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1) Az Irányítási rendszer bemutatása 
1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉS 

 
Az IKR Agrár Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha a gazdasági 
célkitűzések mellet egyértelműen kinyilvánítja elkötelezettségét a biztonságpolitika elemeinek 
következetes végrehajtásában. Ebből a felismerésből és elkötelezettségből kiindulva, 
fogalmazzuk meg a megelőzés, a felelősség és az együttműködés alapelvein nyugvó 
biztonságpolitikánkat, melyben kinyilvánítjuk szándékunkat: 

• következetesen alkalmazzuk a megelőzés alapelvét, 

• a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, környezetszennyezések és 
tűzesetek elkerülését tűzzük ki célként, 

• mérsékeljük tevékenységünk biztonsági kockázatát, 

• magas színvonalon biztosítjuk munkavállalóink foglalkozás-egészségügyi 
alapellátását, 

• az egészségre nem ártalmas, környezetbarát technológiákat alkalmazunk, 

• környezetkímélő termékeket fejlesztünk, gyártunk és forgalmazunk, 

• megőrizzük a tevékenységünkkel érintett természeti értékeket, 

• gondoskodunk a biztonságtechnikai követelményeknek az esetleges balesetek 
környezetszennyező hatásait elkerülhetővé tevő meghatározásáról, 

• támogatjuk új jogszabályok kidolgozását, a meglévők módosítását az EU 
jogharmonizáció folyamatában, 

• törekszünk a biztonságtechnikai és egészségvédelmi jogszabályok, hatósági 
határozatok maradéktalan betartására, 

• a biztonsági szempontokat maradéktalanul figyelembe vesszük az új technológiák 
létesítésénél, a meglevők korszerűsítésénél, valamint termékeink fejlesztésénél, 

• folyamatosan képezzük és ösztönözzük munkatársainkat a biztonsági és 
környezetvédelmi céljaink megvalósítására, 

• távfelügyeleti központ kialakításával fokozottabban fogjuk ellenőrizni 
telephelyeink működését a rendkívüli események elkerülése és hatásainak 
minimalizálásának érdekében, 

• nyíltan közzé tesszük eredményeinket és gondjainkat, 

• fokozatosan megfelelünk biztonsági és környezetvédelmi tevékenységünkkel az 
Európai Unió normáinak, 
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• biztonsági és környezetvédelmi politikánkat elfogadtatjuk beszállítóinkkal és piaci 
partnereinkkel. 

                                                                                                                Nagy Lajos 
Bábolna, 2012. december 01.                                                                  ügyvezető
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1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET 
 
Az IKR Agrár Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos 
balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont 
személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük 
betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú 
felkészülésüket. 
 

Név Beosztás Telefon E-mail 
Nagy Tamás területi igazgató +36 (30)  903 1778 nagyt@ikragrar.hu 

    
    
    
    
    

1. táblázat: A növényvédő szer raktár személyzete 

A jövedéki termék raktárba Agrotec Magyarország Kft. dolgozói, Kovács György és Stiefel 
Miklós raktárosok léphetnek be.  

Értesítendő: 

 

Nagy Tamás   Területi Igazgató,   IKR Agrár Kft.    30/903-1778 

Veszélyhelyzet esetén a raktárban dolgozók értesítik Juhász József Területi Műszaki Vezetőt, 
aki tovább értesíti Nagy Tamást Területi Igazgatót, mint az  IKR Agrár Kft., mint veszélyes 
üzem vezetőjét. 

Az Agrotec Magyarország Kft. dolgozóit, mint a telephelyen dolgozó a telephely Biztonsági 
elemzésének és a Belső Védelmi Tervének oktatásán részt vesznek. Az azokban foglaltakat 
elsajátítják.  

A raktárban dolgozó Kovács György és Stiefel Miklós raktárosok veszélyhelyzet esetén mint 
a raktárt jól ismerők a IKR Agrár Kft. Mentésvezetőjének rendelkezésére állnak. Schüszler 
Barbara Szerviz Asszisztens Agrotec Magyarország Kft. veszélyhelyzet esetén a tárolt 
anyagok Biztonsági adatlapját tartalmazó CD-t magához veszi és azt a Mentésvezető 
rendelkezésére bocsájtja. 

 
Az IKR Agrár Kft. szentlőrinci telep területi igazgatója szervezi, felügyeli és ellenőrzi a 
munkavállalók munkavédelmi, a tűzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezésének 
megelőzését, elhárítását és a védelemre való felkészítését biztosító oktatásokat, gyakorlatokat 
és vizsgáztatást. Feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérése és 
értékelések elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok 
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dokumentálása, a szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek 
vizsgálata, visszaellenőrzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintő belső dokumentumok 
jóváhagyás előtti ellenőrzése, és/vagy jóváhagyása. 
A Társaság munkavállalóinak feladatait, jogait, hatásköreit és felelősségeit a munkaköri 
leírások tartalmazzák.  
Mentésvezető 
 
A mentésvezető a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető, aki a riasztással és a 
veszélyelhárítással kapcsolatos tevékenységet irányítja. A mentésvezető a helyszínre érkező 
felettes vezetőjét a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni, aki 
átveheti a mentés irányítását. Azonban a mentésvezető jogában áll a mentésvezető hatáskört a 
részletesebb technológiai ismerettel rendelkező alacsonyabb beosztású vezetőnél hagyni.  
Tevékenységének és intézkedési jogkörének általános meghatározása: 
 

• Tájékozódik a veszélyhelyzetről, az üzemzavar nagyságát felméri, 
• Meghatározza a veszélyességi fokozatot, 
• Elrendeli a riasztást, 
• A létesítményben lévő dolgozókból megszervezi a mentő és tűzoltó erőket,  
• Intézkedik elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentéséről,  
• Gondoskodik a menekülési útvonalak biztosításáról (pl. vészkijáratok nyitása, 

szükség esetén a füstelvezetők nyitása, stb.),  
• Intézkedik a technológia szükség szerinti leállításáról,  
• Intézkedik a közművek lezárásáról (pl. elektromosság, gáz, stb.),  
• Intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen,  
• Irányítja a mentést és a tűzoltást a Katasztrófavédelem megérkezéséig.  
• A helyszínre érkező Katasztrófavédelmi egység vezetőjének utasításait 

mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.  
 
A Mentési Törzs tagjai: 
 

• Területi igazgató IKR Agrár Kft.,  
• Területi Műszaki Vezető, Agrotec Magyarország Kft. 
• Hák Norbert Raktáros,  IKR Agrár Kft. 
• Raktárosok, Agrotec Magyarország Kft. 
• Katasztrófavédelem parancsnoka. 
• Ügyeletes orvos. 
• Távollétük esetén helyettesítőik. 

 
 
Ügyeletes orvos: 

• Értesítése esetén munkaidőben mentővel, munkaidőn túl a lakásáról saját gépkocsival, 
vagy a telep által biztosított járművel a helyszínre megy. 

• Tömeges baleset esetén ellátja az irányító feladatkört. 
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• Gondoskodik az Országos Mentőszolgálat megfelelő erőkkel való igénybevételéről és 
kiérkezés után annak tájékoztatásáról. 

• Tömeges baleset esetén, ha sérültek száma és a sérülések jellege azt indokolja, 
intézkedik: 

o A sérültek ellátási helyének kijelöléséről, annak berendezéséről. 
o További orvosok bevonásáról, a közeli Kórházak fogadási készségének 

ismeretében. 
o Szükség esetén értesíti a rendőrséget. 

 
Elsősegélynyújtás rendje 
 

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

• A területi igazgató köteles elsősegélynyújtás céljára elsősegélyhelyet 
"ELSŐSEGÉLYHELY" feliratú táblával megjelölve biztosítani. 

• A területi igazgató (üzletág igazgató) köteles gondoskodni a szükséges (MSZ 13553-
1989) elsősegélynyújtó felszerelésről.  

• Az elsősegélynyújtó személyek képzéséről a területi igazgató gondoskodni. 
• A növényvédő szer raktár elsődleges elsősegély nyújtói elsősorban a raktári személyzet, 

másodsorban a szomszédos Agrotec Magyarország Kft. dolgozói (2 fő), harmadsorban az 
éppen a területi. központban tartózkodó munkatársak (veszélyhelyzettől és 
akadályoztatástól függően). Ennél fogva két helyen, az alkatrész raktárban és a területi 
központ irodában is található elsősegélynyújtó hely, melyek szabványos elsősegély 
dobozzal ellátottak. 
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1.3) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK 
AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 
A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók az IKR Agrár 
Kft. szabályzataiban és annak mellékleteiben az alábbiak szerint: 
 

1. Technológiai utasítások követelményei. 

2. Időszakos orvosi vizsgára kötelezett munkakörök. 

3. Baleseti veszéllyel járó munkakörök. 

4. Alkalmassági orvosi vizsgálatok nyomtatványai. 

5. Tilalmi jegyzék. 

6. Védőruha, védőfelszerelés juttatás. 

7. Védőital juttatás. 

8. Tisztálkodás, tisztítószerek. 

9. Gyógyszeres jegyzék, munkakorlátozás. 

10. Üzemeltetési engedély. 

11. Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások, üzemeltetési, javítási 
dokumentáció. 

12. Munkavédelmi ismeretekről nyilatkozattétel. 

13. Munkahelyek jegyzéke, ahova felügyelettel lehet belépni. 

14. Munkavédelmi jogszabályok jegyzéke. 

15. Technológiai utasítások jegyzéke. 

16. Munkavédelmi vizsgához kötött munkakörök jegyzéke. 

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

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

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

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

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

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

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

 
A veszélyhelyzet elemzése 
 

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

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

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

 
A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a TVSZ-ben és a 
belső védelmi tervben. 
 
VEZETŐI FELÜGYELET 
 
A Tűzvédelmi vezető évenként egy alkalommal, az évenkénti felülvizsgálat után beszámol az 
Ügyvezető igazgatónak a Társaság környezetvédelmi és tűzvédelmi helyzetéről, a 
szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki értékeli a tevékenységet. 
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1.4) ÜZEMVEZETÉS 
 
A Szentlőrinci Területi Központ vezetői: 
Aranyosi Károly, ügyvezető 
                              tel.: 06-30-552-0070 
Nagy Tamás, Szentlőrinc, területi igazgató,  
                              tel.: +36-30-903-1778 
Szakvezetők: 
Rátz György - veszélyes iparvédelmi ügyintéző 
         tel.: +36-30-94-73-960 
Hatejer Zsolt Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi vezető  

      tel: +36-30-552-0130 
 
A területi igazgató feladatai tűzvédelmi szempontból: 
 

• A területi igazgató felelős az általa irányított egységek tűzvédelméért, a megelőző 
tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáért, a tűzvédelmi határozatok 
érvényre juttatásáért, a tűzvédelmi szabályzat kiadásáért és az ebben foglaltak érvényre 
juttatásáért.  

• Évente egy alkalommal részt vesz a vezetői tűzvédelmi szemlén.  
• Figyelemmel kíséri és értékeli a Területi Központ tűzvédelmi helyzetét, a tűzmegelőzési 

munkát, az esetleges tűzesetek alakulását, intézkedéseket tesz a tűzvédelmi helyzet 
javítására.  

• Felelős az irányítása, felügyelete alá tartozó munkavállalók és a terület tűzvédelmi 
tevékenységéért, a tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások végrehajtásáért.  

• Hiányosságok, szabálytalanságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről.  
• Irányítja a közvetlen hatáskörébe tartozó területek technológiai utasításokban is 

meghatározott tűzvédelmi feladatait.  
• Ellen jegyzi a külső vállalkozó által végzendő tűzveszélyes tevékenység engedélyét, 

szükség szerint kiegészíti azt.  
• Gondoskodik a Területi Központ munkavállalóinak tűzvédelmi oktatásáról és a 

továbbképzéseken való részvételről, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységi 
körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkozásuk megkezdése előtt 
elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.  

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

 
Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi vezető feladatai:  
 

• Tevékenységét a területi igazgató közvetlen irányításával, annak megbízottjaként látja el.  
• A Kft. tűzvédelmi szabályainak végrehajtását szakmai tudásával elősegíti.  
• Rendszeresen ellenőrzi a dohányzási tilalmat, a tűzvédelmi szabályok, előírások 

betartását, hiányosságok esetén észrevételt tesz és intézkedést kér annak 
megszüntetésére. Szükség esetén felelősségre vonást javasol.  
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• Elkészíti a Területi Központ vezetőjének adat- és információ szolgáltatása alapján a 
Tűzvédelmi Szabályzatát.  

• Elkészíti a Területi Központ létesítményeinek, helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba 
sorolását.  

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

• Elvégzi a Területi Központ dolgozóinak előzetes, időszakos tűzvédelmi oktatását.  
• A fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során szakmai tudásával 

elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.  
• Figyelemmel kíséri a törvények, jogszabályok és szabványokban megjelent változásokat, 

erről folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget.  
• A Tűzvédelmi szabályzat karbantartását évente egy alkalommal elvégzi.  
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1.5) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 
 
A szabályzatokat minden tárgyévet követő év első felében felül kell vizsgálni, szükség szerint 
korszerűsíteni, kiegészíteni és, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelően 
módosítani kell. A vállalaton belül működő információs rendszer biztosítja a szervezet 
számára a jogszabályok, a műszaki előírások változásainak nyomon követését. 
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1.6) VÉDELMI TERVEZÉS 
 
Az IKR Agrár Kft. a jogszabályokban előírtaknak megfelelően belső szabályzatokban eljárási 
és munkautasításokban határozta meg az érintett személyek – vezetők, és munkatársak 
feladatait, és hatáskörét. Ezen feladatokat a Tűzvédelmi szabályzatban és a Belső Védelmi 
Tervben határozzák meg különösen: 
A veszélyek következményeinek elhárítására az IKR Agrár Kft. szentlőrinci telepére 
vonatkozóan – a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelelő- Belső 
védelmi tervet készített, amely jelen Biztonsági elemzés mellékletét képezi. 
A védelmi szervezet felkészültségét az IKR Agrár Kft. felső vezetése rendszeresen ellenőrzi. 
Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a 
védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben 
megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos 
hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet 
intézkedéseit érintő rendelkezéseit a Társaság felső vezetése azonnal foganatosítja. 
 
A belső védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, 
továbbá a Biztonsági jelentés soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a belső 
védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja. 
 
A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes 
kivizsgálásra kerülnek, az eseményből fakadó tapasztalatok alapján megelőző intézkedéseket 
hozunk az ismételt előfordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethető más balesetek 
elkerülése érdekében. 
Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a 
vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. 
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1.7.) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 
 
A biztonsági ellenőrzés szabályait az IKR Agrár Kft. szabályzatai tartalmazzák. 
 
A súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok szakszerű, gyors és biztonságos 
végrehajtása érdekében a veszélyhelyzeti feladatokra az érintetteket fel kell készíteni. A 
felkészítésbe a telep szervezetét is differenciált módon kell bevonni, a következők szerint: 
 
• mentési törzs, 
• a veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásába bevont üzemi dolgozók, 
• végrehajtó szervezetek személyi állománya, 
• üzemi dolgozók. 
 
Évente kell lefolytatni olyan gyakorlatot, ahol a Belső védelmi tervben megjelölt szervezetek 
valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt 
szervezetek egészét gyakoroltatjuk. 
A belső védelmi tervet minden évben oktatni kell.  
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2) A veszélyes ipari környezet 
bemutatása 

 
 
A prágai székhelyű Agrofert Holding mintegy két éves előkészítő munka után 2012. 
december 1-vel megvásárolta az IKR Zrt. input anyag (műtrágya, növényvédő szer, vetőmag) 
és terménykereskedelemi üzletágait, az üzletágakhoz tartozó infrastruktúrával együtt. Az 
akvizíció eredményeképpen szakmai befektető lett a Kft. tulajdonosa. Az Agrofert 
Holdinghoz mintegy 230 vállalat tartozik 

 

Cégközpont 
Cégvezetés 

Tel:+36 (34) 569 - 
024 

Fax:+36 (34) 569 - 
049 

E-mail:info@ikragrar.hu 

Nagy Lajos ügyvezető +36 (30) 552-0007 nagylajos@ikragrar.hu 
Aranyosi Károly ügyvezető +36 (30) 552-0070 aranyosi@ikragrar.hu 
Német Zsolt gazdasági igazgató +36 (30) 552-010 nemetzs@ikragrar.hu 

 

Növényvédő szer raktár 

SZENTLŐRINCI TERÜLETI KÖZPONT 

Tel: +36 73/570-977 Fax: +36 34/569-058 E-mail: szentk@ikragrar.hu 
Nagy Tamás területi igazgató +36 (30)  903 1778 nagyt@ikragrar.hu 
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Az IKR Agrár Kft.-vel egy telephelyen, egy épületben találhatók az AGROTEC 
Magyarország Kft. irodái, raktárai. 

Az Agrotec Magyarország Kft. dolgozóit, mint a telephelyen dolgozó a telephely 
Biztonsági elemzésének és a Belső Védelmi Tervének oktatásán részt vesznek. Az 
azokban foglaltakat elsajátítják.  
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2.1) AZ IPARI KÖRNYEZET 
 

 
Az értékelt ingatlan Baranya-megyében, a megyeszékhelytől mintegy 15 km-re Szentlőrincen, 
a település keleti részén, található A Területi Központ megközelíthető Pécset Horvátországgal 
összekötő 6-os számú főúton, Pécstől 15 km-re nyugatra.  
 

  
1. ábra: Az IKR Agrár Kft. megközelíthetősége (Forrás: Google) 

IKR Agrár Kft. 
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2.2) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI 

2.2.A) A lakott terület jellemzése 
 
Szentlőrinc különböző tájegységek találkozási pontjában, Pécstől 20, Szigetvártól 16 
kilométerre, a Mecseket a Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies 
jellegű Ormánságtól északra fekszik. A telep a megyeszékhelytől mintegy 15 km-re 
Szentlőrincen, a település keleti részén, található, közvetlenül a 6-os számú országos főút 
mellett. Szentlőrinc központja az ingatlantól kb. 1 km-re nyugatra található. 
Árpád-kori eredetű település (első okleveles említése: 1235. S. Laurency de Wkur) az Okor 
folyó mellett alapított templomos (keresztes) lovagok rendházáról kapta a nevét. A mohácsi 
csatát követő hadfelvonulások, seregjárások során többször is felgyújtották. 1550-ben és 
1579-ben Szent Lőrinc város, a Pécs központú török közigazgatásban (Pécsi Vilajet) a 
szentlőrinci nahie (járási) központja.  
A XVII. század folyamán magyar földesura a Zrínyi család, míg török hűbérura Adon alajbég 
volt. Szentlőrinc a XVIII. század első évtizedétől - centrális fekvésének köszönhetően - 
uradalmi központ. A század közepén Esterházy Miklós herceg birtokkomplexumának egyik 
székhelyévé lett. Szentlőrinc 1773-tól kapott járási székhelyi rangot, 1862-től (1950-ig) pedig 
körjegyzőség működött itt. Ebben az időszakban épültek ki a nagyközség közigazgatási, 
joghatósági, egészségügyi, kereskedelmi és közoktatási intézményei.  
A kedvező földrajzi helyzet, közlekedési viszonyok (1873-ban létesült postaállomása) és a 
gazdasági-igazgatási szerepkör bővülése a település lakosságának folyamatos gyarapodását 
idézte elő. 1868-ban a Pécs-Barcs vasútvonal átadásával Szentlőrinc fontos vasúti 
állomáshellyé vált, majd a Pécs-Budapest fővonal kiépülésével (1882.) csomóponti szerepre 
tett szert. A kereskedelem a vasútvonalak kiépülése óta (1868-1895 között) jelentős a 
településen. Személy- és teherforgalma Szentlőrincet kereskedelmi gócponttá emelte.  
A település fejlődésében is törést jelentettek a háborús évek, de a XX. sz. elejére a népessége 
ennek ellenére meghaladta a 2000 főt, majd a második világháborút követő évtized végére 
3000 fő fölé emelkedett. A lakosság számának legintenzívebb növekedési periódusa a 
hetvenes évektől a nagyaranyú magánerős építkezéseknek, majd a nyolcvanas évek 
munkáslakás építési hullámának köszönhetően következett be. Ennek eredményeként a 
nagyközség lélekszáma két évtized alatt közel megduplázódott és megközelítette a hétezer főt. 
A településre költözés intenzitása az utóbbi évtizedben alábbhagyott. A város lakossága a 7,5 
ezer fő körül stabilizálódott. A legutóbbi időszakban minőségi fejlődés tapasztalható a 
település arculatának alakulásában, s a befektetők, vállalkozók érdeklődése, beruházási 
szándéka tekintetében egyaránt. Szentlőrinc Baranya megye egyik legfiatalabb városi rangú 
települése, ezt a címet 1996-ban kapta meg. Szentlőrinc 2004 januárjától kistérségi központtá 
lépett elő, s ezzel a körzetéhez tartozó húsz település közigazgatási, hatósági, egészségügyi, 
oktatási és kulturális feladatainak ellátását is fokozatosan felvállalja1. 
 

                                                 
1 http://www.szentlorinc.hu/ 
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2.2.B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények 
 
Ilyen létesítmény nincs a közelben. A legközelebbi említhető, többek által látogatott 
létesítmény a Faház munkásszálló, távolsága 517 m.  
Létesítmény Cím Távolság (m) Létszám (fő)

Faház munkásszálló Móra Ferenc utca 1 517 14 
Arany Fácán Panzió- Étterem Bocskai utca 25 814 m  
SZONEK – Ifjúság Úti Általános Iskola Ifjúság útja 5 596 m  
2. táblázat: Kiemelt létesítmények 

 

 

2. ábra. A kiemelt létesítmények elhelyezkedése (Forrás: http://www.szentlorinc.hu/terkep/) 
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Az IKR Agrár Kft. Területi Központja Szentlőrinc keleti részén helyezkedik el. A 
legközelebbi lakóépületek távolsága 191 m. 
 

2.2.C) Különleges értékek, nevezetességek 
 

• Az 1718-ban épült Esterházy-kastély műemléki védelem alatt áll, de sokáig 
elhanyagolt állapotban volt. 2006-ban felújították, s azóta városházaként működik. 

• A település első iskolája 1795-ben épült, többször bővítették, illetve átépítették. Mai 
formáját 1907-ben nyerte el, és szintén műemléki védettséget élvez. Néhány éve ismét 
felújították, azóta itt működik a művelődési ház.  

• A Magtár a 6-os főközlekedési út északi oldalán sokáig cipőgyárként funkcionáló 
épület volt. Az uradalom magtáraként 1762-ben készült el, azóta olyan átalakításokat 
végeztek rajta, hogy elveszítette műemlék 
jellegét.https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C5%91rinc - cite_note-Regionalis-12 

• A Koncz–Brantner-ház a 18. században épült, és 
az uradalom tiszttartói lakása volt. A Munkácsy 
Mihály utcában található, a 6-os út sarkánál. 
Műemléki védettség alatt áll. Eleinte lakóházként, 
majd magánmúzeumként működött. A múzeumi 
rész az országban egyedülálló, a 19–20. század 
fordulójának polgári lakáskultúráját bemutató 
gyűjteménnyel 

rendelkezik.https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C5%91rinc - cite_note-Regionalis-
12  

 
 
 

• A Katolikus templom 1718-ban épült, 
stílusa barokk. Figyelemre méltó 
látványossága egy török medencéből 
átalakított szenteltvíztartó. Orgonája a pécsi 
Angster József alkotása. 
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• A Református templomot 1935-ben kezdték 
építeni, és 1937-ben szentelték fel a Szent 
Imre és a Munkácsy Mihály utca sarkán. Az 
országban meglehetősen ritka építészeti 
stílusban (erdélyi vártemplom) készült el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A 18. század második felében épült valamikori járásbíróság épülete a Kossuth Lajos 
utcában, amely ma középiskolai kollégium. 

 

2.2.D) Érintett közművek 
 
Az ingatlantól Ny-ra kb. 100 m-re a vízmű telephelye található. 
 
A Szentlőrinci Geotermikus Fűtőmű telephelye a IKR telephelyétől D-re mintegy 600-700 m 
távolságban található. A telephelyen 5 db 5 m3-es PB tartály biztosítja a fűtési tartalék 
lehetőségét. A telephely és a termelő (2 db), visszasajtoló kutak (3 db) elhelyezkedését az 
alábbi ábrák mutatják: 
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A Szentlőrinci Geotermikus Erőmű elhelyezkedése 

 

2.2.E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek 
 
Az ingatlantól ÉNy-ra üzemanyag töltő állomás, kereskedelmi ingatlanok, vízmű telephely, 
D-re és K-re gazdasági célra kijelölt mezőgazdasági területek találhatók.  
A telephelyre való behajtás nem a 6-os útról, hanem az ingatlan nyugati oldalán található 
aszfaltozott burkolatú útról lehetséges, ami részben a telephely mellett elhelyezkedő 
benzinkúthoz, az aszfaltozott út Ny-i oldalán épült kereskedelmi ingatlanhoz, ezt követőn a 
város lakóházas övezetébe vezet. A telephelyen működik még az Agrotec Magyarország 
Kft. Tevékenység: Mezőgazdasági gépek forgalmazása, alkatrész és kenőanyag értékesítés. 
Mezőgazdasági gépjavítás.  

  
3. ábra: A környező létesítmények  

1. 

2. 

3. 
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1. IKR Agrár Kft. Szentlőrinc Területi Központ + Agrotec Magyarország Kft. 
2. MOL benzinkút. 
3. Vízmű 
4. A Szentlőrinci Geotermikus Fűtőmű telephelye az IKR telephelyétől D-re mintegy 

600-700 m távolságban található. 
 

2.3) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZŐK 
 
Szentlőrincen 6184 fő lakik (2019.01.01). Népsűrűség 230,17 fő/km2. 2 
A szomszédos létesítményeket bemutattuk a 2.2.E pontban. 
A legközelebbi lakóépületek távolsága 191 m. 
 

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

 
A társadalmi kockázat számítása esetében ismereteink szerint nincsen olyan más gazdálkodó 
szervezet, amelyet figyelmen kívül tudnánk hagyni. 
 

2.5) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE 
 
Ismereteink szerint az IKR Szentlőrinc-i telephelyének közelében nincs más veszélyes üzem. 
 

                                                 
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentlőrinc 
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2.6) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK 

2.6.1) Geológiai viszonyok 
 
Geológia és domborzat, talaj Szentlőrinc közigazgatási területe természeti földrajzi 
tájbeosztás alapján a Mecsek-hegységhez tartozó szőlőhegyet kivéve a Dél-Baranyai-
dombság kistájban, annak is nyugati szélén található. Mindkét kistáj a Mecsek és Tolna-
Baranyai-dombvidék középtáj és a Dunántúli-dombság nagytáj része. A domináns kistáj 
karakterisztikus jellemzője a gyengén kiemelt, általában pannon alapzatú, lösszel vastagon 
fedett alacsony táblás megjelenés, dél felé irányuló lejtéssel (síkság), melynek földtörténeti 
múltjára a pannon korszak előtt az emelkedések és süllyedések igen gyakori változásai 
hatottak leginkább. A település nagy része mély fekvésű, 110 m tengerszint feletti 
magassággal. A külterület északi részei (szőlőhegy) valamivel magasabban, kb. 120-140 
méterrel a tengerszint felett fekszenek. A város közigazgatási területe a tájhatár szélén lévő 
helyzete, és Bükkösdi-víz menti fekvése miatt geológiailag nagyon változatos, így földtani 
képződmények is sokfélék. Talajtakaró a vízrajzi, domborzati és kőzettani tulajdonságoknak 
megfelelően változik. A csernozjom barna erdőtalaj északkeleti részen, réti csernozjom a déli 
részeken, míg a nyugati részen (Bükkösdi-víz mentén) réti talaj a jellemző. A talajok 
minősége III-VI. értékszám között változik, ami jó minőséget jelent és igen kedvezőek a 
mezőgazdasági termelés számára3. 
 

2.6.1) Hidrológiai jellemzők 
 
A településterületén található felszíni vízfolyások a kis vízfolyás kategóriába tartoznak. A 
Bükkösdi víz (sokéves középhozama 0,33 m3/s) és az Aszai(Cserdi)-árok a település 
belterületét nyugatról határolja. A Vályogvető-árok Szentlőrinctől délkeletre ered és délre tart 
egészen Magyartelekig, ahol beletorkollik a Pécsi-vízbe. A Gerdei-árok a Tarcsapuszta 
településrész nyugati oldalán halad déli iránya, egészen Gerdéig, majd ott szintén a Pécsi-
vízbe torkollik. A felszíni vizek vízgazdálkodási szempontból az Fekete-víz vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységbe tartoznak. Az alegység Magyarország 4 fő részvízgyűjtője 
közül a Dráva részvízgyűjtőhöz tartozik. Természetes vízfelületek nincsenek, de az árok 
felduzzasztásával több mesterséges vízfelületet alakítottak ki a környéken, a közigazgatási 
területen belül Tarcsapuszta településrész mellett, a Gerdei árok mentén van egy 
duzzasztással kialakított halastó. A felszín alatti vízkészletek a vízzáró agyagréteg hiányában 
könnyen szennyeződhetnek. A homokos felszín miatt a csapadékkal együtt a szennyeződések 
is bejuthatnak, ezért a térség üzemelő, ivóvízbázisa sérülékeny. A várostól D felé magas 
talajvizű területek találhatók. A feltárt hévforrások bizonyítják a jó geotermikus adottságokat. 
Vannak olyan területek, ahol már a 100 méter közeli rétegekben 30 C körüli vízhőmérsékletek 
találhatók.4 
 

                                                 
3 Terra Stúdió Kft: Megalapozó vizsgálat Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan, 2015 
4 Terra Stúdió Kft: Megalapozó vizsgálat Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan, 2015 
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2.6.3) Meteorológiai jellemzők 
 
Éghajlati jellemzői a Dráva-menti síkság paramétereivel egyeznek meg. Az éghajlatra 
jellemző a meleg nyár, mérsékelten száraz, hideg tél. A csapadék sokéves területi átlaga 709 
mm. A csapadék sokévi eloszlásában a minimumok január - februárban a jellemzők 40 -44 
mm közötti értékkel, míg a sokéves havi maximum júniusban a jellemző 82 mm értékkel. A 
középhőmérséklet 10°C körüli, míg a hőségnapok száma 20-25 között mozog átlagosan. A 
jellemző szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s között váltakozik. Az éves 
napsütéses órák száma kb. 2000 óra. A téli hóval borított napok száma kb. 35, a fagyos napok 
száma 90, 
 

2.6.4) Élővilág  
 
Szentlőrinc esetében a szőlőtermelés és az erdőgazdálkodással szemben döntő mértékben a 
szántóföldi növénytermesztéshez köthető a természetes növénytársulásokban végbement 
alapvető változás. Az eredeti növénytakaró az erdős puszta, a vízfolyások mentén fűz- és 
égerfák, patakparti és lápi magaskórósok. Az északabbi részek erdős társulásai jellemzően 
cseres tölgyesek és egyéb savanyodó talajú tölgyesek lennének. Napjainkban azonban a 
környező terület több mint 90%-án már nem a természetes, hanem a társadalom által 
létrehozott és fenntartott mesterséges ökológiai rendszerek foglalnak helyet. 
 

2.7) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE 
 
Nincsen természetvédelmi terület a Területi Központ tágabb körzetében. 
 

2.7.1) A környezetbe jutó veszélyes anyagok mennyiségének korlátozása 
 
Kereskedelmi céllal, bontatlan csomagolású, mezőgazdasági felhasználású kemikáliák 
(növényvédő szerek és termésnövelő anyagok) forgalmazása, ezen belül árufogadás, 
raktározás, árukiadás, árumozgatás a növényvédő szer raktár feladata. A veszélyes 
anyagraktárok különféle növényvédő szerek raktározását végzi. Az anyagok az előírásoknak 
megfelelően kerülnek tárolásra. A veszélyes anyag raktárakban a veszélyes anyagok zárt 
csomagolású tárolása zajlik. A be-, és kiszállításuk, tárolásuk a beszállítás kori, zárt, 
megbontatlan (a növényvédő szerek csomagolására vonatkozó előírásoknak megfelelően) 
gyártói csomagolásban történik. A tárolás során – a tárolást, raktározást, anyagmozgatást 
kivéve – semmiféle egyéb műveletet nem végeznek. 
Környezetvédelmi megelőző intézkedések érdekében a növényvédő szer épületét 
módosították annak érdekében, hogy megakadályozzák a véletlenszerűen kijutó veszélyes 
anyag bejutását a felszín alatti vízbe vagy a felszíni földtani rétegekbe. A módosítások 
ismertetése megtalálható a 3.5.F pontban. 
A raktár helyiségek zártak, csapadékvíz bejutás nem lehetséges, így a kimosódás veszélye 
nem áll fent. 
A védelmi rendszer ismertetése a 3.5.C pontban történik meg. 
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A veszélytelenítő és mentesítő anyagok a 3.7 pontban található, míg a tüzivíz hálózat leírása a 
4.G pontban van. 

2.7.2) Mentesítés, ártalmatlanítás 
 
A kármentő eszközök készenlétben tartásával a szennyeződés megszüntetése azonnal 
megkezdődik. 

A súlyos balesetet követően a környezet helyreállításának és megtisztításának tervezése 

A mentesítés során keletkezett hulladék, veszélyes anyag hatástalanítása. A megfelelően 
lokalizált, vagy tároló edénybe gyűjtött szennyezés hatástalanítása, mindenkor az illetékes 
telepvezető irányítása alatt történik. Az alkalmazott módszer minden esetben a veszélyes 
anyag fajtájától függ. A tároló edénybe gyűjtött veszélyes hulladékot az arra engedéllyel 
rendelkező külső céggel kell elszállítatni, szerződés szerint. Kétség esetén a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóság, vagy katasztrófavédelmi igazgatóság szakvéleményét kell 
sürgőséggel kérni. A lokalizált, de össze nem gyűjtött veszélyes hulladék összegyűjtését 
haladéktalanul meg kell kezdeni. Amennyiben ennek mennyisége a helyi tárolási 
lehetőségeket meghaladja, a katasztrófavédelem segítségét kell kérni. Összegyűjtés esetén a 
fentiek szerint kell eljárni. 

 

Helyreállítás, káresemény utáni teendők 

Elsődleges teendő: 
Azonnal meg kell határozni az elhárításhoz, a veszélyhelyzet további 
terjedéséhez szükséges intézkedéseket, melyek alapján értesíteni kell a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi és Vízvédelmi 
Főosztályát,, valamint az illetékes Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Vízügyi Hatóságát, valamint a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályát. (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15., tel.: 
06-72-795-179, e-mail: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu)  

Általános megállapítások: 
A környezeti károkozás elhárítására ( veszélyes anyag szabadba kerülése, 
folyadék, por) a növényvédőszer raktárhoz rendelt kárelhárítási eszközök 
alkalmasak. 

A növényvédőszer raktárban bekövetkező tűz esetén a hősugárzás és a 
keletkező mérgező füst a környezetet nem károsítja. 

Burkolt felületre jutott szennyezés lokalizálása  
A folyékony szennyezőanyagot homokkal kell körülvenni, lehetőség szerint 
felitatni, összelapátolni és műanyag zsákkal bélelt veszélyes hulladék tárolóba 
tölteni. Meg kell akadályozni, hogy a szennyezés a burkolatlan felületeket 
elérje, vagyis meg kell gátolni a talaj- talajvízszennyezés és az élővíz 
veszélyeztetését. Ennek érdekében a szennyezőanyagot homokzsákkal, 
homokgáttal körül kell venni, különös tekintettel a burkolatlan felületekre, - ha 
a kifolyt szennyezőanyag mennyisége lehetővé teszi, felitató anyaggal (homok) 
fel kell szórni a szennyezést.  
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Burkolatlan felületre jutott szennyezés lokalizálása  
Meg kell akadályozni a szennyezés továbbterjedését mind mélységében, mind 
felszíni kiterjedésében. Ennek érdekében: - homokkal vagy egyéb felitató 
anyaggal, esetleg homokzsákkal a szennyezést körül kell gátolni - ha a kifolyt 
szennyezőanyag mennyisége lehetővé teszi, felitató (adszorbens) anyaggal kell 
felszórni a szennyezést. - a felső szennyezett talajréteget a szennyezőanyaggal 
együtt el kell távolítani, és megfelelően szigetelő műanyag fóliára helyezni a 
további intézkedésekig.  

Az oltás során alkalmazott szennyezett oltóvíz a telephelyen területéről 
kifolyik utcai árokrendszerbe, illetve a szomszédos Agrotec Kft. területére.  

Az esetleges semlegesítésről, megsemmisítésről a fent nevezett hatóságokkal 
történt egyeztetés után az IKR Agrár Kft vezetése intézkedik. 

Ezeknek a szerveknek véleményét kikérve kell meghozni a kárfelszámolási 
intézkedéseket. 

A fentiekben ismertetett külső szervekkel történt egyeztetése után 
helyszínrajzon kell megjelölni a kialakuló veszélyes övezetet. A helyszínrajzot 
minden illetékesnek át kell adni.  

 

Talajszennyezés esetén a telephely külsős szolgáltató szakcéget bíz meg a 
kármentesítéssel. A külsős cég szakemberei tudják ellátni maradéktalanul a 
helyreállítást, akik rendelkeznek a szükséges eszközökkel és erőgépekkel (pl.: 
földmunkagép, szállító járművek stb.) és riasztás esetén bármikor be tudnak 
avatkozni. Súlyos baleset esetén intézkednek a keletkezett hulladékok és 
törmelékek elszállításáról és a környezet helyreállításáról. 

A helyreállítás időtartama ebben az esetben is a fentnevezett hatóságokkal 
történt egyeztetés szerinti ütemezéssel határozható meg. 

• A közművek újbóli beüzemelése. 

• A teljes helyreállítás megszervezése, biztosítása, végrehajtása. 

• A káresemény dokumentálása. 

 

Káresemény értékelése 

A káresemény elhárítása után meg kell állapítani: 

- A kár mértékét, a szennyezés mennyiségét, káresemény okait 

- A káreseményért esetlegesen felelős személyt  

A hasonló esetek megelőzése érdekében teendő intézkedéseket 
 



 
 

  Oldal 32 

 

2.7.3) Anyagi Technikai és személyi feltételek 
 
Külön szervezet nincsen. A növényvédő szerek környezetbe kerülése esetén a gyors és 
hatékony beavatkozás biztosítására, a személyi sérülések, a környezeti szennyezés és az 
esetleges anyagi kár megakadályozása vagy csökkentése céljából minden helyszínen dolgozó 
munkavállaló oktatásban részesül, és tevékenyen részt vesz a kárelhárítás végrehajtásának 
folyamatában. 
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3.) A veszélyes ipari üzem bemutatása 
 

 ÜZEMADATOK − ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
1. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: IKR AGRÁR Kft Szentlőrinc 

Területi Központ 
2. Üzemeltető neve: IKR AGRÁR Kft 
3. Üzemeltető székhelye: 2943. Bábolna, IKR Park 
4. Az üzem (telephely) címe (ha eltér a székhely 

adataitól): 
7940. Szentlőrinc, Törökföld u. 
hrsz. 1032/3, a 6-os főút mellett. 

5. Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése: Növényvédő szer raktározása, 
forgalmazása 

6. Az üzem levelezési címe: 7940. Szentlőrinc, Pf.: 17. 

7. Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet): +36 73/570-977 

8. Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, ügyelet): +36-30/903-17780 
9. Fax (központi): +36 34/569-058 
- Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) neve, 

beosztása: 
Aranyosi Károly, ügyvezető 

- Vezető levelezési címe: 2943 Bábolna, IKR Park, hrsz 
890 

- Vezető e-mail címe: aranyosi@ikragrar.hu 
- Vezető telefonszáma, fax száma: 06-34-569-070; 06-34-569-073 
- Vezető mobiltelefon száma: 06-30-552-0070 
10. Kapcsolattartó neve, beosztása: Rátz György, veszélyes ipari 

védelmi ügyintéző 
11. Kapcsolattartó e-mail címe: ratzgyorgy@t-online.hu 
12. Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma: +36 94 313-532 
13. Kapcsolattartó mobiltelefon száma: +36 30 9473-960 
14. Meghatalmazott neve, beosztása: Nagy Tamás 

15. Meghatalmazott e-mail címe: nagyt@ikragrar.hu 
16. Meghatalmazott telefonszáma, fax száma: +36 73/570-977 
17. Meghatalmazott mobiltelefon száma: +36-30/903-17780 
18. GPS koordináta:  

 
3. táblázat: Szentlőrinc Területi Központ jellemző adatai 
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3.1) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Baranya megyei területi központunk Pécsről Szentlőrincre költözött, egy a mai kor 
követelményeinek minden szempontból megfelelő, új telephelyre az AGROTEC 
Magyarország Kft.-vel közösen. 
Az új telephelyen a régió termelőinek megfelelő inputanyag kiszolgálása érdekében 520 m2 
raktárat létesítettük a vetőmag, növényvédő szer és műtrágya készleteink tárolására. 

 
4. ábra: Az iroda épület front része 

 

3.1.A) A veszélyes üzem rendeltetése 
 

Növényvédő szer raktározás és forgalmazás a Szentlőrinc Területi Központ feladata. Az 
anyagok az előírásoknak megfelelően kerülnek tárolásra. A veszélyes anyag raktárban a 
veszélyes anyagok zárt csomagolású tárolása zajlik. A be-, és kiszállításuk, tárolásuk a 
beszállítás kori, zárt, megbontatlan (a növényvédő szerek csomagolására vonatkozó 
előírásoknak megfelelően) gyártói csomagolásban történik. A tárolás során – a tárolást, 
raktározást, anyagmozgatást kivéve – semmiféle egyéb műveletet nem végeznek. 
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3.1.B) Főbb tevékenységek bemutatása 
 
Kereskedelmi céllal, bontatlan csomagolású, mezőgazdasági felhasználású kemikáliák 
(növényvédő szerek és termésnövelő anyagok) forgalmazása, ezen belül árufogadás, 
raktározás, árukiadás, árumozgatás a növényvédő szer raktár feladata. 
A növényvédő szer raktár a szentlőrinci iroda-alkatrészraktár komplexumban helyezkedik el, 
annak É-i részén. Főbb tevékenységek a növényvédő szer forgalmazáson kívül: vetőmag-, 
alkatrész-, kenőanyag-, gép kereskedelem, ügynöki tevékenység. 
 

3.1.C) A dolgozók létszáma, a munkaidő 
 
A dolgozók létszáma 6 fő, ebből átlagosan 3 személy tartózkodik huzamosabb ideig az 
épületkomplexumban (raktárosok, adminisztrátor, stb.).  
A munkaidő folyamatos, 07.00-15.30 óra közötti, amely szezonmunkák idején ügyelet 
keretében 3-4 órával több. 
 

SZENTLŐRINCI TERÜLETI KÖZPONT 

Tel: +36 73/570-977 Fax: +36 34/569-058 E-mail: szentk@ikragrar.hu 

Nagy Tamás területi igazgató +36 (30)  903 1778 nagyt@ikragrar.hu 

    

    

    

    

    

 
Az IKR Agrár Kft.-vel egy telephelyen, egy épületben találhatók az AGROTEC 
Magyarország Kft. irodái, raktárai. 

Az Agrotec Magyarország Kft. dolgozóit, mint a telephelyen dolgozó a telephely 
Biztonsági elemzésének és a Belső Védelmi Tervének oktatásán részt vesznek. Az 
azokban foglaltakat elsajátítják.  
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3.2) HELYSZÍNRAJZ 
 
Az ingatlanon lévő főépület, a telek alakját követve szintén „L” alaprajzú, a telek DK-i részén 
található. É-ra a 6-os főút felé kétszintes, kirakatos kialakítással, D-i részén és Ny-i szárnyán 
már csak egyszintes kialakítású. A 7483 m2 alapterületű, teljesen sík terület. Drótfonatos 
kerítéssel teljesen körbekerített, a kerítés mentén 80 cm mély vízelvezető árok készült.  A 
területet északról részben a 6-os számú főközlekedési út részben pedig a benzinkút határolja, 
keletre és délre szántóföldek találhatók, nyugatról pedig kereskedelmi telephely és Szentlőrinc 
lakóházas övezete határolja. A telek mintegy 3600 m2-en aszfaltozott térburkolatú. Építési év 
2005.  
Az AGROTEC Magyarország Kft. és az IKR Agrár Kft. közös irodái 380 négyzetméternyi 
helyet foglalnak el. Belmagasság: 3-6 méter. Fesztávolság: 12 - 15,9 méter. 
A Ny-i udvarészen a főépületen kívül egy önálló autómosó épület, egy trafóállomás és 3 db 5 
m3-es gáztartály található. A nagycsarnokot a szerelőműhellyel a szociális blokk köti össze. A 
két nagy épület egymásra merőleges, közéjük épült a szociális blokk, így egy folyosón 
keresztül egymásból is jól megközelíthetők. A fő épület 3 részre bontható: bemutatóterem, 
szociális blokkirodával, raktár+műhely. Az autómosó a telek Ny-i udvarában található, 3 fő 
egységgel kialakított, födém nélküli, fém szerkezetű magas tetővel, hagyományos építési 
móddal épült felépítmény, melyben az autómosáshoz szükséges közművek kiépítettek. 
 
A fő épület mellett további épületek találhatók, így 200 négyzetméternyi raktár az alkatrészek 
tárolására, a 290 négyzetméteres műhelyben a gépek szervizelése történik, illetve 520 
négyzetméter jut az inputanyagok raktározására. Szerkezet: Acél és vasbeton szerkezet és 
födém, trapézlemez illetve üvegportál homlokzat 
Egyéb építmények: aszfalt burkolatú belső úthálózat, gáztartályok, trafó, szennyvíztározók. 
 

 
 



 
 

  Oldal 37 

 
5. ábra: A növényvédő szer raktár ábrái 
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6. ábra: Térkép kivonat 
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7. ábra: Léptékarányos helyszínrajz 

Jövedéki 
termék raktár 

Jövedéki 
termék raktár 

Elválasztó rács 

Göngyöleg tároló 
konténerek 



 
 

  Oldal 40 

  
8. ábra: A szentlőrinci telephely alaprajza 

Elsősegélynyújtó hely Alkatrész tároló Műhely Növényvédő szer raktár Fő épület 

Jövedéki 
termék raktár 

Elválasztó rács 
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9. ábra: A tűzjelző rendszer, a porral oltók és a főkapcsolók elhelyezkedése 

 

Mentesítő anyagok 

Jövedéki termék 
raktár 

Elválasztó rács 
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10. ábra: A szentlőrinci telephely helyszínrajza 

Növényvédőszer és 
Jövedéki termék 

RAKTÁR
PB tartályok 

2 DB földalatti 
tűzcsap 

zennyvíztároló  

Szennyvíztároló  

Autómosó 

2 DB földalatti 
tűzcsap 

Szennyvíztároló  

Szennyvíztároló  

Növényvédőszer és 
Jövedéki termék 

RAKTÁRPB tartályok Göngyöleg tároló 
konténerek 

Autómosó 
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Göngyöleg tároló konténerek 
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Az IKR Agrár Kft. a növényvédőszer raktárban kialakításra került egy kenőolaj 
jövedéki termékek tárolásara szolgáló 75 m2-es terület az Agrotec Magyarország Kft. 
részére. A kenőolaj jövedéki termék tárolására szóló engedélyt a NAV megadta. A 
jövedéki termékek tárolásának előírásai miatt alakítást kellett elvégezni a telephely 
növényvédőszer raktárában.  
A leválasztás a növényvédőszer raktár és a jövedéki termék raktár között egy acélrács 
került kialakításra. Az alábbi rajz szerint a jövedéki raktár területére a növényvédőszer 
raktárból nem lehet belépni. A jövedéki termék raktárba a raktárépület végén meglévő 
ajtó szolgál személyi és targonca forgalomra egyaránt. 

 
11. ábra: A szentlőrinci telephely helyszínrajza jövedéki termék raktárral 1 

 

Növényvédő szer raktár 

Jövedéki termék 
raktár 

Jöv. term. raktár bejárata 

Elválasztó rács Növ. szer. raktár bejárata 
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12. ábra: A szentlőrinci telephely helyszínrajza jövedéki termék raktárral 2. 

A kialakított jövedéki termék raktárban a tervezett tárolási mennyiség max. 9000 l. 
A különböző olajok az alábbi kiszerelésben fordulhatnak elő a raktárban. 

• Ambra Mastergold 20L/200L-es  
• Ambra Multi G 20L/60L és 200L  
• John Deere Plus50 motorolaj 5l és 20L-es  
• John Deere HY-Guard hidraulika és hajtóműolaj 5L és 20L-es  
• Minden más fajtából 20 l. 

 
 
 

Jöv. term. raktár bejárata 

Elválasztó rács 

Jövedéki termék 
raktár 

Jövedéki termékek, 
kenőolajok tárolási 

helye 
Kiszerelés 

200 l hordó, 
Max. mennyiség 

9000 l 

Növ. szer. raktár bejárata 
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13. ábra: A jövedéki termék raktár kialakítása. 

 
A ráccsal elválasztott részbe került a Gáz előmelegítő.  
A raktárban két porraloltó készülék található egy-egy a Növényvédőszer és a Jövedéki 
raktárban 

 

Jövedéki termék raktár 

Elválasztó rács 

Jöv. term. raktár bejárata 
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 Gyülekezési hely 

14. ábra: A jövedéki termék raktár kialakítása után a menekülési útvonalak bemutatása. 

 

 

 
 
 

 

Jövedéki termék raktár 

Menekülési útvonal 
Jövedéki termék raktárból 

Jövedéki termék 
 Raktár 

elválasztó rács

Iroda 
Vezetési 

pont 
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3.3) A VESZÉLYES ANYAGOK 
 

Küszöbérték Összesítés 
Mennyiség 

Alsó Felső Alsó 
küszöb 

Felső 
küszöb 

Megnevezés CAS ADR 
besorolás H mondat 

Veszélyes 
anyag 
osztály 

Készlet (kg) Készlet (t) (t) (t) (-) (-) 

UN szám 

            
            
            
            

            

            
            
            
            
            

            

            
            
            
            

4. táblázat: Veszélyes anyagleltár (a teljes táblázat az eredeti dokumentumban megtalélhtö) 

A növényvédő szer raktárban a veszélyes anyagok zárt csomagolású tárolása zajlik. A be-, és kiszállításuk, tárolásuk a beszállítás kori, 
zárt, megbontatlan (a növényvédő szerek csomagolására vonatkozó előírásoknak megfelelően) gyártói csomagolásban történik. A 
tárolás során – a tárolást, raktározást, anyagmozgatást kivéve – semmiféle egyéb műveletet nem végeznek. 
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Küszöbérték Összesítés 
Mennyiség 

Alsó Felső Alsó küszöb Felső küszöb Megnevezés CAS ADR 
osztály H mondat 

Veszélyes 
anyag 
osztály Készlet 

(kg) 
Készlet 

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

UN szám Fizikai forma 

                          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Veszélyes anyagleltár , növényvédőszer raktár épület, Agrotec Magyarország Kft. 

A termékekről összefoglalóan a következőket lehet elmondani: 
1. A vizsgált jövedéki termékek (kenőolajak) nem veszélyes termékek.  
2. A termékek nem tűzveszélyesek (BA 5.1 pont). 
3. Meg kell akadályozni, hogy az anyag a talajba, csatornába vagy a vízfolyásokba kerüljön (BA 6.2 pont). Kisebb mennyiséget 

nedvszívó anyaggal kell felitatni és tartályba helyezni. Gondoskodni kell a szennyezett anyag ártalmatlanításáról (BA 6.3 pont). 
4. A termékek tárolása hőforrástól távol történjen. A termék ne legyen kitéve a lobbanáspont fölötti hőmérsékletnek. Minden 

termék lobbanáspontja 200 C° felett van. (BA 10.4 pont). 



 
 

  Oldal 50 

3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA 
Az új termékek azonosítását elvégeztük. A biztonsági adatlapok alapján az anyagok nem 
veszélyesek, nem tartoznak a veszélyesként besorolható anyagok közé, így a telephely 
besorolását nem befolyásolják. A telephely továbbra is alsó küszöbértékű veszélyes 
üzem. A Biztonsági adatlapokat mellékeltük. 

 
A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA 

Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása 

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

0,03 0,00 1,20 
   

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása 

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

0,01 0,00 0,59 
 
Az IKR Agrár Kft. besorolása a veszélyesség alapján 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 1. számú melléklete foglalkozik a veszélyes ipari üzem 
azonosításával. Az 4. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az alsó küszöböt a telephely 
a környezetre veszélyes anyagok esetében túllépi (≥1). 
Szintén megállapítható, hogy egyetlen egy kategóriában sem lépi át a felső küszöböt (≤1). 

 
Az IKR Agrár Kft. szentlőrinci telephelye alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem. 
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3.5) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFOMÁCIÓK 

3.5.A) A technológiai folyamatok 
 
A raktározási technológia szerint a létesítmény raktárként üzemel. A növényvédő szerek és 
termésnövelő anyagok közvetlenül a gyártóktól/forgalmazóktól közúti tehergépjárművön 
érkeznek a telephelyre. A lerakás és a raktárakba történő betárolás emelőgépekkel, illetve kézi 
erővel történik. A partneri kör igényeinek megfelelően, a vonatkozó előírások (ADR) 
betartásával irányfuvarok összeállítása történik. A növényvédő szerek és termésnövelő 
anyagok központi raktárból történő beszállítását, illetve közvetlenül a vevőknek történő 
kiszállítását külső szállítmányozó cégek végzik. A raktár területén belül a küldemény darabos 
(flakon, kanna, zsák, doboz, stb.) csomagolású egység nem kerül megbontásra, az áru - 
megbontás nélkül- raklapos egység-rakományként, illetve küldemény darabos csomagolásban 
kerül elszállításra a raktárból. 
 
A növényvédő szer raktár a szentlőrinci Területi Központ levő L alakú épületet rövidebb 
szára. A hosszabb szár irodaépületét közösen használja az IKR Agrár Kft az Agrotec 
Magyarország Kft-vel.  
 
Függőleges teherhordó szerkezet:  Szerkezet/szendvics panel. 
Födém:  célszerkezet/vasbeton . 
Tetőszerkezet:  Magas. 
Héjalás:  Trapézlemez. 
Homlokzatok: Trapézlemez, É-i homlokzat üvegportál. 
Külső és belső nyílászáró szerkezetek:  Fém szerkezetűek, belsők:fém ill. műanyag 

szerkezetűek. 
Belső falfelületek:  Festés, csempe burkolat. 
Padlóburkolatok:  Kerámia burkolat, simított beton 
5. táblázat: Az épület jellemzői 

A készítmények tárolása EU raklapokon, féleségenként elkülönítve, a biztonságos 
megközelítés előírásai alapján történik. A raklapok tömbtárolás formájában a padlószinten 
tároltak. A raktár területén belül a kereskedelmi csomagolású egység nem kerül megbontásra, 
az áru - megbontás nélkül- raklapos egység-rakományként, illetve kereskedelmi csomagolású 
egység csomagolásban kerül elszállításra a raktárból. 
A ki- és betárolást 2 db diesel üzemű targoncával, kézi emelővillával végezzük.  
A fenti tevékenységet nem lehet technológiai rajzzal bemutatni. 
 

3.5.B) A kémiai reakciók, a fizikai vagy a biológiai folyamatok 
 
A tárolt anyagok rendes körülmények között stabilak, magas hőmérsékleten, az anyagok 
égésekor azonban számos bomlási reakción mehetnek keresztül. Mérgező anyagok 
keletkezésével, illetve kikerülésével számolhatunk. 
 

3.5.C) A technológiai védelmi és jelző rendszereinek leírása 
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A telephelyen 12 db kamera van felszerelve, minden helyiségben mozgásérzékelő, és 
infrasoros érzékelők az udvarban. A riasztók 4 zónára oszthatók. 
A növényvédő szer raktárba tűzjelző rendszert építettek be. A tűz korai észlelését vonali 
füstérzékelők végzik. Kézi jelzésadók kerültek felszerelésre arra az esetre, ha a dolgozók tüzet 
észlelnek és emberi beavatkozással is lehessen a jelzést továbbítani a központ felé. A tűzjelző 
központ hagyományos analóg, négy jelzőhurkos központ a bejárati ajtó mellé telepítve. 
Munkaidő alatt ebben a helyiségben biztosított a folyamatos felügyelet. Munkaidőn kívül az 
összevont hiba- és tűzjelzéseket digitális átjelző segítségével továbbítjuk az üzemeltetőnek 
SMS formátumban. A tűzesetről a benntartózkodókat három beltéri hangjelző, illetve a 
környezetet. A kivonuló Katasztrófavédelmet az épület nyugati homlokzatára szerelt hang / 
fény jelző értesíti. 
 

3.5.D) A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek 
 
A normál üzemeltetéstől való eltérést itt a termékek egység csomagjainak megsérülése jelenti. 
A belső védelmi terv. a tárolási utasítás, a tűzvédelmi szabályzat kezeli. 
 

3.5.E) A veszélyes anyagok időszakos tárolása 
 
A növény védőszereket és műtrágyákat az átvételtől a kiadásig tároljuk. A tárolt anyagok 
felhasználása szezonális, időjárásfüggő. Ezért a tárolási technológia ezen tényezők figyelembe 
vételével történik. A növényvédelmi főszezon februártól május végéig tart. 
Az év további részében kb. a forgalom a szezonális egyharmadára csökken.  
A veszélyes hulladékok a kijelölt tartályokban tárolhatók.  
A tárolási technológia figyelése, ellenőrzése, irányítása hagyományos „szemrevételezéssel”, 
vezetési funkciókkal, módszerekkel történik. 
 

3.5.F) Kármentő területe, térfogata 
 
A növényvédő szer raktárban a küszöböt megemelték, a falakat belülről, körben 
vaslemezekkel erősítették meg. Ezzel a növényvédő szer raktár kármentőként is működik.  
A növényvédő szer raktár kívülről (lásd a 7. ábra) folyókákkal védett. A folyadékot egy 5 m3-
es tartályba vezetik. A kivitelezés során L100/50-es horganyzott szelvényekből alakítottuk ki 
a kármentő falát, mely egyidejűleg alkalmas az esetleges sérült tárolóedényekből 
szivárgó/távozó veszélyes folyadék elfolyásának megakadályozására, valamint ellenáll az 
esetlegesen szállítás rakodás során előforduló mechanikai behatásoknak is. Az idomok 
rögzítését dűbelezett tőcsavaros megoldással oldottuk meg, így biztosítva az „L” profilok 
tökéletes rögzítését, és padlókövetését. Az ipari padló, és a profilok, valamint a profil-profil 
kapcsolatok tömítését, a MAPEI által kimondottan hasonló műszaki megoldásokhoz ajánlott – 
szállítóval történő egyeztetést követően – PU-45 (Egykomponensű, nagy rugalmassági 
modulusú, gyorsszilárdulású, állékony poliuretán hézagkitöltő és ragasztóanyag) típusú 
vegyszerálló tömítő ragasztó anyagával oldottuk meg, mely a tökéletes folyadékmegtartást 
biztosította 
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3.5.G) A tárolással kapcsolatos műveletek 
 
A be és kiszállításon kívül nem történik más művelet a telepen. A növényvédő szer kizárólag 
küldeménydarabos (csomagoltan) állapotban érkezik a telepre. A tárolásban a targonca jelenti 
a fő technológiai elemet.  
 
Beérkezések:  
A raktárba a különféle áruk közúton érkeznek. 
 
Közúti beszállítás: 
Az érkezett árut átvételkor – a fuvarokmányok alapján – mennyiségileg és minőségileg 
vesszük át. A kiszedett áru átvételekor a komissió térre kerül – ideiglenesen – lerakásra. 
A járműveknek a lerakodása, a raktárból a targonca kijáraton kivitt rakodógéppel történik. 
 
Közúti kiszállítás: 
A raktárban tárolt, kezelt készítmények különböző tárolási idő után kiszállításra kerülnek 
kereskedőkhöz, felhasználókhoz. Az itt tárolt növényvédő szerek szigorú nyilvántartás 
alapján, kerülnek kiadásra kereskedőknek, felhasználóknak, fuvarozóknak. 
Illetéktelenekhez növény védőszer nem kerülhet ki! 
A szállító járműveknek és az átvevő személyeknek a szükséges ADR-es előírásoknak is meg 
kell felelni. Hiányosságok esetében az áru NEM adható ki. 
A kiszállításhoz szükséges komissiójegy alapján a raktári dolgozó összeállítja a szállítmányt, 
majd a szállítólevél alapján átadja a vevőnek, ill. a szállítónak. 
A szállítójárműre géppel a jármű szállítóterébe a raktáros berakja. A rakodás szakszerűségéért 
a járművezető és a rakodó dolgozó közösen felelős. 
A közúti be- és kiszállítások esetén súlyos balesetek bekövetkezése akkor valószínűsíthető, ha 
a dolgozók vétenek a biztonságos üzemeltetés szabályai ellen. 
Ezek a rakodás szabályai a közlekedés szabályai, a járművekre és a kihajtás (közlekedés) 
szabályai betartandók. 
Kockázati tényező a targonca kijáraton a ki- és beközlekedés. A rakodási magasság és a 
súlykorlátozás betartandó. 
A raktárban átvételkor, kiadáskor, szállításkor, áruk mozgatásakor a kijelölt szállítási 
útvonalon, közlekedési utak használandók. 
 

3.5.H) Egyéb kiegészítő információk 
 
A villamos tűzvédelmi felülvizsgálatot 2014-ben végezték el. A következő vizsgálat időpontja 
2020.05.23.  
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3.6) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPHELYEN 
BELÜL 

A telephelyre a beszállítás közúton történik. A telepen belül 5 km/h sebesség korlátozás van 
érvényben. A CAS és UN számok megtalálhatóak a 3.3 pont táblázatában. 
Telephelyeken belül az anyagok mozgatása targoncával megoldott. 2 db diesel üzemű villás 
targoncát használunk. 
A raktározott áruk EU raklapos egységrakományként, illetve 1000 literes 
folyadékkonténerben, 50-200 literes műanyag hordóban, valamint 500 kg-os (BIG-BAG) 
zsákokban érkeznek a raktár területére és gyakorlatilag megbontás nélkül, ugyanilyen 
formában szállítják el a raktár területéről.. 
 
A kialakított jövedéki termék raktárban a tervezett tárolási mennyiség max. 9000 l. 
A különböző olajok az alábbi kiszerelésben fordulhatnak elő a raktárban. 
 
Tartályos szállítás 

 
A PB tartályok feltöltését 40 m3-es tankautó végzik. 
 
Csővezetékes szállítás 
 
Nincs. 
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3.7) VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK BEMUTATÁSA 
 
Homok, perlit felitató anyagok, fa pallók, rögzítő karó, ütleg, 200 l-es üres hordók, vastag falú 
juta zsákok, lapátok, talicska, seprű, tűzoltó tömlő, tömítések, egyéni védőfelszerelések, 
eszközök raktáron tartása indokolt. A kárelhárítási anyagok, eszközök tárolásához zárható, erre 
a célra kijelölt raktárhelyiséget kell biztosítani. Az egyes mentesítő anyagok mennyisége: 

• 150 kg szárazhomok, 200 l-es fém hordóban tárolva, közvetlen az udvari bejárat 
mellett (+lapát, seprű, 200 l-es üres hordó, műanyag zsákok, fólia) 

A munkavégzés alatt gázálarcot, egyéni védőeszközöket kötelező használni. 
- 1 pár csizma  
- 1 db overall 
- 1 db. szemmosó folyadék 
- 1 pár kesztyű  
- 1 db védőszemüveg  
- 2 db. teljesálarc speciális szűrőbetétekkel 
- 1 db kis seprű  
- 1 db kis lapát  
- 2 db 120 literes zsák 

 
A szennyezet anyagok tárolására alkalmatos 200 l-es hordó / 1 db  
2 db diesel targonca 
 
A telephelyen a Tűzvédelmi szabályzatnak megfelelő tűzoltó készülék került elhelyezésre. 

A raktárban 2 db kézi tűzoltó készülék van elhelyezve. 
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4) Infrastruktúra 
4.A) KÜLSŐ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK 

 
Kiépített víz és villany, gázvételezés PB tartályokból. A TK területén saját transzformátor 
állomás található. 
Szentlőrinc városának területén kisfeszültségű, középfeszültségű, és nagyfeszültségű 
villamoshálózatok vezetékei is jelen vannak. A villamos energiát az E.ON Dél‐dunántúli 
Áramhálózati Zrt. szolgáltatja. A hálózat teljes mértékben kiépített. A közvilágítás LED-es 
fénytestekkel részben korszerűsített. A városban a hálózati rendszerekre épülő hőenergia 
ellátás egyrészt távfűtéssel másrészt vezetékes földgázzal biztosított. A távfűtésű rendszer 
ellátását 2010 végétől geotermikus hő biztosítja.  
 

4.B) KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS 
 
Az ivóvízellátás feladatait és az ivóvízhálózat üzemeltetését az érvényben lévő üzemeletetési 
szerződése alapján 2017.december 7-ig a Baranya- Víz Zrt. Szigetvári üzemigazgatósága látja 
el. A város teljes belterületén ki van építve a vezetékes ivóvízhálózat, vízellátás részben saját 
mélyfúrású kutakból, részben a pécsi vízellátó rendszerhez tartozó tortyogói vízbázisról 
biztosított. 
 

4.C) FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS 
 
A fűtést, meleg víz ellátást cseppfolyós PB tartályból látják el. 
 

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

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

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

4.G) TŰZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT 
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A telephelyen tűzivíz tározó nincs, 2 földalatti tűzcsappal került kialakításra. 

4.H) A MELEG VÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK 
 

Az épület fűtését központi gázkazán biztosítja lapradiátor hőleadókkal, valamint kiegészítő 
padlófűtéssel. A csarnokrészekben befúvásos hőleadók biztosítják az év minden napjában az 
üzemi hőmérsékletet. A meleg vizet villanybojler szolgáltatja.  
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés. Szentlőrinc város csapadékvíz elvezetése részben 
zárt gravitációs csatornákkal részben nyílt vízelvezető árkokkal van megoldva. A gravitációs 
csatornák hossza kb. 3600 fm. A csapadékvizek befogadója a Vályogvető és a Cserdi-árok, 
illetve végső soron a Bükkösdi-, illetve Pécsi-víz. 
 
 

4.I) SŰRÍTETT LEVEGŐ ELLÁTÓ RENDSZEREK 
 
Nincsen.  
 

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

4.K) MUNKAVÉDELEM 
 
Az IKR Agrár Kft. minden dolgozója számára biztosítja a biztonságos és az egészséget nem 
veszélyeztető munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket. Minden új dolgozó 
munkavédelmi oktatásban részesül.  
A munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat Hatejer Zsolt, munka-, tűz-, és 
környezetvédelmi vezető látja el (Tel: 06305520130). 
 

4.L) FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLTATÁS 
 
Az IKR Agrár Kft-nél történő foglalkoztatás feltétele az előzetes, időszakos és soron kívüli 
alkalmassági orvosi vizsgálaton való részvétel, és a munkakörre való alkalmassági orvosi 
nyilatkozat. A foglalkozás - egészségügyi szolgáltatást külső megbízott végzi.  
 

4.M) VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYE 
 
A vészhelyzet elhárításához a társaság vezető beosztású munkatársai a raktáros értesítése 
nyomán haladéktalanul megadják a kért támogatást, ideértve a késlekedés nélküli bejövetelt 
és a képességeiknek és lehetőségeiknek megfelelő mértékű közreműködést. Az üzem területén 
kialakult vészhelyzet esetén, a vészhelyzeti irányítási szervezet központja a területi igazgató 
irodája. 
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Az elsődleges vezetési pont az iroda épülete. A vezetési ponton rendelkezésre áll a telefon, a 
fax és az internet elérés. Itt elérhetőek a biztonsági adatlapok és megtalálható a BVT is. 
Rendelkezésre áll a telep alaprajza is.  
 

 

15. ábra: A kijelölt menekülési útvonalak jövedéki termék raktárral 

 

4.N) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENTŐ SZERVEZETEK 
 
A telephelyen állandó orvosi felügyelet nem áll rendelkezésre,  
 

4.O) A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 
 
Biztonsági szolgálatot az Agrotec Kft a látja el. 
 

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

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

4.S) JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG 
 
A létesítmények, munkaeszközök, berendezések biztonságos használatához karbantartási 
tervet kell készíteni. Az elvégzett karbantartásokról nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a karbantartás időpontját, illetve a karbantartást végzők 
nevét. 
Ilyen tevékenységet az IKR Agrár Kft. nem folytat. 
 

4.T) A LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT 
 
Az IKR Agrár Kft. tevékenységéhez nincs szükség laboratóriumra. 
 

4.U) A SZENNYVÍZ HÁLÓZATOK 
 
A Területi Központ területén egyedi szennyvízközmű található. A szennyvízelvezetést egyedi 
zárttárolóval oldották meg. 
Szentlőrincen a szennyvíz-elvezető, valamint tisztító művek üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat az érvényben lévő üzemeletetési szerződése alapján 2017. december 7-ig a 
Baranya- Víz Zrt. Szigetvári üzemigazgatósága látja el. A csatornázott területekről származó 
szennyvizeket helyi szennyvíztisztító telepen (7940 Szentlőrinc, Királyegyházai út) kezelik, 
de a telep szippantott szennyvizeket is fogad. A telep kapacitása (lakos egyenérték szám): 
12.666, mértékadó kapacitása 2.000 m³/nap, 790 m³ átlagos kapacitás, 1.216 m³ 
csúcsterheléssel.
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4.V) AZ ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK 
 
Nincs. 
 

4.W) A TŰZJELZŐ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK 
 
Az épület védelmére tűzjelző rendszer került kialakításra. Lásd a 3.5.C pontot. 
 

4.X) A BELÉPTETŐ RENDSZER ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM 
 
A raktárat kamerarendszer, mozgásérzékelő rendszer, körbe infrasorompó, valamint belső 
mozgásérzékelő rendszer védi. 
Mozgásérzékelős riasztóberendezés az Agrotec Magyarország Kft területi vezetőhöz, aki 
hívja Nagy Tamás területi igazgatót +36-30-903-1778 
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5)  A  legsúlyosabb  baleseti  lehetőségek 
bemutatása 
 
A biztonsági elemzés tárgya az IKR Agrár Kft. a Szentlőrinci Területi Központ növényvédő 
szer raktárához kapcsolható feltételezett súlyos ipari balesetek következményeinek vizsgálata 
a Katasztrófa védelmi törvényben (2011. évi CXXVIII. Törvény) és a kapcsolódó 
kormányrendeletben (219/2011. (X.20). számú Kormányrendelet) megfogalmazottak szerint.  
A lakosság életének és életkörülményeinek lényeges befolyásolására az IKR Agrár Kft. 
Szentlőrinc Területi Központ növényvédő szer raktárának üzemeltetése során a tárolt 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos azon súlyos ipari balesetek veendők figyelembe, ahol a 
rendszer integritásának megszűnését követően a veszélyes anyagnak nagy mennyiségű gáz-, 
folyadék kiáramlása következik be, illetve mérgező füst keletkezik az anyagok égése során. 
Mivel a kiáramlott anyagok részben mérgezőek, részben tűzveszélyesek, az élő és épített 
környezetre (beleértve a lakosságot és a lakókörnyezetet is) gyakorolt hatásaik mérgező 
felhők, illetve különböző tüzek energia-transzportjai révén valósulnak meg. A gáz 
halmazállapotú mérgező anyagok döntően inhalációs mérgek, amelyek a légutakon 
felszívódva mérgeznek. Egy részük helyileg is hat; a légutak nyálkahártyájára, a szemre, a 
bőrre. A gázok mérgező hatását halálozási értékkel szokták kifejezni. Ez a halálos mérgezést 
előidéző koncentrációnak (ppm, mg/m3 stb.) és a mérgezéstől a halál bekövetkezéséig eltelt 
időnek (perc) szorzata. Minthogy ez az érték egy-egy gázra vonatkozólag jellemző állandó 
szám, ez megadható: ez a dózis. A tüzek hőenergiáját a sugárzás közvetíti. A tárolt anyagban 
megtestesülő és az égés során felszabaduló kémiai energia egyik része olyan tulajdonságú, 
hogy az élettel összeférhetetlen körülményeket teremt (például a hősugárzás halálos dózisa), a 
másik változata az épített környezetben okozhat olyan súlyos károkat, amelyek az élhetőség 
feltételeit ronthatják, illetve lehetetlenítik el. Ez utóbbiak alkalmasak arra is, hogy a 
veszélyhelyzetek eszkalációját is előidézzék, súlyosbítva ezzel kialakult üzemzavart. 
A következőkben bemutatjuk a szentlőrinci raktár technológiájának azon elemeit, ahol az 
esetleges integritás-megszűnések súlyos következményekkel járhatnak.  
A kockázatot a veszély, kiszabadulás, terjedés, következmény, valószínűség (frekvencia), 
kockázat mértéke (egyéni és társadalmi kockázat) adat együttessel lehet kifejezni. Maga a 
kockázatfelmérés a fenti ok-okozati láncolat vizsgálatát jelenti.  
A kockázatvizsgálat tárgya az IKR Agrár Kft Szentlőrinc Területi Központban lévő 
raktárának területén feltételezett súlyos ipari balesetek következményeinek vizsgálata, a 
kockázatok mértékének meghatározása és ezen értékek összevetése a törvényben foglaltakkal 
a Katasztrófa törvényben (2011. évi CXXVIII. Törvény), és a kapcsolódó 
kormányrendeletben (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről), megfogalmazottak szerint. 
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16. ábra: A kockázatelemzés elvi sémája 

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

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

 

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 ezen 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 rendszeres vizsgálata.  

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

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

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

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

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

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

 
Baleseti lehetőségek felmérésével és elemzésével választottuk ki a veszélyes 
forgatókönyveket  
 

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1) Növényvédő szer raktár 
 
A veszélyes anyagok felhasználása, tárolása vagy szállítása általában olyan zárt 
rendszerekben történik, amelyek az anyagok terjedését fizikailag gátolják. A műszaki 
berendezések sérülése, meghibásodása miatt az anyagok szabaddá válnak, így a potenciális 
veszély reális veszéllyé válik. Személyi sérülést (egészségkárosodást), anyagi károkat okozhat 
a telephelyen és annak környezetben. 
A raktárban jelenlévő mérgező, tűz és robbanás-veszélyes anyagok valamint környezetre 
veszélyes anyagok jelentenek veszélyt. Az anyagok veszélyességének részletes leírása a 3.3. 
fejezetben található, a veszélyes technológiák jellemzését az 3.5 fejezet tartalmazza. 
 
A raktárban történő, veszélyes anyagokkal történő manipuláció során számos olyan esemény 
következhet be viszonylag nagy valószínűséggel, melyeknél veszélyes anyag kerülhet ki a 
tároló eszközökből, tömörtelenség, korróziós károsodás (lyukadás), vagy figyelmetlenség 
miatt.  
A raktárok biztonságos működésének bemutatása különbözik azon üzemekétől, ahol egy 
gyártási folyamatban résztvevő berendezés által okozott veszély bemutatására kerül sor. A 
tároló kockázati elemzésének sokkal inkább a személyzet ellenőrzésére, képzésére, oktatására, 
az alkalmazott műveletekre, eljárásokra és auditokra, támaszkodik. Ebből következik, hogy az 
emberi tényező szerepének bemutatására helyeződik a hangsúly.  
Az általunk alkalmazott megközelítés szerint azokat a kibocsátási helyeket kell azonosítani, 
ahol olyan jelentős mennyiségű anyag kibocsátásról van szó, amelyek tűzet, gőzfelhő 
kialakulást és robbanást okozhatnak. Elsősorban azokat a helyeket azonosítottuk, ahol 
cseppfolyósított CH gázok, mint a propán találhatók. Más anyagok, amelyek folyadék 
állapotban vannak normál hőmérsékleten és nyomáson és a folyamatban sem találhatók magas 
hőmérsékleten, azok kisebb veszélyt jelentenek. A berendezések, a telepítés, az alaprajz, a 
technológiai leírás, a veszélyes létesítmények leírása, az elrendezési rajz alapján azonosítottuk 
azokat veszélyes létesítmény egységeket, melyek veszélyes anyagokat kezelnek. Jelen esetben 
a veszélyes létesítmény az IKR Agrár Kft. telepe.  
A Szentlőrinci Területi Központ tevékenységéből adódóan változatos típusú és mennyiségű 
veszélyes anyag tárolását végzi el. Ezért szükséges a veszélyek feltárásának szisztematikus 
megközelítése. A raktárban több tíz féle kémiai anyagot tárolnak. Vannak köztük 
tűzveszélyes, irritatív, égést tápláló, oxidáló, ártalmas anyagok, mérgező és környezeti 
veszélyt okozó anyagok.  
A raktárak következmény analízisének során feltételezzük, hogy az égés a raktár tartalmának 
égéséhez szükséges levegő mennyisége nagyság rendekkel meghaladja a raktár található 
levegő mennyiségét az után pótlódást is figyelembe véve. Az oxigén koncentráció csökkenni 
fog. Az alacsony oxigén szint korlátozza a hő kibocsátás nagyságát. Továbbá feltételezzük, 
hogy az égés során a mérgező anyag mennyiségének 5-10% kerül be a füstbe 1-2 órás 
időtartamot figyelembe véve5. A gyakorlatban, ha a raktártűz következtében a tető beomlik a 
                                                 
5 SRAG-Chemical Warehouses Version 6 June 2002, 4.2.3 fejezet, első bekezdés. 
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kialakult füstfelhő neutrálisnak tekinthető a raktártűz következtében kialakult hősugárzás 
következtében és a füst a légkörbe magasan felemelkedve felhígul és biztonságosan 
szétterjed. A tűz kezdeti időszakában jelent veszélyt ezért elfogadható az a megközelítés, 
hogy a tárolt anyag tört része jelent veszélyt egy órás időtartam alatt.  
 
 
Az anyagtulajdonságok alapján a CPR 15 szerint az alábbi forgatókönyvek vehetők 
figyelembe: 
 

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

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

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

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

 

6.1.2) PB tárolás 
 
A három darab 5 m3 névleges térfogatú nyomástartó edény klasszikusan tárolási célokat 
szolgál, a telep fűtésére szolgáló propánt tartalmazza. A hőigény függvényében töltik, 
gázfázisú elvétellel működik, kialakítása ennek megfelelő (folyadékfázisú elvételi csonkja 
használaton kívül van). Sérülése esetén okozhat veszélyt a civil lakosság számára. A 
következmény analízis során a hatásterület nagysága alapján dönthető el, hogy a kockázat 
során figyelembe kell venni-e ezt a veszélyforrást. A propán cseppfolyósított gázként kerül 
tárolásra. Gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő kialakulásával, gőztűzzel és BLEVE 
kialakulásával kell számolni. Az 5 m3-s tartály tartalmának teljes elvesztésével kell számolni.  
A PB tartályokat évente max. 2 alkalommal töltik fel. 

(1.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a telephely 3 darab 5 m3-es tartálya esetében a 
tartályok teljes űrtartalmának kiszabadulása a tartálypalást anyagának 
meghibásodása következtében. A baleseteket figyelembe véve – beleértve a közúti 
szállító járműveket is – megállapítható, hogy kiáramlások a csatlakozásoknál 
történtek és nem a tartályának kilyukadásának következtében. A tartály sérülése esetén 
a kiáramlást a következő tényezők befolyásolják: sérülések mérete, a kiáramlás 
sebessége és időtartama, az azonnali vagy késleltetett gyulladási valószínűség, a 
tartály nyomása. A sérülésen kiáramló gáz okozta veszély a vízszintes jettűz (fáklya 
tűz) okozta hősugárzás, gőztűz és a robbanás okozta túlnyomás. (FK-5) 
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(2.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet egy pillanatszerű, katasztrofális tartály sérülés 
következménye, amely nem minden esetben jelenti a súlyos, életre veszélyes 
következmények legnagyobb hatását. Ezért javasolt a súlyos tartály sérülés vizsgálatát 
egy olyan sérülés esetében, amikor a tartály teljes tartalmának leürülése 10 perc alatt 
történik meg. (FK-6) 

(3.)  Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a tartályok feltöltése során a tömlő sérülése 
következtében kiáramló gáz. A sérülésen kiáramló gáz okozta veszély a vízszintes 
jettűz (fáklya tűz) okozta hősugárzás, gőztűz és a robbanás okozta túlnyomás. (FK-7 

(4.) Veszélyes helyzet kialakulásához vezet telephelyen 3 darab 5 m3-es PB tartály tűzben 
állása miatt kialakuló BLEVE.  
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6.2) KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS 
 
Minden súlyos baleset hozzá kapcsolható olyan meghibásodásokhoz, melyek veszélyes anyag 
kibocsátásához vezetnek és a következő képen osztályozhatók: 
 

1. Anyag kibocsátás csomagolás meghibásodás miatt; 
2. Nagy tüzek (tócsatüzek). 

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

a. az emberre és a környezetre ható legsúlyosabb események azonosítása; 
b. a következmények meghatározása. Ha a következmények jelentéktelenek nincs 

szükség további elemzésre. Ha a következmények jelentősek egy sor súlyos baleset 
meghatározására és elemzésére van szükség. 

 
A fenti elveket figyelembe véve az üzemi technológia, a veszélyes anyagok típusa, és 
mennyisége alapján, az alábbi helyszíneken fordulhat elő veszélyes következményekkel járó 
baleset. 
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6.2.1) Forgatókönyv1: Raktártűz, hősugárzás 
 
Üzem neve: IKR Agrár Kft. Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Szentlőrinc Forgatókönyv száma: 1 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló 

tócsatűz. Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, 
és a tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 
Adatok:  

• Levegő hőmérséklete 20 C°. 
• A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 
• A tócsa feltételezett felülete: 522 m2. 
• A tócsa ekvivalens sugara: ≈ 13 m. 
• A levegő gőznyomása 1848 Pa 
• A kiáramlott anyag: xilol 
• Forráspont: 417 K°. 
• Párolgási hő: 3,46x105 J/kg. 
• Fajhő: 1,74x103 J/kg/K°. 
• Égéshő: 4,1x107 J/kg. 

 
 
 
Egy vegyszer raktárban kialakuló tűz, mely minden oldalról zárt és fedett nem bocsát ki nagy 
hőmennyiséget a környezetébe. A kibocsátott hősugárzás mértékének meghatározása nem 
lehet pontos, mivel a tűz viselkedése is bizonytalan és a kibocsátott hő mennyisége változik 
időben és térben. Általában a vegyszer raktárban található anyagok égéséhez szükséges 
levegő több nagyság renddel nagyobb, mint a raktárba kezdetben bezárt levegő mennyisége. 
Amennyiben a szellőzés korlátozott és a tűz kezdeti szakaszában a szellőzés nem nő meg 
valamilyen meghibásodás miatt az oxigén mennyisége le fog csökkenni. Az alacsony oxigén 
szint korlátozza a hősugárzás nagyságát is. A vegyszer raktár tüzek esetén a tűzből származó 
veszély az üzemen kívül nem okozott komoly károsodást a lakosságban. Komoly veszélyt 
azok a létesítmények jelentenek, melyek gáz halmazállapotú veszélyes anyagokat tárolnak és 
ezek kiszabadulása tűz nélkül történik. A vegyszer raktár tüzek főleg környezeti károkat 
okoznak, mint például a Sandoz tűz esetében.  
A hősugárzás szempontjából fizikai paraméterei alapján a xilol a legveszélyesebb.  
 

Fajhő 
Anyagnév Forráspont 

(K°) 
Párolgási hő 

(J/kg) (J/kg/K) 
Égéshő (J/kg) 

Ciklohexanon 428 4,77 x 105 1,83 x 103 3,36 x 107 

Izobutanol 381 5,92 x 105 2,32 x 103 3,6 x 107 

Petróleum 553 1,84 x 105 2,09 x 103 4,1 x 107 
Xilol 417 3,46 x 105 1,74 x 103 4,1 x 107 
6. táblázat: Az éghető veszélyes anyagok tulajdonságai, Szentlőrinc 
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A kialakult tüzet pont forrásként lehet modellezni, mely az égés során keletkezett hő 30%-t 
sugározza ki6.  
 

• A kialakult tócsatűz esetében a hősugárzás maximális értéke 22,17 kW/m2 a tócsa 
szélétől számított 6,5 m-es sugarú körön belül (r = 13 m). Ez az érték 30 másodperces 
expozíciós időt figyelembe véve 10%-nál magasabb halálozási arányt okoz a 
hatásterületen belül tartózkodók esetében. Az acél szerkezetek torzulását okozza.  

• A 18 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 10%-s halálozási arányt jelent 24 m 
sugarú körön belül. 

• A 13 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 1%-s halálozási arányt jelent 28 m 
sugarú körön belül. 

• A 12,5 kW/m2 hősugárzási érték 10 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 29 
m sugarú körön belül. 

• A 8 kW/m2 hősugárzási érték 38 m sugarú körön belül található. 

• Az 5 kW/m2 hősugárzási érték 10 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 49 m 
sugarú körön belül. 

• A 4 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 56 m 
sugarú körön belül. 

• A 2.5 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 74 m 
sugarú körön belül. 

 
A xilol nyílt téri hősugárzása esetében az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, 
hogy a veszélyes hősugárzás értéke a telepen belül marad.  
A forgatókönyv esetében a gőzfelhő kialakulását és gőztűz vagy térrobbanás lehetőségét nem 
vizsgáltuk. A xilol esetében robbanásveszélyes keverék 32 C° felett keletkezik, gőznyomása 
alacsony, minek következtében a párolgási sebesség kismértékű és nem alakul ki értékelhető 
mennyiségű robbanó képes keverék. 
Az elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
Az eredményeket alátámasztja a CPR 15 módszertan is.  
 

                                                 
6 SRAG-Chemical Warehouses, Version 6, 26 June 2002, 6. Thermal radiation from a burning warehouse 
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17. ábra: A nyílttéri hősugárzás értéke xilol esetén 

 
A kialakuló tócsa méretét a jövedéki termékek mennyisége nem befolyásolja 
hátrányosan a raktár kialakítása miatt.  
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6.2.2) Forgatókönyv2: Mérgező szilárd anyag szabadba kerülése 
 
Üzem neve: IKR Agrár Kft. Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Szentlőrinc, növényvédő szer raktár Forgatókönyv száma: 2 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a mérgező szilárd anyagokat 

tartalmazó csomagolások megsérülése. A finom porszemcsék felhőt alkothatnak és a szél 
vagy a légmozgás elszállíthatja. A forgatókönyv csak olyan anyagokat vesz figyelembe, 
melyeknek részecske nagysága elég kicsi ahhoz, hogy a megsérült csomagolásból a szél 
szét tudja hordani. Ezért csak a por alakú mérgező termékeket vesszük figyelembe. A 
granulátumok, kristályok, nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep határán kívül. A 
mérgező anyag esetében vizsgálni kell a mérgező porok terjedését. 

 
Adatok: 
A raktár mérete: 522 m2 
 
 
A Szentlőrinci Területi Központ növényvédő szer raktárában tárolt anyagok biztonsági 
adatlapjai szerint nincsenek por alakú mérgező anyagok.   
A forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
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6.2.3) Forgatókönyv3: Mérgező folyadék szabadba kerülése 
 
Üzem neve: IKR Agrár Kft. Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Szentlőrinc, növényvédő szer raktár Forgatókönyv száma: 3 
A forgatókönyv leírása Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban a csomagolás 

sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával 
lehet számolni. 

 
Adatok:  

• Levegő hőmérséklete 20 C°. 
• A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 
• A forrás magassága 0 m. 
• A talaj érdesség: 1 m 
• A szélsebesség nagysága: 2 m/s 
• A szélsebesség mérésének magassága: 10 m. 
• Pasquill osztály: F 
• A párolgás vizsgált időtartama: 30 perc 
• A raktár mérete: 522 m2. 

 
 
 
Az EPA (USA) Risk management program guidence for offsite consequence analysis, April 
1999 a következő megállapításokat teszi: 
Mérgező folyadék kibocsátása zárt térben. Össze kell hasonlítani a szabadon szétterülő 
tócsa nagyságát és a zárt térben kialakulható tócsa nagyságával. A kisebb tócsa nagyságra kell 
a meghatározni a párolgási sebességet. Az épületből kiáramló anyag (párolgási sebesség) 
mennyisége a tócsapárolgási sebessége szorozva egy 0,1-s tényezővel. Két oka van a 
párolgási sebesség csökkentésének. Először az épületen belül a párolgási sebesség jóval 
alacsonyabb, mint szabad téren. Ennek az oka, hogy a szélsebesség közvetlenül befolyásolja a 
párolgási sebességet. Másodszor az épület ellenállást jelent a felhő terjedésének útjában. 
Épületen belül használható a konzervatív 0,1 m/s szélsebesség. A csökkentő tényező 
megállapítása S. R. Porter Risk mitigationin land use planning: Indoor release of toxic gases 
HSE anyag alapján történt 
. 
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Gőzkoncentráció 10 Gőzkoncentráció LD50 
Megnevezés Gőznyomás Hőmérsékleten 

a forrásnál 
SLOT N kitevő 

 perces hatás 10 perces SLOT 
Vesz. jel. 

oral rat 

Termék Mérgező összetevő (mmHg) (C°) (ppm) (ppm) (-) (ppm) (-) (-) (mg/kg) 

                      

     0  (-) (-) 0 0,00 P5.C, H2, 
E1 950 

 
 0,00 25 0  (-) (-) 0 0,00 P5.C, H2, 

E1 2639 

  0,00 (-) 0  (-) (-) 0 0,00 H2, E1 1200 

7. táblázat: Gőznyomás és mérgezési értékek 
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Egy mérgező anyag veszélyességét a kockázatelemzés szempontjából a hatásterületen 
kialakuló koncentráció értékétől és az anyag mérgező hatásától, toxicitásától függ. A 
koncentráció értékei a forrás erősség és a meteorológiai viszonyok függvényében 
határozhatók meg. A forráserősség a párolgási sebesség alapján határozható meg. A párolgási 
sebességet az anyag gőznyomása és a tócsa felszínének nagysága adja meg. A növényvédő 
szer raktárban található mérgező anyagokat és a termékek azon összetevőjét megvizsgálva, 
mely mérgező tulajdonsággal rendelkezik, azt találjuk, hogy az ismert gőznyomás értékek 
alacsonyak (lásd fenti táblázat).  
Az Omite 57 E mérgező összetevője a propargit (57%). A propargit gőznyomása 
0,0000000303 (3,94 x 10-11 bar).  
Épületen belül történő kiáramlás esetén figyelembe véve, hogy az épület zárható, hogy az 
épület magassága több mint 4,6 m és hogy a szernek alacsony gőznyomása van kimondható, 
hogy a forgatókönyv a további vizsgálata nem szükséges.  
A megállapítás az alacsony gőznyomás miatt érvényes a szabadban történő kiáramlásra is. 
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6.2.4) Forgatókönyv4: Mérgező égéstermék szabadba kerülése 
 
Üzem neve: IKR Agrár Kft. Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Szentlőrinc, növényvédő szer raktár Forgatókönyv száma: 4 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 
tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 
Cél a mérgező felhő méretének meghatározása.  

 
Adatok:  

• Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 
• A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 
• A keletkezett SO2 mennyisége 0,03 kg/sec 
• A keletkezett NO2 mennyisége 0,06 kg/sec 
• A keletkezett HCl mennyisége 0,12 kg/sec 
• Az égés ideje 1800 s 
• A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  
• A raktár alap területe: 522 m2. 
• A raktár épület magassága: 4,65 m. 
• A kiáramlás magassága: 3 m 
• A raktár térfogata, földszint: 2427 m3.  
• A légcsere nagysága: 4-szer óránként. 

 
 
A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk nem adnak kellő támogatást a 
keletkező mérgező füstfelhő hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a 
különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő hatásáról az egészségre. Nincs 
érvényes, elfogadott módszer az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus 
hatásának igazolására. A raktárban tárolt anyagok ismertetése megtalálható a 6.1.1 pontban. 
A veszélyes füst kialakulást megvizsgáltuk a CPR-15 útmutatása szerint. 
A felsorolt anyagok alapján az átlagos szerkezeti képlet a következő képen alakul:  
 

C 8,84 H 12,72 N 1,31 Cl 0,95 O 1,90 S 0,16 F 0,14 Br 0,03
 
Mivel Bmax > Bo azaz 13,05 > 0,639 kg/s, az égési sebességet az oxigén mennyisége 
korlátozza.  
 
Mérgező égés termékek 
 
A raktárban tárolt anyagok között nincsen nagyon mérgező anyag. Ebből következően el nem 
égett, mérgező anyag kibocsátásáról nem beszélhetünk. A keletkezett mérgező égéstermékek 
esetében NO2, SO2, HCl kialakulását kell figyelembe venni. 
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A raktárban tárolt anyag által a bomlás során kibocsátott égés/bomlás termékek forrás 
erősségét az égési sebesség és a tárolt anyagok mennyisége határozza meg. Az átlagos 
szerkezeti képlet segítségével az egyes égéstermékek mennyisége számítható. A hasonló 
mérgezési hatás következtében a HF, HBr kibocsátást összevonjuk a HCl kibocsátással. 
 
A HCl részaránya az égéstermékben:  56% 
Az NO2 részaránya az égéstermékben:  30% 
Az SO2 részaránya az égéstermékben:  14% 
 
Az égéstermékek forrás erőssége:  
 

m = 0,21 kg/s 
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A HCl forrás erőssége: 

0,21 * 0,56 = 0,12 kg/s 
 
A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 
szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  
A talajfelszín érdessége nem csak a föld felszínének tulajdonságait jellemzi, hanem a 
kiemelkedéseket, a növényzetet és az épületeket is. Az érdesség meghatározza a turbolencia 
jellemzőit a határ rétegekben. Körülbelül a valós magasság 1/10- 1/30 körüli értékét kapja 
meg.  
 

A felszín típusa Az érdesség 
értéke (m) 

Sima felszín Víz felszín, burkolt útfelület 0,001 

Fű  0,01 
Sima föld  0,03 
Mezőgazdasági 
terület 

Repülőtér, szántóföld, fű 0,1 

Megművelt terület Üvegházak, nyílt, bozótos terület, szétszórt házak 0,3 
Lakóterület Sűrűn elhelyezkedő, de alacsony házak, erdős terület, 

ipari terület nem túl magas akadályokkal 
1,0 

Városias terület Város magas épületekkel, ipari terület magas 
épületekkel 

3,0 

8. táblázat: A felszíni érdesség értékei, FK-4 

A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 
tehetjük: 
A hidrogén klorid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 
(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 
határozható meg, amely: 
 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 
A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 
(LC50) értéket adja meg. 
A hidrogén klorid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 
határozható meg: 
 

T = c x t 
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ahol: T = mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm perc) 
 c = koncentráció (ppm) 
 t = a mérgezés hatásának időtartama (perc) 
 
HCl esetében a SLOT érték 2,37 x 104 ppm perc, a SLOD érték pedig 7,65 x 104 ppm perc (1 
ppm = 1,49 mg/m3). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 
koncentráció értékeket. 
 

 t (perc) 1 5 10 30 60 120 
SLOT c (ppm) 23 700 4 740 2 370 790 395 198 
 c (kg/m3) 0,035313 0,007063 0,003531 0,001177 0,000589 0,000294 
 c (térfogat %) 2,37 0,474 0,237 0,079 0,0395 0,01975 
SLOD c (ppm) 76500 15300 7650 2550 1275 637,5 
 c (kg/m3) 0,113985 0,022797 0,011399 0,0038 0,0019 0,00095 
 c (térfogat %) 7,65 1,53 0,765 0,255 0,1275 0,06375 
9. táblázat: A HCl SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-4 

A legalacsonyabb koncentráció érték a HCl esetében a 2,94 x 10-4 kg/m3 (198 ppm), melyet a 
HCl felhő 70 m közelében ér el, itt a felhő szélessége 1103 m. Ez a koncentráció 120 perces 
kitettségnek felel meg. A hideg mérgező égéstermék a tűz kezdetétől számított 30 percen 
belül megszűnik.  
 
A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  
 

SLOT 
Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes 

központi tengely 
elmozdulása (m) 

A felhő szélessége 
(m) 

 

1 23700 0-6 120 
5 4740 0-6 120 

10 2370 0-6 120 
30 790 10 115 
60 395 26 110 

120 198 70 110 
 

10. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-4 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 120 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 120 m (szélesség). 
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A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében  
 

SLOD 
Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes 

központi tengely 
elmozdulása (m) 

A felhő szélessége (m) 

1 76500 0-6 120 
5 15300 0-6 120 

10 7650 0-6 120 
30 2550 0-6 120 
60 1275 0-6 120 

120 637,5 12 111 
11. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-4 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 120 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 
- 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 120 m (szélesség). 
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Az NO2 forrás erőssége: 

 
0,21 * 0,30 = 0,06 kg/s 

 
A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 
szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  
A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 
tehetjük: 
A nitrogén dioxid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 
(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 
határozható meg, amely: 
 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 
A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 
(LC50) értéket adja meg. 
A nitrogén dioxid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 
határozható meg: 
 

T = c2 x t 
 
ahol: T = mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm perc) 
 c = koncentráció (ppm) 
 t = a mérgezés hatásának időtartama (perc) 
 
Nitrogén-dioxid esetében a SLOT érték 9,6 x 104 ppm, a SLOD érték pedig 6,24 x 105 ppm (1 
ppm = 1,88 mg/m3). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 
koncentráció értékeket. 
 

 t(perc) 1 5 10 30 60 120 
SLOT c (ppm) 310 139 98 57 40 28 
 c (kg/m3) 0.000582 0.000261 0.000184 0.000106 7.52E-05 5.32E-05
 c (térfogat %) 0.030984 0.013856 0.009798 0.005657 0.004 0.002828
SLOD c (ppm) 789.9367 353.2704 249.7999 144.2221 101.9804 72.11103
 c (kg/m3) 0.001485 0.000664 0.00047 0.000271 0.000192 0.000136
 c (térfogat %) 0.078994 0.035327 0.02498 0.014422 0.010198 0.007211

12. táblázat: Az NO2 SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-4 
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A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  
 

SLOT 
Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes 

központi tengely 
elmozdulása (m) 

A felhő szélessége 
(m) 

 

1 310 10 105 
5 139 30 99 

10 98 51 97 
30 57 113 95 
60 40 171 95 

120 28 250 96 
13. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-4 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 10 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 105 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 30 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 99 m (szélesség). 
 
A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében:  
 

SLOD 
Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes 

központi tengely 
elmozdulása (m) 

A felhő szélessége (m) 

1 790 0-6 110 
5 353 8 108 

10 250 12 101 
30 144 29 99 
60 102 45 97 

120 72 77 95 
14. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-4 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 110 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 8 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 108 m (szélesség). 
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Az SO2 forrás erőssége: 
 

0,21 * 0,14 = 0,03 kg/s 
 
A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 
szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  
A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 
tehetjük: 
A kén dioxid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD (significant 
likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként határozható 
meg, amely: 
 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 
A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 
(LC50) értéket adja meg. 
A kén dioxid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel határozható 
meg: 
 

T = c2 x t 
 
ahol: T = mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm2 perc) 
 c = koncentráció (ppm) 
 t = a mérgezés hatásának időtartama (perc) 
 
Kén dioxid esetében a SLOT érték 4,655 x 106 ppm, a SLOD érték pedig 7,448 x 107 ppm (1 
ppm = 2,6 mg/m3). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 
koncentráció értékeket. 
 
 t(perc) 1 5 10 30 60 120
SLOT c (ppm) 2 158 965 682 394 279 197
 c (kg/m3) 5,61E-03 2,51E-03 1,77E-03 1,02E-03 7,24E-04 5,12E-04
 c (térfogat %) 0,215754 0,096488 0,068228 0,039391 0,027854 0,019696
SLOD c (ppm) 8630,18 3859,534 2729,102 1575,648 1114,151 787,824
 c (kg/m3) 0,022438 0,010035 0,007096 0,004097 0,002897 0,002048
 c (térfogat %) 0,863018 0,385953 0,27291 0,157565 0,111415 0,078782
15. táblázat: Az SO2 SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-4 
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A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  
 

SLOT 
Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes 

központi tengely 
elmozdulása (m) 

A felhő szélessége 
(m) 

 

1 2158 0-6 100 
5 965 0-6 100 

10 682 0-6 100 
30 394 0-6 100 
60 279 0-6 100 

120 197 0-6 100 
16. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, SO2, FK-4 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 100 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 100 m (szélesség). 
 
A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében  
 

SLOD 
Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes 

központi tengely 
elmozdulása (m) 

A felhő szélessége (m) 

1 8630 0-6 100 
5 3859 0-6 100 

10 2729 0-6 100 
30 1575 0-6 100 
60 1114 0-6 100 

120 788 0-6 100 
17. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, SO2, FK-4 

 
Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 100 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 
tengelyelmozdulása a forrástól) x 100 m (szélesség). 
A hideg mérgező égéstermékek a tűz kezdetétől számított 30 percen belül megszűnik.  
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18. ábra: A HCl felhő hatásterület, 10 perces kitettség, R=60 m 
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6.2.5) Forgatókönyv5: Az 5 m3s PB tartály katasztrofális sérülése 
 
Üzem neve: Szentlőrinc Területi Központ Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Az 5 m3-es PB tartály sérülése Forgatókönyv száma: 5 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen a központi épület közelében van elhelyezve a fűtési 

igényeinek kielégítésére szolgáló fűtőanyag tároló, három darab 5 m3-s cseppfolyós 
PB tartály. A vizsgálatnál feltételezett esemény a tartály felhasadása, amely a PB 
szabadba jutását és robbanásveszélyes gázlevegő elegy keletkezését okozza. A 
következményszámításnál a tartály katasztrofális meghibásodását vettük figyelembe. 
A PB gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő kialakulásával, gőztűzzel kell 
számolni. A legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból 
a továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe. 
 

Adatok:  
• Propán mennyisége 5 m3, megengedett töltési szint 85%, 2125 kg; 
• Engedélyezési nyomás: 15,6 bar; 
• Üzemi hőmérséklet: (-20)  és (+40) C° 
• Tervezési nyomás: 14,5 bar; 
• Alsó robbanási határérték: 2,1 térfogat %; 
• Felső robbanási határérték: 9,5 térfogat %; 
• A kiáramlott anyag: propán 
• A kiáramlás iránya: vízszintes 
• A figyelembe vett anyag hőmérséklete: 20 C° 
• A tartály egyensúlyi gőznyomásnak: 8,66 atm; 
• A sérülés magassága a talajszinthez képest: 1 m; 
• Szélsebesség: 2 m/s  
• A szélsebesség mérési helye a talajszinthez képest: 10 m; 
• Páratartalom: 80% 
• A talaj érdessége: 9,8 x 10-2 m; 
• Égéshő: 4,65 x 107 J/kg; 
• Pasquill stabilitási tényező: F 

 
 
A gáz tárolására 3 darab 5 m3 névleges térfogatú, középes veszélyességű nyomástartó edény 
szolgál. A tárolótartályba a gázt közúti tartályos gépjármű (tankautó) tölti be. Az 5 m3 
névleges térfogatú nyomástartó edény klasszikusan tárolási célokat szolgál, a terményszárító 
telep működtetésére és fűtésére szolgáló propánt tartalmazza. A hőigény függvényében töltik, 
gázfázisú elvétellel működik, kialakítása ennek megfelelő (folyadékfázisú elvételi csonkja 
használaton kívül van). Sérülése esetén okozhat veszélyt a civil lakosság számára. A propán 
cseppfolyósított gázként kerül tárolásra. Gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő 
kialakulásával, gőztűzzel és BLEVE kialakulásával kell számolni. A meteorológiai adatok 
esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s szélsebességet (10 m-s 
magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F). Az F2 légköri feltételek 
esetében a pozitív függőleges hőmérséklet gradiens megnehezíti a kialakult felhő 
felemelkedését. Az F2 kombináció alkalmazása nemzetközileg elfogadott érték, mely már 
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gyakorlatilag szabványnak is tekinthető.7. A terjedési modellek átlagidővel (averaging time) 
számolnak a maximális koncentráció és a csóva szélességének meghatározásakor. Az 
átlagolási idő tűzveszélyes anyagok esetében 20 s, mérgező anyagok esetében 600 s.  
 
A telephely 3 darab 5 m3-es tartálya - nyomástartó edény - klasszikusan tárolási célokat 
szolgál. Sérülése esetén okozhat veszélyt a civil lakosság számára. A következmény analízis 
során a hatásterület nagysága alapján dönthető el, hogy a kockázat során figyelembe kell 
venni-e ezt a veszélyforrást. . Esemény az 5 m3-es tartály felhasadása, amely a propángáz 
szabadba jutását és robbanásveszélyes gázlevegő elegy keletkezését okozza. A 
következményszámításnál a tartály katasztrofális meghibásodását vettük figyelembe. tartály 
tartalmának teljes elvesztésével kell számolni. 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 guidance 
prepared at a workshop of representatives of the COMAH competent authority and the 
Chemical Industries Association (CIA), LPG storage vessel” meghatározásait.  
 
A propán normál légnyomáson légnemű, csak alacsony hőmérsékleten vagy nagy nyomáson 
válik cseppfolyóssá. A gázt nagy nyomáson, cseppfolyós formában tárolják. A propán 
színtelen és majdnem szagtalan. A propán nem mérgező, de nagy koncentrációban a levegő 
kiszorítása miatt fojtólag hat. Az elpárolgó propángáz jelentős hőmennyiséget használ fel, 
ezáltal fájdalmas hidegégést okozhat, ha emberi bőrre kerül, és ott párolog el. Különösen 
veszélyeztettek az érzékeny testszövetek, mint pl. a szemhéj bőre. A nagyobb kiterjedésű 
hidegégések életveszélyesek lehetnek. A propán éghető gáz, levegővel robbanásveszélyes 
keveréket képezhet és viszonylag kis gyújtási energiával, pl. szikrával meggyújthatók. A 
propán gázhalmazállapotban atmoszférikus körülmények között lényegesen nehezebb a 
levegőnél. Relatív sűrűsége gázállapotban 1,55 a levegőhöz viszonyítva, ezért a propángáz 
egyéb légmozgás hiányában lefele áramlik. A tartályban a nyomás a hőmérséklettől függ.  
Túlnyomás alatt cseppfolyósított propán esetében, ha a tartály sérülése a gázfázisban történik 
a kiáramlás kezdeti sebessége nagy. Egy 15 cm-s átmérőjű sérülés esetén pár tonna per perc 
értéket is elérheti. A párolgás következtében azonban lehűl a folyadék és a gőznyomás 
csökken.  
A folyadék fázisból történő propán kiáramlás esetén a gőznyomás következtében az összes 
folyadék kiáramlik a sérülésen keresztül. A tartályban alig történik párolgás és a hűlés is csak 
kismértékű. A légkörbe kilépve a folyadék egy része hevesen elpárolog magával ragadva a 
tartályban lévő lehűlt propán nagy részét, mely a légköri hőmérsékleten szintén elpárolog 
lehűtve környezetét. A felhő gyors expanziója révén igen alacsony hőmérséklet alakul ki, 
ami megnehezíti, ill. lehetetlenné teszi a vészhelyzet emberi erővel történő megfékezését. A 
heves forrás következtében a gőzfázis tartalmaz folyadék cseppeket is. A kilépő propán 
gőz/aeroszol formában képez felhőt. Ebben az esetben a propán levegőnél nehezebb gázként 
viselkedik. A légkörbe kilépve a gőzfelhő részben felhígul levegővel, a gravitációs erő miatt 
szétterül és a szél következtében áramlani kezd. A felhő terjedése lassúbb, mint a levegőnél 
könnyebb gázok (például földgáz) esetében és mozgását a talaj lejtése, a szél iránya és 
erőssége ellenőrzi. Végül annyi levegő lép már be a propán felhőbe, hogy teljesen felhígul.  
the Chemical Industries Association (CIA), LPG storage vessel” meghatározásait.  
 

                                                 
7 Twinning project in Hungary by Riso (Denmark), SRAM (Safety Report Assessment Manual), stb. 
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Pillanatszerű kibocsátás 
 
A pillanatszerű (instantaneous) állapotra lefuttatott terjedési modell alapján megállapítható (1. 
számú melléklet), hogy felhő mérete az ARH értéknél 47 m (távolság a forrástól) x 126 m 
(átmérő). A felhő középtengelyének magassága ebben a helyzetben 3,7 m.  
 
A gőztűz által érintett terület (ARH/2) 160 (távolság a forrástól) x 180 m (átmérő). 
 

 
19. ábra: A gőztűz által érintett terület, pillanatszerű kiáramlás, R=160 m 

 
A gőztűz és a robbanás következményeinek elemzésénél a felhő elhelyezkedését, méretét 
figyelembe kell venni. A kijelölt zónák határa tájékoztató jellegű, mert igen erősen kötődik az 
adott pillanatban uralkodó meteorológiai viszonyokhoz. A robbanásból származó károk 
esetében meg kell jegyezni, hogy a szabadtérben lévő gőzfelhő berobbanásának esélye igen 
csekély.  
A kialakult robbanó képes elegyben a propán mennyisége: 860 kg (pillanatszerű kibocsátás). 
A propán reakcióképessége közepes (a reakcióképesség ebben az esetben kifejezi a láng 
felgyorsulására való hajlamosságot).  
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A SAVE által szolgáltatott jellemző túlnyomás értékek hatásai az alábbiak: 
 
Túlnyomás Hatás 
Pa bar  
3 x 104 0,3 Az épületek és berendezések súlyos sérülése 
1 x 104 0,1 Az épületek javítható sérülése, a lakások vakolatának megsérülése 
3000 0,03 Sérülést okozó üvegkárok 
1000 0,01 Üvegkárok  
18. táblázat: A túlnyomás értékei 

Amennyiben azt tételezzük fel, hogy a felhő olyan területen terül el, ahol láng gyorsulása 
nagy a sok akadály miatt (csővezetékek, épületek, stb.) akkor az adott reakció képesség 
mellett a paraméterek felső határát (upper limit) kell figyelembe venni. A robbanóképes elegy 
meggyulladásakor (nyílt téri robbanás) az épületek súlyos sérüléseket szenvednek el 3E4 Pa 
lökés hullám esetében 37 m-sugarú körön belül. A legtöbb téglaépület összeöl. A belső falak 
ledőlnek a járművek és az utak használhatatlanná válnak ebben a körzetben. A fémkeretes 
épületek összeomlanak, a csővezetékek megsérülhetnek a nagy kilengés miatt. A dobhártya 
megsérülhet. Kisebb sérülések érik az épületeket és a vezetékeket 1E4 Pa értéknél, 110 m 
sugarú körön belül. Sérülnek a tetők, betörhetnek a mérőműszerek üvegei, esetleg néhány 
vezeték eltörik. Az üvegcserepek okozhatnak emberi sérülést. A legtöbb ablak betörik 3000 
Pa értéknél 367 m távolságon belül. Üvegkárok jelentkeznek 1100 méteren belül. 
 
Amennyiben nem várható a láng nagyfokú gyorsulása, akkor az adott reakció képesség 
mellett a paraméterek alsó határát (lower limit) kell figyelembe venni. A robbanóképes elegy 
meggyulladásakor (nyílt téri robbanás). Kisebb sérülések érik az épületeket és a vezetékeket 
1E4 Pa értéknél, 44 m sugarú körön belül. Sérülnek a tetők, betörhetnek a mérőműszerek 
üvegei, esetleg néhány vezeték eltörik. Az üvegcserepek okozhatnak emberi sérülést. A 
legtöbb ablak betörik 3000 Pa értéknél 147 m távolságon belül. Üvegkárok jelentkeznek 440 
méteren belül. 
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20. ábra: Nyílttéri gőzfelhő robbanás területe, FK-5, pillanatszerű kibocsátás, 30000 Pa, R= 147 m 

 
A vizsgált forgatókönyv lakott területet érint.  
 
Nem vizsgáltuk a jettűz hatását, mert a gyors nyomás esés és az égés rövid ideje miatt nem 
jelent számottevő veszélyt. 
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6.2.6) Forgatókönyv6: 5 m3es pb tartály 10 perces kiáramlás  
 
 
Objektum neve: Az 5 m3-es PB tartály sérülése Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 6 
 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen az épület közelében van elhelyezve a telephely fűtési 

igényeinek kielégítésére szolgáló fűtőanyag tároló, 3 darab 5 m3-s cseppfolyós PB 
tartály. A vizsgálatnál feltételezett esemény a tartály olyan sérülése, amelyen keresztül 
a tartály 10 perc alatt leürül. A PB gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő 
kialakulásával, gőztűzzel kell számolni. A legsúlyosabb események bemutatásakor 
konzervatív megfontolásból a továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait 
vesszük figyelembe. 

 
Adatok:  

• Tartály térfogat: 5 m3, megengedett töltési szint 85 %. 
• Üzemi hőmérséklet: (-20)  és (+40) C° 
• Tervezési nyomás: 14,5 bar; 
• Alsó robbanási határérték: 2,1 térfogat %; 
• Felső robbanási határérték: 9,5 térfogat %; 
• A tartályon keletkezett sérülés átmérőjét 30 mm-nek vettük; 
• A kiáramlott anyag: propán 
• A kiáramlás iránya: vízszintes 
• A figyelembe vett anyag hőmérséklete: 20 C° 
• A tartály egyensúlyi gőznyomásnak: 8,66 atm; 
• A sérülés magassága a talajszinthez képest: 1 m; 
• Szélsebesség: 2 m/s  
• A szélsebesség mérési helye a talajszinthez képest: 10 m; 
• Páratartalom: 80% 
• A talaj érdessége: 9,8 x 10-2 m; 
• Égéshő: 4,65 x 107 J/kg; 
• Pasquill stabilitási tényező: F 
 

 
Egy pillanatszerű, katasztrofális tartály sérülés következménye nem minden esetben jelenti a 
súlyos, életre veszélyes következmények legnagyobb hatását. Ezért javasolt a súlyos tartály 
sérülés vizsgálatát egy olyan sérülés esetében, amikor a tartály teljes tartalmának leürülése 10 
perc alatt történik meg.  
A tartály a feltételezett 30 mm-es sérülésén keresztül 605 másodperc alatt ürül le (1. számú 
melléklet). A kiáramlás jellemző adatai közül bemutatjuk a tartályban található propán 
mennyiségének és nyomásának változását az idő függvényében. 
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21. ábra: A kiáramlás jellemzői 

 
A csóva 7,2 m-re a forrástól ér földet, a koncentráció térfogat százaléka 4,6%. A földet 
érés a csóva (kör alakú) első érintkezése a talajjal, melyet a levegő belépés okozta jet átmérő 
növekedése okoz és nem a közép tengely gravitáció okozta elhajlása. A csóva először 12,7 m-
re roskad meg (átmenet a félkör alakú keresztmetszetről a fél ellipszis alakú 
keresztmetszetre), ahol a térfogat koncentráció 2,7%. A forrás közeli jet modell nem vált át a 
passzív diszperziós terjedési modellre, ahol felhő sebessége, a kiáramlás momentuma eléggé 
lecsökken.  

- A terjedési modell alapján megállapítható (1. számú melléklet), hogy felhő mérete az 
FRH értéknél 4 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 1 m (átmérő). A 
felhő középtengelyének magassága ebben a helyzetben 0,99 m.  

- A felhő mérete az ARH értéknél 18 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 
7,5 m (átmérő). A felhő középtengelyének magassága ebben a helyzetben 1,1 m.  

- A gőztűz által érintett terület (ARH/2) 39 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 22 m. (átmérő). A felhő középtengelyének magassága ebben a helyzetben 
1,5 m. 

 
Nem vizsgáltuk a jettűz hatását, mert a gyors nyomás esés és az égés rövid ideje miatt nem 
jelent számottevő veszélyt. 
A gőztűz és a robbanás következményeinek elemzésénél a felhő elhelyezkedését, méretét 
figyelembe kell venni. A kijelölt zónák határa tájékoztató jellegű, mert igen erősen kötődik az 
adott pillanatban uralkodó meteorológiai viszonyokhoz. A robbanásból származó károk 
esetében meg kell jegyezni, hogy a szabadtérben lévő gőzfelhő berobbanásának esélye igen 
csekély. A kialakult robbanó képes elegyben a propán mennyisége: 5 kg.  
A kis mennyiség miatt a nyílttéri gőzfelhő robbanást tovább nem elemezzük.  
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22. ábra: A gőztűz által érintett terület, 10 perces leürülés, R= 39 m  

 
A vizsgált veszélyes eseménysor nem érint lakott területet 
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6.2.7) Forgatókönyv-7: 5 m3-es pb tartály töltése, tömlősérülés  
 
Objektum neve: A 5 m3-es PB töltése, tömlősérülés Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 7 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a telephelyen a PB tartályok 

töltésekor kialakuló a tömlőszakadás. A vizsgálatnál a következő feltételezésekkel 
éltünk: a legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból a 
továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe, a kiáramlás 
után feltételeztük a gáz begyulladását. Vándorló gőzfelhő, gőztűz, jettűz, alakulhat ki. 

 
Adatok:  

- Levegő hőmérséklete 20 C°, páratartalom: 80%, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály 
F. 

- A propán hőmérséklete 20 C°. 
- A tankautó üzemi nyomása: max. 16 ata. 
- A tartály nyomása: 16 bar 
- A sérülés átmérője: 50 mm 
- A sérülés magassága a talajszinthez képest 1 m.  
- A kiáramlás iránya: szélirányú. 
- Kiáramlott anyag: propán, jellemzőit lásd a DATAPROP fájlban (1. számú melléklet).

 
Az 50 mm-es sérülésen keresztül a tankautó 2391 másodperc alatt ürül le (1. számú 
melléklet). Az ábrán látható a tankautó tartályban található a propán mennyiségének és 
nyomásának változása az idő függvényében. A terjedési modell alapján megállapítható: (1. 
számú melléklet):  
 

- A felhő mérete az FRH értéknél 10 m (távolság a forrástól) x 3 m (átmérő). 
- A felhő mérete az ARH értéknél 50 m (távolság a forrástól) x 27 m (átmérő). 
- A kialakult robbanóképes elegy mennyisége 2,28x103 kg.  
- A propán mennyisége a robbanóképes elegyben 1,048x102 kg. 
- A gőztűz által érintett terület (ARH/2) 109 x 83 m.  
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23. ábra: A gőztűz által érintett távolság, R=109 m, FK-7 

 

A gőztűz lakott területeket nem érint. A hatásterület vízművek területét érinti. 

 

 
24. ábra: A kiáramlás jellemzői 
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Jettűz: 16 bar 

 
A kialakuló jettűz hossza: 22 m. A láng átmérője: 1.12 m.  
A láng közvetlen közelében a hősugárzás maximuma 58,87 kW/m2, 99 % halált okoz, az 
acélszerkezetek torzulása várható. A 10 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (12,5 
kW/m2 / távolsága a lángtól kb. 4 m, a 30 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (4 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 11m, a 30 sec alatt másodfokú sérülést okozó hősugárzás (2.5 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 18 m. 
 
Jettűz 8 bar a tartály nyomása 
 
A kialakuló jettűz hossza: 16 m. A láng átmérője: 0,85 m 
A láng közvetlen közelében a hősugárzás maximuma 58,87 kW/m2 99 % halált okoz, az 
acélszerkezetek torzulása várható. A 10 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (12,5 
kW/m2) távolsága a lángtól kb.3 m, a 30 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (4 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 9 m, a 30 sec alatt másodfokú sérülést okozó hősugárzás (2.5 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 13 m.  
 
Jettűz 6 bar 
 
A kialakuló jettűz hossza: 14 m. A láng átmérője: 0,73 m. 
A láng közvetlen közelében a hősugárzás maximuma 58,87 kW/m2 99 % halált okoz, az 
acélszerkezetek torzulása várható. A 10 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (12,5 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 2,5 m, a 30 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (4 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 7 m, a 30 sec alatt másodfokú sérülést okozó hősugárzás (2.5 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. 11 m. 
 
Jettűz 4 bar 
 
A kialakuló jettűz hossza: 11 m. A láng átmérője: 0,59 m 
A láng közvetlen közelében a hősugárzás maximuma 58,87 kW/m2 99 % halált okoz, az 
acélszerkezetek torzulása várható. A 10 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás (12,5 
kW/m2) távolsága a lángtól kb. kb. 2 m, a 30 sec alatt harmadfokú sérülést okozó hősugárzás 
(4 kW/m2) távolsága a lángtól kb. 6 m, a 30 sec alatt másodfokú sérülést okozó hősugárzás 
(2.5 kW/m2) távolsága a lángtól kb. 9 m. 
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6.2.8) Forgatókönyv8: 5 m3es pb tartály tűzben áll  
 
Objektum neve: Az 5 m3-es PB tartályok Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 8 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen 3 db 5 m3-es cseppfolyós üzemel fűtési céllal. 

Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a tartályok bármilyen okból történő tűzben 
állása miatt kialakuló BLEVE. A vizsgálatnál a következő feltételezésekkel éltünk: a 
legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból a 
továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe.  

 
Adatok:  

- A gáz mennyisége 5 m3, megengedett töltési szint 85%, 2125 kg 
- Égéshő: 4,65 x 107 J/kg. 
- Kiáramlott anyag: propán, jellemzőit lásd a DATAPROP fájlban (1. számú 

melléklet). 
 

 
Tűzben álló, éghető cseppfolyós gázt tartalmazó tartályban 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. 
Ha a tartály biztonsági szeleppel/ szelepekkel van ellátva, úgy az/azok megnyitnak, a rajtuk 
keresztül szabadba távozó gőz halmazállapotú anyag azonnal meggyulladva jettüzet formál, 
mely intenzíven melegíti a tartály gőzfázissal érintkező felső részét. A folyadékfázissal 
érintkező tartályfelület lassabban a gőzfázissal érintkező gyorsabban melegszik. A folyamat 
előrehaladtával ez a felület nő és 30-40 perc múlva a hőmérséklet elérheti a 400-600 ºC-t. (A 
pébétűz lánghőmérséklete 2000 ºC). Egyrészt az állandóan emelkedő nyomás, másrészt az 
acélanyag folyáshatárának csökkenése miatt a tartály egy idő múlva 1 valószínűséggel 
felrobban. Ha nincs biztonsági szelep, a robbanás hamarabb következik be. 
A tartály integritásának megszűnése következtében a kvázi egyensúlyi állapot azonnal 
megszűnik, az éghető anyag a keletkezett résen égő állapotban kivetődik. A 200-400 m 
magasságban formálódó tűzgömb élettartama rövid (néhány 10 sec.), viszont az anyagban 
kötött kémiai energia nagy teljesítményű hősugárzásban enyészik el. (A robbanáskor 
felszabaduló, nyomáshullámzásban realizálódó energia kismértékben csökkenti a tűzgömb 
sugárzásának teljesítményét). Ez a folyamat a BLEVE. 
A fentiekből következik, hogy a BLEVE csak nagy teljesítményű, adott esetben hosszú ideig 
tartó külső tűzben jön létre; alacsony égéshőjű, utánpótlás nélküli tüzek BLEVE-t nem tudnak 
okozni. A pébé tárolás során fellépő nagy teljesítményű tüzek a technológiai rendszer súlyos 
meghibásodásából származtathatók: ezekben adott a magas égéshő (lánghőmérséklet), adott 
az utánpótlás, továbbá a folyadék- és gázfázisú csőrendszerrel összekötött tartályok esetében 
megvalósulnak a tűzben állás feltételei is. 
 
A BLEVE következtében kialakult tűzgömb átmérője 78 m, élettartama 7 s.  
Az épületek károsodása miatti 1%-os halálozási arány távolsága a forrásponttól 65 m.  
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Az 1%-os halálozási arány távolsága hősugárzás esetében 76 m. 
 

 
25. ábra: BLEVE. Hősugárzás által érintett terület, R=76 m 

 
A BLEVE hatásterülete nem érint lakott területet. 
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6.2.9) A dominóhatások lehetőségének bemutatása 
 
Különbséget kell tenni az eszkaláció és a dominóhatás között. A dominó hatás jelentése 
szerint egy üzemben történt súlyos baleset hatása érint egy másik, szomszédos létesítményt. 
Az eszkaláció jelentése szerint egy kisebb sérülés következtében kialakult esemény idővel 
súlyosabbá válik és más területekre is kiterjed a vizsgált üzemen belül más, a kiinduló 
helyzetnél veszélyesebb szituációt kialakítva. Az eszkaláció meghatározásában az időtényező 
a döntő.  
 

6.2.9.1) Külső dominóhatás 
 
Az IKR Agrár Kft. Szentlőrinci Területi Központjának szomszédságában egy benzinkút 
található. A benzinkút található egy 5 m-s PB tartály. A PB tartály okozta veszélyeket 
bemutattuk a Területi Központ vizsgálatánál. (6.2.5-6.2.8 pont). A benzinkút PB tartálya 
esetében nem valószínűsítünk BLEVE-t. 
A Területi Központ közelében nincsen olyan veszélyes üzem, mely a katasztrófavédelmi 
törvény hatálya alá tartozna.. 
 

6.2.9.2) Belső dominóhatás 
 
A kialakult veszélyhelyzet azonnal vagy fokozatosan átterjedhet más területekre.  
 

Azonnali hatás Fokozatos hatás 
Repeszhatás Tűz továbbterjedése 

BLEVE Hosszabb ideig tartó hősugárzás 
Gőztűz Mérgező gázok terjedése 

Túlnyomás  
 
Az azonnali hatás esetében nincs idő veszélycsökkentő intézkedés meghozatalára, míg a 
fokozatosan, időben elnyúló veszélyes események esetében hozhatók intézkedések az 
eszkaláció megakadályozására. A kockázat elemzés szempontjából az időtényező határozza 
meg, hogy az eszkaláció során kialakuló eseményeket külön-külön kell kezelni, vagy együttes 
hatásukat kell vizsgálni. Az alábbi mátrixban mutatjuk be azokat a kombinációkat, ahol az 
eseményeket külön vagy együttesen kell kezelni. 
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Eszkalációs (másodlagos) esemény 
Kezdeti 
esemény BLEVE Tűzgömb Robbanás Jet/tócsa tűz Gőztűz 

Mérgező 
anyag 

kibocsátása 

BLEVE Külön 
Nagyobb 

veszélyességi 
övezet 

Külön Külön Külön Külön 

Tűzgömb Külön 
Nagyobb 

veszélyességi 
övezet 

Külön Külön Külön Külön 

Robbanás 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási szám

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

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

Mérgező 
anyag 

kibocsátása 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Külön 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

Esetlegesen 
nagyobb 

halálozási 
szám 

 

Az IKR Agrár Kft. telepén feltárt veszélyhelyzetekre a fenti mátrix alapján az alábbi 
meghatározások érvényesek.  
 

BLEVEBLEVE 
 
A BLEVE kialakulását tartós tűzben állás okozza, ezért egy olyan másodlagos esemény 
kialakulásához, mely szintén BLEVE az szükséges, hogy repeszhatás vagy hősugárzás 
következtében tócsa vagy jettűz alakuljon ki. A kialakuló másodlagosan BLEVE-hez jelentős 
idő kell.  
Az IKR Agrár Kft. Szentlőrinci Területi Központ növényvédő szer raktárának esetében 
ez az esemény előfordulhat (FK-8). 
 

BLEVE Tűzgömb 
 
Cseppfolyósított gázokat tároló nyomástartó edények repeszhatás következtében 
megsérülhetnek és tűzgömb alakulhat ki. A repeszek származhatnak előzőleg kialakult 
BLEVE-ből, mely azonban idővel előbb alakult ki. Elvileg, ha a két esemény közel egy 
időben zajlik le a két hősugárzási mező egyszerre jelenhet meg.  
Az IKR Agrár Kft. Szentlőrinci Területi Központ növényvédő szer raktárának esetében 
ez az esemény előfordulhat (FK-8). 
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BLEVE Robbanás 
 
A forgatókönyv hasonló a BLEVE-Tűzgömb forgatókönyvéhez, azzal a különbséggel, hogy a 
két esemény időben jól elkülönülten következik be.  
Az IKR Agrár Kft. Szentlőrinci Területi Központ növényvédő szer raktárának esetében 
ez az esemény előfordulhat (FK-8). 
 

BLEVE Jet/Tócsa tűz 
 
A jet vagy tócsa tűz kialakulását a főleg BLEVE-ből származó repesz okozza. Figyelembe 
véve, hogy a tócsa tűz kialakulásához idő kell, amely idő alatt a 10-20 másodperces BLEVE 
hatása megszűnik, a két esemény külön kezelhető. 
Az IKR Agrár Kft. Szentlőrinci Területi Központ növényvédő szer raktárának esetében 
ez az esemény előfordulhat (FK-6, -7). 
 

BLEVE Gőztűz 
 
Kialakulása hasonló a BLEVE-Robbanás forgatókönyvéhez azzal a különbséggel, hogy nem 
alakul ki kárt okozó túlnyomás. 
Az IKR Agrár Kft. Szentlőrinci Területi Központ növényvédő szer raktárának esetében 
ez az esemény előfordulhat (FK-5, -6, -7). 
 

Tűzgömb Minden más másodlagos esemény 
 
Hatása valamivel kisebb, mint a BLEVE esetében. A kialakuló forgatókönyvek megegyeznek 
a BLEVE esetében leírtakkal. 
 

Jet/Tócsa tűz Minden más másodlagos esemény 
 
Ha a tűz mérete elég nagy, okozhat másodlagos eseményt, de időben elhúzódó hatása miatt 
nem alakulhat ki szinergia. A következmény analízis során tócsatűz alakulhat ki a raktárban 
(FK-1). A tócsa tüzek nem jelentenek veszélyt a lakosságra. A PB tartályok esetében 
kialakulhat jet tűz. 
 

GőztűzMinden más másodlagos esemény 
 
A PB tartályok esetében kialakulhat gőztűz. 
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MérgezésMinden más másodlagos esemény 
 
Mérgezés, csak a mérgező égéstermékek keletkezésekor alakulhat ki. A mérgező füst 
maximálisan 20 perces hatása alatt nem okoz másodlagos eseményt (FK-4).  
 
Összefoglalóan elmondható, hogy az IKR Agrár Kft. telepe esetében nem alakulhat ki olyan 
súlyos esemény, melyet nem vettünk figyelembe. 
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6.3) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA 
 
A felállított forgatókönyvek lefedik a telephely teljes tevékenységéből adódó összes súlyos 
veszélyforrást. Ez alapján elkészítettük azon elemzéseket, melyek a veszélyhelyzetek 
bekövetkezésének következményeit határozzák meg. 
 
A frekvenciák meghatározására a szakirodalomban fellelhető a közelítő módszer (pl. CPR12E 
„Red Book”, CPR15) és a pontosabb számítást lehetővé tevő hibafa módszer. A raktárok 
technológiájának egyszerűsége és a technológiai egységek szakaszos, időszakos működése 
indokolttá teszi a közelítő módszer alkalmazását. 
 

 Forgatókönyvek frekvenciáinak összefoglaló táblázata
Frekvencia 

(1/év) 
FK-4 Raktártűz, mérgező égéstermék 8,8 x 10-4/év 
FK-5 5 m3-es pb tartály katasztrofális sérülése 5E-7/év 
FK-6 5 m3-es pb tartály 10 perces kiáramlás  5E-7/év 
FK-7 5 m3-es pb tartály töltése, tömlősérülés 8 E-6/év 
FK-8 5 m3-es pb tartály tűzben áll 1,1E-7/év 
19. táblázat: Frekvenciák összefoglaló táblázata 

 
A fenti táblázatban összefoglaltuk a Szentlőrinci Területi Központ területén azonosított 
csúcsesemények frekvenciáit. Ez alapján elkészítettük azon elemzéseket, melyek a 
veszélyhelyzetek bekövetkezésének frekvenciáit határozzák meg. 
 
A telep lehetséges veszélyesanyag-kiszabadulással járó eseményeit az HSE SRAM, HID 
Safety Report Assessment Guide, a CPR15 és az Útmutató a mennyiségi 
kockázatértékeléshez” című, a CPR18H számú Sdu Uitgevers, Den Haag 1999 ISBN 90 12 
0896 1 kiadású ajánlás 3. fejezete alapján határoztuk meg az alábbiak szerint. A tűzből el nem 
égett mérgező anyagok és mérgező égéstermékek kerülhetnek a környezetbe. A magas 
hőmérséklete miatt a felhő felemelkedik. Szabadtéri tüzek esetében a csóvaemelkedés azonnal 
végbemegy és halálesetek bekövetkezésével nem kell számolni8. A mérgező anyagok 
talajszinten jellemző koncentrációja alacsony, melynek oka a csóvaemelkedés és a levegőben 
való felhígulás. Ezért halálos hatás ebben az esetben nem várható9. 
 
Az „Útmutató a mennyiségi kockázatértékeléshez” című, a CPR18H számú Sdu Uitgevers, 
Den Haag 1999 ISBN 90 12 0896 1 kiadású ajánlás 3. fejezete alapján a QRA-ban figyelembe 
veendő „események” teljes köre a következő: általános (tipizált) „események”, külső hatásra 
bekövetkező „események”, töltés-lefejtés során bekövetkező „események” és specifikus 
„események”. 
 

                                                 
8 CPR 18E (Purple Book), 4.6.4 fejezet, 4.13 oldal 
9 CPR 18E (Purple Book), 4.C.8 fejezet, 4.44 oldal 



 
 

  Oldal 104 

• Általános (tipizált) események. Általános (tipizált) „esemény” alatt értünk minden 
olyan meghibásodási okot, amelyet külön nem veszünk figyelembe, úm. korrózió, 
szerelési hibák, hegesztési eredetű meghibásodások és a tartály leürítő nyílásának 
elzáródása. 

• Külső hatásra bekövetkező események. Az ilyen eseményeket a szállítóeszközök 
esetében kell figyelembe venni. A telepített létesítményekre és a csővezetékekre 
jellemző, külső hatásra bekövetkező veszélyes anyagkiszabadulással járó eseményeket 
feltételezés szerint vagy már az általános (tipizált) „eseményeknél” figyelembe vettük, 
vagy egy további meghibásodási gyakoriság felvételével kell figyelembe kell venni. 

• Töltés-lefejtés során bekövetkező események. A töltés-lefejtés során bekövetkező 
„események” az anyagnak szállítóeszközről telepített létesítménybe – vagy éppen 
fordítva – történő átfejtésére (átadására) vonatkoznak.  

• Specifikus események. Ezek olyan „események”, amelyek az üzemi (technológiai) 
körülményekre, a technológia kialakítására, az anyagokra és az üzemi elrendezésre 
sajátságosan jellemzőek. Példaként említhető a megfutó reakció és a dominóhatás.  

 
A QRA-ba csak azokat az „eseményeket” kell felvenni, amelyek az egyéni és/vagy társadalmi 
kockázathoz hozzájárulnak. Ez azt jelenti, hogy egy létesítmény(rész)ben bekövetkező 
veszélyesanyag-kiszabadulással járó eseményt csak akkor kell figyelembe venni, ha a 
következő két feltétel teljesül: (1) ha a bekövetkezési gyakoriság nagyobb vagy egyenlő 10-8

 

per évvel és (2) az üzemhatáron kívül vagy a szállítási útvonalon kívül halálozás következik 
be (1%-os valószínűséggel). 
 
Az üzemen belül különböző rendszerekre határoztunk meg veszélyesanyag-kiszabadulással 
járó eseményeket („eseményeket”). E rendszereket és a hozzájuk tartozó „eseményeket” a 
következő táblázatban mutatjuk be. 

 
20. táblázat: Az események összefoglaló táblázata 

A Szentlőrinci Területi Központ esetében az előforduló események hozzá kapcsolhatóak a 
nyomástartó edényekhez, a raktárakhoz és a közúti tartálykocsikhoz. 
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A figyelembe vehető külső hatások: 
 

• Repülőtér: A Pécs-Pogány reptér a Szentlőrinci Területi Központtól 19 
kilométerre helyezkedik el dél-délkeleti irányban, Pogány nevű település mellett. 
A repülőteret jelenleg 26 fős személyzet látja el. Évente 2000–2500 gépet fogad és 
indít a repülőtér, a legnagyobb részét, mintegy 70 százalékát azonban kisgépek, 
sporteszközök, sétarepülők teszik ki. A futópálya rövidsége miatt csupán kisebb 
gépek fogadása lehetséges. Pécs belvárosából az 58-as számú főúton (Harkány 
irányába) közelíthető meg. 2009. december 18-tól négysávosra szélesedett a 
Pécsről a reptérig tartó út. A repülőtér egy 1500 m x 30 m-es, 46 tonna teherbírású 
aszfaltozott futópályával rendelkezik (tájolása: 16/34). Tengerszint feletti 
magassága 198 m. A pálya teljes körű világítóberendezéssel, illetve 1-es 
kategóriájú műszeres leszállító egységgel (ILS Cat-1) van ellátva. 2003 őszén 
avatták fel az 1500 méteres kifutópályáját, majd 2006. márciusában adták át a 
repteret az utasok számára. Ekkor indította az Austrian Airlines az első 
menetrendszerű járatát Bécsbe, melyet azonban 2006 szeptemberében töröltek. 
2007. nyarán heti három alkalommal közvetlen járatok indultak Pécsről Korfura, 
Görögországba10. Vonatkozási pont koordinátája: N 45° 59' 21" - E 018° 14' 
32".. A továbbiakban nem vesszük figyelembe a repülőgép becsapódást. 

• Földrengés: A magyarországi 
földrengések általában nem 
pusztító erejűek. Ez annak 
köszönhető, hogy az ország távol 
fekszik a nagyobb 
törésvonalaktól. Kisebb erősségű 
földrengések azonban évente 
többször is előfordulnak, és 4,5-5-
ös erősségű rengés is 
bekövetkezik átlagosan 10 évente, 
ami Magyarországon már nagy 
rengésnek számít11.    
Pécs déli részén, illetve a közeli Kozármislényen érzékelték a földmozgást, amely 
az előzetes becslés szerint "sekély fészkű helyi esemény lehetett". A Baranya 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon több mint 150-en jelezték a 
földmozgást, de károkról nem érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem 
közleménye szerint a földrengés a Richter skála szerint 3,1 erősségű volt12 
(2004.01.01).  
Szombaton háromnegyed hétkor Budapesten, illetve a főváros környékén több 
helyen földmozgásról számoltak be az indexnek az olvasók. A Twitter bejegyzései 
szerint Székesfehérváron, Pécsen és Veszprémben is érezni lehetett a rengést, ami 
5-10 másodpercig tartott. A GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin adatai szerint az 
epicentrum Oroszlány környékén volt, a rengés ereje a Richter-skála szerint 4,8. A 

                                                 
10 http://hu.wikipedia.org/wiki/Pécs-Pogány_repülőtér 
11 http://hu.wikipedia.org/wiki/Földrengések_Magyarországon 
12 http://www.origo.hu/itthon/20040101foldrenges.html 
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svájci SED szeizmológiai központ 4,5-ös értéket mért, az adataik szerint a rengés 
forrása 20 kilométeres mélységben volt (2011.01.29)13. 

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

o Érintésvédelem következő. időszakos vizsgálati ideje:  2017.05.23 
o Villámvédelem következő időszakos vizsgálati ideje:   2020.05.23 

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

• Áradás: A város tisztított szennyvízét a Bükkösdi-vízbe vezetik. Egyes 
katasztrófahelyzetek esetében (pl. belvíz, árvíz esetén) a Helyi Védelmi Bizottság 
irányítási feladatait a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
látja el. A település nem rendelkezik helyi vízkár elhárítási tervvel, 
10/1997/.(VII.17) KHVM rendelet alapján a település nincs a védekezésre 
kötelezettek listáján (nem érinti árvízvédelmi védvonal, belvízvédelmi szakasz). A 
telephelyhely körzetében nincsen jelentősebb vízfolyás. A Gerdei-árok 2,24 km-re, 
a város másik felén a Bükkösdi-víz 1,51 km-re található a Területi Központtól. 
Ezért ezt a lehetőséget alacsony valószínűsége miatt nem vesszük a továbbiakban 
figyelembe. 

• Talajsüllyedés: A beruházás megkezdése előtt elvégzett talajmechanikai 
vizsgálatok ezt kizárják. 

• Földcsuszamlás: A beruházás megkezdése előtt elvégzett talajmechanikai 
vizsgálatok ezt kizárják. 

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

• Repeszhatás: A telephelyhelyen kívül, annak környezetében benzin kút PB tartály 
okozhat repeszhatást. A tartály tűzben állásának valószínűsége kicsi, az IKR 
tartályok repeszsérüléses dominóhatással a kis célterület miatt nem számolunk.   A 
telephelytől 700 m távolságban találhatók a geotermikus fűtőmű 5 db 5-m3-es PB 
tartályai. Az üzemben történő robbanást valószínűsége nem kizárható. A nagy 
távolság miatt dominóhatással nem kell számolnunk. 

• Csőtörés: A telephelyhelyen kívül, annak környezetében nem működik olyan 
létesítmény, mely csőtörésből keletkező veszélyhelyzetet okozna. 

• Szabotázs. A nemzetközi szakirodalmi adatok alapján vesszük figyelembe. 

• Magas feszültségű vezeték leszakadása: Nincs a telep közelében. 

• Ütközés: Felmerülhet a szállító járművek ütközésből eredő megsérülése. Mivel a 
szétszóródható növényvédő szerek nyílttéren szóródnak széjjel nem jelentenek 
veszélyt. A megállapítás során figyelembe vettük, hogy az anyagok túlnyomó 
része önmagában nem veszélyesek. Legfőbb veszélyforrás a mérgező égés vagy 
bomlás termékek, melyek nyílttéren keletkeznek. A fentiekből következően a 
szállító járművek mozgásával kapcsolatos baleseteket nem vettük figyelembe.  

                                                 
13 http://www.pecsiujsag.hu/helyi-hireink/48-as-ereju-foldrenges-volt-pecsett-is-ereztek 
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• A kezelői hiba: A figyelembe vehető esetek közül a technológiai utasítás be nem 
tartása játszik szerepet. Itt csak a targoncakezelők hibája játszhat szerepet, 
melyeket a forgatókönyvek esetében figyelembe vettünk.  

• Nem megfelelő kezelés: Lásd kezelői hiba. 

• Szolgáltatások kimaradása: A szolgáltatások kimaradása nem vezet veszélyes 
helyzet kialakulásához. 
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6.3.1) Forgatókönyv4: Raktártűz, mérgező égéstermék 
 
Üzem neve: IKR Agrár Kft. Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Szentlőrinc, növényvédő szer raktár Forgatókönyv száma: 4 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 
tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 
Cél a mérgező felhő méretének meghatározása.  

 
Adatok:  

• Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 
• A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 
• A keletkezett SO2 mennyisége 0,03 kg/sec 
• A keletkezett NO2 mennyisége 0,06 kg/sec 
• A keletkezett HCl mennyisége 0,12 kg/sec 
• Az égés ideje 1800 s 
• A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  
• A raktár alap területe: 522 m2. 
• A raktár épület magassága: 4,65 m. 
• A kiáramlás magassága: 3 m 
• A raktár térfogata, földszint: 2427 m3.  
• A légcsere nagysága: 4-szer óránként. 

 
Frekvencia: 8,8 x 10-4/év 
 
A raktár tüzek áttekintése alapján a gyújtogatás az elsődleges ok a tüzek kialakulásában. 
Jelentősen hozzájárul a raktár tüzek kialakulásához a nyílt láng, az elektromos berendezések 
és a külső/természeti okok jelenléte is. A szándékosság továbbra is vezető ok a tüzek 
területén. Az alkalmazottak vagy a külső személyek okozta tűz oka a bosszútól más 
események álcázásáig terjed. Védelmi intézkedés lehet a külső világítás, a rendszeres, de 
változó útvonalú őrjárat, idegen beléptető rendszer telepítése. 
Az IKR Agrár Kft. nem rendelkezik a telephelyre vonatkozó saját frekvencia értékekkel. 
Ezért a CPR 15 által javasolt 8,8 x 10-4/év frekvencia értéket használjuk.  
 

• A raktár alapterülete 522 m2.  
• A védelmi szint 2-s. A raktárban K1 és K2 besorolású anyagok is vannak műanyag 

csomagolásban.  
• Katasztrófavédelem kiérkezésének ideje: < 15 perc 
• A légcsere nagyságsága 4.  
• A tűz kialakulásának frekvenciája 8,8 x 10-4/év.  
• A raktár tűzállósága ≥ 30 perc 
• Annak a valószínűsége, hogy az ajtó nyitva marad 0,1 a légcsere nagysága ∞.  
• Annak a valószínűsége, hogy az ajtó zárva van 0,9 a légcsere nagysága 4/óra. 
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26. ábra: A raktár tüzek okai 

 
Protection Level 2: < 15 perc         
Légcsere Felület Égési sebesség Valószínűség Ajtó Frekvencia Forrás erősség SO2 NO2 HCl   

∞ 300 7,50  0,78 0,1 6,86E-05 2,53 0,36 0,75 1,42 2,53 
∞ 522 13,05  0,22 0,1 1,94E-05 4,40 0,63 1,30 2,47 4,40 

21. táblázat: Az egyes tűzfelület nagyságok, valószínűsége és a frekvenciák megoszlása a tűzfelület nagyságok szerint, 
FK-4 
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6.3.2) Forgatókönyv5: Az 5 m3s PB tartály katasztrofális sérülése 
 
Üzem neve: Szentlőrinc Területi Központ Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Az 5 m3-es PB tartály sérülése Forgatókönyv száma: 5 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen a központi épület közelében van elhelyezve a fűtési 

igényeinek kielégítésére szolgáló fűtőanyag tároló, három darab 5 m3-s cseppfolyós 
PB tartály. A vizsgálatnál feltételezett esemény a tartály felhasadása, amely a PB 
szabadba jutását és robbanásveszélyes gázlevegő elegy keletkezését okozza. A 
következményszámításnál a tartály katasztrofális meghibásodását vettük figyelembe. 
A PB gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő kialakulásával, gőztűzzel kell 
számolni. A legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból 
a továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe. 
 

Adatok:  
• Propán mennyisége 5 m3, megengedett töltési szint 85%, 2125 kg; 
• Engedélyezési nyomás: 15,6 bar; 
• Üzemi hőmérséklet: (-20)  és (+40) C° 
• Tervezési nyomás: 14,5 bar; 
• Alsó robbanási határérték: 2,1 térfogat %; 
• Felső robbanási határérték: 9,5 térfogat %; 
• A kiáramlott anyag: propán 
• A kiáramlás iránya: vízszintes 
• A figyelembe vett anyag hőmérséklete: 20 C° 
• A tartály egyensúlyi gőznyomásnak: 8,66 atm; 
• A sérülés magassága a talajszinthez képest: 1 m; 
• Szélsebesség: 2 m/s  
• A szélsebesség mérési helye a talajszinthez képest: 10 m; 
• Páratartalom: 80% 
• A talaj érdessége: 9,8 x 10-2 m; 
• Égéshő: 4,65 x 107 J/kg; 
• Pasquill stabilitási tényező: F 

 
Frekvencia: 5E-7/év (három tartály esetében: 1,5 E-6/év) 
 
A telephely 3 darab 5 m3-es tartálya - nyomástartó edény - klasszikusan tárolási célokat 
szolgál. Sérülése esetén okozhat veszélyt a civil lakosság számára. A következmény analízis 
során a hatásterület nagysága alapján dönthető el, hogy a kockázat során figyelembe kell 
venni-e ezt a veszélyforrást.  
A vizsgált forgatókönyv lakott területet érint.  
 

Nyomástartó edények spontán katasztrofális meghibásodása. A nyomástartó edények 
katasztrofális megsérülésének értéke a „Cremer & Warner: A risk analysis of 6 
potentially hazardous sites in the Rijmond area. The Covo study, 1979.” (Table 
IX.1) jelentés alapján 1 x 10-6/év (4,6 x 10-5-6,3 x 10-7/év). Ugyan itt a 
nyomástartó edények súlyos meghibásodásának frekvenciája 1 x 10-5/év (6 x 10-6-



 
 

  Oldal 111 

2-6 x 10-3)  
HSE javaslata: nyomástartó edények katasztrofális meghibásodására 3 x 10-6/év. 
(Irodalomjegyzék 12, 26. o).    

 A Purple Book 3.3. sz táblázata szerint a a nyomástartó edény katasztrofális 
törésének gyakorisága, a pillanatszerű kiáramlás (G1) 5E-7/év. A 10 percig tartó 
kiáramlás gyakorisága (G2) 5E-7/év. 

 
A Purple Book. megállapítása szerint a nyomástartó edény katasztrofális törésének 
gyakorisága, a pillanatszerű kiáramlás (G1) 5E-7/év. A 3 db tartály esetében használt 
gyakoriság 3x 5E-7/év az az,  

1,5E-6/év. 
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6.3.3) Forgatókönyv6: 5 m3es pb tartály 10 perces kiáramlás  
 
 
Objektum neve: Az 5 m3-es PB tartály sérülése Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 6 
 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen az épület közelében van elhelyezve a telephely fűtési 

igényeinek kielégítésére szolgáló fűtőanyag tároló, 3 darab 5 m3-s cseppfolyós PB 
tartály. A vizsgálatnál feltételezett esemény a tartály olyan sérülése, amelyen keresztül 
a tartály 10 perc alatt leürül. A PB gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő 
kialakulásával, gőztűzzel kell számolni. A legsúlyosabb események bemutatásakor 
konzervatív megfontolásból a továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait 
vesszük figyelembe. 

 
Adatok:  

• Tartály térfogat: 5 m3, megengedett töltési szint 85 %. 
• Üzemi hőmérséklet: (-20)  és (+40) C° 
• Tervezési nyomás: 14,5 bar; 
• Alsó robbanási határérték: 2,1 térfogat %; 
• Felső robbanási határérték: 9,5 térfogat %; 
• A tartályon keletkezett sérülés átmérőjét 30 mm-nek vettük; 
• A kiáramlott anyag: propán 
• A kiáramlás iránya: vízszintes 
• A figyelembe vett anyag hőmérséklete: 20 C° 
• A tartály egyensúlyi gőznyomásnak: 8,66 atm; 
• A sérülés magassága a talajszinthez képest: 1 m; 
• Szélsebesség: 2 m/s  
• A szélsebesség mérési helye a talajszinthez képest: 10 m; 
• Páratartalom: 80% 
• A talaj érdessége: 9,8 x 10-2 m; 
• Égéshő: 4,65 x 107 J/kg; 
• Pasquill stabilitási tényező: F 
 

Frekvencia: 5E-7/év (három tartály esetében: 1,5 E-6/év) 
 
Egy pillanatszerű, katasztrofális tartály sérülés következménye nem minden esetben jelenti a 
súlyos, életre veszélyes következmények legnagyobb hatását. Ezért javasolt a súlyos tartály 
sérülés vizsgálatát egy olyan sérülés esetében, amikor a tartály teljes tartalmának leürülése 10 
perc alatt történik meg.  
A tartály a feltételezett 30 mm-es sérülésén keresztül 605 másodperc alatt ürül le  
A terjedési modell alapján megállapítható, hogy felhő mérete az FRH értéknél 4 m (a 
vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 1 m (átmérő). A felhő középtengelyének 
magassága ebben a helyzetben 0,99 m.  
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- A felhő mérete az ARH értéknél 18 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 
7,5 m (átmérő). A felhő középtengelyének magassága ebben a helyzetben 1,1 m.  

- A gőztűz által érintett terület (ARH/2) 39 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 
forrástól) x 22 m. (átmérő). A felhő középtengelyének magassága ebben a helyzetben 
1,5 m. 

 
A vizsgált veszélyes eseménysor nem érint lakott területet 
Nyomástartó edények spontán katasztrofális meghibásodása. A nyomástartó edények 
katasztrofális megsérülésének értéke a „Cremer & Warner: A risk analysis of 6 potentially 
hazardous sites in the Rijmond area. The Covo study, 1979.” (Table IX.1) jelentés alapján 1 x 
10-6/év (4,6 x 10-5-6,3 x 10-7/év). Ugyan itt a nyomástartó edények súlyos meghibásodásának 
frekvenciája 1 x 10-5/év (6 x 10-6-2-6 x 10-3)  
HSE javaslata: nyomástartó edények katasztrofális meghibásodására 3 x 10-6/év. 
(Irodalomjegyzék 12, 26. o).    
A Purple Book 3.3. sz táblázata szerint a a nyomástartó edény katasztrofális törésének 
gyakorisága, a pillanatszerű kiáramlás (G1) 5E-7/év. A 10 percig tartó kiáramlás gyakorisága 
(G2) 5E-7/év. 
 
A Purple Book. megállapítása szerint a nyomástartó edény 10 percig tartó kiáramlás 
gyakorisága, (G2) 5E-7/év. A 3 db tartály esetében használt gyakoriság 3x 5E-7/év az az,  

 
1,5E-6/év. 
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6.3.4) Forgatókönyv-7: 5 m3-es pb tartály töltése, tömlősérülés  
 
Objektum neve: A 5 m3-es PB töltése, tömlősérülés Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 7 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a telephelyen a PB tartályok 

töltésekor kialakuló a tömlőszakadás. A vizsgálatnál a következő feltételezésekkel 
éltünk: a legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból a 
továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe, a kiáramlás 
után feltételeztük a gáz begyulladását. Vándorló gőzfelhő, gőztűz, jettűz, alakulhat ki. 

 
Adatok:  

- Levegő hőmérséklete 20 C°, páratartalom: 80%, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály 
F. 

- A propán hőmérséklete 20 C°. 
- A tankautó üzemi nyomása: max. 16 ata. 
- A tartály nyomása: 16 bar 
- A sérülés átmérője: 50 mm 
- A sérülés magassága a talajszinthez képest 1 m.  
- A kiáramlás iránya: szélirányú. 
- Kiáramlott anyag: propán, jellemzőit lásd a DATAPROP fájlban (1. számú melléklet).

Frekvencia: 8 x 10-6/év 
 
Az 50 mm-es sérülésen keresztül a tankautó 2391 másodperc alatt ürül le (1. számú 
melléklet). Az ábrán látható a tankautó tartályban található a propán mennyiségének és 
nyomásának változása az idő függvényében. A terjedési modell alapján megállapítható: (1. 
számú melléklet):  
 

- A felhő mérete az FRH értéknél 10 m (távolság a forrástól) x 3 m (átmérő). 
- A felhő mérete az ARH értéknél 50 m (távolság a forrástól) x 27 m (átmérő). 
- A kialakult robbanóképes elegy mennyisége 2,28x103 kg.  
- A propán mennyisége a robbanóképes elegyben 1,048x102 kg. 
- A gőztűz által érintett terület (ARH/2) 109 x 83 m.  

 
A gőztűz lakott területeket nem érint. A hatásterület vízművek területét érinti. 

A lefejtő tömlő teljes meghibásodása 4 x 10-6/óra, (Forrás: Arthur H. Dexter, William C. 
Perkins: Component failure-rate data with potential applicability to a nuclear fuel 
reprocessing plant, July 1982, E. I. du Pont de Nemours & Co. Savannah River Laboratory 
Aiken, SC 29803). Az adat megbízhatóságát alátámasztja, hogy ugyan ez az érték szerepel a 
„Some published and estimated failure rates for use in fault tree analysis, January 9, 1981, . I. 
du Pont de Nemours & Co.” jelentésben és a “Cremer & Warner: A risk analysis of 6 
potentially hazardous sites in the Rijmond area. The Covo study, 1979.” jelentésben. 
  
Üzemi adatok alapján a tartályok töltésére évente 2 alkalomnál többször nem kerül sor. 
Az üzemi adatok alapján a 3 tartály töltése kb. 2 x 2 órát vesz igénybe. 
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A frekvencia az alábbiak szerint adódik: 4 x 10-6/h x 4 h/év x 0,5  
azaz 

 
8 x 10-6/év. 
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6.3.5) Forgatókönyv8: 5 m3es pb tartály tűzben áll  
 
Objektum neve: Az 5 m3-es PB tartályok Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 8 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen 3 db 5 m3-es cseppfolyós üzemel fűtési céllal. 

Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a tartályok bármilyen okból történő tűzben 
állása miatt kialakuló BLEVE. A vizsgálatnál a következő feltételezésekkel éltünk: a 
legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból a 
továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe.  

 
Adatok:  

- A gáz mennyisége 5 m3, megengedett töltési szint 85%, 2125 kg 
- Égéshő: 4,65 x 107 J/kg. 
- Kiáramlott anyag: propán, jellemzőit lásd a DATAPROP fájlban (1. számú 

melléklet). 
 

Frekvencia: három tartály esetében összesen: 3,3 E-7/év) 
 
A BLEVE csak nagy teljesítményű, adott esetben hosszú ideig tartó külső tűzben jön létre; 
alacsony égéshőjű, utánpótlás nélküli tüzek BLEVE-t nem tudnak okozni. A pébé tárolás 
során fellépő nagy teljesítményű tüzek a technológiai rendszer súlyos meghibásodásából 
származtathatók: ezekben adott a magas égéshő (lánghőmérséklet), adott az utánpótlás, 
továbbá a folyadék- és gázfázisú csőrendszerrel összekötött tartályok esetében megvalósulnak 
a tűzben állás feltételei is. 
A gáz tárolására 3 darab 5 m3 névleges térfogatú, közép nyomástartó edény szolgál. A 
tárolótartályba a gázt közúti tartályos gépjármű (tankautó) tölti be. A tartály sérülésekor 
kialakuló feltételezett jettűz kialakulásának helye a tartály tetején elhelyezkedő csonkoknál 
legvalószínűbb. A jet kialakulása így felfelé várható. Mivel a tartályok párhuzamos 
telepítésűek a domfedelek sérülése esetén nem várható eszkalációs hatásként BLEVE 
kialakulása, mint ahogy a felfelé irányuló jet esetében sem. A palást sérülésekor számíthatunk 
BLEVE-re, ha a jet iránya a vizszintessel kb 30 fokot zár be, az az egy tartály esetében 60 fok 
mindkét oldalon. 3 tartály esetében 4 ilyen eszkalációt okozó sérüléssel számolhatunk. 4 db 
egyenként 60 fokban kialakuló BLEVE-ét okozó jet valószínűsége  4x60/3x360, azaz 0,22.  
A Purple Book. megállapítása szerint a nyomástartó edény sérülése, 10 percig tartó kiáramlás 
gyakorisága, (G2) 5E-7/év. A 3 db tartály esetében használt gyakoriság 3x 5E-7/év az az,  

1,5E-6/év. 
A fenti feltételezésekkel élve az alábbi frekvenciájával kell számolni a BLEVE 
kialakulásánál. 

0,22 x 1,5E-6/év. 
A BLEVE kialakulásához vezető jettűz frekvenciáját a fentiek alapján a 3 tartály 

esetében összesen 
3,3E-7/év értéknek választjuk. 

 
A BLEVE hatásterülete nem érint lakott területet. 
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6.4) KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA 

6.4.1) Egyéni kockázat 
 
A veszélyes anyagok ellenőrizetlen kiszabadulásának hatása a polgári lakosságra függ az 
érintett emberek számától és a haláleset / sérülés valószínűségétől. 

Az egyéni kockázat függ:  
 

− a sérülés nagyságától, 
−  gyulladási valószínűségétől és  
− ha nincs gyújtóforrás, akkor a felhő terjedésétől. 

 
A kockázatszámítás során az alábbi meteorológiai mátrixot használtuk a 
következményanalízis számításokkal összhangban. 
 

 Forgatókönyvek frekvenciáinak összefoglaló táblázata Frekvencia 
(1/év) 

FK-4 Raktártűz, mérgező égéstermék 8,8 x 10-4/év 
FK-5 5 m3-es pb tartály katasztrofális sérülése 5E-7/év 
FK-6 5 m3-es pb tartály 10 perces kiáramlás  5E-7/év 
FK-7 5 m3-es pb tartály töltése, tömlősérülés 8 E-6/év 
FK-8 5 m3-es pb tartály tűzben áll 1,1E-7/év 

22. táblázat: A kockázatelemzés során alkalmazott kiinduló frekvenciák 

 

 
23. táblázat: Meteorológiai mátrix 
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6.4.1.1) Forgatókönyv4: Raktártűz, mérgező égéstermék 
 
Üzem neve: IKR Agrár Kft. Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Szentlőrinc, növényvédő szer raktár Forgatókönyv száma: 4 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 
tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 
Cél a mérgező felhő méretének meghatározása.  

 
Adatok:  

• Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 
• A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 
• A keletkezett SO2 mennyisége 0,03 kg/sec 
• A keletkezett NO2 mennyisége 0,06 kg/sec 
• A keletkezett HCl mennyisége 0,12 kg/sec 
• Az égés ideje 1800 s 
• A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  
• A raktár alap területe: 522 m2. 
• A raktár épület magassága: 4,65 m. 
• A kiáramlás magassága: 3 m 
• A raktár térfogata, földszint: 2427 m3.  
• A légcsere nagysága: 4-szer óránként. 

 
Frekvencia: 8,8 x 10-4/év 
 
Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 
a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-6  ha   R=   275 m  
                           nagyobb, mint 10E-7  ha   R=   750 m és 

nagyobb, mint 10E-8  ha   R= 1275 m 
 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 
lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 
esemény/év. 
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27. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-4 



 
 

  Oldal 120 

 

6.4.1.2) Forgatókönyv5: Az 5 m3s PB tartály katasztrofális sérülése 
 
Üzem neve: Szentlőrinc Területi Központ Dátum: 2016.01.26. 
Hely: Az 5 m3-es PB tartály sérülése Forgatókönyv száma: 5 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen a központi épület közelében van elhelyezve a fűtési 

igényeinek kielégítésére szolgáló fűtőanyag tároló, három darab 5 m3-s cseppfolyós 
PB tartály. A vizsgálatnál feltételezett esemény a tartály felhasadása, amely a PB 
szabadba jutását és robbanásveszélyes gázlevegő elegy keletkezését okozza. A 
következményszámításnál a tartály katasztrofális meghibásodását vettük figyelembe. 
A PB gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő kialakulásával, gőztűzzel kell 
számolni. A legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból 
a továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe. 
 

Adatok:  
• Propán mennyisége 5 m3, megengedett töltési szint 85%, 2125 kg; 
• Engedélyezési nyomás: 15,6 bar; 
• Üzemi hőmérséklet: (-20)  és (+40) C° 
• Tervezési nyomás: 14,5 bar; 
• Alsó robbanási határérték: 2,1 térfogat %; 
• Felső robbanási határérték: 9,5 térfogat %; 
• A kiáramlott anyag: propán 
• A kiáramlás iránya: vízszintes 
• A figyelembe vett anyag hőmérséklete: 20 C° 
• A tartály egyensúlyi gőznyomásnak: 8,66 atm; 
• A sérülés magassága a talajszinthez képest: 1 m; 
• Szélsebesség: 2 m/s  
• A szélsebesség mérési helye a talajszinthez képest: 10 m; 
• Páratartalom: 80% 
• A talaj érdessége: 9,8 x 10-2 m; 
• Égéshő: 4,65 x 107 J/kg; 
• Pasquill stabilitási tényező: F 

 
Frekvencia: 5E-7/év (három tartály esetében: 1,5 E-6/év) 
 
 
Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 
a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-8  ha   R=   75 m  

 
A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 
lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 
esemény/év. 
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28. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-5 
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6.4.1.3) Forgatókönyv6: Az 5 m3es PB tartály 10 perces kiáramlás 
 
Objektum neve: Az 5 m3-es PB tartály sérülése Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 6 
 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen az épület közelében van elhelyezve a telephely fűtési 

igényeinek kielégítésére szolgáló fűtőanyag tároló, 3 darab 5 m3-s cseppfolyós PB 
tartály. A vizsgálatnál feltételezett esemény a tartály olyan sérülése, amelyen keresztül 
a tartály 10 perc alatt leürül. A PB gőze a levegőnél nehezebb ezért gőzfelhő 
kialakulásával, gőztűzzel kell számolni. A legsúlyosabb események bemutatásakor 
konzervatív megfontolásból a továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait 
vesszük figyelembe. 

 
Adatok:  

• Tartály térfogat: 5 m3, megengedett töltési szint 85 %. 
• Üzemi hőmérséklet: (-20)  és (+40) C° 
• Tervezési nyomás: 14,5 bar; 
• Alsó robbanási határérték: 2,1 térfogat %; 
• Felső robbanási határérték: 9,5 térfogat %; 
• A tartályon keletkezett sérülés átmérőjét 30 mm-nek vettük; 
• A kiáramlott anyag: propán 
• A kiáramlás iránya: vízszintes 
• A figyelembe vett anyag hőmérséklete: 20 C° 
• A tartály egyensúlyi gőznyomásnak: 8,66 atm; 
• A sérülés magassága a talajszinthez képest: 1 m; 
• Szélsebesség: 2 m/s  
• A szélsebesség mérési helye a talajszinthez képest: 10 m; 
• Páratartalom: 80% 
• A talaj érdessége: 9,8 x 10-2 m; 
• Égéshő: 4,65 x 107 J/kg; 
• Pasquill stabilitási tényező: F 
 

Frekvencia: 5E-7/év (három tartály esetében: 1,5 E-6/év) 
 
Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 
a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-8  ha   R=   13 m  

 
A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 
lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 
esemény/év. 
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29. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-6 
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6.4.1.4) Forgatókönyv7: Az 5 m3-es PB tartály töltése, tömlősérülés 
 
Objektum neve: A 5 m3-es PB töltése, tömlősérülés Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 7 
A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a telephelyen a PB tartályok 

töltésekor kialakuló a tömlőszakadás. A vizsgálatnál a következő feltételezésekkel 
éltünk: a legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból a 
továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe, a kiáramlás 
után feltételeztük a gáz begyulladását. Vándorló gőzfelhő, gőztűz, jettűz, alakulhat ki. 

 
Adatok:  

- Levegő hőmérséklete 20 C°, páratartalom: 80%, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály 
F. 

- A propán hőmérséklete 20 C°. 
- A tankautó üzemi nyomása: max. 16 ata. 
- A tartály nyomása: 16 bar 
- A sérülés átmérője: 50 mm 
- A sérülés magassága a talajszinthez képest 1 m.  
- A kiáramlás iránya: szélirányú. 
- Kiáramlott anyag: propán, jellemzőit lásd a DATAPROP fájlban (1. számú melléklet).

Frekvencia: 8 x 10-6/év 
 
Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 
a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-7  ha   R=    50 m 
                             nagyobb, mint 10E-8  ha   R=   300 m 

 
A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 
lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 
esemény/év. 
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30. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-7 
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6.4.1.5) Forgatókönyv8: Az 5 m3es PB tartály tűzben áll 
 
Objektum neve: Az 5 m3-es PB tartályok Dátum: 2016. 01. 26. 
Hely: Szentlőrinc Területi Központ Forgatókönyv száma: 8 
A forgatókönyv leírása: A telephelyen 3 db 5 m3-es cseppfolyós üzemel fűtési céllal. 

Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a tartályok bármilyen okból történő tűzben 
állása miatt kialakuló BLEVE. A vizsgálatnál a következő feltételezésekkel éltünk: a 
legsúlyosabb események bemutatásakor konzervatív megfontolásból a 
továbbiakban PB helyett a propán tulajdonságait vesszük figyelembe.  

 
Adatok:  

- A gáz mennyisége 5 m3, megengedett töltési szint 85%, 2125 kg 
- Égéshő: 4,65 x 107 J/kg. 
- Kiáramlott anyag: propán, jellemzőit lásd a DATAPROP fájlban (1. számú 

melléklet). 
 

Frekvencia: 1,1E-7/év (három tartály esetében: 3,3 E-7/év) 
 
Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 
a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-8  ha   R=   13 m  

 
A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 
lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 
esemény/év. 
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31. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-8 
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6.4.2) Összesített egyéni kockázat 
 
Az összesített egyéni kockázat megállapításakor a kialakított négyzetrács 100 x 100 m A 
lakossági (populációs) mátrix észak-déli irányban (Y tengely) 25 négyzetrácsot, nyugat-kelet 
irányban (X tengely) 25 négyzetrácsot foglal magában. A négyzet rácsok számozása nullával 
kezdődik. A populációs mátrix kiterjedése így 2500 x 2500 m. A forgatókönyvek koordinátája 
X=12, Y=11. A társadalmi kockázat kiszámításakor nem csak a veszélyességi övezetben élő 
lakosságot, hanem az ott nagy számban időszakosan tartózkodó embereket (például 
munkahelyen, bevásárlóközpontban, iskolában, szórakoztató intézményben stb.) is figyelembe 
kell venni. Minél több embert érint a halálos hatás, a társadalmi kockázat annál kevésbé 
elfogadható. Így az egyéni kockázati szintek állandó értékeivel ellentétben, a társadalmi 
kockázati szintet csak a halálos áldozatok várható számának függvényeként lehet 
meghatározni. 
 

 
24. táblázat: Az alkalmazott lakossági mátrix 
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Az összesített egyéni kockázat megállapításakor a következő adatokat vettük figyelembe: 
 

 Forgatókönyv Alap 
Frekvencia 

(1/év) 

Ismétlődés Összesített 
frekvencia 

(1/év) 

FK-4 Raktártűz, mérgező égéstermék 8,8 x 10-4 1 8,8 x 10-4 
FK-5 Az 5 m3-es PB tartály katasztrofális 

meghibásodása 
5 x 10-7 3 1,5 x 10-6 

FK-6 Az 5 m3-es PB tartály 10 perces kiáramlás 5 x 10-7 3 1,5 x 10-6 
FK-7 Az 5 m3-es PB tartály töltésekor 

tömlőszakadás 
8 x 10-6 1 8 x 10-6 

FK-8 Az 5 m3-es PB tartály tűzben áll 1,1 x 10-7 3 3,3 x 10-6 
25. táblázat: Az összesített egyéni kockázat veszélyes esemény sorai 

 

 
32. ábra: Az összetett egyéni kockázat ábrája a környezett térképén 
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33. ábra: Az összetett egyéni kockázat ábrája a környezett térképén 

Az üzemeletető és a szakértő cég képviselői a megvizsgálták, hogy a IKR Agrár Kft. – 
Szentlőrinc telephelyen  tervezett változtatások, és tervezett intézkedések jelentenek-e, 
Kat.27.§.(3) b) szerinti a telephely vonatkozásában, olyan változást, amely az egyéni és 
társadalmi kockázati szintet, valamint az övezeti távolságokat növelné az elfogadott 
biztonsági elemzés értékeihez képest.  
 
A változások vizsgálata a hatóság által elfogadott biztonsági elemzés keretein belül 
megtörtént. Azok a tevékenységek kockázatát nem növelik. A növényvédőszer 
raktárban  tervezett változások. Kat.27.§.(3) b) szerinti a telephely vonatkozásában nem 
okoznak olyan változást, amely az egyéni és társadalmi kockázati szintet, valamint az 
övezeti távolságokat növelné az elfogadott Biztonsági elemzés értékeihez képest.  
 

6.4.3) Társadalmi kockázat 
 
A társadalmi kockázatot a 219/2011 (X. 20.) sz. Korm. rendelet alapján meghatároztuk, 
melyet F-N görbe segítségével jelenítettünk meg. A társadalmi kockázat kiszámításakor nem 
csak a veszélyességi övezetben élő lakosságot, hanem az ott nagy számban időszakosan 
tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban, iskolában, szórakoztató 
intézményben stb.) is figyelembe kell venni. Minél több embert érint a halálos hatás, a 
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társadalmi kockázat annál kevésbé elfogadható. Így az egyéni kockázati szintek állandó 
értékeivel ellentétben, a társadalmi kockázati szintet csak a halálos áldozatok várható 
számának függvényeként lehet meghatározni.  
 
A társadalmi kockázat során a környező üzemek adatait is figyelembe vettük. 
 
Az F-N görbe X- tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus 
skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített érték 1 legyen. Az F-N görbe Y- 
tengelye az N vagy annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. 
E halmozott gyakoriságot logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített 
érték 10-9 1/év legyen. 

A társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható, ha F<(10-5x N-2) 1/év, ahol N>=1. 
A társadalmi kockázat feltétellel fogadható el, ha minden  

F<(10-3xN-2) 1/év, és F>(10-5xN-2) 1/év tartomány közé esik, 
ahol N>=1. Ebben az esetben a tevékenység kockázatának csökkentése érdekében a hatóság 
kötelezi az üzemeltetőt, hogy gondoskodjon olyan üzemen belüli megelőző biztonsági 
intézkedésekről (riasztás, egyéni védelem, elzárkózás stb.), amelyek a kockázat szintjét 
csökkentik. 

Nem elfogadható szintű a veszélyeztetettség, ha F>(10-3x N-2) 1/év, ahol N>=1. Ebben az 
esetben, ha a kockázat más eszközökkel nem csökkenthető, a hatóság kötelezi az üzemeltetőt 
a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. 
 
Az F-N görbe meghatározásakor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a lakosság 90 %-a 
épületen belül tartózkodik megnövelve ezzel az elzárkózás lehetőségéből adódó védettséget. 
A társadalmi kockázati számítást elvégezve az alábbi F-N görbét kapjuk. 
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34. ábra: F-N görbe, Szentlőrinc 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az IKR Agrár Kft Szentlőrinci Területi Központ 
vonatkozásában megállapított társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható 
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6.4.4) A besorolási övezetek meghatározása 
 

 
A 219/2011 (X. 20.) kormányrendelet 3. számú melléklet 1.6.4. pontja szerint az üzemeltető 
javaslatot tehet a sérülés egyéni kockázata értékeinek alapján a veszélyességi övezet 
nagyságára. Az így kialakított veszélyességi övezetet belső, középső és külső zónára osztja. A 
belső zónában a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket, a középső 
zónában a sérülés egyéni kockázata 10-5 és 10-6 esemény/év között van, a külső zónában a 
sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de nagyobb, mint 3 x 10-7 
esemény/év.  

6.4.4.1) A HSE módszer ismertetése 

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

Zóna Dózis mennyisége 
Belső 1800 

Középső 1000 
Külső 500 

 
1 dózis = 1 (kW/m2)4/3 x Idő 

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

50/2,5 = 20 másodperc 
 

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

Zóna Dózis mennyisége Hősugárzás értéke 20 s expozíciós értékkel (kW/m2)
Belső 1800 29,2 
Középső 1000 18,8 
Külső 500 11,2 
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A viselt ruházat esetében normális utcai viselet van figyelembe véve, elhanyagolva esetleges 
védelmi, árnyékoló szerepét, vagy meggyulladása esetén az égési sérüléseket is. A középső és 
a külső zóna 1%-s halálozási arányt jelent az átlagos és a sérülékenyebb lakosság körében is. 
A sérülékenyebb személyek közé tartoznak az idős emberek, a fogyatékosok, mozgás 
sérültek, gyerekek, stb. A belső zónában magas a halálozás valószínűsége, ami az átlagos 
lakosság körében ≥ 50%-s halálozási arányt jelent. 
 
Gőztűz esetében az alsó robbanási határ jelenti a középső zóna külső határát, míg az alsó 
robbanási határ fele jelenti a külső zóna határát. 
 

A robbanás dózis értékei 
 
Az emberi test rugalmasságának köszönhetően viszonylag magas túlnyomás értékeket is kibír. 
A 600 mbar dózis érték az épületek majd nem teljes pusztulását jelenti. Emiatt az épületben 
tartózkodók között magas a halálozási arány. A 140 mbar dózis érték szerkezeti károsodást 
okoz az épületben és néhány halálos áldozatot az épületben tartózkodók között. A 70 mbar 
dózis érték nem okoz szerkezeti károsodásokat az épületekben csak az ablaküvegek törnek be. 
Nem várható halálos áldozat az érintett lakosság között. 
 

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

 

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

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

 
Látható, hogy a veszély és a kockázat alapú megközelítés esetén is azt kell feltételezni, hogy 
az érintett személyek kezdetben nyílttéren tartózkodnak. A dózisok mindig sérülést 
jelentenek. 
 
A besorolási övezetek megállapításakor az alábbi forgatókönyveket vettük figyelembe 
kiinduló adatként:  
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1. Forgatókönyv-4: Raktártűz mérgező égéstermék. Az esemény bekövetkezésének 

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

2. Forgatókönyv-5: Az 5 m3-es PB tartály katasztrofális sérülése. Az esemény 
bekövetkezésének frekvenciája 5 x 10-7/év. Az egyéni kockázat meghatározása során a 
legnagyobb izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-7 értékű. Nem jelölhető ki a belső, 
középső és a külső zóna határa. 

3. Forgatókönyv-6: Az 5 m3-es PB tartály 10 perces leürülése. Az esemény 
bekövetkezésének frekvenciája 5 x 10-7/év. Az egyéni kockázat meghatározása során a 
legnagyobb izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-8 értékű. Nem jelölhető ki a belső, 
középső és a külső zóna határa. 

4. Forgatókönyv-7: Az 5 m3-es PB tartály töltése, tömlősérülés. Az esemény 
bekövetkezésének frekvenciája 8 x 10-6/év. Az egyéni kockázat meghatározása során a 
legnagyobb izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-7 értékű. Nem jelölhető ki a belső, 
középső és a külső zóna határa. 

5. Forgatókönyv-8: Az 5 m3-es PB tartály tűzben áll, BLEVE: Az esemény 
bekövetkezésének frekvenciája 1,1 x 10-7/év. Az egyéni kockázat meghatározása során 
a legnagyobb izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10-8 értékű. Nem jelölhető ki a belső, 
középső és a külső zóna határa. 

 
Belső övezet Középső 

övezett 
Külső 

övezett Forgatókönyv 
Sorszáma 

Leírása Azonosított 
veszély 

határa (m) határa (m) határa (m) 
FK-4 Mérgező füst kiáramlás Mérgező felhő (-) (-) 275 ÜK 607 ÜK

ÜB - üzemen belül marad  ÜK - üzemen kívül terjed 

26. táblázat: Veszélyességi övezetek az HSE módszer alapján 
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35. ábra: A veszélyességi övezetek a környezet térképén 
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6.5) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS 2002.01.01 UTÁN 
BEKÖVETKEZETT ÜZEMZAVAROK, BALESETEK 

 
A növényvédő szer raktár területén 2002. január 1-óta nem volt baleset. 
 

6.6) A KÖRNYEZETTERHELÉSSEL JÁRÓ SÚLYOS BALESETBŐL SZÁRMAZÓ 
VESZÉLYEZTETÉS 

 
A biztonsági elemzésben 6. fejezetében meghatároztuk a veszélyes anyagok környezetbe 
kerülésének lehetőségeit, esetleges módjait. A növényvédő szer raktárban főleg környezetre 
veszélyes anyagokat tárolnak, kevés mérgező és tűzveszélyes készítmény mellett. Az anyagok 
csomagolásának megsérülése esetén a kikerülő növényvédő szerek okozhatnak környezeti 
veszélyt. A kikerülő szilárd és folyadék anyagok legnagyobb várható mennyisége 1 m3 lehetet 
Az anyagok körbehatárolására, a mentesítésére, a gátépítésre szolgáló anyagokból a Területi 
Központ megfelelő és elégséges eszközökkel rendelkezik, melyeket a 7.8 pontban részletesen 
ismertettünk. A kiszóródott, kifolyt anyagokat a veszélyes hulladékként kezeli tovább a 
Területi Központ.  
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7) Eszköz rendszer 
 

7.1) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 
 
Az iroda épületben állnak rendelkezésre a szükséges dokumentumok, vezetékes telefon és 
internet kapcsolat. 
 

7.2) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE 
 
Munkaidőben, munkaidőn kívül a rádiótelefont bekapcsolt állapotban kell tartani és 
gondoskodni kell a folyamatos üzemképességről.  

7.3) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE 
 
Munkaidőben: minden munkahelyen vezetékes telefon működik, ezen kívül a munkahelyi 
vezetők rádiótelefonnal vannak felszerelve. 
 
Munkaidőn kívül: rádiótelefonon keresztül történik a riasztás.  

7.4) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI 
 
Mobil telefon. 
 

7.5) TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZER 
 
A raktárt kamerarendszer, mozgásérzékelő rendszer, körbe infrasorompó, valamint belső 
mozgásérzékelő rendszer védi. 
Mozgásérzékelős riasztóberendezés az Agrotec Magyarország Kft területi vezetőhöz, aki 
hívja Nagy Tamás területi igazgatót  +36-30-903-1778 
 
 
 

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

 
Számítógépek, hálózati és mobil telefonok, faxok, internet. A napi készletnyilvántartás 
rendelkezésre áll az irodaépületben.. 
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7.7) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT VÉGZŐ 
VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI 

 
Az eseményt a dolgozók munkaidőben jelentik a raktárvezetőnek. 
 
Munkaidőn A raktárat kamerarendszer, mozgásérzékelő rendszer, körbe infrasorompó, 
valamint belső mozgásérzékelő rendszer védi. 
Mozgásérzékelős riasztóberendezés az Agrotec Magyarország Kft területi vezetőhöz, aki 
hívja Nagy Tamás területi igazgatót  +36-30-903-1778 
 
 
Az értesítés módja telefon a következő sorrendben:  
 
Aranyosi Károly Ügyvezető  
                              tel.: +36 (30) 552-0070 
Nagy Tamás, Szentlőrinc, területi igazgató,  
                              Tel.: +36 (30)  903 1778 

 
Szakvezetők: 
Rátz György - veszélyes iparvédelmi ügyintéző 
         Tel.: +36-30-94-73-960 
Hatejer Zsolt Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi vezető 
  tel.: +36-30-552-0130 
 
Katasztrófavédelem értesítése, 
Szomszédos üzemek értesítése. 
 
Élet és anyagi javak mentése 
 
A riadó elhangzása után legfontosabb feladat 

- a veszélybe került személyek mentése, 

- tűz, robbanás megelőzése – áramtalanítás, 

- Katasztrófavédelem, munkáltató értesítése, 

- tűz esetén a tűz eloltása, megfékezése, az emberi élet veszélyeztetése nélkül. 

 

A riasztásra, értesítésre vonatkozó feladatokat a Belső Védelmi Terv tartalmazza. 

Tűzriadó esetén a Katasztrófavédelem helyszínre érkezéséig beosztott dolgozók feladata a tűz 
oltásának megkezdése, az emberi élet veszélyeztetése nélkül 

A tűzriadó addig tart, amíg a veszélyt meg nem szüntették, a tüzet el nem oltották. 

A tűzriadó jelzés minden olyan személyre vonatkozik, aki a riadó elhangzásakor a telep 
területén tartózkodik. 
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7.8) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK 
 
Az IKR Agrár Kft. szentlőrinci üzemegységének eszközei bevonhatók a mentésbe targoncák, 
tűzoltó készülékek. 
 A telephelyen 2 db földalatti tűzcsapkerült kialakításra. 
 
Külső szervezetek riasztása műszaki mentés esetén: 
 

• Katasztrófavédelem Telefon: 112 
• Mentők riasztása: a 112 (104) hívószámon, a Katasztrófavédelemmel együtt 
• Rendőrség riasztása: a 112 (107) hívószámon, a Katasztrófavédelemmel együtt 
• Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete  

Telefon.: 06-72-587-115 
 

Külső erők eszközei: 
   Külső szervezetek műszaki mentés esetén: 

 Katasztrófavédelem,  
 
Külső szervezetek tömeges sérülés esetén: 

Országos Mentőszolgálat rohamkocsijai, helikoptere. 
Speciális Mentőszolgálat. 

 
 





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 HATEJER
ZSOLT ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.10.25. 15.11.29


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HATEJER ZSOLT
Születési hely: KOMÁROM
Születési dátum: 1982.08.04.
Anyja neve: SÓS ILONA


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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