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0. Előzmények 

Az SK On Hungary Kft. (továbbiakban: SKOH Kft. székhely: 2903 Komárom, Irinyi János 

utca 9.) a 2454 Iváncsa, 099/48 helyrajzi szám alatti ingatlanon létesítendő új akkumulátor 

gyártó üzemre vonatkozóan 2021. május 26.-án üzemazonosítási kérelmet nyújtott be a Fejér 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A Hatóság a benyújtott üzemazonosítási 

adatlapok alapján a 35700/4337-2/2021.ált számú határozatában küszöbérték alatti üzemként 

azonosította a tárgyi telephelyet. 

 

A tervezési és kivitelezési munkálatok során a telephelyen várhatóan jelen lévő veszélyes 

anyagok mennyiségében változás történt, így 2022. júniusában az SKOH Kft. ismételten 

elvégeztette az üzemazonosítási számítást. Ezen számítás alapján a tárgyi telephely felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem kategóriába fog kerülni, így Biztonsági 

jelentés elkészítése vált szükségessé. 

 

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

és formai követelményeknek megfelelően készült.  
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1. Súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzések és elvek 

Az SKOH Kft. vevői megelégedettségnek folyamatos fejlesztése mellett, minden tőle 

elvárhatót megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari kockázatok csökkentéséért, 

továbbá az esetlegesen bekövetkező nem kívánatos események hatásainak mérsékléséért. 

 

A súlyos balesetek veszélyének csökkentésével kapcsolatos célja, hogy a kutatás, fejlesztés, 

termelés és általános működés során a baleseti és egészségkárosítási kockázatot az elvárható 

legalacsonyabb szinten tartsa, illetve a személyi- és anyagi károkkal, károsodásokkal járó, nem 

tervezett eseményeket megelőzze. A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos ipari kockázatok csökkentéséért, továbbá az esetlegesen bekövetkező 

nem kívánatos események hatásainak mérsékléséért. 

 

Az SKOH Kft. a jogszabályi megfelelőségre, az üzem környezetének, a telephely és az ott 

dolgozók, valamint a külső vállalkozók biztonságának megteremtésére helyezi a hangsúlyt. 

 

Az ügyvezető – a társaság munkavállalóival együtt – elkötelezi magát annak érdekében, hogy 

a Társaság tevékenységének minőségén és környezeti hatásain felül, teljes mértékben 

megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi- és biztonsági követelményeknek, illetve a 

megrendelők elvárásainak és a társadalom követelményeinek. A Társaság elkötelezi magát a 

folyamatos javítás gyakorlata mellett, dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával 

folyamatosan gondoskodik arról, hogy felderíthetők és teljesíthetők legyenek azok a jogi és 

egyéb vállalt követelmények, amelyek a tevékenységek és szolgáltatások környezeti 

tényezőivel, biztonsági követelményeivel kapcsolatosak. 

 

A szolgáltatások színvonalas teljesítése érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet 

fordít a jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra, 

a megrendelői igények kielégítésének pontosságára, a környezet megóvására, valamint a 

telephelyen jelenlévő külsős vállalkozások-, a szomszédos gazdálkodó szervezetek- és saját 

munkavállalói egészségének és biztonságának szavatolására. 

1.1 Szervezet és személyzet 

Az SKOH 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 kerül a feladat- és hatáskörük betöltéséhez 

szükséges követelményrendszer és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú felkészülésüket.  

1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és 

értékelése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és kezelése 

érdekében az SKOH Kft. jelen Biztonsági jelentésben elvégzett kockázatelemzése a 

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

elvárások alapján került alkalmazásra. Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a 

kockázat kézbentartására alkalmazandó intézkedésekkel. 

 

A súlyos balesetek megelőzésével, illetőleg a bekövetkezett balesetek elleni védekezéssel 

kapcsolatos fő célkitűzéseket a belső biztonsági szabályzatok határozzák meg. Ezen belső 

szabályozók többek között a következőkre terjednek ki: 

• a megfelelő műszaki és biztonsági szabványok alkalmazásának biztosítására; 

• a létesítmények/berendezések tervezése, illetőleg a tervek módosítására; 

• új létesítmények/berendezések üzembe helyezés előtti ellenőrzésének, valamint a leállások 



SK On Hungary Kft. 2454 Iváncsa, 099/48 hrsz.      6/36. oldal 

Biztonsági jelentés nyilvános változata, 2022.11. 17.  Tsz: 2022-P1782-1117 

utáni üzembe helyezés ellenőrzésének biztosítására; 

• a SEVESO III. Irányelv végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi stb. 

erőforrások, megfelelő szervezeti irányítási rendszer működésére; 

• a változtatások kezelésére; 

• a technológiai műveleti eljárások, kezelési utasítások a normális és a rendkívüli üzemi 

működés esetére, az időszakos és átmeneti leállásokra; 

• a beszerzési eljárások a veszélyes anyagokra vonatkozóan; 

• a harmadik féllel való együttműködés rendszerére; 

• a munkavégzés engedélyezési rendszerére; 

• a karbantartás rendszerére; 

• a bekövetkezett balesetek és üzemzavarok jegyzőkönyvezésére és kivizsgálására; 

• a Biztonsági jelentés elkészítésére; 

• a biztonsági belső ellenőrzés (biztonsági audit és átvizsgálás) szabályozására; 

• az időszakos ellenőrzések, figyelő (monitoring) rendszer működtetésére; 

• a dolgozók felkészítési, továbbképzési (a vezetőségé, valamint az alkalmazottaké) 

rendszerére. 

 

A belső szabályozók irányelvei kifejezik azt a határozott elkötelezettséget, hogy a társaság a 

telephelyi technológiákban és a kapcsolódó védelmi intézkedéseiben – túl a jogszabályban 

meghatározott mindennemű követelményeknek való megfelelésen – a legjobb ismert 

gyakorlatnak való megfelelésre törekszik. 

1.3 Üzemvezetés 

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan az SKOH Kft. vezetése tisztában van a 

működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, környezeti, egészségi és 

biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak, a környező 

lakosság és a környezet iránti felelősséget a Társaság vezetése az alábbi alapelvek szerint 

kívánja a vállalat működését irányítani: 

• műszaki és gazdasági lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes anyagokból 

és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági kockázatok folyamatos 

csökkentése érdekében, 

• a súlyos balesetek elleni védekezés során elsődlegesen a megelőzésre törekszenek, 

• a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a veszélyes 

technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok maradéktalan 

betartását alapkövetelménynek tekintik, 

• munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel kapcsolatos 

veszélyeket, felkészítik őket az esetleges balesetek során rájuk háruló teendőkre, 

• a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló műszaki védelem 

eszközeit és munkatársaik egyéni védőeszközeit folyamatosan hiánytalan és kifogástalan 

állapotban tartják, ezt rendszeresen ellenőrzik. 

1.4 Változások kezelése 

A telephelyen tervezett változtatások és keresztülvitt intézkedések folyamatosan 

felülvizsgálatra kerülnek és szükség esetén javító intézkedések kerülnek foganatosításra. 

 

Az SKOH Kft. a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet 11. § szerint soron kívül felülvizsgálja 

Biztonsági jelentését, amennyiben: 

• a telephelyen olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát növelő vagy 

a védelmi rendszert érintő hatása van, 

• a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki 
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fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésére; 

• a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre 

okot adnak, 

• veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése esetén. 

1.5 Védelmi tervezés 

A veszélyek következményeinek elhárítására az SKOH Kft. – a 219/2011. (X.20.) Korm. 

rendelet 8. sz. mellékletének megfelelő – Belső védelmi tervet készített, amely jelen Biztonsági 

jelentés mellékletét képezi. A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat 

módszeres elemzéssel feltárta, megjelölte a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, 

személyeket, erőket és eszközöket. Az SKOH Kft. megteremti a tervben megjelölt feladatok 

végrehajtásához szükséges mindennemű feltételt, a megfelelő szaktechnikai 

védőfelszerelésekkel és eszközökkel felszereli a védekezésben érintett munkavállalókat, 

valamint biztosítja a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát. 

 

A Belső védelmi terv, illetve a kapcsolódó belső szabályozók 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. 

1.6 Belső audit és vezetőségi átvizsgálás 

Az SKOH Kft. rendszeres időközönként átvizsgálja és értékeli a súlyos balesetek 

megelőzésével kapcsolatos tevékenységek működését és eredményességét. 

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést és a hatások 

csökkentését szolgáló irányítási rendszer megfelelő működését, a külső és belső előírások 

betartását, a kitűzött biztonsági célok és programok időarányos teljesítése rendszeres, előre 

megtervezett, szisztematikus belső auditokkal kerülnek ellenőrzésre. A belső auditok során 

feltárt vagy más módon felszínre került biztonsági hiányosságok megszüntetésére, az 

előírásoknak megfelelő állapotok visszaállítására és a problémák ismételt előfordulásának 

megakadályozására helyesbítő intézkedéseket foganatosítanak. 

 

A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, veszélyhelyzetek okai minden esetben részletes 

kivizsgálásra kerülnek. Az eseményből fakadó tapasztalatok alapján megelőző intézkedések 

kerülnek megvalósításra az ismételt előfordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethető más 

balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és 

aktualizálásra kerülnek a vonatkozó belső szabályozók. 

 

Az SKOH Kft. felső vezetése évente legalább egyszer átvizsgálja és értékeli az irányítási 

rendszer súlyos balesetek elleni védekezés teljesítményét, működését és eredményességét. A 

vezetőségi átvizsgálás kiterjed a biztonsági célok és programok teljesülésének értékelésére, a 

következő időszak céljainak meghatározására. 

 

Az SKOH Kft. rendszeres időközönként felülvizsgálja a rendszer dokumentumait, eljárási 

utasításait és munkautasításait. A feltárt nem megfelelőségeket, valamint az újbóli előfordulás 

lehetőségét megszünteti. Ennek érdekében a meghatározza a nem megfelelőségek kezelésével 

és kivizsgálásával kapcsolatos, valamint valamely hatás csökkentésére tett javító 

intézkedéseket, továbbá helyesbítő és megelőző tevékenység kezdeményezésére és 

végrehajtására vonatkozó felelősségi- és hatásköröket. 
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A működés alapeleme a folyamatos fejlesztés, amelynek érdekében rendszeres méréseket, 

ellenőrzéseket kell végezni, illetve figyelemmel kell kísérni és értékelni a súlyos balesetek 

elleni védekezési teljesítményt. Alapvetően törekedni kell a teljesítménymutatók javítására, 

ezáltal a biztonsággal kapcsolatos teljesítmény növelésére. 
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2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetének 

bemutatása 

A jelentés elkészítése során hangsúlyt azon lakossági és ipari területek bemutatására fektettünk, 

amelyek feltehetően az SKOH Kft. tevékenységéből származó halálozásra vonatkozó 

katasztrófakockázati zónán belül helyezkednek el.  

 

Vizsgálandó területként a helyi adottságokból és korábbi tapasztalatainkból kiindulva az 

üzemet körülvevő legfeljebb 1-2 kilométeres sugarú kört érdemes figyelembe venni a 

bemutatás során. A környezetben található települések közül az uralkodó meteorológiai 

viszonyok figyelembevételével becsülhető és számítható hatás szempontjából elsősorban 

Iváncsa és Adony emelendő ki. 

2.1 Az üzem környezetének, településrendezési elemeinek bemutatása 

Az üzem környezetének területrendezési jellemzőit, a leginkább látogatott intézményeket, az 

SKOH Kft. által potenciálisan érintett közműveket, valamint az üzem környezetében működő 

gazdálkodó szervezeteket az alábbiakban mutatjuk be.  

 

Az SKOH Kft. telephelye 2454 Iváncsa, 099/48 helyrajzi szám alatti tervezett telephelye Fejér 

megye DK-i részén, a Adony–Iváncsa–Pusztaszabolcs települések által határolt területen, 

Iváncsa központjától DNy-ra csaknem 800 m-re, a település és az M6 autópálya közötti 

területen, jelenleg szántón, de a településrendezési terv szerint kijelölt ipari–gazdasági 

övezetben található.  

Az ingatlant DK felől épülő iparterületek, Ny-DNy felől az M6 autópálya, míg a többi oldalról 

mezőgazdasági területek határolják. A területtől ÉNy-Ny-i irányban található Iváncsa település 

lakott része. 

 

A beruházás két ütemben valósul meg a tervek alapján, az első ütemben a megvásárolt ingatlan 

M6 autópályához közelebbi részén épül meg az üzem. Az első ütemben megépülő telephely 

kerítésvonalától mintegy 600 méterre található a lakott terület. 

 

A terület áttekintő helyszínrajzát az T_02. sz. térképmelléklethez csatoltuk. 

2.1.1 A lakóterületek jellemzése 

Az SKOH Kft. környezetében a 2800 lakosú Iváncsa, valamint a 3880 lelkes Adony település 

található.  

A két település jól megközelíthető helyen, a 6. sz. főút és az M6 autópálya között találhatóak. 

Iváncsa és Adony vasúton a Budapest-Dunaújváros vonalon közelíthető meg.  

 

Mindkét település esetében elsősorban a családi házas, kertes ingatlanok jellemzőek a 

lakóterületre. Adony már a római kortól kezdve regionális központi szerepet töltött be. Iváncsa 

a bronzkor óta lakott kistelepülés, az 1950-es években szántóföldjein alapították meg a görög 

polgárháború elől menekülők számára a mai napig lakott települést, Beloianniszt. 
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A beruházási terület és a 1,5 km-en belül élő lakosság (772 fő) 

2.1.2 A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények 

Az SKOH Kft. telephelye Iváncsa település külterületén, annak déli részén található, a 

városhatártól nagyjából 700 méter távolságra. Lakóterület, közösség által gyakran látogatott 

helyek a környezetétől távol helyezkednek el, amelyet az 1. sz. táblázat mutat.  

1. sz. táblázat 

Sorszám Intézmények Cím Távolság [m] 

1. Iváncsa Focipálya 2454 Iváncsa, József Attila 

utca 
500 

2. Iváncsai Helyi Piac 2454 Iváncsa, Arany János 

utca 251. 
820 

3. 
Iváncsai Mesepalota Művészeti 

Óvoda  

2454 Iváncsa, Arany János 

utca 1. 
900 

4. Kistérségi Tanuszoda 2454 Iváncsa, Arany János 
utca 2. 

930 

5. Iváncsai Faluház 2454 Iváncsa, Arany János 
utca 1. 

980 

6. 
Dr. Fejérpataky László Általános 

Iskola 
2454, Iváncsa, Fő utca 61. 1000 

7. Iváncsai Könyvtár  2454 Iváncsa, Fő u. 61 1000 

8. Napfény Idősek Otthona 2454, Iváncsa, Fő utca 28. 1170 
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2.1.3 Különleges természeti értékek, műemlékek, turisztikai nevezetességek 

Az üzem telephelyét országos vagy helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom, illetve 

Natura2000 kijelölés nem érinti. 

 

A tervezett telephelytől délre kb. 1,6 km távolságra húzódik a 1948OF azonosító számú 

ökológiai folyosó, amely az Országos Ökológiai Hálózat részét képezi (rózsaszínnel jelölve).  

Az SKOH Kft. területétől keleti irányba mintegy 2,8 km-re található a Duna és ártere 

HUDI20034 azonosító számú Natura2000 különleges természetmegőrzési terület (SAC, lila 

színnel jelölve). 

 

Az üzem helyét egy piros kör jelöli. 

 

  
Természetvédelmi területek 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

A telephely 1 km-es körzetében turisztikai nevezetesség, műemléki oltalom alatt álló épületek 

nem találhatóak. 

2.1.4 Súlyos baleset által potenciálisan érintett közművek 

A létesítmény villamos-energia ellátása a lakossági rendszertől függetlenül, az 

áramszolgáltatói 132 kV-os hálózatról kerül biztosításra.  

 

Az SKOH Kft. tárgyi üzemének vízellátása a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt, 8600 

Siófok, Tanácsház u. 7.) közüzemi hálózatáról történik.  

 

A keletkező kommunális szennyvizek befogadója a DRV Zrt. által üzemeltetett közcsatorna 

hálózat. Az Iváncsai ipari parkhoz az akkumulátor gyár építésével egyidőben kerül kialakításra 

az ipari park szennyvízelvezető hálózata. Az Iváncsai szennyvíztisztitó telep fejlesztésének 

tervezése, valamint kivitelezése jelenleg is folyamatban van. Az iváncsai szennyvíztisztító telep 

teljes kivitelezését követően a kezelt szennyvíz befogadója a Duna lesz, sodorvonali 

bevezetéssel. Jelenlegi állapotában az Iváncsai szennyvíztisztitó telep nem képes fogadni az 
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ipari park területén keletkező megnövekedett szennyvíz mennyiséget, így annak felújítása, 

valamint bővítése tervezés, valamint kivitelezés alatt áll. Az újonnan tervezett szennyvíztisztitó 

telep várhatóan 2024-2025-ben kerül átadásra. Az átmeneti időszakra egy ideiglenes 

szennyvíztisztító telep is kialakításra kerül, amely várhatóan 2023 tavaszán kerül átadásra.  

A veszélyes technológiai szennyvizeket zárt tároló tartályokban gyűjtik (TWW1-2-3), majd 

közúton elszállításra kerülnek.  

 

A csapadékvizeknek jelenleg nincs közvetlen befogadója. A megfelelő kapacitású közüzemi 

hálózat külön projekt keretében, állami beruházásban kerül kiépítésre.  

 

A telephely földgáz ellátását a telekhatárhoz az MVM Észak-dél Földgázhálózati Zrt. által 

csatlakoztatott NA200 méretű acél nagy-középnyomású vezetékszakasza fogja biztosítani 

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az SKOH Kft. telephelyén bekövetkező súlyos baleseti 

eseménysor a közműveket, valamint a lakossági ellátás biztonságát nem veszélyeztetik. 

2.1.5 Forgalmi adatok bemutatása 

Az üzemtől dél-nyugatra találgató az M6 autópálya. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2020. évi 

forgalomszámlálási adatai alapján a 402. sz. másodrendű főútra vonatkozó forgalmi adatokat 

az alábbiakban közöljük. 

 

A forgalomszámlálás adatai szerint az M6 autópálya érintett szakaszának napi jármű forgalma 

a referenciaszakaszon 16086 db (19602 egységjármű/nap) volt, amely 11216 db 

személygépkocsi, 2501 db kistehergépkocsi, 114 autóbusz, 2233 db tehergépkocsi és 22 db 

motorkerékpár szerint oszlott meg. 

2.1.6 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében működő gazdálkodó 

szervezetek, ipari-és mezőgazdasági tevékenységek 

A közelben található szomszédos gazdálkodó szervek listája az alábbi táblázatban található: 

2. sz. táblázat 

Gazdálkodó szervezet 

neve 
Tevékenysége Elérhetőség 

Távolság 

[m] 

Yaris Kabin Hungary Kft. 
Mezőgazdasági, erdészeti 

gép gyártása 

2454 Iváncsa, külterület út 

099/49 hrsz. 
2 

Alba Fructus Kft. Gyümölcslé gyártás 
2454 Iváncsa, 1114/3 hrsz. 

0620-237-9547 
340 

Duna-Intertoll Zrt. 

Autópálya Mérnökség 

Szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás 
2454 Iváncsa, Kilencedi út 1. 425 

Masterprint 

Jelöléstechnika Kft. 

Mérnöki tevékenység, 

műszaki tanácsadás 

2454 Iváncsa, Kilencedi út 6,  

(1) 203-8599 
500 

Iváncsa Agro Kft. 

Gabonaféle (kivéve: rizs), 

hüvelyes növény, olajos 

mag termesztése 

2454, Iváncsa Táncsics major 
097/1 hrsz. 

620 

Surda Autó Kft. 
Gépjárműjavítás, -

karbantartás 
2454 Iváncsa, Kandó Kálmán 

utca 7. 
930 

 

A fenti táblázatban bemutatott gazdálkodó szervek tekintetében megállapítható, hogy nem 

várható olyan baleseti esemény ezek telephelyein, amely nem várt hatást okozhatna az SKOH 

Kft. veszélyes létesítményeiben. A telephely közelében veszélyes anyagokkal foglalkozó egyéb 
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gazdálkodó szervezet nem található. 

2.2 A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők 

A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők a 6. fejezetben kerülnek 

ismertetésre. 

2.3 A veszélyes ipari üzem természeti környezetének bemutatása 

A veszélyes ipari üzem természeti környezetével kapcsolatban, a terület meteorológiai, 

legfontosabb geológiai, hidrológiai és hidrográfiai jellemzőit az alábbiakban részletezzük. 

2.3.1 Meteorológiai jellemzők 

Iváncsa a Fejér megyei Váli-víz síkja kistájon helyezkedik el, amely száraz és mérsékelten 

meleg éghajlatú kistáj. Az évi napfénytartam 1950 óra körüli, nyáron a napsütés 780, télen 175-

180 óra. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,5°C, a tenyészidőszaké 17,2-17,4°C. Évente 194-

197 napon át a napi középhőmérséklet rendszerint meghaladja a 10°C-ot. A fagymentes időszak 

hossza Ny-on 196 nap, máshol 205-207 nap. A legmelegebb nyári napok maximum 

hőmérsékletének átlaga 34,0°C körüli, a leghidegebb téli napok abszolút minimumainak átlaga 

-16,0°C. Az évi csapadékösszeg 540 mm körüli, a nyári félévé 310-330 mm. Évente 32-34 

hótakarós nap valószínű, 20 cm körüli átlagos maximális hóvastagsággal. Az ariditási index 

1,28 körüli. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. 

2.3.2 Geológiai jellemzők 

A kistáj 106 és 185 m közötti tszf-i magasságú felszínének nagyobb része féloldalasán és 

aszimmetrikusan kiemelt, vetődésekkel, szubszekvens völgyekkel, völgymedencékkel 

szabdalt, lösztakarta eróziós halomvidék. DK felé lejtő felszínét ÉNy-DK-i irányú, 

újpleisztocén szerkezeti vonalak mentén kialakult teraszos völgyek szelik keresztül. ENy-i 

része közepes magasságú tagolt síkság, középső és DK-i része völgyközi hátakra bontott, 

kisebb relatív reliefű, enyhén tagolt síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. A jellemző 

felszíni formák az ÉNy-i domblábfelszínen eróziós-deráziós úton keletkeztek, a középső és 

DK-i löszhátakon a lösz jellegzetes lepusztulásformái figyelhetők meg. 

 

A medencealjzat jelentős részéről csak bizonytalan ismeretek vannak, Ny-i szegélyén 

újpaleozoos és mezozoos képződmények vannak. A kistáj legfontosabb fejlődéstörténeti 

jellemvonása, hogy a pliocén-pleisztocén határán lezajló eróziós periódusban a felszín erősen 

lepusztult, majd az egész terület aszimmetrikusan kiemelkedett és feldarabolódott. A felszín É-

i része huzamosabb ideig denudálódott, s rajta lösz csak a pleisztocén végén keletkezett. A D-i 

területeket csak kisebb tektonikus hatások érték, s rajtuk 10-20 m vastag lösztakaró képződött. 

A fiatal pleisztocén szerkezeti mozgások sajátos lépcsős megjelenésűvé teszik a tájat. 

 

Minthogy a kistáj területének 89%-át mészlepedékes és alföldi mészlepedékes csernozjom 

talajok (64-25%-os megoszlásban) alkotják, a táj jelentős mezőgazdasági potenciállal 

rendelkezik. A löszös alapkőzetű talajok jó termékenységűek (int. 100-125) és mintegy 90%-

uk szántóterületként hasznosítható. A Váli-víz és a Szent László-patak völgyének vályog 

mechanikai összetételű réti öntéstalajai a táj talajtakarójának 11%-át teszik ki. 80%-uk rétként 

hasznosítható, szántó (int. 50-80) csupán 15%-uk, erdő pedig 5%-uk lehet. A réti öntéstalajok 

előfordulása csupán a patakvölgyekre korlátozódik. 

 

Az EU tagországaként Magyarországon is érvényben van az Unió egységes földrengés 

szabványa az Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvány egységes tervezési metodikát ír 

elő az Unió egész területén, amely alapján minden építményt úgy kell tervezni, hogy az 

élettartama (általában 50 év) alatt 10% valószínűséggel előforduló földrengést komolyabb 
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szerkezeti károsodás, összeomlás nélkül kibírjon. Az Iváncsa környékén található területekről 

elmondható, hogy földrengés veszélyeztetettségük nem haladja meg a hazai átlagot. Az Európai 

Unió egységes földrengés szabványa (Eurocode 8) alapján e térség a 2-es zónába esik. 

 

 
Magyarország szeizmikus zónatérképe 

Forrás: Tóth L, Győri E, Mónus P, Zsíros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region. 

2.3.3 Hidrológiai jellemzők 

A kistáj két nevezetes vízfolyása a Dunába folyó Váli-víz (56 km, 657 km2) és az abba torkolló 

Szent László-víz (68 km, 338 km2) alsó szakasza. DK-i része már az adonyi É-i-övcsatornához 

(7 km, 286 km2), míg ÉNy-i része a Velencei-tóhoz folyik le. Száraz, vízhiányos terület. 

Vízjárási adatokat a két jelentősebb vízfolyásról közlünk. Az árvizek kora nyáron, a kis vizek 

ősszel jellegzetesek. A vízminőség általában II. osztályú, de kisvízkor III. osztályú is lehet. A 

3 kis természetes tó együtt 7,5 ha, amelyekből a Martonvásár melletti a legnagyobb (5,5 ha). 

Ugyanitt van 1 tározó tó is (34,5 ha). A „talajvíz" mélysége egyes löszhátak alatt a 6 m-t is 

meghaladja, de általában 4-6 m között, sőt a völgyekben 4 m felett van. Mennyisége nem 

számottevő. Kémiai összetétele túlnyomórészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. 

Keménysége 15-25 nk°, szulfáttartalma 60-300 mg/1 közötti. A rétegvíz mennyisége csekély. 

Az artézi kutak mélysége 100 m körüli, a vízhozamuk helyenként tekintélyes, de általában 

közepes. A települések többségében van csatornahálózat, a rákapcsolt lakások aránya 56,4% 

(2008). 

2.4 Természeti környezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetből adódó 

veszélyeztetettsége 

Az SKOH Kft. területén folytatott tevékenységek során a tárolt és a felhasznált anyagok 

tulajdonságaiból adódóan rendkívüli esemény során talaj és talajvíz károsító hatású veszélyes 

anyagok minimális mennyiségben kerülhetnek ki a környezetbe. 

 

A környezetre hatást gyakorló eseményekkel kapcsolatban az esetlegesen a környezetbe kerülő 

veszélyes anyagok a talaj, illetve a talajvíz irányába történő terjedésének meggátolására, 

valamint a kijutott szennyező anyagok lokalizálására megfelelő műszaki és építészeti 

megoldások kerültek kialakításra, valamint megfelelő utasításokkal rendelkeznek az 

esetlegesen keletkezett környezeti kár enyhítésére és felszámolására vonatkozóan. 
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Ezen anyagokkal kapcsolatos környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó 

veszélyeztetés fennállása esetén az SKOH Kft. részéről több feltétel is biztosítja, hogy a 

környezetre káros anyag ne okozzon környezetterheléssel járó súlyos baleseti eseménysort. 

• A telephely olyan műszaki kialakítással fog rendelkezni, amely garantálja a környezetre 

veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, 

• a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő 

ártalmatlanítását lehetővé tevő eszközök és a leírását tartalmazó szabályzók rendelkezésre 

fognak állnak, 

• a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltételei biztosítottak 

lesznek. 

2.5 Üzem környezete történetének leírása 

Az SKOH Kft. tárgyi telephelye jelenleg létesítés alatt van, így nincs olyan jellegű esemény 

vagy változás, amely annak biztonságára, az épített és természetes környezetére hatással lenne. 
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 

3.1 Általános információk 

Az SKOH Kft. iváncsai telephely megközelítése Budapest felől az M6-os autópályán a 

Szabadegyháza-Adony lehajtón át lehetséges. A telephelytől keletre helyezkedik el Iváncsa 

település. 

 

Cégnév:  SK On Hungary Kft. 

Rövidített cégnév: SKOH Kft. 

Székhely és telephely címe: 2903 Komárom, Irinyi János utca 9. 

Ügyvezető igazgató: Moon Hangki 

Cégjegyzékszám: 16-09-008107 

Telefon: +36 (34) 973 876 

 

A telephely helyszínrajzát a T_01. sz. térképmelléklet ismerteti. 

3.2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek a biztonság szempontjából fontos 

jellemzői 

3.2.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése, főbb tevékenységek 

bemutatása és gyártott termékek felsorolása 

Az SKOH Kft. a második magyarországi akkumulátor gyárának létesítésére Iváncsa település 

külterületét jelölte ki. A közel 70 éves dél-koreai energia- és vegyi ipari vállalat 2018 óta gyárt 

akkumulátorokat hazánkban. Az iváncsai létesítményben a tervek alapján 2024-re 12 

gyártósoron 30 GWh/év gyártási kapacitás fog kiépülni. Az üzemben tasak (pouch) 

technológiával készülnek harmadik generációs akkumulátor-cellák globális elektromos jármű 

gyártók számár. 

 

A technológia a következő négy fő lépcsőből áll:  

• Elektródák előállítása  

• Cellák összeszerelése  

• Formázás  

• Modul összeszerelése 

3.2.2 A dolgozók létszáma, a munkaidő és a műszakszám 

 

3.2.3 Az üzemre vonatkozó általános megállapítások, különös tekintettel a veszélyes 

anyagokra és technológiákra 

Az iváncsai telephelyen a SEVESO III. Irányelv hatálya alá eső veszélyes anyagokat a 

gyártáshoz felhasznált alapanyagok, valamint a nagy mennyiségű veszélyes hulladékok adják.   

 

A veszélyes anyagok kezelését és tárolását az SKOH Kft. kellő gondossággal, a gyártók 

ajánlásai szerint végzi, illetve a helyszínen gyártott termékek kezelését és tárolását 

utasításokban szabályozza. 

 

A veszélyes anyagok telephelyre történő beszállítása az anyagok halmazállapotától és 

mennyiségétől függően közúton történik. A vegyszereket lefejtéssel, valamint a szállító 

gépkocsiról targoncával, kisebb kiszerelés esetén kézi erővel rakják le, és helyezik el a 

raktárakban. Telephelyen belül az alap- és segédanyagok a raktárból és a tartályokból az 
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üzemekhez – halmazállapotuktól és mennyiségüktől függően – csővezetéken, tartályban, 

hordóban, illetve zsákos vagy drömös kiszerelésben jutnak el. A szállításhoz elektromos 

targoncát, illetve tehergépkocsit használnak. Az üzemekből a termékek raktárra adása szintén 

hasonló módon történik. A szállítási útvonalak a gyártelep egész területén szilárd burkolatúak. 

 

Az SKOH Kft. az anyagmozgatás során a kezelés, tárolás, átfejtés és szállítás vonatkozásában 

a minőségbiztosítási szempontokon túlmenően, azokkal összhangban biztosítja az 

anyagmozgatást végzők és környezetük megfelelő védelmét. A vállalat törekszik arra, hogy a 

kézi anyagmozgatást minimalizálva az elvárható technikai és műszaki fejlettségű gépeket, 

berendezéseket, technológiákat, valamint gépelrendezést alkalmazzon. 

 

A nagyobb mennyiségben tárolt folyékony vegyszereket kármentővel ellátott zárt tartályban 

helyezik el. A tároló tartályokat rendszeresen ellenőrzik. 

 

A tevékenységek és technológiák a 3.6 sz. fejezetben kerülnek részletes bemutatásra. 

3.3 Súlyos baleset szempontjából mértékadó veszélyes létesítmények elhelyezkedése 

Az SKOH Kft. iváncsai telephelyén a 6. sz. fejezetben felsorolt létesítményekben fordulnak elő 

a Rendelet hatálya alá tartozó veszélyes anyagok. 

 

A veszélyes létesítmények elhelyezkedését T_01 sz. térképmellékletben szemléltetjük. 

3.4 A jelenlévő veszélyes anyagok aktuális leltára 

Az SKOH Kft. telephelyén előforduló, az elemzésbe bevont anyagok azonosítását, azaz a 

Rendelet 1. sz. melléklete alapján jelenlévőnek tekintendő veszélyes anyagok megnevezését, 

betárolt maximális küszöbmennyiségeit, veszélyjeleit, H-mondatait, veszélyességi osztályba 

sorolását és azonosítását az 1. sz. melléklet, a vonatkozó Biztonsági adatlapokat a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

3.5 A veszélyes anyagok azonosítása, besorolása és mennyisége 

A telephelyen fizikai-, egészségi-, környezeti- és egyéb veszélyekkel rendelkező anyagok 

jelenlétével kell számolni, részben a tartályokban alapanyag, illetve késztermék formájában, 

valamint technológiai folyamatokban. 

 

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

Kft. iváncsai telephelye felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül. 

Az üzem veszélyes anyag leltárát az 1. sz. mellékletben közöljük. 

 

Az üzemazonosítási eljárás során alkalmazott összegzési szabály alapján az alábbi 

küszöbértékekre vonatkozó azonosítási számokat határoztuk meg. 

3. sz. táblázat 

Veszélyek Felső küszöbérték 

Egészségi veszélyek 8,36 

Fizikai veszélyek 4,15 

Környezeti veszélyek 3,25 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az SKOH Kft. iváncsai telephelye az egészségi, a 

fizikai és a környezeti veszélyek szempontjából is átlépi a felső küszöbértéket, így felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül. 

 

A veszélyes anyagok besorolása a 3. sz. melléklethez csatolt biztonsági adatlapok szerint, illetve 
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a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján történt. 

3.6 A veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények veszélyazonosítását megalapozó 

információk 

Az SKOH Kft. iváncsai telephelyén tasak (pouch) technológiával készülnek harmadik 

generációs akkumulátor-cellák globális elektromos jármű gyártók számár. 

A technológia a következő négy fő lépcsőből áll:  

• Elektródák előállítása  

• Cellák összeszerelése  

• Formázás  

• Modul összeszerelése 

A telephelyen az alábbi épületek kialakítását tervezik: 

4. sz. táblázat 

Épület 

száma 
Épület neve 

Jelen lévő veszélyes 

anyag 
Funkció 

E21 
Elektród épület  

(Electrode) 

NCM 

alumínium fólia 

réz fólia 

elektróda gyártás 

A22 
Összeszerelő épület 

(Assembly) 
elektrolit 

cellák összeszerelése és 

elektrolittal való feltöltés 

F23 
Formázó épület  

(Formation) 
- 

cellák áztatása, előtöltése, 

gáztalanítás és szétválogatás 

B71 
Adminisztrációs épület 

(Administration) 
- adminisztráció 

B72 
Minőség-ellenőrzés  

(Reliability Test Building) 
- megbízhatósági labor 

B73 
Minőség-ellenőrzés 

(Safety Test Building) 
- biztonsági labor 

B74 
Főporta 

(Gard house – main gate) 
- 

személy- és teherforgalom ki- 

és beléptetése, 
elsősegélynyújtó hely 

B75 
Teher porta 

(Guard house – sub gate) 
- 

teherforgalom ki- és 

beléptetése 

B76 
Kamion mérleg 
(Truck scale) 

- kamion mérlegelési pont 

B77 
Összekötő híd 
(over bridge) 

- 

átjárás az Összeszerelő épület 

(A22) és a Formázó üzem 

(F23) között 

P31 
Transzformátor épület  

(Main substation) 
- Transzformátor 

U51 
Közműellátó épület  

(Utility) 
Dízel 

hűtő- és fűtőközpont, 

elektromos alállomások, 

tartalék generátor 

U53 
Nitrogén tartály állomás 

(N2 tank station) 
- 

nitrogén gáz biztosítása a 

technológiához 

U54 
Vegyszer adagoló  

(Chemical Injection Package 

Room) 

- 
vízlágyító rendszer a 

technológiai vizekhez 

U57 
Vízkezelő 

(IW tank pump room) 
NaOCl ipari víz vegyszeres kezelése 

W60 

Teher porta – tároló  

(Guard house – sub gate 

storage) 

- 
teherforgalom ki- és 

beléptetése 
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W61 
Anyagtároló sátor  

(Subsidiary material shelter) 
- 

tartalék szerszámok és 

alkatrészek tárolása 

W62 
Elektrolit tároló  

(Electrolyte storage) 
Elektrolit 

technológiában felhasznált 

elektrolit tárolás  

W63 
Veszélyes hulladék tároló 

(Hazardous waste storage) 

Laborvegyszerek 

Jelly roll, scrap cell 

hulladék 

Katód fólia hulladék 

Hulladék katód slurry 

Szennyezett mosóvíz 

Fáradt olaj 

gyártás során keletkezett 

hulladékok tárolása (IBC és 

big-bag zsák) 

W64 
Veszélyes anyag tároló 

(Hazardous storage) 

Acetonitril 

Etilalkohol 

DMC 

HYDRANAL®-

Coulomat AK 

HYDRANAL®-

Coulomat AG-H 

WL-210 WASH 

MC-2B124 MAKE-UP 

IC-2B124 PRINTING 

INK 

alapanyag tárolás (IBC, 

kanna, üvegpalack) 

W65 
Hulladék tároló 1. 

 (Waste storage 1.) 
- 

gyártás és üzemelés során 

keletkezett egyéb hulladékok 
tárolása 

W66 
TWW – ipari szennvyíz 

tároló tartályok 

NCM tartalmú 

technológiai víz 

üzemi szennyvizek tárolása  

(3 db tartály) 

W67 
Cella semlegesítő  

(Cell discharge) 

Elektrolit 

Hidrogén 

DMC 

hibás akkumulátor cellák 

ártalmatlanítása (vízzel) 

W68 
Hulladék tároló 2.  

(Waste storage 2.) 
- 

gyártás és üzemelés során 

keletkezett egyéb hulladékok 
tárolása 

W69 
Hulladék tároló 3.  

(Waste storage 3.) 
- 

gyártás és üzemelés során 

keletkezett egyéb hulladékok 

tárolása 

X41 

Tűzivíz és sprinkler 

szivattyúház (FW tank pump 

room) 

- 
tűzivíz és sprinkler 

szivattyúház 

N25 

NMP tartálypark és 

újrahasznosító  

(NMP Tank&MP Recycling-

1,2) 

- 
NMP tároló tartályok és 

újrahasznosító technológia 

H26 
Termo olaj kazán tartálypark 

(Hot oil) 
- 

szárításhoz használt olaj 

tárolása és visszahevítésre 

használt gázkazánok 

 

A továbbiakban azon egységek kerülnek részletesebben bemutatásra, amelyekben veszélyes 

anyag tárolás vagy felhasználás történik. 

 

3.6.1 Kémiai reakciók, fizikai folyamatok 

A telephelyen fizikai és kémiai folyamatok játszódnak le a technológiai rendszerekben. Ezen 

folyamatok a keverés, bevonatolás, préselés, vágás-darabolás, szárítás, hegesztés, öregítés, 
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összeszerelés (modul készítés).  

3.6.2 A technológia védelmi és jelző rendszereinek leírása 

A technológiai egységek és a tároló létesítmények a hatályos előírásoknak megfelelő műszaki 

védelmi berendezésekkel vannak ellátva. 

 

Mind a gyártó, mint a kisegítő épületek automata tűzjelző rendszerrel lesznek felszerelve, 

illetve az épületek jelentős részében gázzal vagy vízzel oltó rendszer (sprinkler) is kiépítésre 

kerül.  

 

A tartályok, valamint a kisebb kiszerelésben (pl. IBC) jelen lévő veszélyes anyagok 

kármentőben kerülnek elhelyezésre, illetve a táról és gyártó épületek gyűjtőpadozattal vannak 

ellátva, így az esetleges elcsepegő, kifolyó anyagok az üzemi zsompba, majd onnan 

gyűjtőtartályba jutnak.  

 

A létesítmény több pontján gázdetektorok lesznek elhelyezve, amelyek automata 

vészszellőztető rendszert vezérelnek a technológia leállítása mellett. 

 

A tároló tartályok műszereinek (nyomás, hőmérséklet stb.) jelét folyamatirányítási és -

felügyeleti rendszer monitorozza, amelybe reteszfeltételek kerülnek beépítésre. 

 

A tűzveszélyes anyagokat tároló és kezelő létesítményrészek a tűz- és robbanásvédelmi 

előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra, a telephely több pontján szikramentes 

kivitelben készülnek az épületek belső terei. 

3.6.3 Normál üzemtől eltérő állapotok 

A normál üzemi állapottól eltérő kisebb üzemzavarokat a technológia mellett dolgozó, erre 

kiképzett munkavállalók a művezető utasításai szerint kezelik. A meghatározott jelentési 

kötelezettség mellett gondot fordítanak a javítási és karbantartási munkák minél gyorsabb 

elvégzésére, valamint a készülék, technológiai egység az igényeknek megfelelő pótlásáról. 

 

A normál üzemviteltől eltérő és súlyos baleseti eseményt okozó állapotok a 6. sz. fejezetekben 

kerülnek bemutatásra. 

3.6.4 Veszélyes anyagok tárolása, időszakos tárolása 

A telephelyen a SEVESO hatálya alá csak alapanyagok tartanak, a késztermék (Li-

akkumulátor) nem minősül veszélyes anyagnak. 

 

Az alábbi épületekben történik veszélyes anyag tárolás. 

 

3.6.5 Veszélyes anyagok szállításának bemutatása a telephelyen 

A veszélyes anyagok beszállítása és kiszállítása közúton történik. 

 

A telephelyen belüli készáru, alap-és segédanyag szállítása is történik a technológiai terek és a 

raktárak, valamint a raktár és a szállítójármű között. A halmazállapotuktól függő alap-és 

segédanyagok szállítása csővezeték, homlokrakodó, illetve targonca segítségével történik. 

3.6.6 Veszélytelenítő és mentesítő anyagok bemutatása 

A telephelyen a veszélyes anyagokat tároló és kezelő épületekben, épületrészekben 
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kármentesítő és veszélytelenítő egységcsomagok kerülnek kihelyezésre. 

Ezen csomagok a következőket tartalmazzák. 

 

Kárelhárítási egységcsomag porokhoz: 

- EX tanúsítvánnyal ellátott porszívó a veszélyes porokhoz 

- ADR minősített csomagolóeszközök 

- védőkesztyű 

- védőruházat  

- maszk P3 szűrővel 

- hulladékcímke 

- seprű 

- lapát 

 

Kárelhárítási egységcsomag folyadékokhoz: 

- felitató hurkák 

- felitató lapok 

- adszorber anyag 

- seprű 

- lapát 

- védőkesztyű 

- védőszemüveg 

- védőruházat 

- ADR minősített csomagolóeszköz 

- légzésvédő (ABEK szűrőbetéttel) 
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4. A veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra 
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5. A részletes elemzéssel vizsgált, a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetőségek bemutatása 

Az általunk alkalmazott elemzési eljárás megfelel a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 2012/18/EU (SEVESO III) Irányelv, valamint a 

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

Korm. rendelet szerinti biztonsági elemzéssel szemben támasztott követelményeknek. Ennek 

megfelelően az elemzés mélysége az elemzés előrehaladásával fokozatosan nő, míg az 

elemzendő esetek száma arányosan csökken. 

 

Az elemzési eljárás szisztematikus eszközt biztosít arra, hogy a súlyos balesethez vezető 

esemény sorok feltárása maradéktalanul megtörténjen. Az elemzés első lépéseként ki kell 

jelölni az üzem határait. Elfogadott módszer segítségével meg kell különböztetni a veszélyes 

üzemrészeket a telephelyen esetlegesen előforduló más, SEVESO szempontból nem veszélyes 

technológiáktól, üzem részektől. A kiválasztott veszélyes üzem vagy veszélyes üzem részek 

esetében olyan részletességgel kell elemezni, majd dokumentálni az alkalmazott technológiát, 

hogy az alkalmas legyen valamennyi üzem határon túl terjedő hatás bekövetkezéséhez 

szükséges és elégséges összes technológiai és nem technológiai feltétel feltárására. Ezen 

feltételek ismeretében be kell mutatni azon esemény sorokat, ún. szcenáriókat, amelyek 

ingatlanhatáron túl terjedő nem kívánt hatással járnak. Nemzetközileg elfogadott elemzési 

módszerrel meg kell határozni az egyes szcenáriók bekövetkezési gyakoriságát. Következmény 

elemzés keretében a kiválasztott veszélyes anyaggal foglalkozó üzemekben a kijelölt 

szcenáriók következményeit be kell mutatni. Ezt követően a bekövetkezési gyakoriság és a 

következmények ismeretében ki kell számítani az egyéni halálozási és társadalmi kockázatokat, 

valamint meg kell ítélni az üzem felkészültségét a súlyos ipari balesetek elleni védekezésről. 

Szükség esetén a biztonság növelésére intézkedéseket kell megfogalmazni. 

 

Jelen elemzési eljárás a fenti szempontokat az alábbi lépéseken keresztül végzi el. 

• Megalapozó elemzés 

• Részletes technológiai és raktár specifikus elemzés, a súlyos baleseti események 

lehetőségének kimutatása, bekövetkezési frekvenciák meghatározása 

• Következményelemzés 

• Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

• Kockázatelemzés 

• Az üzem iparbiztonsági értékelése 

5.1 Megalapozó elemzés 

Megalapozó elemzés elvégzésére általánosságban a nemzetközileg elterjedt és széles körben 

elfogadott ún. holland kiválasztási módszert alkalmazzuk a CPR [18] 2.3 fejezete alapján. A 

holland kiválasztási módszer kiváló tűzveszélyes, illetve toxikus anyagokat raktározó, 

feldolgozó vagy előállító technológiák szűrése esetében. 

5.1.1 Az üzem létesítményekre történő felosztása 

A telephelyen előforduló technológiai folyamatokat létesítményekre bontjuk. Önállónak akkor 

tekinthető egy létesítmény a CPR [18] szerint, ha egy ott bekövetkező konténment sérüléssel 

járó esemény nem vezet más létesítményeknél veszélyes anyagok számottevő kibocsátásához, 

azaz a két létesítmény rövid időn belül elszigetelhető egymástól. Az elszigetelhetőségi 

szempontból történő létesítményekre bontás során jó kiindulási alap az üzemi terület 

tűzszakaszolásának figyelembevétele. Alapesetben egy tűzszakaszt és az abban előforduló 

technológiákat elszigetelhetőségi szempontból egy létesítménynek tekinthetünk. Amennyiben 

egy tűzszakaszon belül az üzemi körülmények a CPR [18] 2.3 fejezete szerint lényegesen 
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eltérnek (gyártótér, tartályok) és az egy tűzszakaszon belül előforduló eltérő technológiák rövid 

idő alatt elszigetelhetőek egymástól, úgy egy tűzszakaszon belül több létesítményt is 

azonosíthatunk. 

 

A SKOH Kft. telephelyén a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemi tevékenységgel 

összefüggésben az alábbi létesítményeket különítjük el:  

5. sz. táblázat 

Üzemrész kódja Üzemrész/funkció megnevezése 

E21_104 NCM tárolás (katód anyagtároló) 

E21_316 NCM felhasználás (porkamra) 

A22_EA2 Elektrolit felhasználás (vezetékek) 

U51_GT 4 m3-es gázolaj tartály 

U57_102 NaOCl tárolás és felhasználás 

W62 Elektrolit tároló (tartályok) 

E_KT Elektrolit közúti szállítás 

W63 Veszélyes hulladék tároló 

W64 Veszélyes anyag tároló 

TWW  Technológiai szennyvíz tároló tartályok 

PT Hidrogén palackok tárolása 

5.1.2 A létesítmények kiválasztásának módszere 

5.1.3 Kiválasztási- és jelzőszámokon alapuló megalapozó elemzés 

5.1.3.1 További vizsgálatra kiválasztott létesítmények 

Az alábbi létesítmények kerültek kiválasztásra az SKON Kft. iváncsai telephelyén: 

6. sz. táblázat 

Üzemrész kódja Üzemrész/funkció megnevezése 

E21_104 NCM tárolás  

E21_316 NCM felhasználás  

U57_102 NaOCl tárolás és felhasználás 

E_KT Elektrolit közúti szállítás 

W63 Veszélyes hulladék tároló 

W64 Veszélyes anyag tároló 

TWW  Technológiai szennyvíz tároló tartályok 

5.2 Részletes technológia-elemzés, a súlyos baleseti események lehetőségének ill. 

következményeik bemutatása 

Az alábbiakban az egyes veszélyes létesítmények esetén feltételezhető csúcsesemények 

hatásterületeit mutatjuk be.  

 

A súlyos balesetek következményinek modellezésére, azaz a tűz, robbanás és toxikus gáz 

diszperzió modellezésére, a BREEZE INCIDENT ANALYST, illetve ALOHA5.4.7 

következményelemző szoftvert alkalmazzuk. A szoftver alkalmazhatóságát igazoló 283-

30/2012/SEVESO OKF véleményt az 6. sz. melléklethez csatoltuk. 

 

A BREEZE INCIDENT ANALYST egy kifejezetten veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

baleseti helyezetek modellezésére készített kijutási és következményelemzési szoftver csomag. 

A program csomag tartalmazza az EXPERT kijutási modellt, 4 db diszperziós modellt, 3 db tűz 

modellt és 4 db explóziós modellt. A program grafikus felhasználó felülettel rendelkezik, GIS 

MAP kompatibilis, vektor és bit térképek kezelésére is alkalmas. A program kompatibilis, 
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továbbá a MARLPLOT megjelenítő szoftverrel. 

 

5.3 Következményelemzére kijelölt szcenáriók 

A fentebb bemutatott részletes elemzés alapján az alábbi táblázatban foglaljuk össze a további 

vizsgálatra kijelölt szcenáriókat, valamint azok bekövetkezési valószínűségét. 

7. sz. táblázat 

Szcenárió 

kódja 
Esemény leírása 

Bekövetkezési 

valószínűség 

E_21_104_F 
Raktártűz az E21 Elektróda épület fölszinti katód 

anyagraktárában, mérgező égéstermékek (HF) 

felszabadulása 

4,4E-8 

E_21_104_FE 
Raktártűz az E21 Elektróda épület fölszinti katód 

anyagraktárában, szilárd mérgező anyag elhordás (NCM) 
4,4E-8 

W64_F 
Raktártűz a W64 Veszélyes anyag tároló épületében, toxikus 

égéstermékeke (NOx, HCl) felszabadulása. 
4,4E-8 

E_KT_1.1.1. 

A tartánykocsi anyaghiba miatti katasztrofális felhasadása, 

így 60 t elektrolit kerül pillanatszerűen a 360 m2-es 
kármentőbe, majd onnan a szloptartály irányába  

Közvetlen gyújtás esetén tócsatűz és BLEVE kialakulása. 

Késletetett gyújtás miatt gőzköd robbanás (VCE) 
kialakulása. 

közvetlen 
gyújtás:1E-9 

késleltetett gyújtás: 

1E-7  

E_KT_1.1.2. 

A tartánykocsi anyaghiba miatti katasztrofális felhasadása, így 60 t 

elektrolit kerül 10 perc alatt a 360 m2-es kármentőbe, majd onnan 

a szloptartály irányába 

Késleltetett gyújtás esetén VCE és késői tócsatűz kialakulása. 

késleltetett gyújtás: 

5,3E-9 

E_KT_1.2.1 

A flexibilis cső szakadása következtében elektrolit kerül ki 

lefejtéskor 10 mm-en hidrosztatikai nyomással min. 8 percig 
1 m magasról a kármentőbe, majd onnan a szloptartály 

irányába 

közvetlen gyújtás: 

3,8E-5 
késletetett gyújtás: 

3,7E-3 

E_KT_1.2.2 

A flexibilis cső szakadása következtében elektrolit kerül ki 
lefejtéskor 50 mm-en hidrosztatikai nyomással min. 8 percig 

1 m magasról a kármentőbe, majd onnan a szloptartály 

irányába 

közvetlen gyújtás: 
3,8E-6 

késletetett gyújtás: 

3,7E-4 
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6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való 

veszélyeztetés értékelése 

6.1 Következményelemzés 

6.1.1 E21_104_F szcenárió következményelemzése 

Az Elektróda épület Katód anyagtároló helyiségében raktártűz esetén a kialakuló 

izokoncentrációs görbék maximális kiterjedését az alábbi táblázat foglalja össze. 

8. sz. táblázat 

 

A futtatások programszámítási eredményeit a 12. sz. melléklethez csatoltuk. 

6.1.2 E21_104_FE szcenárió következményelemzése 

Az Elektróda épület Katód anyagtároló helyiségében raktártűz esetén a forró füstgázokkal 

kijutó NCM izokoncentrációs görbék maximális kiterjedését az alábbi táblázat foglalja össze. 

9. sz. táblázat 

 

A futtatások programszámítási eredményeit a 12. sz. melléklethez csatoltuk. 

6.1.3 E_KT szcenárió következményelemzése 

Az elektrolit töltés-lefejtésen álló 30 m3-es közúti tartány katasztrofális törést szenved, 

amelynek következtében a maximálisan 60 tonna elektrolit juthat a környezetbe. 

Közvetlen gyújtás esetén tócsatűz és BLEVE alakulhat ki, késleltetett gyújtás esetén az anyag 

szétterül és párolog. 30 perc elméleti időtartam alatt elpárologni képes oldószer gőz késleltetett 

gyújtóforrás hatására meggyullad, és gőzköd robbanás (VCE) következik be.  

A kikerült anyagmennyiség közvetlen gyújtás esetén tócsatűzben elég. A kialakuló hősugárzási 

zónák az alábbiak. 

 

Hősugárzás Hatás Zóna mérete [m] 

35 kW/m2 
30 s kitettség esetén 99%-os a halálozási valószínűség. 30 s 

alatt a ruházat meggyullad. Acélszerkezetek deformálódnak 
12 

10 kW/m2 30 s kitettség esetén másodfokú égési sérülések várhatóak 24 

8 kW/m2 a SKET elfogadhatósági kritériuma 27 

 

Az elemzés alapján megállapítható, hogy egy órányi párolgás után sem alakul ki az alsó 

robbanási határértéket meghaladó koncentráció, így VCE kialakulása nem valószínű. 

Halálozás várható valószínűsége a 

kitettség függvényében 

Koncentráció [mg/m
3
] 

Max. kiterjedés [m] 
HF 

probit 1% 215 189,29 

probit 10% 360 164,3 

probit 100% 720 126,9 

Halálozás várható valószínűsége a 

kitettség függvényében 

Koncentráció [mg/m
3
] 

Max. kiterjedés [m] 
NCM 

probit 1% 18 951,34 

probit 10% 41 527,49 

probit 100% 675 74,54 
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Mérnöki megfontolás és a pesszimista szemléletmód alapján a fél óra alatt elpárolgott 

anyagmennyiség robbanását etanol segítségével modelleztük, amely egy jóval reaktívabb 

anyag, így az esemény során kialakuló túlnyomási zónát messze felülbecsülik az elektrolit 

késletetett gyújtása esetén esetlegesen kialakuló esemény következményeit. 

 

Az etanol segítségével modellezett késleltetett gyújtás következményének analízise alapján a 

tócsából történő párolgás következtében kialakuló robbanási zónákra az alábbi 

megállapításokat tehetjük (a programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk): 

 

10. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1 × 105 1 
A zónán belül tartózkodók esetén: tüdő beszakadása, belső 

szervek károsodása, halálozás 
21,50 

2,1 × 104 0,21 Belső és külső dominóhatás szempontjából mértékadó 54,89 

1,0 × 104 0,10 
Üvegkárokat okozó túlnyomási érték, szilánkok okozta 

sérülés. 
89,12 

 

6.1.4 W64_F szcenárió következményelemzése 

A W64 veszélyes anyag tárolóban keletkezett raktártűz esetén a kialakuló izokoncentrációs 

görbék maximális kiterjedését az alábbi táblázat foglalja össze. 

11. sz. táblázat 

Halálozás várható 

valószínűsége a 

kitettség függvényében 

Koncentráció 

[mg/m
3
] 

Max. 

kiterjedés [m] 

Koncentráció 

[mg/m
3
] 

Max. 

kiterjedés 

[m] NO2 HCl 

probit 1% 125 470,15 1687 nem alakul ki 

probit 10% 166 379,37 2242 nem alakul ki 

probit 100% 541 161,01 7329 nem alakul ki 

 

6.2 Dominóhatás vizsgálata 

6.2.1 Belső dominóhatás 

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

nyomáshullámra és repeszhatásra vonatkozóan szükséges elvégezni. Az elemzés keretében 

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

vizsgált üzemben, vagy annak környezetében súlyos baleset kialakulásához vezethet. 

Dominóhatást kiváltani képes események: 

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

kW/m2-es értéket vesszük. A telephelyen nem került azonosításra ilyen esemény, így a 

továbbiakban nem vesszük figyelembe ezen dominóhatást. 

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

os értéket vesszük. Az elektrolitot szállító tartányjármű anyagvesztése esetén a késői 

gyulladás hatására VCE alakulhat ki, azonban ennek pesszimista elemzése alapján a 0,21 

bar-os túlnyomási hullám maximális kiterjedése 54,8 méter, amely nem érinti a többi 

veszélyes létesítményt, így belső dominóhatásként a továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

• Repeszhatás: A robbanással megvalósuló baleseti események során keletkezhetnek 

repeszdarabok, amely a közelben lévő berendezések sérülését okozhatják. A tartányjármú 

anyagvesztése esetén a késleltetett gyulladás esetén VCE alakulhat ki, azonban ennek 
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pesszimista elemzése alapján a 0,21 bar-os túlnyomási hullám maximális kiterjedése 54,8 

méter, amely nem érinti a többi veszélyes létesítményt, így belső dominóhatásként a 

továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

6.2.2 Külső dominóhatás 

• Repülőgép becsapódás: A telephely közvetlen környezetében repülőtér nem található. H. 

P. Berg „Risk Assessment of aircraft crash onto a nuclear power plant” tanulmánya szerint 

annak a valószínűsége, hogy repülőgép egy ipari objektumra zuhanjon, 10-8-10-9/év, így 

ezzel a továbbiakban nem számolunk. (Forrás: http://gnedenko-

forum.org/Journal/2011/012011/RTA_1_2011-06.pdf) 

• Földrengés: A szeizmológiai veszélyeztetettséget a vízszintes talajgyorsulás maximális 

értékével szokás definiálni. A BM OKF által rendelkezésünkre bocsátott szeizmikus 

zónatérkép alapján megállapítható, hogy a telephely a 2. zóna határában található, így a 

földrengések következményeit a Biztonsági jelentésben nem kell bemutatni. 

 

 
Magyarország szeizmikus zónatérképe 

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

követelményeknek megfelelően tervezett, kivitelezett és időszakosan felülvizsgált 

villámvédelmi felfogó hálózat biztosítja. 

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

a várható súlyos baleseti szcenáriók tulajdonságai alapján bármilyen szélsőséges időjárási 

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

okozhat súlyos ipari balesetet. 

• Áradás: A telephely mintegy 4 km-re fekszik a Dunától, így a terület közepesen árvíz 

veszélyeztetett területen található. Iváncsa önkormányzata rendelkezik árvízvédelmi 

szempontból a megfelelő dokumentumokkal, tervekkel. Az üzemeltető árvízveszély esetén 

gondoskodik a veszélyes anyagok elszállításáról, illetve biztonságba helyezéséről. 

http://gnedenko-forum.org/Journal/2011/012011/RTA_1_2011-06.pdf
http://gnedenko-forum.org/Journal/2011/012011/RTA_1_2011-06.pdf
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Magyarország árterei és védvonalai 

 

• Talajsüllyedés: A telephely esetében nem jellemző, nem vesszük a továbbiakban 

figyelembe. 

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

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

nem vesszük a továbbiakban figyelembe. 

6.3 Kockázatelemzés 

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

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

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

BM OKF véleményt a 15. sz. melléklethez csatoltuk. 

6.3.1 Összesített egyéni halálozási kockázat 

Az összes szcenárió összesített izokockázati térképét az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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A szcenáriók egyéni összesített izokockázati térképe 

 

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

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

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

esemény/év értéket. 

 

Az elemzés alapján megállapítjuk, hogy az SK On Hungary Kft. telephelyén kialakuló 10-

6 esemény/év kockázati zóna lakóterületet nem érint, így a telephely tevékenységére 

vonatkozó összesített egyéni halálozási kockázat feltétel nélkül elfogadható. 

6.3.2 Társadalmi kockázat meghatározása 

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

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

számban időszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban, 

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

segítségével jelenítjük meg. 

 

Lakosság 

A telephely 1,5 km-es körzetében a lakosság elhelyezkedését a GEOX Kft. lakossági 

adatszolgáltatása alapján helyeztük el a kockázati térben.  

 

Szomszédos vállalatok 

Az egyéni összesített halálozási görbék a szomszédos cégek területét nem érintik, így azokat 

nem kell figyelembe venni. 

 

Telephelyen belül tevékenykedő külsős vállalkozások 

A telephelyen jelen lévő külsős munkavállalókról az üzem létesítésének jelenlegi fázisában 

nincs információ, így ezen elemzés keretében nem feltételezzük külsős munkavállalók 

jelenlétét. 
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Közlekedési utak 

A telephelyen kialakuló kockázati görbék nem érintenek közlekedési útvonalat, így azt a 

továbbiakban van vesszük figyelembe. 

 

Az SK On Kft. iváncsai telephelyére vonatkozó társadalmi kockázatot az alábbi ábra mutatja 

be. 

 

 
A szcenáriók F-N görbéje 

 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján az SK On Hungary Kft. telephelyén 

esetlegesen kialakuló súlyos baleseti eseménysorok okozta társadalmi kockázat nem 

jeleníthető meg, így az feltételek nélkül elfogadható. 

6.3.3 A veszélyeztetettségi zónákra tett javaslat a sérülés egyéni kockázati görbéi 

alapján 

Az SK On Kft. környezetében kialakuló sérülés összesített egyéni kockázati görbéit az alábbi 

ábrán szemléltetjük. 
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 Veszélyességi övezetre tett javaslat 

 

A belső zónát, ahol a sérülés súlyos balesetből adódó lehetősége 10-5/év gyakoriságot eléri, 

sárga színnel jelöltük. A középső zónát, ahol a sérülés súlyos balesetből adódó lehetősége 10- 

6/év gyakoriságot eléri, zöld színnel jelöljük. Narancssárga színnel jelöltük a külső 3×10-7 

zónát. A fejlesztések engedélyezhetőségét és térbeli megvalósíthatóságát ezen görbék alapján 

a 219/2011. (X. 20.) Korm. rend. 7. melléklet 2. pontja határozza meg.  

6.4 A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége 

Az alábbi fejezetben a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.7. pontja alapján 

előírtak szerint, a környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés 

elfogadhatóságát vizsgáljuk. 

 

A telephelyen több létesítményben fordulnak elő környezetre veszélyes anyagok. 

12. sz. táblázat 

Üzemrész kódja Üzemrész/funkció megnevezése 

U57_102 NaOCl tárolás és felhasználás 

W63 Veszélyes hulladék tároló 

TWW  Technológiai szennyvíz tároló tartályok 

E21 Alapanyag tárolás 

 

A vízkezelő épületben egyszerre max. 2 darab 1 m3-es IBC-ben tárolnak 9%-os NaOCl-ot 

épületen belül. Az épületben padlóösszefolyó lesz kialakítva, így az esetlegesen elfolyó anyag 
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nem tud a környezetbe jutni. Mindezek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tárolt NaOCl 

általi környezetszennyezés valószínűsége elhanyagolhatóan kicsi. 

 

A telephelyen, a veszélyes hulladék tárolóban átlagosan 80 t veszélyes hulladék van tárolva. 

A folyékony anyagok IBCk-ben, a szilárd anyagok pedig big-bag zsákokban kerülnek 

betárolásra. Az épületben összesen 9 darab különálló tárolóhelyiség található. Az épületben a 

tárolóhelyiségekkel merőlegesen egy padlóösszefolyó csatorna (zsomp) húzódik, amely a 

TWW1 tartályba van bekötve. 

 

A veszélyes hulladékokról az alábbi megállapításokat tehetjük: 

• a folyékony hulladékok edényzetből való kiszabadulása esetén a talaj és a felszín alatti vizek 

szennyezése, károsodása az épület kialakítása és a tárolás módja miatt elvi alapon kizárható, 

• a szilárd hulladékok kiszóródása esetén a kijutó anyag összegyűjtéséről és a 

hulladéktárolóba történő biztonságos elhelyezéséről a kezelő személyzet azonnal 

gondoskodik. 

A fentiek alapján a veszélyes hulladékkal való elszennyeződést elvi alapon kizárjuk. 

 

A technológiai vizek tárolására három darab kültéri, földfeletti álló tartályt használnak. Ezen 

tartályokba folyik be a gyártó és tároló épületek padlócsatornáiban összegyűjtött szennyezett 

folyadék, illetve a technológiában keletkező szennyezett vizek (pl. mosóvizek).  

A két darab 153 m3-es és egy darab 246 m3-es tartály tartalmát folyamatosan szállítják el 

közúton ártalmatlanításra – a későbbiek során a jelenlegi tervek alapján szennyvízkezelő mű 

fog épülni a telephely mellett –. A tartályok kármentőben állnak, így azok esetleges sérülése, 

szivárgása esetén a szennyezett technológiai víz környezetbe jutása kizárható. 

A közúti szállítás során a töltés alatt álló jármű szintén beton kármentőben (süllyesztett terület) 

áll, így elcsöpögés, folyás vagy egyéb hiba esetén sem juthat a folyadék a környezeti elemekbe. 

 

Megjegyzendő, hogy a telephelyen környezetre veszélyes gázolaj tárolása is történik egy 4 m3-

es tartályban, amely a közműellátó épületen belül egy önálló helyiségben, kármentőben 

található. Mindezek alapján a gázolaj környezetbe való kijutása elvi alapon kizárható. 

 

Az Elektróda épületben található anód és katód alapanyag raktárban szilárd környezetre 

veszélyes anyag (alumínium és réz fólia) tárolása is történik, azonban ezek környezetbe való 

kiszóródásának, a környezeti elemek szennyezésének valószínűsége elhanyagolhatóan kicsi, 

mivel a csomagolás megbontása és az anyaggal való manipuláció csak az épületen belül 

történik. 

 

A környezetre veszélyes tulajdonsággal rendelkező anyagok kezelése során folyamatosan 

rendelkezésre fognak állni az esetlegesen kikerülő (elfolyó vagy kiszóródó) anyagok 

felitatására, összegyűjtésére alkalmas eszközök és anyagok, továbbá az anyagokat kezelő 

személyzet rendszeres képzésben fog részt venni az eszközök használatára és a végrehajtandó 

feladatokra vonatkozóan annak érdekében, hogy a környezeti károk hatékonyan megelőzhetőek 

és csökkenthetőek legyenek. 

 

A telephelyen 7 pontból álló monitoring kút hálózat került kialakításra az esetleges szennyező 

anyagok kijutásának korai jelzésére. A kutakból 3 havonta vesznek mintát és elemzik azokat, 

így az esetleges szennyezések korai észlelésére és kárcsökkentő intézkedések megtételére is 

lehetőség van. 

 

A telephelyen esetlegesen túlnyúló szennyező hatások csak az azonnali intézkedések 

elmulasztása esetén, de akkor is hosszabb időtávban várható (mivel a földtani közegben a 
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szennyezés terjedése lelassul). Természeti környezetet veszélyeztető szennyezés tehát csak úgy 

történhet, hogy egyszerre történik súlyos ipari baleset és emberi mulasztás (a védelmi 

intézkedések végre nem hajtása). A fentiek alapján tehát biztosítottak azok a technológiai 

feltételek, amelyek „garantálják a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó 

mennyiségének korlátozását.”  

 

Az üzemeltető minden természeti környezetet érintő balesetei eseményt köteles az illetékes 

hatóságok felé bejelenteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a szennyeződést először 

lokalizálja, majd felszámolja.  

 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.7 c) bekezdése szerinti kárelhárításhoz 

szükséges anyagi-technikai és személyi feltételek az SK On Kft.-nél rendelkezésre fognak állni. 

A Belső védelmi terv vonatkozó fejezeteiben a kárelhárításhoz szükséges anyagi-technikai 

eszközök részletezésre fognak kerülni.  

 

A fentiek értelmében megállapítható, hogy az SK On Kft. telephelye megfelel a 219/2011. 

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

6.5 Korábbi üzemzavarok és súlyos baleseti események 

Az SKOH Kft. tárgyi telephelyén üzemzavar vagy súlyos baleseti esemény még nem 

következett be, így a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1.6.5 fejezetében előírt 

intézkedéseket az Üzemeltetőnek nem volt szükséges bevezetnie.  
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7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezés eszközrendszerének bemutatása 

7.1 A veszélyhelyzeti vezetés létesítményei 

A telephelyen elsődleges vezetési pontként a főporta (B74) épület emelti 223-as tárgyalója 

került kijelölésre, mivel itt található a beavatkozási központ és a térfigyelő kamerák képei ide 

futnak be, továbbá ezen épület a veszélyes létesítmények mindegyikétől kellő távolságra 

helyezkedik el. 

A helyiségben rendelkezésre áll a veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges informatikai rendszer, 

a telephely térképe, valamint a döntéstámogatáshoz szükséges egyéb eszközök (pl. nyomtató, 

telefon, telephelyen tartózkodók listája stb.) 

 

I. fokú veszélyhelyzet akkor keletkezik, ha a kialakuló vagy várhatóan kialakuló veszélyhelyzet 

nem terjed túl a kialakulás helyénél, a veszélyhelyzet nem jár közvetlen életveszéllyel.  

 

II. fokú veszélyhelyzetet akkor alakul ki, ha a kialakult veszélyhelyzet hatásai vagy lehetséges 

hatásai a kialakulás helyén túl terjedhetnek vagy túl terjedtek.  

 

A nemkívánatos esemény kezelésének irányítását a tárgyi telephelyen a jelenlévő legmagasabb 

beosztású mentésvezetésre jogosult személy végzi. 

7.2 A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere 

A telephely területén veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseményt észlelő 

dolgozó a káreseményt minden esetben haladéktalanul köteles jelenteni a biztonsági 

szolgálatnak és a műszakvezetőnek. Az üzemben a vezetői állomány munkaidőben EDR rádió, 

telefonok, valamint mobiltelefonok használatával kap értesítést az esetleges veszélyhelyzetről, 

munkaidőn kívül mobiltelefonon. 

7.3 Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere 

Veszélyhelyzet esetén az észlelő a környezetében tartózkodó munkavállalókat élő szóval, 

telefonon, a tűzjelző rendszer segítségével vagy az üzemi hangosbeszélő rendszeren riasztja. 

7.4 A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei 

Súlyos baleseti esemény során a külső kommunikáció EDR rádión, a belső kommunikáció 

mobiltelefonon történik. 

7.5 Távérzékelő rendszerek 

A telephelyen található távérzékelő rendszerek a 3.6.12. alfejezetben kerültek bemutatásra. 

7.6 A helyzetértékelést és döntés-előkészítést támogató informatikai rendszerek 

Veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzeti vezetési ponton lévő számítógépen keresztül elérhető 

a vállalaton belüli információs hálózat (pl. biztonsági adatlapok gyűjteménye, nyilvántartás 

stb.), valamint a bevont illetékes hatóságok információs rendszerei. Ezen felül rendelkezésre 

áll a telephelyen tűzjelző rendszer, gázdetektorok és kamerás megfigyelő rendszer, amelyek 

adatai segítséget nyújthatnak a szükséges döntések meghozatalában.  

7.7 A belső beavatkozó szervek egyéni védőeszközei 

A társaság minden dolgozója számára biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket, amelyet kockázatelemzés alapján határoz 

meg. 
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Általánosan megállapítható, hogy a munkavédelmi előírásoknak megfelelő, az adott feladatok 

biztonságos elvégzéséhez szükséges védőeszközök a munkavállalók részére kiosztásra 

kerülnek.  

 

A súlyos baleset esetén szükséges kárcsökkentő intézkedések megtételéhez szükséges 

védőeszközöket, úgy, mint egyéni légzésvédő eszközök, vegyszerálló ruházat és lábbeli, 

védőszemüveg és védőkesztyű a beavatkozó állomány részére megfelelő számban és méretben 

fogja biztosítani a vállalat. 

7.8 A belső beavatkozó szervek rendszeresített szaktechnikai eszközei 

A tűzvédelmi előírásoknak megfelelő számú, oltóanyagú és méretű tűzoltó készülékek kerültek 

kihelyezésre. A telephelyen rendelkezésre állnak tűzcsapok és az azok ellátásához méretezett 

tüzivíz rendszer. 

 

Ezen túlmenően a veszélyes anyagok körbehatárolásához, felitatásához szükséges eszközök 

(felitató lapok és kígyó, adszorber anyagok, lapát, seprű, csatornaszem védő stb.) minden olyan 

épületben, épületrészben rendelkezésre fognak állni, ahol fennáll a veszélyes anyagok 

kijutásának veszélye (pl. raktárak). 

7.9 A védekezésbe bevonható külső erők és eszközök 

A hivatásos beavatkozó szervek jogszabály és belső utasításaik alapján rendelkezésükre álló 

szaktechnikai eszközei. Az elsődleges beavatkozó a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság (Dunaújváros HTP). 

 

 


