési elképzelések: 

   

  - energia megtakarítást eredményező átalakítások. 
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1.3.1.C) A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, MUNKAIDŐ 

 

Üzemi létszám: 

Palackos depóként: 3 fő (1fő szellemi, 2 fő fizikai). 

Plusz az őrző-védő feladatot ellátó külső vállalkozó (SECTOR Zrt). 3 fő. 

A depó alapvetően egyműszakos munkarendben végzi a fent részletezett tevékenységeket ISO 

9001 szerinti minőségbiztosítási rendszer utasításaiban leírtak szerint. 

Munkanapokon: 6 és 22 óra közötti időszakban igény szerint. 

A palackgáz forgalmazás során készlet nyilvántartást és az őrzésvédelmet  az őrzővédő 

(SECTOR Zrt) végzi. 

Rendkívüli esemény esetén a riasztási tervben foglaltak szerinti felelős gázüzemi vezetővel 

bármikor telefon kapcsolatot tud létesíteni. 

A tároló üzemben végzett feladatok naplózása, dokumentálása az PBTSZ szabályzatnak  

megfelelően műszaknaplókban történik. 

A gáz mennyiség, illetve a palackforgalmi készlet adatok az integrált vállalatirányítási 

informatikai rendszerben kerülnek rögzítésre online módon. Így az ellenőrzés, elszámoltatás 

mérlegszerűen biztosított. 

Külső munkavállaló Sector Zrt. 3 fő 

 

1.3.2) HELYSZÍNRAJZ 

 

Az üzem alaprajzi elrendezését a mellékletekben található digitális üzemi térképeken jól 

láthatóan mutatjuk be. („Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2” fájlokban) 

 

1.3.2.1) NAGYOBB RAKTÁRAK ÉS TÁROLÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

 

Tárolók:  

 

• 26 400 db részben töltött, részben üres gázpalack 

 

 

 

1.3.2.2) AZ EGYES VESZÉLYES LÉTESÍTMÉNYEK 

 

• Palacktárolók . A tároló területeket és az azokon tárolható palackok számát a 

„Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2” fájlokban mutatjuk be. 

 

 

1.3.2.3) A VESZÉLYES ANYAGOK ELHELYEZKEDÉSE ÉS AZOK MENNYISÉGE 

 

A veszélyes anyagok elhelyezkedését az „Algyo_Helyszinrajz 1” fájl tartalmazza. 

A lokációkban az alábbi palackszámok tárolhatók. 
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Palacktároló lokáció 

1 számú palack lokáció: 9180 db 

2 számú palack lokáció: 9180 db 

3 számú palack lokáció: 4320 db 

4 számú palack lokáció: 3780 db 

   

1.3.2.4)  BELSŐ TÁROLÓK, A CSŐVEZETÉKEK ÉS A TECHNOLÓGIA MÁS ELEMEI 

 

Közművek elhelyezkedését az „Algyo_Helyszinrajz 1” fájl mutatja be.  

Riasztás: Nitrogén palackról működtetett levegősíppal történik a Gáz -és tűzriadóterv szerint. 

Kézi működtetés (helyszinrajz mellékelve a  

„Algyo_helyszinrajz_Vezetesi_pont_Gyulekezesi_hely_sip” fájlban 

 

Az üzem teljes területének áramtalanítására szolgáló vészkikapcsoló  a K2/1 kapcsoló állomás 

főkapcsolójával történik. Az elhelyezkedése az 

„Algyo_helyszinrajz_Vezetesi_pont_Gyulekezesi_hely_sip” fájlban jelölve. 

A biztonsági folyamatok leírását a belső védelmi terv tartalmazza. 

 

 

1.3.2.5) A VESZÉLYES LÉTESÍTMÉNYEK KÖZÖTTI TÁVOLSÁGOK ÉS A 

BIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK, ÉPÍTMÉNYEK 

 

Az üzemi térképek az „Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2”  méretarányosan 

tükrözik a létesítményeket, szabadtereket, így azok egymástól való távolságát is. 

A biztonságot szolgáló berendezések, létesítmények, eszközök bemutatása 

„Tuzvedelmi_dokumentacio_Szeged_TP_KL”  mellékelt fájlban található. 

 

1.3.2.6) A TÁROLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBEN A TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKTÁROLÓ 

TARTÁLYOK EGYMÁS KÖZÖTTI TÁVOLSÁGA ÉS MÁS JELLEMZŐ ADATOK 

 

Az üzemi térképek az „Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2” fájlokban 

rendelkezésre állnak, melyen a létesítmények és a köztük lévő távolságok méretarányosan 

vannak feltüntetve. 

A palacktároló rajz rendelkezésre áll, mellékeltben található. (az „Algyo_Helyszinrajz 2” )  
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1.3.2.7) KÖZMŰVEK, AZ INFRASTRUKTÚRA ÉS A TŰZOLTÁSHOZ SZÜKSÉGES 

VÍZNYERŐHELYEK 

 

Az üzem villamos-energia ellátása, ivóvíz ellátása, hírközlése a kiépített hálózatokhoz való 

csatlakoztatással megoldott. Az üzem villamos energia (2 db 6 kV-os távvezeték), ivóvíz 

(DN 100, PN 6), északi oldalán található. („Algyo_Helyszinrajz 1”  és 

„Algyo_Helyszinrajz 2” fájlokban) 

A közlekedési utak és a tárolóterek szilárd, zömében szikramentes burkolattal ellátottak.  

 
1.3.2.8) AZ ÜZEM ADMINISZTRATÍV ÉPÜLETEI 

 

A depó szociális és iroda épülete a bejárati út mellett jobb oldalon található (Vezetési pont, 

Gyülekezési hely).  A felsorolt épület veszélyes övezeten kívül van. A palack tároló résztől - a 

védőtávolságként előírt - 40 méteren kívül. 

(helyszinrajz mellékelve a „Algyo_helyszinrajz_Vezetesi_pont_Gyulekezesi_hely_sip” 

fájlban) 
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1.3.3) A VESZÉLYES ANYAGOK 

 

 

A Társaság a tevékenysége során folyékony szénhidrogén gázokat tárol palackban.   Ezek a gázok robbanásveszélyes anyagok.  Az anyagok a 

SEVESO III. irányelvek szerint is veszélyes anyagnak számítanak. 

A termelési folyamatban használt egyéb anyagok, segédanyagok, melyek nem minősülnek veszélyes anyagnak. 

 

1. táblázat: A/1 adatlap, veszélyes anyagok 

 
A/1 adatlap: ÜZEMADATOK - VESZÉLYES ANYAGOK 

Raktár A nevesített 

veszélyes anyag 
megnevezése (az 

1. melléklet 2. 

táblázat alapján) 

CAS IUPAC 

név 

Kereskedelmi 

megnevezés 

Fizikai forma H mondat SEVESO 

és  

ADR 

szerinti 

besorolás 

Mennyiség Küszöb 

mennyiség 

Küszöbérték 

Összesítés 

UN szám 

Alsó Felső Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet 

(kg) 

Készlet 

(t) 

(t) (t) (-) (-) 

Palacktároló PÉBÉ (-)   PB Cseppfolyósított gáz 220, 280 P2 

2(b) 

262 000 262 50 200 5,24 1,31 1965  

Palacktároló PROPÁN 74-98-6 Propane C3H8 Cseppfolyósított gáz 220, 280 P2 

2(b) 

48 000 48 50 200 0,96 0,24 1965 

       Összesen 310 000 310   6,20 

 

1,55  
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1.3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA 

 

 

 

2. táblázat: A/3 adatlap, veszélyesség számítása 

A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA 

Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása 

Ʃqn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

0,00 6,20 0,00 

   

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása 

Ʃqn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

0,00 1,55 0,00 

 

 

A fenti táblázatok adatai alapján megállapítható, hogy a felső küszöbértéket (>1) a telephely a fizikai veszélyek esetében meghaladja. 

 

A Prímaenergia Zrt. Algyő Palacktároló Depó létesítménye a tervezett tárolási mennyiséget figyelembe véve 

 

 felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek minősül. 



 

  

 

Algyő Palacktároló Depó 
biztonsági jelentés 

 

   O l d a l  29 |  

 

1.3.5) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK 

 
1.3.5.A) A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK, A TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA 

 

 

• Konténeres gáztárolás palackban,  

 

A felsorolt alaptevékenységeket az Algyői Palacktároló Depó a Lolyd’s Register Quality 

Assurance által minősített MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási 

rendszerben végzi. 

 
1.3.5.B) A KÉMIAI REAKCIÓK, A FIZIKAI VAGY A BIOLÓGIAI FOLYAMATOK 

 

 

Az előforduló üzemzavarok esetén kémiai reakció és biológiai folyamatok nem játszódnak le. 

Fizikai jelenségek az állapotváltozások bekövetkezésekor az alábbiak: 

- Gáz-halmazállapotú anyag kikerülése esetén robbanásveszélyes koncentráció 

kialakulása 

- Folyadékfázis kiáramlásakor hidegköd kialakulása, valamint az előbbi bekezdésben 

rögzítettek. 

Veszélyhelyzet keletkezhet gáz kiömlésnél: 

- Robbanásveszély 

- Emberi szervezetre oxigénhiány 

- Folyadék kiáramlás esetén fagyás veszély. 

 

 
1.3.5.C) A VESZÉLYES ANYAGOK IDŐSZAKOS TÁROLÁSA 

 

 

o 26 400 ezer db részben töltött, részben üres gázpalack 

 

 

 

 

 
1.3.5.D) A TÁROLÁSSAL KAPCSOLATOS MŰVELETEK 

 

 

• Gépi palackrakodás 

Targoncák száma: 2 db. 

2 db  Mitsubishi targoncát használunk   FD 35 NK 3,5 t és FD 40   4 tonna 

teherbírással.  Öt rekesz magasan tudnak rakodni. 
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1.4) INFRASTRUKTÚRA 

 

 

A közlekedési utak és a tárolóterek szilárd, zömében szikramentes burkolattal ellátottak. 

Világításuk a közelmúltban felújított térvilágítási hálózattal jól megoldott. 

 

1.4.A) KÜLSŐ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK 

 

 

Kétirányú megtáplálás 6 kV-os hálózatról, helyi transzformátor állomással . 

 

1.4.B) KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS 

 

 

Ivóvíz:  MOL Nyrt. Algyői üzeme biztosítja szerződés alapján. 

 

1.4.C) FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS 

 

Az emelőtargoncákhoz szükséges gázolaj 200 l-es hordóban. 

 

1.4.D) BELSŐ ENERGIATERMELÉS 

 

A szociális épület fűtése villamos fűtő panelekkel történik . 

1.4.E) BELSŐ ELEKTROMOS HÁLÓZAT 

 

Erőátviteli, biztonsági és térvilágítási kábelhálózat a K2/1 kapcsoló állomásról kapcsolható.   

1.4.F) TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS 

 

Az üzembiztonsági rendszerek állandó készenléti helyzetét, a biztonságos üzemmenet 

ellátását megkettőzött villamos betáplálás biztosítja, kétirányú 6 kV-os MOL Nyrt. 

távvezetékről. A  főelosztó berendezés látja el a 30 m magas acél villámhárító árbocokra 

szerelt térvilágítási fényszórókat.  

A villamos hálózat megfelelő állapota tervszerű, rendszeres felülvizsgálatokkal, 

karbantartással biztosított. 

 

1.4.G) TŰZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT 

 

Az üzemben körkörös rendszerű, DN300, PN10 névleges paraméterekkel rendelkező oltóvíz 

hálózat biztosított, 2000 m3-es ( 2 x 1000 m3) tűzivíz tárolóval, 15 db földfeletti tűzcsappal, 

tartozékokkal feltöltött tűzcsapszekrényekkel. 
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A tűzoltóvíz hálózat megtáplálása a MOL Nyrt. saját hálózatáról biztosított. 

A csőrendszer megtáplálása ivóvízhálózatról, a tűzivíz csőrendszer megtáplálása az üzemi 

tűzivíz hálózatról biztosított. 

A tűzoltóvíz hálózat megfelelő állapota tervszerű, rendszeres felülvizsgálatokkal, 

karbantartással biztosított. „Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2” fájlokban 

1.4.H.) A MELEGVÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK 

 

Az üzemben ivóvíz hálózat van kiépítve. „Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2” 

fájlokban 

1.4.I.) A HÍRADÓ RENDSZEREK 

 

Az üzemi portaszolgálat 24 órában vonalas és rádiótelefon elérhetőséggel és kapcsolt vonali 

internettel rendelkezik. Továbbá rendelkezésre áll EDR készülék is. (EDR készülék használata 

Szabályzat szerint) 

1.4.J) SŰRÍTETT LEVEGŐ ELLÁTÓ RENDSZEREK 

 
Az üzem jelenleg nem rendelkezik sűrített levegő ellátó rendszerrel.  

A felmerülő igényt (levegősíp, riasztáshoz) nitrogén palackról biztosítjuk.  

Kézi működtetés (helyszinrajz mellékelve az 

„Algyo_helyszinrajz_Vezetesi_pont_Gyulekezesi_hely_sip” fájlban 

 

 

1.4.K) MUNKAVÉDELEM 

 

Oktatási tematika szerinti rendszeres oktatások; 

Rendszeres biztonságtechnikai szemlék és ellenőrzések; 

A veszélyes technológiák, műveleti utasítások részletesen kitérnek a veszélyforrásokra illetve 

a használandó egyéni védőfelszerelésekre; 

Egyéni védőfelszerelések biztosítása; 

Részletes hatásvizsgálat elvégeztetése működő üzemrészek vonatkozásában. 

1.4.L) FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 

Szerződéssel biztosított. 

Szolgáltató:  Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 

  Telefon: 06-62_313_196 

                        

1.4.M) VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYE 

 

 

A Belső Védelmi Terv szerint. Vezetési pont és Gyülekezési hely: Iroda, 

(helyszinrajz mellékelve az 

 „Algyo_helyszinrajz_Vezetesi_pont_Gyulekezesi_hely_sip” fájlban) 
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1.4.N) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENTŐ SZERVEZETEK 

 

 

Képzett elsősegélynyújtók vannak megbízva,akik az üzem dolgozói. Az elsősegélynyújtó hely 

az irodaépületben van kijelölve. 

 

1.4.O) A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 

 

Szerződés alapján a SECTOR Hungária 1992 Zrt (1107 Budapest, Fertő u 14). 

Tevékenységük: 

Őrzés-védelem 

Palack készlet kezelés (anyagnyilvántartás)  

Kapuforgalmi ellenőrzés 

 

1.4.P) KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT 

 

 

Tevékenység a Vállalati Környezetvédelmi Szabályzatban leszabályozva.  

 

1.4.Q) AZ ÜZEMI MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 

 

 

Üzemi műszaki biztonsági szolgálat szervezési és működtetési szabályait az Üzemzavar 

Elhárítási Szabályzat tartalmazza.  

 

1.4.P) A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEZET 

 
 

Nincs. A szükséges feladatok ellátása a Belső Védelmi Terv szerint.  

 

1.4.S) JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG 

 

 

Részben külső vállalkozókkal, karbantartási szerződések alapján; 

Részben külső vállalkozókkal, egyedi szerződések, megrendelések alapján; 

 

1.4.T) A LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT 

 

 

Nincs. 
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1.4.U) A SZENNYVÍZ HÁLÓZATOK 

 

 

A depóban keletkező kommunális szennyvizek elvezetése községi hálózat  rendszerben 

történik. 

 Az üzem területére hulló csapadékvíz elvezetése a telekhatáron elhelyezkedő nyílt árokkal 

biztosított, csapadék elvezető csatornahálózat nincsen.  

A technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

A csatornahálózat megfelelő állapota tervszerű, rendszeres karbantartással biztosított. 

 

 

1.4.V) AZ ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK 

 

A depó területén tárolt palackok monitorozása kézi gázérzékelő segítségével történik .  

A területen  24 órás személyi felügyelet van.  

A depón naponta 2 x (műszakkezdéskor és befejezéskor) kézi gázérzékelővel ellenőrzést 

tartunk amit dokumentálunk.  

 

 

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

 

A depó területén tárolt palackok monitorozása kézi gázérzékelő segítségével történik . 

 

Gázszennyezettség és/vagy tűzveszély esetén hírközlő eszközök segítségével értesíthető  

MOL Algyő PBTT Gázüzem Diszpécser Szolgálat, valamint Katasztrófavédelem EDR  rádión 

keresztül. 

 

 

1.4.X) A BELÉPTETŐ RENDSZER ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM 

 

 

Az üzemben a személy-, és gépjármű-forgalom dokumentálását az őrző-védő szolgálat végzi 

Sector Zrt 
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1.5) EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1.5.A) FOLYAMATÁBRÁK, HELYSZÍNRAJZOK 

 

„Algyo_Helyszinrajz 1”  és „Algyo_Helyszinrajz 2” fájlokban kerül bemutatásra. 

 

1.5.B) TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSOK 

 

Az üzemre vonatkozó technológiai utasításokat a melléklet tartalmazza, TU-105 Pébé 

gázpalackok tárolása és forgalmazása az Algyői Depóban 

 

 

 

1.5.C) JELLEMZŐ TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK 

 

Tároló eszközök és tárolóterek: 

Tárolók:       

  

PB palack tárolása:   Egyensúlyi gőznyomáson 

Propán palack tárolása:  Egyensúlyi gőznyomáson 

 

A technológiai rendszerben hőcserélők nincsenek, a gáz hőmérséklete a környezet 

hőmérsékletével egyezik meg. 

 

Párolgáshő:  Propán: 428 kJ/kg 

   Bután: 388 kJ/kg 

   Pébé: 408 kJ/kg 

 

Égéshő:  Propán: 92430 kJ/m3 

   Bután: 121280 kJ/m3 

   Pébé:106855 kJ/m3 
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1.5.D) A TECHNOLÓGIA VÉDELMI ÉS JELZŐ RENDSZEREINEK LEÍRÁSA, 

 

A depó területén tárolt palackok monitorozása kézi gázérzékelő segítségével történik . 

 

Gázszennyezettség és/vagy tűzveszély esetén hírközlő eszközök segítségével értesíthető  

MOL Algyő PBTT Gázüzem Diszpécser Szolgálat, valamint Katasztrófavédelem EDR  rádión 

keresztül. 

 

A depó területén tárolt palackok monitorozása kézi gázérzékelő segítségével történik .  

A területen  24 órás személyi felügyelet van.  

A depón naponta 2 x kézi ( műszakkezdéskor és befejezéskor) gázérzékelővel ellenőrzést 

tartunk amit dokumentálunk. 

Hordozható gázkoncentráció ellenőrző készülékek: 

 

• AUER EX-OX METER 1 db; 

• AUER EX-OX METER II 1 db; 

 

 

1.5.E) A NORMÁL ÜZEMVITELTŐL ELTÉRŐ ÜZEMI ÁLLAPOTOK (ÜZEMINDÍTÁS, 

ÜZEMLEÁLLÁS, ÜZEMZAVAROK). 

 

Az anyagmozgatási igény a palackok mozgatása, amelyet az erre rendszeresített targoncával 

végeznek, a megfelelő végzettséggel rendelkező kezelők. 

Meghibásodások esetén a Belső védelmi terv, a Gáz és Tűzriadó Terv a vállalati Üzemzavar 

elhárítási szabályzat előírása szerint kell eljárni. 

 

A veszélyes anyagok tulajdonságai miatti különleges bánásmód leírása a tárolás, gyártás 

vagy szállítás során 

 

• Túlmelegedés, lehűlés, nyomásnövekedés, vákuum keletkezés. 

• A gáz szabadba kerülése. 

• A alaptevékenység során 2WE Harzemkód alapján vibráció veszély nem áll fenn, a 

nedvesség és átlagos időjárási viszonyok nem veszélyeztetik.
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1.5. F. A TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE ÉS ELŐZMÉNYEK, A JÖVŐBENI LÉTESÍTENDŐ 

TECHNOLÓGIÁK ÉS AZOK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK PILLANATNYI HELYZETE 

 

Az üzemi technológiák – főleg a PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Zrt. megalakulása után 

(1992-től) – folyamatos fejlődésen mentek át. 

A fejlesztések céljai: 

A biztonságtechnikai szint növelése, 

A fogyasztók mind magasabb szinten történő kiszolgálása, 

Az üzemi hatékonyság növelése, 

Alkalmazkodás a minőségpolitikai-, biztonságpolitikai-, környezetvédelmi – és 

tűzvédelmi előírásokhoz. 
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1.5.H) A LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSI FILOZÓFIÁJÁNAK BEMUTATÁSA 

 
1.5.H.1) A FELHASZNÁLT ANYAGOK KIVÁLASZTÁSA 

 

Az üzemi létesítmények tervező által készített, a Bányafelügyelet által jóváhagyott létesítési 

tervek alapján készültek. „Engedelyezesi_tervek” 

 

A súlyos veszélyhelyzetet jelentő tárolóterek elrendezésére speciális egyedi tervek készültek. 

A veszélyes anyag forgalmazására készült zárt technológiai rendszer szerkezeti anyaga a 25 

bar engedélyezett üzemi nyomásértéknek megfelelő acél ötvözet. 

 A szerkezeti anyagok aktív korrózióvédelemmel nem rendelkeznek, az acél szerkezeti 

anyagok az engedélyezési tervdokumentációban meghatározott többrétegű bevonatrendszerrel 

vannak ellátva. A korrózióvédelem megfelelőségét a bevonatrendszer folyamatos, tervszerű 

megelőző karbantartásával biztosított. 

 

 

 
1.5.H.2) MÉRETEZÉS 

 

 
A palackok falvastagsága a magyar szabványokat és a nemzetközi előírásokat kielégítő 

biztonsági tényezővel számítva került meghatározva a gyártási dokumentációban. 

 

 
1.5.H.3) STATIKAI MEGFONTOLÁSOK 

 

 

A konténeres palacktárolás tervei a legnagyobb terhelés figyelembe vételével készültek. 

 

 

 

 

 
1.5.H.4) A KÜLSŐ BEHATÁS ELLENI VÉDELEM 

 

 

- Villámvédelem kiépítettsége. 

- Emberi behatás elleni védelem. 

- Kerítés, őrzésvédelem 

- Térvilágítás 

Természeti csapás (földrengés, stb.) háborús események és terror akciók kivételével egyéb 

külső behatások ellen megfelelően védett. 
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 1.6. A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ÁLTAL 

VALÓ VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE  

 

A lakosság életének és életkörülményeinek lényeges befolyásolására az algyői palacktároló 

üzemeltetése során a tárolt veszélyes anyagokkal kapcsolatos azon súlyos ipari balesetek 

veendők figyelembe, ahol a tárolás során a rendszer integritásának megszűnését követően a 

veszélyes anyagnak nagy mennyiségű gáz-, folyadék- illetve kétfázisú kiáramlása következik 

be. 

A feltételezett súlyos ipari baleset bekövetkezésekor kiáramlott anyagok fokozottan tűz és 

robbanás veszélyesek. Az élő és épített környezetre (beleértve a lakosságot és a lakókörnyezetet 

is) gyakorolt hatásuk vándorló gőzfelhők, illetve különböző tüzek és robbanások energia-

transzportjai révén valósulnak meg. A tüzek hőenergiáját a sugárzás, a robbanások során 

felszabaduló kémiai energiát a keletkező nyomáshullámzás és a repeszek kinetikus energiája 

közvetíti. A tárolt anyagban megtestesülő és az égés során felszabaduló kémiai energia egyik 

része olyan tulajdonságú, hogy az élettel összeférhetetlen körülményeket teremt (például a 

hősugárzás halálos dózisa), a másik változata az épített környezetben okozhat olyan súlyos 

károkat, amelyek az élhetőség feltételeit lehetetlenítik el. Ez utóbbiak alkalmasak arra is, hogy 

a veszélyhelyzetek eszkalációját is előidézzék, súlyosbítva ezzel kialakult üzemzavart. 

A következőkben bemutatjuk az algyői palacktároló működésének azon elemeit, ahol az 

esetleges integritás-megszűnések súlyos következményekkel járhatnak.   
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1. ábra: A következmények meghatározásának elvi sémája (sárga szín)  

 

1.6.1. A SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA 

 

 

A veszély elemzés szükséges valamennyi információ összegyűjtése után az első és 

legfontosabb lépés az üzem, üzemelés vagy tevékenység során lehetséges valamennyi veszély 

felderítése, azonosítása. Ez képezi a további vizsgálatok kiindulópontját. Minden esetben meg 

kell állapítani: 

 

• milyen veszélyes szituáció létezhet az üzemben vagy a folyamat során, továbbá 

• ez a szituáció hogyan fordulhat elő. 

 

 

Veszélyek azonosítása 
Mi romolhat el? 

 

Következmények azonosítása 
Milyen súlyos? 

 

 

Gyakoriságok meghatározása 
Milyen gyakran 

 

Kockázat meghatározása 
Milyen nagy? 

 

Kockázat értékelése 
Megfelelés az előírásoknak! 
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Az elemzés e része az un. "veszélyazonosítás", amely során minden lehetséges szituációt meg 

kell vizsgálni abból a szempontból, hogy van-e egyáltalán lehetőség kár keletkezésére és ezek 

közül melyek a tényleges kockázatosak. Ez követi a lehetőségtől egy balesethez vezető 

események sorozatának ok-okozat szintű vizsgálata.  

 

Veszély definíció 2011. évi CXXVIII. Törvény szerint: 

 

• Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, 

amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. 

• Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott 

ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, akár nyersanyag, termék, 

melléktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában. 

A veszély természetét azon veszélyes anyagok határozzák meg, amelyek a nem 

rendeltetésszerű technológiai körből vagy környezetből kikerülve károsító hatást gyakorolnak 

a természeti környezetre és az egészségre. A következmények megállapítása azoknak a 

helyeknek meghatározása jelenti, ahol veszélyek felismeréséhez, azonosításához és 

kezelésükhöz szükséges javaslatok megtételéhez a részletes elemzésnek feltétlenül 

rendelkezésre kell állniuk. 

 

A feladat elvégzéséhez az alábbi információra van szükség: 

 

- a technológia térbeli részletes elhelyezkedése, 

- a helyszínen végzett tevékenységek eljárások, 

- technológiai leírás, 

- egyszerűsített folyamatábra és műszerezett folyamatábra, anyagösszetétel, nyomás, 

hőmérséklet értékek, halmazállapot, gépjegyzék és a berendezések leírása, 

- a helyszínen tárolt anyagok jegyzéke, 

 

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

 

• az anyag tulajdonságai  

• az anyag fizikai hatásai 

• az uralkodó meteorológiai viszonyok (melyek befolyásolják, hogy milyen 

irányban, mekkora területet érinthet az elszabadult anyag vagy annak fizikai 

hatásai 

• a lakosság gyors riasztása és tájékoztatása 

• a rendelkezésre álló védőeszközök és védőlétesítmények  

• a mentesítés lehetőségei és  

• a mentő (elsősorban egészségügyi) erők felkészültsége. 

 

A kiválasztott technológiák részletes elemzése különböző programokkal és módszerekkel 

történik, amelyek megadják a nem üzemszerű kibocsátások valószínűségeit, a kibocsátások 

hatását (tűz, robbanás, gázfelhő). Az elfogadott forgatókönyvek alapján meghatározásra kerül 

az emberre - üzemen belül és kívül – a biztonságra és a környezetre súlyos veszélyt jelenthető 

baleset következménye, nagysága és kiterjedése. A vizsgálat során az alábbi fő 

veszélyforrások típusait és következményeit vesszük figyelembe: 
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1. A veszélyes anyag gáz, folyadék és kétfázisú halmazállapotban 

történő kibocsátása (forrásmodell megalkotása) 

2. Jet tűz (a jet méreteinek meghatározása) 

3. Gőz tűz (a gőzfelhő méreteinek meghatározása) 

4. Hősugárzás (az 1-3 pont esetében) 

5. Nehéz és neutrális gázok terjedése (éghető és mérgező gázok). 

Forrásmodell + diszperziós modellek (Gauss, nehéz gázok 

terjedése, stb.) 

6. Vándorló gőzfelhő robbanása. Forrásmodell, diszperzió, TNT 

modell. 

7. BLEVE. Tűzben álló tartály/palack robbanása + keletkező anyag 

gőz tüze. 

8. Sorozatos – a fentebb felsoroltak: 3., 4., és 6. pontok okán 

keletkező - palackrobbanás repeszhatása 
 

A palacktároló esetében a tárolt pb palackok jelentik a legnagyobb veszélyt. A palackok 

valamilyen ok miatti károsodása következtében az anyagok szabaddá válnak és a potenciális 

veszély reális veszéllyé válik, amely személyi sérülést (egészségkárosodást), anyagi károkat 

okozhat a telephelyen és a környezetben. 

A tároló esetében az éghető folyadékok összességében nagy tömege, valamint tűz és 

robbanás-veszélyessége jelent potenciális veszélyt. Az általunk alkalmazott megközelítés 

szerint azokat a kibocsátási helyeket kell azonosítani, ahol olyan jelentős mennyiségű anyag 

kibocsátásról van szó, amelyek tüzet és robbanást okozhatnak. A berendezések, a telepítés, az 

alaprajz, a veszélyes létesítmények leírása, az elrendezési rajz alapján azonosítottuk azokat 

veszélyes létesítmény egységeket, melyek veszélyes anyagokat kezelnek.  

• Palackok tárolására kijelölt hely  

• A szállítást végző gépkocsik 

 

A második szempont a veszélyes anyagok típusai. A tárolt anyagok tulajdonságai alapján a 

következő veszélyforrásokkal kell számolni. 

 

• PB. Színtelen, szagtalan, rendkívül gyúlékony. Gőze a levegőnél nehezebb ezért 

gőzfelhő kialakulásával, gőztűzzel, térrobbanással kell számolnunk.  

 

A súlyos balesetek lehetőségeinek megállapítására, - a fenti két szempont figyelembe véve - 

olyan forgatókönyvet állítottunk fel, mely lefedi az összes lehetséges súlyos veszély helyzetet. 

Az elkészült forgatókönyv helyszíne a következő: 
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• PB palacktároló. A telepen pb tárolása történik palackokban. A palackok nyomástartó 

edények. A palackok sérülése okozhat veszélyt a civil lakosság számára. A tároló telep 

feladata a teli és üres PB palackok tárolása. A telepen egyéb veszélyes anyag nem 

található. A PB palackok konténeres tárolása, szállítása során a palackok integritásának 

megszűnését követő jettűz, gőztűz következményeivel kell számolnunk. A palack 

BLEVE – mint csúcsesemény – speciális, mivel kizárólag egy okra vezethető vissza, 

nevezetesen a palack felületét érő 35 kW/m2, vagy nagyobb hőteljesítményre. A 

csúcsesemény meghatározása során figyelembe vettük a „Guidlines for quantitative risk 

assessment, CPR 18E (Purple Book), nyomástartó edényekre vonatkozó 

meghatározásait (page 3.1-3.4) és a „Joint giudance prepared at a workshop of 

representatives of the COMAH competent authority and the Chemical Industries 

Association (CIA), LPG storage vessel” meghatározásait.  

 

1.6.2. SOROZATOS PALACKROBBANÁS KÖVETKEZMÉNY-ANALÍZISE  

 

 

A tároló telep feladata a teli és üres PB palackok tárolása. A telepen tárolható legnagyobb 

mennyiségű PB palackszám 26 400): 

  
A palackban tárolt pébé – konzervatív megközelítésben - 26 400 db palack. 

 

A telephelyen húzódik ATM-ről a Töltő-Lefejtőre vezető DN200-es föld feletti PB vezeték , 
melyet a BJ készítése során mint, dominóhatást okozó létesítmény vesszük figyelembe. 
„Doninohatas_Kovetkezmeny_Algyo_ATM_vezetek_Primaenergia_PB_depo” fájlban 
mellékeljük. 

A telepen egyéb anyag nem tárolható. 

 A PB palackok tárolása során PB szivárgás, jettűz és robbanás veszélyével kell számolni. A 

tapasztalatok alapján a következő általános következtetések vonhatók le: 

A palack BLEVE – mint csúcsesemény – speciális, mivel kizárólag egy okra vezethető vissza, 

nevezetesen a palack felületét érő 35 kW/m2 vagy nagyobb hőteljesítményre. A hatékony 

prevenció érdekében az alábbiakban röviden ismertetjük a folyamatot. 

Tűzben álló, vagy nagymérvű hősugárzásnak kitett éghető cseppfolyós gázt tartalmazó 

palackban a tűz égéshője hővezetés útján jut a folyadékfázissal nedvesített belső felületen 

keresztül a tartály belsejébe. Az ott tárolt anyag entalpiájának, tömegének és az eltelt időnek 

függvényében a gáz melegszik és azonnal forrni kezd. A tárolt anyag párolgáshőjének és a 

tartály nyomásának függvényében nagy mennyiségű gáz szabadul fel, aminek következtében 

a tartálynyomás nő. 

A folyadékfázissal érintkező palackfelület lassabban a gőzfázissal érintkező gyorsabban 

melegszik. A folyamat előre haladtával 3-7 perc múlva a hőmérséklet elérheti a 400-600 ºC-t. 

(A pébétűz lánghőmérséklete 2000 ºC). Egyrészt az állandóan emelkedő nyomás, másrészt a 

palack anyagának folyáshatár csökkenése miatt a palack egy idő múlva felrobban.  

Az integritásának megszűnése következtében a kvázi egyensúlyi állapot azonnal megszűnik, 

az éghető anyag a keletkezett résen égő állapotban kivetődik. A formálódó tűzgömb 

élettartama rövid (néhány tized másodperc.), azonban az anyagban kötött kémiai energia a 

kialakuló hősugárzásban, illetve a keletkező repeszek inerciájának megváltozása révén 
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enyészik el. (A robbanáskor felszabaduló, nyomáshullámzásban realizálódó energia 

kismértékű. Ugyancsak elhanyagolható a tűzgömb hősugárzása is, a néhány tized sec 

determinálta dózis miatt). 

A fentiekből következik, hogy a sorozatos palack BLEVE csak nagy teljesítményű, adott 

esetben hosszú ideig tartó külső tűzben jön létre; alacsony égéshőjű, utánpótlás nélküli tüzek 

sorozatos BLEVE-ét nem tudnak okozni. A pébé tárolás során fellépő nagy teljesítményű 

tüzek a logisztikai rendszer súlyos hibájából származtathatók: ezekben adott a magas égéshő 

(lánghőmérséklet), továbbá adott az utánpótlás.  

A forgatókönyv megalkotásakor ezért a palackozott pébégáz tárolását vettük figyelembe, 

csupán a palackok beszállításáról, kiszállításáról és rakodásáról van szó. A forgatókönyv a 

konténer tároló területére vonatkozik. A tűzszakaszokon kívül nincsen más gyúlékony anyag 

a telepen. A tárolt palackok meghibásodását a következő események okozhatják:  

 

(a) Ütés (ütközés, más tárgy); 

(b) Hibás palack vagy szelep;  

(c) A palackok leejtése a targoncáról;  

(d) Természeti tényezők  

(e) Tűz (cigaretta, rövidzárlat, kábel, villámlás);  

(f) Szándékos rongálás. 

 

Ezek az események nem vezetnek minden esetben tartós tűz és BLEVE kialakulásához, ezért 

statisztikai adatot vettünk figyelembe, és a legkonzervatívabb megközelítést alkalmaztuk. A 

Purple Book szerint (3.4 page) egy palack katasztrofális meghibásodása általában nem vezet 

halálos sérüléshez a telephelyen kívül. A legveszélyesebb forgatókönyvet a tűzterhelés 

számítása alapján az palacktároló területén tételeztük fel.  

Egy konténerben 54 db palack található. Az árnyékolás miatt nem minden palackot érint 

egyforma hőhatás.  

Konzervatív feltételezéssel élve a hősugárzásnak kitett palackok BLEVE-jét követően 

palackonként 2 db repesszel számolunk. A feltételezés azért konzervatív, mert nem minden 

palack esetében keletkezik repesz. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy vannak olyan palackok, 

melyek csak felrepednek és helyben maradnak. Mivel az adott tárolási körülmények - 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, tárolt teljes palackmennyiség felrobbanásával nem kell számolnunk, mivel a 

tűzterhelés ideiglenes jellegű, továbbá a hőenergia-transzport lényegében hősugárzás útján 

valósul meg.  

A telephelyen 4 db palacktároló lokáció került kialakításra, az alábbiak szerint. 

A lokációkban az alábbi palackszámok tárolhatók. 

 Palacktároló lokáció 

1 számú palack lokáció: 9180 db, 170 konténer 

2 számú palack lokáció: 9180 db, 170 konténer 

3 számú palack lokáció: 4320 db, 80 konténer 

4 számú palack lokáció: 3780 db, 70 konténer 
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Így a teljes palackmennyiség –5 konténer magasságban, (max tárolási egységben történő 

elhelyezés miatt - legfeljebb 20%-os mértékben lehet a sugárzásnak kitett állapotában,  

80 %-nyi palack mindenképen árnyékban marad. 

A legnagyobb tárolási lokáció esetében, 9180 db palack sérülésével kell számolnunk.  

Így feltételezésünk szerint palackonként 2 db – összességében 18360 különböző tömegű 

repeszre lehet számítani. Ha konzervatívan azt feltételezzük, hogy a Lokácók között 

eszkaláció alakul ki, ebben az esetben konzervatívan a maximális palackszám sérülésével 

számolunk, azaz (24600 db palack) 52 800 db különböző tömegű repeszre lehet számítani.  

A repeszek 440 m/s kezdősebességgel átlag 185 m távolságra repülnek el, melyek mindegyike 

olyan kinetikus energiájú, hogy embert ért találat esetén halálos sérülést képes okozni. A 

figyelembe vett cél távolság 150-215 m. A figyelembe vett a hatásterület ennek megfelelően 

215 m sugarú körrel definiált terület.  

Az így lefedett terület nagysága: 

T = 145146 m2  

Tekintettel arra, hogy nagysága 

A repeszek becsült száma 52 800  db. A palackdarabok a tér minden irányába azonos 

valószínűséggel repülnek. Az átlagos emberi test felületét 0,56 m2 nagyságúnak vettük. 

A következmény analízis kiértékelése 

 

PB depó: A palackrobbanásból származó repeszhatás a telep területéről kilép, további 

vizsgálata szükséges. 

 

 

 Külső Dominóhatás 

 

Az algyői telephelyen húzódó vezeték, ATM-ről a Töltő-Lefejtőre vezető DN200-es PB 

vezeték, esetén kell dominóhatással számolnunk  

 

A továbbiakban a telepen belül kialakult események eszkalációs lehetőségét vizsgáljuk. Az 

eszkaláció jelentése szerint egy kisebb sérülés következtében kialakult esemény idővel 

súlyosabbá válik és más berendezésekre is átterjed a vizsgált telepen belül, és a kiinduló 

helyzetnél veszélyesebb szituációt alakul ki.  Az eszkaláció meghatározásában az időtényező 

a döntő.  

 

Összefoglalóan elmondható, hogy az algyői telep esetében nem alakulhat ki olyan súlyos 

esemény, sem hatását, sem valószínűségét tekintve, mely az eredeti veszélyazonosításnál 

során vizsgált eseménynél nagyobb kockázatot jelentene.  

 



 

  

 

Algyő Palacktároló Depó 
biztonsági jelentés 

 

   O l d a l  45 |  

 

 

1.7. A SOROZATOS PALACKROBBANÁS KOCKÁZATÁNAK SZÁMÍTÁSA 

1.7.1.A SOROZATOS PALACKROBBANÁS FREKVENCIÁJA 

 

Nagy tűz kialakulásának valószínűsége, amely sorozatos palackrobbanásokat eredményezhet 

10-4/év, a Controlling riks around explosives stores. HSE 2002 kiadvány szerint. 

(Probability of an explosion; 11. oldal) 

 
DOMINÓHATÁS VIZSGÁLAT 

 
F. PB KIÖMLÉSE CSŐVEZETÉKEN KERESZTÜL 

A propán-bután-t tartalmazó vezeték értékelésekor reprezentatív eseménysorként az ATM-ről 

a Töltő-Lefejtőre vezető DN200-es PB vezeték szerepel. Az egyéni és társadalmi kockázat 

meghatározásakor figyelembe lett véve a többi üzemközi vezeték is melyekben propán-bután 

szállítása történik (PB vezeték az E10-ről a Töltő-Lefejtőre, ATM vezeték E10-ről a Töltő-

Lefejtőre, Kiegyenlítő vezeték E10-ről a Töltő-Lefejtőre, ATM_PB vezeték az E10-ről az 

ATM-re). 

 

A csővezeték iránya, így a kiáramló jettűz iránya a tárolt palackokkal párhuzamos, így a 

kialakuló jet iránya is a vizsgált teljes csőtörés esetén. Abban az esetben ha a tőltő-lefejtőről 

érkezik gáz a csővezetéken számolhatunk PB palackokat érő hőhatással. 

A Jettűz iránya a nem a PD palack lokációk irányába esik. A lokáciok távolsága és a PB gáz 

áramlás írányát figyelembe véve a a kockázatszámításnál a „tárolótelepen történő nagy 

tűzeset frekvenciája. Irodalmi adatok alapján ez az érték 1x10-4/évértékkel számolunk 

 

 

A tárolótéren konténercsoportokban elhelyezett 26 400 db) konténerenként 54, targoncával 

megközelíthető (5 konténer magas tárolási csoport), pébé palack tárolható. 

 

A telephelyen 4 db palacktároló lókáció került kialakításra, az alábbiak szerint. 

A lokációkban az alábbi palackszámok tárolhatók. 

 Palacktároló lokáció 

1 számú palack lokáció: 9180 db, 170 konténer 

2 számú palack lokáció: 9180 db, 170 konténer 

3 számú palack lokáció: 4320 db, 80 konténer 

4 számú palack lokáció: 3780 db, 70 konténer 

 

A sorozatos palackrobbanás feltételét jelentő tartós, intenzív tűzterhelés a fentiek alapján  

10E-4 esemény/év gyakorisággal következik be, ezzel egyenlő a sorozatos palackrobbanás 

frekvenciája.  
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1.7.2. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS  

1.7.2.1.EGYÉNI KOCKÁZATOK 

 

EK=FT xFE x (To x Lo+Ti x Li) 

 

EK: egyéni kockázat 

 

FT: a tárolótelepen történő nagy tűzeset frekvenciája. Irodalmi adatok alapján ez az 

érték 1x10-4/év 

 

FE: időérték, mely törtértékben kifejezi, hogy egy személy egy év alatt mennyi 

ideig van kitéve a baleset hatásának. Az érintett területen belül lakók esetében 

FE = 1. A közlekedési útvonalon haladók eseteben az időtényező olyan kicsi, 

hogy elhanyagolható. Jelentősen konzervatív becsléssel éltünk ebben az 

esetben, mert a tároló üzem környezetében, az üzemet körülvevő 215 méteres 

sugarú körön belül, azaz ahol egyáltalán repeszhatással számolni lehet, nincs 

lakóterület. 

To: az a törtrészben kifejezett idő, melyet a helyszínen lakó a lakáson kívül tölt.  

To = 0,11. 

Lo: annak a feltételes valószínűsége, hogy egy lakáson kívül tartózkodó személy 

halálos sérülést szenved a repeszektől. 

Ti: az a törttrészben kifejezett idő, melyet a helyszínen lakó a lakáson belül tölt. 

To = 0,89. 

Li: annak a feltételes valószínűsége, hogy egy lakáson belül tartózkodó személy 

halálos sérülést szenved a repeszektől. Esetükben feltételezzük, hogy a 

felrobbanó palackokból származó repeszek a lakáson belül tartózkodókban 

nem tesz kárt. Li = 0 

 

A repeszek okozta halálos sérülés valószínűsége kifejezhető a következő képlettel: 

 

Lo= l-e-DxA 

 

D: egységnyi felületre jutó repeszek száma. Feltételezzük, hogy mindegyik repesz 

energiája eléri a 80 J értéket (halálos energia mennyiség területen). Figyelembe 

véve, hogy) 52 800  repeszdarab oszlik el 145146 m2 területen, egy m2 

területre 0,36 db repesz jut. 

A: a repeszhatásnak kitett személy effektív felülete. A = 0,56 m2. 

 

Lo=1-e-(0,36 x 0,56)= 1-e-0,2106=0,1826 

 

 

 

A fentiek alapján az esemény generálta egyéni kockázat: 

 

EK = (10-4/év) x 1 x (0,11 x 0,1826, 136+ 0,89 x 0) = 2,008 x 10-6/év 
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A 219/2011. Korm. rendelet 5. Melléklet 1.6. pontjában meghatározott lakóterületre 

vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 esemény/év. 

Tekintettel arra, hogy a telep mezőgazdasági művelésbe vont területek által határolt 

környezetben van, az egyéni kockázat elfogadható. 

 

 

 
Egyéni kockazati görbe (R=215 m) 
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1.7.2.2. TÁRSADALMI KOCKÁZAT 

 

Mivel az előzőekben bemutatott kockázati görbék sem lakott területet, sem nagyobb létszámot 

befogadó létesítményeket nem érintenek, Társadalmi kockázattal, (üres F-N görbék) nem kell 

számolni.  

 

 
 

 
 

3 fő Sector Zrt. a dolgozók között vettük figyelembe.  BVT oktatásban részesülnek, a 

gyakorlatokban résztvevők. A társadalmi kockázatszámítás során nem kell figyelembe 

venni 
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1.7.3. BESOROLÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az előzőekben megállapítottuk, hogy a PB depóból kirepülő repeszek hatása miatt 

• a maximális hatásterület sugara 215 méter,  

• az egyéni halálozás kockázata 2x10-6/év 

 

Egy repesz becsapódásból eredő emberi sérülés súlyosságának – szélsőséges esetben mint 

legsúlyosabb sérülésként értelmezve a halálozásnak - esetlegessége és véletlenszerűsége miatt 

a 215 méter tekintjük annak a határnak, ahol sérülés, vagy halál előfordulhat  

A 215 méteres távolságnál messzebb a számítások szerint repesz nem repülhet. 

 

A sérülés egyéni kockázatának számszerű meghatározásához a halálozás egyéni kockázatának 

meghatározásához használt számítási módszert alkalmazzuk, azzal a konzervatív becsléssel, 

hogy repeszhatás által érintett „célszemély” effektív felületét a halált okozó esetre vonatkozó 

Ao= 0.56 m2 felületet megnöveljük Aos= 0.75 m2-re, feltételezve, hogy nem halálos sérülést 

több testrészen, tehát nagyobb testfelületen szenvedhet el a „célszemély”. 

 

Sérülés Egyéni kockázatok 

 

EK=FT xFE x(To x Lo+Ti x Li) 

 

EK: egyéni kockázat 

 

FT: a tárolótelepen történő nagy tűzeset frekvenciája. Irodalmi adatok alapján ez az érték 

1x10-4/év 

 

FE: időérték, mely törtértékben kifejezi, hogy egy személy egy év alatt mennyi ideig van 

kitéve a baleset hatásának. Az érintett területen belül lakók esetében FE = 1. A 

közlekedési útvonalon haladók eseteben az időtényező olyan kicsi, hogy 

elhanyagolható. Jelentősen konzervatív becsléssel éltünk ebben az esetben, mert a 

tároló üzem környezetében, illetve PB depót körülvevő 215 méteres sugarú körön 

belül, azaz ahol egyáltalán repeszhatással számolni lehet, nincs lakóterület. 

 

To: az a törtrészben kifejezett idő, melyet a helyszínen lakó a lakáson kívül tölt.  

To = 0,11. 

Lo: annak a feltételes valószínűsége, hogy egy lakáson kívül tartózkodó személy sérülést 

szenved a repeszektől. 

Ti: az a törtrészben kifejezett idő, melyet a helyszínen lakó a lakáson belül tölt. To = 0,89. 

Li: annak a feltételes valószínűsége, hogy egy lakáson belül tartózkodó személy sérülést 

szenved a repeszektől. Esetükben feltételezzük, hogy a felrobbanó palackokból 

származó repeszek a lakáson belül tartózkodókban nem tesznek kárt. Li = 0 

 

A repeszek okozta sérülés valószínűsége kifejezhető a következő képlettel: 

 

Lo= l-e-DxA 
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D: egységnyi felületre jutó repeszek száma. Figyelembe véve, hogy   52 800  repeszdarab 

oszlik el 145146 m2 területen, egy m2 területre 0,36 db repesz jut. 

A: a repeszhatásnak kitett személy effektív felülete. A = 0.75 m2. 

 

 

Lo=1-e-(0,36 x 0,75)= 0,2366 

A fentiek alapján az esemény generálta egyéni kockázat: 

 

EKs = (10-4/év) x 1 x (0,11 x 0, 16+ 0,89 x 0) = 1,762 x 10-6/év 

EKs = (10-4/év) x 1 x (0,11 x 0,23666+ 0,89 x 0) = 2,6 x 10-6/év 

 

 

 

A becsapódó repeszeknek az emberi testre vonatkozó találati valószínűsége  

0,2366x0,11=2,6E-2, ezt az értéket a sorozatos palackrobbanást iniciáló raktártűz 

frekvenciájával megszorozva a sérülés egyéni kockázata 2,6x10-6/év értékre adódik. Ez 

kisebb, mint 1x10-5/év, így belső, övezetet nem kell kijelölni. A 2,6 x 10-6/év frekvencia érték 

nagyobb, mint 1 x 10-6/év. Tekintettel arra, hogy a repeszek 215 m-nél messzebb nem 

repülnek, a 215 méteres határt kell a KÖZÉPSŐ és a KÜLSŐ övezet határának tekinteni.  

 

 

 
Veszélyességi  övezetek (R= 215 m)
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1.7.4.  BEJELENTÉS KÖTELES SÚLYOS ÜZEMI BALESETEK STATISZTIKÁJA 

 

A Prímaenergia Zrt. hasonló tevékenységet végző Algyői Tároló Üzemében 2002-től 

figyelemmel kísérve a működést, bejelentés köteles súlyos üzemi baleset nem történt. 
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 1.8.) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

 

 
1.8.)   IRODA 

 

Vezetési pont és Gyülekezési hely. 

1.8.B) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE 

 

 

Mobiltelefon, internet, intranet. 

 

 

1.8.C) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE 

 

 

RB-s telefon, mobil telefon. 
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1.8.D) A VESZÉLYHELYZETI HÍRADÁS ESZKÖZEIT ÉS RENDSZERE 

 

 

Mobil, internet, intranet, RB-s telefon és EDR rádió. 

 

 

 

1.8.E) A TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZEREK 

 

Nincs. 

 

 

1.8.F) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ INFORMATIKAI 

RENDSZEREK 

 

 

Internet, intranet, szélzsák . 

 

 
1.8.G.) RENDSZERESÍTETT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK 

 

 

A Társaság munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi kockázat értékelésekkel alátámasztva, 

a munkakörnyezet klimatikus viszonyainak függvényében, meghatározta az egyes 

munkakörök veszélyforrásait, veszélyességét, a megfelelő védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközöket. A munkavállalót minden munkavégzéshez olyan védőeszközzel kell ellátni, 

ami az őt érő behatás ellen védelmet jelent. 

 

 
1.8.H) RENDSZERESÍTETT SZAKTECHNIKAI ESZKÖZÖK 

 

A kézi gázérzékelő jelzései és tűzeset előfordulása esetén munkavállalók riasztják a MOL 

Gázüzem diszpécserét, Katasztrófavédelem Műveletirányítási Ügyeletét EDR rádión.   

1.8.I) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ (NEM KÖZVETLENÜL ERRE A CÉLRA LÉTREHOZOTT) BELSŐ ÉS 

A KÜLSŐ ERŐKET ÉS ESZKÖZÖKET 

 

 

Az üzemi tűzivíz rendszert ellátását 2000 m3-es ( 2x 1000 m3) tűzivíztartály biztosítja.   
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Algyő Palacktároló Depó 
biztonsági jelentés 

 

 Oldal 56 

1.9. A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

 

 

A Zrt által bevezetett és működtetett biztonsági irányítási rendszer az alábbiakra terjed ki; 

 

- a dolgozók biztonságára 

- az épített környezet (gázipari technológiák) biztonságára 

- a természetes környezet biztonságára 

 

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA KITERJED: 

 

A Társaság területén minden szervezett munkavégzésre, minden munkavállalójára, abban az 

esetben is, amikor a munkavállaló a munkáltatónál fennálló munkaviszony keretében a 

Társaság gázforgalmazói és szolgáltatási területén végzi azt. 

A Társaság területén dolgozó vagy bármely jogcímen ott tartózkodó személyekre. 

 

A PRÍMAENERGIA Zrt. biztonsági politikájával igyekszik minden ésszerű és gyakorlatilag 

megvalósítható eszközzel arra törekedni, hogy minden dolgozója számára megteremtse és 

folyamatosan biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit és megelőzze az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztető 

káreseményeket. 

 

Minden munkavállaló felelős előírt kötelességei teljesítéséért. Ügyelnie kell mind saját, mind 

dolgozótársai egészségére és biztonságára. Ezért csak biztonságos munkavégzésre alkalmas 

állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

szabályok megtartásával végezhet munkát. 

 

Minden vezető felelős azért, hogy a hatáskörébe tartozó területen biztosítsa a hatékony, 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása 

és a munkakörülmények humanizálása érdekében. 
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1.9.1. A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI 

ELÉPÍTÉSE, MODELLJE 

 

 

A PRÍMAENERGIA ZRt. biztonsági irányítási rendszerének modelljét az alábbi ábra 

szemlélteti. 

 

 

Berendezések, 

technológiák 

Anyagok, 

eszközök 

Termékek, 

hulladékok 

 
Dolgozók 

 
Természetes 

környezet 

 
Épített 

környezet 

Védelem 

növelése 

Mérés, 

elemzés 

Fejlesztés 

Veszélyesség 

csökkentése 

Fejlesztés 

Mérés, 

elemzés 
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A biztonsági irányítás alapja a termelési, szolgáltatási folyamatok működtetése során fellépő 

veszélyforrások azonosítása mérése és ezek hatásának csökkentése valamint ezzel 

párhuzamosan a dolgozók, az épített-, és a természetes környezet védelmének javítása. 

 

 
1.9.1.1 A DOKUMENTÁLÁS RENDSZERE 

 

A biztonsági irányítási rendszer dokumentumainak hierarchiáját az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22. ábra: A BIR dokumentálási rendszere 

 

A biztonsági irányítási rendszer számára szükséges belső és külső dokumentumok 

kezelésének, ellenőrzés alatt tartásának szabályait a MEU 05.0. illetve a MEU 02.0. eljárási 

utasítások tartalmazzák. 

 

 

BIR 

Kéziköny

v 

Szabályzatok 

Eljárások 

Munkautasítások 

Iratok, feljegyzések, nyilvántartások 
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1.9.1.1.1 A biztonsági irányítási kézikönyv 

 

A biztonsági irányítási kézikönyv az Zrt. biztonsági irányítási rendszerének struktúráját, 

folyamatainak kapcsolatát, működtetésének alapelveit és általános szabályait írja le utalva a 

további részleteket szabályozó dokumentumokra. 

A biztonsági irányítási Kézikönyvet a PRÍMAENERGIA Zrt. munkatársainak és partnereinek 

a biztonsági irányítási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatására valamint a belső és külső 

felülvizsgálatok, ellenőrzések megalapozására illetve elősegítésére használjuk. 

 

1.9.1.1.2 Szabályzatok 

 

A szabályzatok a biztonsági irányítási rendszer egy-egy fontos részterületének általános 

követelményeit, előírásait foglalják össze. Ezeket az elveket kell alkalmazni az alább felsorolt 

dokumentumok kidolgozása során. 

A szabályzat lehet az egyes szakterületeket összefoglaló egyéb szabályozó dokumentumok 

gyűjteménye is. 

A Kézikönyv kiadásakor érvényes szabályzatok és eljárások listáját a 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 
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1.9.1.1.3 Az eljárási utasítások 

 

Az eljárási utasítások folyamatábrákon keresztül mutatják be a termék-szolgáltatás előállítás 

folyamatait. További szerepük a több funkciót vagy szervezeti egységet érintő tevékenységek 

összehangolása, az együttműködés szabályozása, felelősségek meghatározása. Ennek 

érdekében előírják a folyamatok szabályozott és biztonságos működésével kapcsolatos 

feladatokat, felelősségeket valamint az adatok és az információ áramlásának útját. 

Az Kézikönyv kiadásakor érvényes szabályzatok és eljárások listáját a 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

1.9.1.1.4. Munka- technológiai-, műveleti utasítások 

 

A munka- technológiai-, műveleti utasítások az eljárási utasításokban nem részletezett egyes 

tevékenységek, technológiai folyamatok és munkaműveletek végrehajtási módját és a 

végrehajtandó lépések időbeli sorrendjét, személyi, tárgyi biztonságtechnikai munka és 

környezetvédelmi feltételeit határozzák meg. 

Ezek az előírások egyes szakterületek, vagy konkrét munkahelyek tevékenységét 

szabályozzák. 

Ezen dokumentumok szintjén kezeljük a különböző tevékenységeket rövidebb-hosszabb ideig 

szabályozó terveket is. 

 

1.9.1.1.5 Iratok, feljegyzések, nyilvántartások 

 

A biztonsági irányítási rendszer (a 4.4.1. - 4. pontokban meghatározott dokumentumok 

szerinti) működtetése során végzett tevékenységekről és azok eredményeiről, a gyártott 

termékekről a keletkező melléktermékekről az anyagi, személyi és környezeti biztonságot 

befolyásoló tényezőkről és tevékenységekről objektív adatokat illetve bizonyítékokat 

szolgáltató iratokat, feljegyzéseket kell készíteni, illetve nyilvántartásokat kell vezetni. 

Az iratokat, feljegyzéseket és nyilvántartásokat a termékek biztonságosságának, a biztonsági 

irányítási rendszer hatékony működésének igazolása valamint a rendszer továbbfejlesztéséhez 

szükséges adatok és információk biztosítása érdekében kell vezetni. 

Az íratok és feljegyzések kezelését a MEU 16.01. eljárási utasítás szabályozza. 
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1.9.2. A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS AZ ELLENÜK VALÓ VÉDEKEZÉS 

IRÁNYÍTÁSÁBA, VÉGREHAJTÁSÁBA BEVONT SZEMÉLYEK FELADATAI 

 

A biztonságpolitika változásáról a biztonságtechnikai vezető köteles tájékoztatni a Társaság 

minden dolgozóját. 

Az új dolgozókkal a biztonságpolitikát a felvételt követően a munkahelyi vezető oktatás 

keretében ismerteti. 

 

Biztonsági ügyekben a vezetőség képviselője a vezérigazgatóhoz közvetlenül hozzárendelt 

üzemeltetési és beszerzési igazgató. Ő felelős a biztonsági irányítási rendszer működtetésének 

felügyeletéért, hatékonyságának fenntartásáért és ezekről a felső vezetőségnek történő 

beszámolásért. 

A biztonsági irányítási kézikönyvben, az eljárási utasításokban, a munkautasításokban és 

technológiákban rögzített előírások érvényre juttatására, továbbá biztonsági irányítási 

rendszer működésének és továbbfejlesztésének elősegítésére a biztonságtechnikai vezető 

kapott felhatalmazást. 

Az ő feladata továbbá a biztonsági rendszer operatív működtetése, a vonatkozó 

jogszabályokban és szabványokban foglalt követelmények teljesítésének ellenőrzése, az 

eltérések és a hiányosságok megszüntetése. 

 

Biztonságtechnikai Szervezet 

 

A PRÍMAENERGIA Hungária Zrt. – tevékenysége alapján – munkavédelmi szempontból az 

I/a veszélyességi osztályba tartozik (5/1993. (XII. 26. MüM rendelet 2. sz. melléklete), ennek 

megfelelő biztonságtechnikai szervezetet működtet. 

 

A biztonsági irányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése a felső vezetés 

felelőssége. Ennek megvalósítása a felső vezetés felelősségi körébe tartozó – a BK 5. 

fejezetben részletezett - tevékenységeken keresztül történik. 

A vállalatnál egyszintű biztonságtechnikai szervezet működik élén a biztonságtechnikai és 

minőségügyi vezetővel, aki a koncepcionális, stratégiai feladatok meghatározásán és a 

hatósági kapcsolattartáson túl irányítja a területi biztonságtechnikai vezetők munkáját. 

 

Az Algyői Palacktároló Depó biztonságtechnikai felügyeletét közvetlenül a Területi 

Biztonságtechnikai vezető látja el. 

 

A biztonságtechnikai szervezet jogosult a PRÍMAENERGIA Zrt. teljes szolgáltatási területén 

minden időben, előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tartani. 

 

A Biztonságtechnikai szervezet feladata: 

 

a.) a Társaság biztonsági politikájának koordinálása és ellenőrzése, 

b.) biztonsági intézkedések megfelelő információ áramlásának megteremtése, 

c.) tájékoztatja és tanácsokkal látja el az igazgatóságot új biztonsági rendelkezések 

bevezetésével kapcsolatban, 

d.) meghatározza és programozza az egészségügyi és biztonsági fejlesztési irányokat és 

eszközöket, 
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e.) ellátja a hivatkozott törvényben meghatározott munkabiztonsági szaktevékenységet, 

f.) a Társaság tevékenységének olyan irányú befolyásolása, hogy az megfeleljen a 

mindenkor hatályos biztonsági rendelkezéseknek, ill. a jó ipari gyakorlatnak. 

 

A biztonságtechnikai szervezet ellenőrzési tevékenységének részletes leírását a 

Biztonságtechnikai ellenőrzési ügyrend tartalmazza. 

 

 

Biztonságtechnikai Tanácsok 

 

Igazgatói Biztonságtechnikai Tanács (IBT) 

 

A biztonságtechnikai intézményrendszer legfőbb szerve. 

 

A bizottság összetétele: 

 

elnök:  vezérigazgató 

titkár:  biztonságtechnikai és minőségügyi vezető 

tagja:  üzemeltetési és beszerzési igazgató 

meghívottak: gazdasági igazgató, 

                       

 

 

Üzemeltetési és beszerzési igazgatósági Biztonságtechnikai Tanács (ÜBT) 

 

A bizottság összetétele: 

 

elnök:   üzemeltetési és beszerzési igazgató 

titkár:  biztonságtechnikai és minőségügyi vezető 

tagjai:  töltő és tároló üzemvezetők,  

                       műszaki szolgáltatási vezető,  

                       logisztikai vezető,  

meghívottak: területi biztonságtechnikai vezetők 

 

 

A Biztonságtechnikai Tanácsok működése 

 

Feladatai: 

 

Kollektív munkával szervezni, irányítani a foglalkozás-egészségüggyel és 

biztonságtechnikával kapcsolatos feladatokat. Javaslatokkal, véleményekkel segíteni a 

Társaság és az üzemek vezetőségét a döntéseinek meghozatalában. Meghatározzák és 

programozzák a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági fejlesztési irányokat, 

eszközöket, különös tekintettel: 

 

▪ oktatásra, propagandára, 

▪ műszaki megelőzésre, 

▪ a tűzvédelmi eszközök korszerűsítésére, 

▪ tűz-és robbanásveszélyes munkafolyamatok veszélymentessé tételére, 



 

  

 

Algyő Palacktároló Depó 
biztonsági jelentés 

 

 Oldal 63 

▪ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos üzemzavarok kezelésére, 

▪ a munkakörülmények javítására, 

▪ a biztonsági, technológiai fegyelem megszilárdítására, 

▪ a korszerű, biztonságos és színvonalas szolgáltatásra, 

▪ a környezetvédelem fejlesztésére. 

 

A biztonságtechnikai tanácsülések gyakorisága, működés alapvető szabályai: 

 

IBT ülések: szükség szerint, de legalább évente egyszer. 

ÜBT ülések: szükség szerint, de legalább évente egyszer. 

 

A bizottsági ülések összehívására azok vezetői a jogosultak. 

 

Az összehívásra javaslatot tehet az ÜBT bármely tagja is, ha munkája során olyan probléma 

merül fel, amely az üzem, ill. a vállalat egészének biztonsági helyzetét érinti. 

 

Az IBT és az ÜBT határozatai: 

 

▪ A Biztonságtechnikai Tanácsülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 

az előző tanácsülés határozatai teljesülésének, illetve az adott terület értékelését és a 

megoldandó feladatokat. 

▪ A felmerülő vitás kérdésekben az elnök dönt. 

▪ A feladatokat jól érthetően, röviden kell megfogalmazni, felelős (-ök) és határidő 

hozzárendelésével. 

▪ Az IBT és az ÜBT tagjai az ülések határozatait, mint vezetők, kötelesek végrehajtani. 

 

A súlyos balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába, végrehajtásába 

bevont személyek feladatai 

 

 

ÜZEMELTETÉSI ÉS BESZERZÉSI IGAZGATÓ 

 

- Az üzemek, létesítmények működésére vonatkozó hatósági, munka- és 

környezetvédelmi valamint biztonságtechnikai előírások betartatása. 

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó 

management szintű döntések előkészítése, érvényre juttatása. 

- A töltő és tároló üzemek hiánytalan ellátása a forgalmazáshoz szükséges minőségű 

gázzal. 

- A stratégiai jelentőségű termékek (palackok, tartályok és szerelvényeik) határidőre 

történő beszerzése. 

- A töltő-és tároló üzemek igényekhez igazodó, hatékony működtetése 

- Az üzemi beszerzések és beruházások költségeinek optimalizálása. 

- A fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges logisztikai feltételek biztosítása. 

- Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos szállítás optimalizálása. 

- Az alvállalkozók menedzselése és teljesítményük értékelése valamint javítása. 

- A vezetékes és tartályos gázellátó rendszerek üzemeltetésével és karbantartásával 

kapcsolatosan elvégzendő munkák meghatározása, megrendelése és teljesítésének 

ellenőrzése. 
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- A vezetékes és tartályos gázellátó rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos 

jogszabályok és vállalati utasítások betartatása. 

- A Társaság és a Biztonságtechnikai Ellenőrző Testület minőségügyi rendszerének 

működtetése és fejlesztése 

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ 

 

Feladat és felelősségi köre kiterjed a: 

 

- Társasági szintű biztonságtechnikai kontrolling kialakítása és     

működtetése. 

- Igazgatói Biztonságtechnikai Tanács működtetése. 

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének 

vállalati szintű operatív irányítása, szabályozása. 

- Biztonságos működéshez szükséges politikák kialakítása és ellenőrzése. 

- Döntés a technológiák, beruházások bizt. technikai 

megvalósíthatóságáról. 

- Speciális projektek biztonságtechnikai felügyelete. 

- Biztonságtechnikai képzési rendszer kialakításában való részvétel. 

- Havária esetek felszámolásának és kivizsgálásának irányítása. 

- Hatósági, biztonságtechnikai kapcsolatok működtetése. 

- A biztonságtechnikai szemlerendszer felügyelete. 

- Területi biztonságtechnikai vezetők irányítása. 

- A Biztonságtechnikai Ellenőrző Testület felügyelete, irányítása és 

működtetése. 

 

Közreműködik: 

 

- Vállalati tervezési folyamatokban 

- Minőségbiztosítási rendszer utasításainak készítésében, zsűrizésében 

- Fogyasztói reklamációk kivizsgálásában 

- Költségelemzésekben, vállalat fejlesztési folyamatokban 

- Humán erőforrás képzésben 

- Beszállítók minősítésében. 

 

 

Jelent, tájékoztat: 

 

Az üzemi és a hozzá tartozó termelési és tárolási, beruházási, fenntartási 

feladat végrehajtás vonatkozásában közvetlenül jelent az üzemeltetési és 

beszerzési igazgatónak. 

Vállalatot érintő, illetve rendkívüli esetekben tájékoztatás a beszerzési és 

üzemeltetési igazgató felé. 

Palackos és tartályos kiszállítást, készletezést érintő kérdésekben egyeztet, 

tájékoztatást ad a logisztikai vezetőnek. 

Vállalati beszerzési tételekkel kapcsolatos igény és készletezés vonatkozásában 

egyeztet, tájékoztatást ad a beszerzési vezetőnek. 

 

Hatásköre: 
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- az SZMSZ-ben 

- a kompetencia mátrixokban 

- a Minőségügyi rendszerben 

- szakmai szabályzatokban 

- Vezérigazgatói utasításokban foglaltak szerint 

 

Helyettesítés: eseti megbízás szerint 

 

 

TERÜLETI BIZTONSÁGTECHNIKAI VEZETŐ – FELELŐS GÁZÜZEMI VEZETŐ 

 

Feladat és felelősségi köre kiterjed a: 

 

- az Algyői Tárolóüzemben az „a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

Biztonsági Szabályzatáról” szóló 8/2010.(VIII.6.) NFM rendelet (a 

továbbiakban: PBTSZ) szerinti felelős gázüzemvezetői feladatok ellátása, 

- az Algyői Tárolóüzemben végzett biztonságtechnikai tevékenységek 

ellenőrzéséért, segítéséért, a területi hatóságokkal történő kapcsolattartás, 

- a vállalati tűzvédelmi megbízotti feladatok szakszerű ellátása, 

- munkavédelmi szakértőként az 1993.évi XCIII. törvén végrehajtásából adódó 

vállalati szintű feladatok szakmai irányítása,  

- a vállalati dolgozók által végzett munkafolyamatoknál és munkahelyeken, a 

kockázat elemzés és kockázat becslés, valamint a veszélyes termelési tényezők 

felmérésének a szakszerű, naprakész elvégzése, 

- környezetvédelméről szóló 1995. évi LIII. törvény, a Hulladékgazdálkodásról 

szóló 2012.évi CLXXXV. Törvény, a Kémiai Biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. Törvény, és a végrehajtásukból adódó vállalati szintű feladatok szakmai 

irányítása, a kötelező környezetvédelmi adatszolgáltatások, nyilvántartások 

vezetésének ellenőrzése, a hatósági adatszolgáltatások koordinálása, 

- a nyomástartó létesítményeket vizsgáló vállalati vizsgáló szakemberi feladat 

szakszerű ellátásáért, a vállalat üzemeltetésében lévő bányaüzemi célra 

szolgáló, valamint az autógáz – és targoncatöltőknél üzemelő nyomástartó 

létesítmények, ill. nyomástartó edények időszakos felülvizsgálatának 

elvégzése, elvégeztetése, 

- a vállalatnál, vállalati tulajdonú és bérelt emelőgépekkel kapcsolatos 

biztonságtechnikai feladatok irányítása, ellenőrzése, 

-  a vonatkozó vállalati utasítások szerint az Algyői üzem, a település vezetékes 

PB-gáz szolgáltatás, valamint a palackos és tartályos gázellátás területén a 

súlyos üzemzavarok események elhárításában, kivizsgálásában részvétel. 

 

Közreműködik: 

- Vállalati tervezési folyamatokban 

- Minőségbiztosítási rendszer utasításainak készítésében, zsűrizésében 

- Fogyasztói reklamációk kivizsgálásában 

- Költségelemzésekben, vállalat fejlesztési folyamatokban 

- Humán erőforrás képzésben 

- Beszállítók minősítésében. 
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Jelent, tájékoztat: 

 

Az üzemi és a hozzá tartozó termelési és tárolási, beruházási, fenntartási 

feladat végrehajtás vonatkozásában közvetlenül jelent a biztonságtechnikai és 

minőségügyi vezetőnek. 

Vállalatot érintő, illetve rendkívüli esetekben tájékoztatás a beszerzési és 

üzemeltetési igazgató felé. 

Palackos és tartályos kiszállítást, készletezést érintő kérdésekben egyeztet, 

tájékoztatást ad a logisztikai vezetőnek. 

 

Hatásköre: 

 

- az SZMSZ-ben 

- a kompetencia mátrixokban 

- a Minőségügyi rendszerben 

- szakmai szabályzatokban 

- Vezérigazgatói utasításokban foglaltak szerint 

 

Helyettesítés: eseti megbízás szerint 
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1.9.3. A BERENDEZÉSEKRE, TÁROLÓESZKÖZÖKRE ÉS A TECHNOLÓGIAI GYÁRTÁSRA 

KITERJEDŐ VÁLTOZTATÁSOK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE 

 

 

A termeléshez szükséges infrastruktúrával kapcsolatos követelményeket, az eljárásokban 

hivatkozott jogi normák, hatósági előírások és belső technológiák határozzák meg. A 

biztonságtechnikai követelmények érvényesítése a belső szabályozásokban a 

biztonságtechnikai szervezet feladata. Ezen követelmények betartását illetve az infrastruktúra 

megfelelőségét minőségügyi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok keretében kell ellenőrizni. 

A rendszeres belső, külső (hatósági) – ellenőrzések által feltárt hiányosságok 

megszüntetéséről az ellenőrzött terület vezetője köteles gondoskodni. 

Az infrastruktúra fejlesztése a biztonságtechnikai szervezet jóváhagyásával a beruházási terv 

keretein belül történik. 

A Társaság, az üzemek létesítményeinek, gáz tároló és technológiai vezetékrendszerének, 

infrastrukturális és segédüzemi berendezéseinek, üzemeltetését, időszakos ellenőrzését, 

tervezett karbantartását, a minőségbiztosítási rendszerben kiadott eljárási, munka, 

technológiai, valamint biztonsági eljárási utasítások betartásával kell végezni. 

 

A fő tevékenységet, a gázlefejtést, töltést és tárolást a tevékenységre kiadott technológiai, 

munka, műveleti, valamint biztonsági eljárási utasítások betartásával kell ellátni 

Az üzemzavarok elhárítását, a BSZ 01 üzemzavar elhárítási eljárás utasítások szabályozzák. 

Az üzemi nyomástartó edényekről nyilvántartást kell vezetni. Üzemeltetését, ellenőrzését a 

kiadott üzemi technológiai és ellenőrzési utasítások szerint kell végezni. Vizsgálatait, a 

vonatkozó előírások, valamint az ennek végrehajtására kiadott TU - 004 vállalati utasítás 

szerint kell biztosítani. 

Az üzemi gáztechnológiák vezetékei a vonatkozó rendelet értelmében nyomástartó 

berendezésnek minősülnek. Az üzemi ellenőrzésüket, karbantartásukat a vonatkozó és 

aktualizált technológiai, munka, műveleti, valamint biztonsági eljárási utasítások betartásával 

kell végezni. Vizsgálataira a TU - 004 utasítás szerint kell intézkedni. Az üzemeltetés 

szabályozására és intézkedések megtételére a felelős vezető kötelezett. 

 

Új üzemi, fogyasztói berendezést, létesítményt csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, 

üzembe helyezni, hogy azok rendeltetésszerű használata során a megengedett értékeknél 

nagyobb mértékben ne veszélyeztessék a környezetet. 

Létesítmény, gép, berendezés, technológia tervezési, megrendelési fázisában a beruházónak 

egyeztetnie kell a biztonságtechnikai szervezettel. A tervek munka- és környezetvédelmi 

tervfejezetét a biztonságtechnikai szervezet véleményezi, ennek hiányában tervet nem 

hagyhatnak jóvá. 

A létesítés során a beruházás vezetőjének a feladata a hatósági engedélyek beszerzése. A 

biztonságtechnikai szervezet kivitelezés közben bármikor ellenőrzést tarthat. Ellenőrzés 

kiterjedhet a biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzésére valamint a létesítés 

műszaki ellenőrzésére. 

A létesítés során a munkavédelmi törvény 18 §(4) szerinti veszélyes gépeket, berendezéseket 

csak NAT által kiadott megfelelőségi tanúsítvány, a többi gépet és eszközöket a gyártó 

megfelelőségi nyilatkozata alapján, lehet üzembe helyezni. 

Létesítmény, munkahely, technológia üzembe helyezése előtt az üzemeltetőnek előzetes ún. 

„üzembe helyezési munkavédelmi vizsgálatot” kell kezdeményezni a biztonságtechnikai 

szervezettől. Ez munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. A vizsgálat, kockázatelemzés 
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felméri a veszély jellegét, a veszélyeztetettség mértékét, a veszélyeztetettek körét és 

meghatározza a védekezés leghatékonyabb módját, amelyben kitér a műszaki és egyéni 

védelemre, a szervezési és az egészségügyi intézkedésekre. 

 

 

1.9.4 A SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK (BELSŐ 

VÉDELMI ALAPTERV) 

1.9.5 A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ELLENŐRZÉSE ÉS HELYESBÍTŐ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

Biztonsági ügyekben a vezetőség képviselője a vezérigazgatóhoz közvetlenül hozzárendelt 

üzemeltetési és beszerzési igazgató. Ő felelős a biztonsági irányítási rendszer működtetésének 

felügyeletéért, hatékonyságának fenntartásáért és ezekről a felső vezetőségnek történő 

beszámolásért. 

A biztonsági irányítási kézikönyvben, az eljárási utasításokban, a munkautasításokban és 

technológiákban rögzített előírások érvényre juttatására, továbbá biztonsági irányítási 

rendszer működésének és továbbfejlesztésének elősegítésére a biztonságtechnikai és 

minőségügyi vezető kapott felhatalmazást. 

Az ő feladata továbbá a biztonsági rendszer operatív működtetése, a vonatkozó 

jogszabályokban és szabványokban foglalt követelmények teljesítésének ellenőrzése, az 

eltérések és a hiányosságok megszüntetése. 

A Társaság felső vezetése IBT ülés keretében évente legalább egyszer áttekinti a biztonsági 

irányítási rendszer működését. 

Az áttekintésnek az a célja, hogy értékelje a Társaság biztonságpolitikájának megvalósulását, 

a biztonsági irányítási célok és mutatók teljesítését, a biztonsági irányítási rendszer 

hatékonyságát és ennek alapján a továbbfejlődés érdekében új célokat tűzzön ki és 

megállapítsa a szükséges rendszerbeli változtatásokat. 

A vonatkozó eljárás: BEU 06./0.  – Biztonságtechnikai ellenőrzési ügyrend 

 

 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS
JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.06.29. 14.53.20


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: FARKAS JÓZSEF
Születési hely: SZEGHALOM
Születési dátum: 1958.05.08.
Anyja neve: HEGYESI ÁGOTA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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