
Mi a teendő
súlyos ipari

baleset esetén?

GÖNYÜ KÖZSÉG
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,

- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

Készült:

Gönyü község Polgármesteri Hivatala,
és

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
megbízásából



TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a 
súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak 
elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni  védekezésről  szóló  katasztrófavédelmi  törvény  a  súlyos  ipari  balesetek  megelőzését  és  a 
balesetek  káros  következményeinek  csökkentését  célzó  intézkedéseket  vezetett  be  hazánkban.  A 
törvény  a  KATASZTRÓFAVÉDELEM  feladatává  tette  a  súlyos  balesetek  elleni  védekezéshez 
kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi  törvény az  ipari  üzemek  vezetői  kötelességévé  teszi  az  üzemben  jelenlevő 
veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  kockázatok  felmérését,  a  reálisan  feltételezhető  súlyos  balesetek 
bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében 
a  szükséges  üzemi  megelőző  intézkedések  megtételét.  Ezen  információt  a  veszélyes  üzem 
BIZTONSÁGI  JELENTÉSE tartalmazza.  A veszélyes  üzem biztonsági  jelentése  NYILVÁNOS,  a 
helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a 
súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Egy  bekövetkező  váratlan  esemény  kezelésére  a  település  polgármestere  –  a  hivatásos 
katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít,  amely 
meghatározza  a  lakosság,  az  anyagi  javak  és  a  környezet  védelmével  kapcsolatos  feladatokat,  a 
végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.
Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel 
együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a 
felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul 
írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  baleset  esetén  gépi  vagy  kézi  SZIRÉNA  hangja,  illetve 
hangosbemondó berendezés riasztja a lakosságot.  A lakosság riasztásáért  a település polgármestere 
vagy az általa megbízott személy a felelős.
Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha a veszélyeztetett területen belül az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza 

(ha  csak  a  hatóságtól  erre  vonatkozóan hangosbemondón  keresztül,  vagy más  módon  ettől 
eltérő utasítást nem kap)



HA OTTHONÁBAN TARTÓZKODIK, A KÖVETKEZŐK SZERINT CSELEKEDJEN !

MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK



A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

Jelentése: VESZÉLY!
120 másodpercig tartó, váltakozó

hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a
közvetlen veszélyt.

Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket
és menedéket kell keresni.

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces 
szünettel

Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!
2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes

hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti
30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély

elmúltát.

A sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról. A veszély elleni védekezés módjára, a 
betartandó  viselkedési  szabályokra  vonatkozó részletes  információkat,  a  helyben  fogható 
rádió(k)ból  televízióból,  és  a  mobil  hangosító  berendezéséken  keresztül   kaphat,  illetve a 
TOVÁBBI  INFORMÁCIÓ,  HOZZÁFÉRHETŐSÉG című  fejezetben  megjelölt  szervezetektől 
szerezhető be.

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ

ÜZEMEKRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL
A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI



E.ON Erőművek KFT
1051, Budapest, Roosevelt tér 7-8

Gönyüi Kombinált Ciklusú Erőműve
Gönyü, Kossuth utca 2/a

Helyi vezető:
Katona Zoltán 

ügyvezető igazgató

+36-1/327-5512, +36/30/4151-705
A külső tájékoztatásért felelős:

Katona Zoltán 
ügyvezető igazgató

+36-1/327-5512, +36/30/4151-705
illetve az általa megbízott személy.

A  18/2006.  (I.  26.)  Kormány  rendelet  alapján  felső 
küszöbértéket elérő veszélyes üzem.

VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

A kombinált ciklusú erőmű földgáz tüzelés segítségével a Duna vizéből gőzt fejleszt, ami turbinát 
hajt  meg,  így  elektromos  áramot  állítanak  elő.  A  gázellátás  folyamatosan  földgázvezetéken 
történik. A földgáz ellátás akadályoztatása esetén az erőmű átáll a tárolt gázolajjal való tüzelésre. 
Az üzem területén tartályokban nagy mennyiségű gázolajat tárolnak, vasúti, közúti és vízi szállító 
eszközökbe  átfejtenek,  illetve  szállítanak.  A  tárolt  anyagok  a  szabadba  kijutva,  valamint  egy 
esetleges meggyulladásuk során keletkező égéstermékek az emberre és a természeti környezetre 
károsak  lehetnek.  Az  üzemben  a  tárolási,  átfejtési,  szállítási  folyamatok zárt  technológiai 
rendszerben  történnek,  sokoldalú  biztonsági  rendszabályok  mellett,  ezért  itt  a  balesetek 
bekövetkezésének  valószínűsége  csekély,  illetve  a  beépített  berendezések,  és  a  megfelelő 
technológiai  utasítások  alkalmazásával  megelőzhető,  kezelhető. Az  üzem  tevékenységében  a 
veszélyes  anyagok  kezelése  során  a  rendkívül  szigorú  biztonsági  előírások  ellenére  a 
legveszélyesebb tevékenység a tárolás, szállítás, és az átfejtés.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ

ÜZEMEKRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL 

Haláleset,  súlyos  sérülések,  mérgezések  –  baleset  következtében  –  elsősorban  a  létesítményen  belül 
fordulhatnak elő. A felsorolt anyagok tökéletlen égésekor keletkező mérgező égési termékek kedvezőtlen 
időjárási viszonyok (leszálló légáramlás), illetve az uralkodó É-ÉNy-tól eltérő (pl. D-DK-i) szélirány esetén 
nagyobb távolságban is enyhe mérgezési veszélyt jelenthet.
A  biztonsági  jelentésekben  kidolgozott  elvek  alapján  a  tárolt  anyagok  robbanása,  illetve  égése  közben 
keletkezett másodlagos veszélyeztető hatásokkal lehet számolni.

Egy bekövetkezett rendkívüli esemény, baleset elhárításban érintett felelős szervezetek, személyek:

- EON Erőművek KFT Gönyüi Kombinált ciklusú erőmű;
- Gönyű Község Polgármestere;
- Győr Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága;
- Gy-M-S Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Győr);
- Győri Polgári Védelmi Kirendeltség.

Katasztrófahelyzet  kialakulása esetén a megyében és a szomszédos megyében működő tűzoltóságok az 
üzem munkatársaival együttműködve, a Tűzoltási  és Műszaki Mentési Tervben meghatározottak szerint 
indulnak a helyszínre és kezdik meg a beavatkozást.

Az üzem és a tűzoltóság felkészült a jelentkező üzemzavarok, vészhelyzetek elhárítására!

Rendelkeznek  az  e  tevékenységhez  szükséges  felszereléssel  és  állománnyal.  A  veszélyelhárításban 
résztvevő szakemberek ismerik feladatukat, és rendszeresen gyakorolják a védekezést.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Az  E.ON  Gönyüi  Kombinált  Ciklusú  Erőmű  tevékenységével  kapcsolatos  veszélyes  anyagokat, 
rendszereket  és  berendezéseket  vizsgálva  megállapítható,  hogy  a  tárolási,  átfejtési,  feldolgozási 
technológiai láncban keletkezett meghibásodások, emberi mulasztások hatására bekövetkezett anyag 
elfolyások, kiáramlás stb. esetén szénhidrogén gőzök csak olyan mennyiségbe juthatnak a levegőbe, 
hogy a  hígulást  követően  a  telep  területén  kívül  veszélyes  koncentráció  nem alakul  ki.  Ellenben 
környezeti elemek súlyos sérülésével lehet számolni. Pl. élővíz, talajszennyezés kikötői átfejtésnél.

SZÉLSŐSÉGES események hatására (egyidejűleg bekövetkezett tűz- és robbanás) a turbina körül 
számított  500 méteren  belül  található  infrastrukturális  elemekben  kisebb  mértékű  károsodás 
következhet  be  (ablak,  ajtó  üvegek  törése),  illetve  az  égéstermékek  (CO2,  CO,  korom,  mint 
főkomponensek,  valamint SO2) olyan koncentrációban terjedhetnek a tartályparkon kívülre,  hogy a 
lakosság, valamint a szomszédos ipari  létesítmények telephelyein dolgozókat is veszélyeztetheti.  A 
biztonsági jelentésekben kidolgozott elvek alapján az alábbi, az Erőmű területén jelen lévő anyagok 
robbanása, illetve égése közben keletkezett másodlagos veszélyeztető hatásokkal lehet számolni:

Kereskedelmi név
CAS szám
Mennyiség
[tonna]
R mondat
Seveso osztály 

Propán-bután 
74-98-6
106-97-8
2,100
12
45-46-12
Nevesített
„Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gázok és a földgáz”

Tüzelőolaj (Gázolaj A / MSZ EN 590:2004)
68334-30-5
25350
10-40-65-66-50/53
Nevesített 
„Kőolaj termékek”

Ammónia 25%-os 
1336-21-6
1,1
34-50
9. (I) környezetre veszélyes anyagok és készítmények: R50: nagyon mérgező a vízi szervezetekre (beleértve az R50/53)

Hidrogén
1333-74-0
1



12
Nevesített „Hidrogén”

Oxigén
7782-44-7
0,25
8
Nevesített
„Cseppfolyós oxigén”

Földgáz 
74-82-8
20
12
Nevesített
„Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gázok és a földgáz”

Nytro Lyra X
Transzformátor olaj 

92,8
-
Nevesített „Kőolaj termékek”

Az E.ON Gönyüi Kombinált Ciklusú Erőmű telephelyén bekövetkező baleset következményei 
közvetlenül nem, csak közvetve veszélyeztetheti. 

A lakosság csak a robbanást észleli, és a keletkező lökéshullám hatására esetlegesen a néhány 
közelebb álló házban az ablaküvegek megrepedhetnek, tetőcserepek lehullhatnak, amelyek így kisebb 
sérüléseket okozhatnak az ott élő állampolgároknak. 

A telephelyen bekövetkező, több tartályt érintő tűz esetén, nem kizárható módon a keletkező 
égéstermékek (CO2, CO, korom, mint főkomponensek, valamint SO2) szélcsend és leszálló légmozgás 
esetén – esetlegesen – olyan koncentrációban terjedhetnek a tartályparkon kívülre, hogy a lakosság, 
valamint a szomszédos ipari létesítmények telephelyein dolgozókat is veszélyeztetheti. A tökéletlen 
égés során keletkező, a fentiekben felsorolt gázok esetlegesen enyhébb fokú mérgezést, légúti 
panaszokat okozhatnak, főleg a gyermekek illetve az idősebb beteg felnőtteknél.

 Amennyiben a térségben uralkodó széliránynak megfelelően alakul a légmozgás, akkor a fenti 
veszélyeztető tényezők lakott területet nem érintenek.

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI



A település  lakosságát  veszélyeztető  rendkívüli  esemény,  baleset  esetén  az  üzemektől  kapott 
tájékoztatást  követően  a  Polgármester  (vagy a  helyettesítésére  jogosult  személy)  vezetésével,  a 
Győr  Székhelyű  Polgári  Védelmi  Kirendeltség,  a  városi  Rendőrkapitányság  és  a  Polgármesteri 
Hivatal  kijelölt  munkatársai  közreműködésével  a  település  KÜLSŐ  VÉDELMI  TERVÉBEN 
meghatározottaknak  megfelelően  megkezdi  a  lakosság  életének  védelmével  kapcsolatos 
tevékenységet.

A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, ELHELYEZÉS:
A kialakult  veszélyhelyzet  felszámolásának  elhúzódása  esetén,  ha  indokolttá  válik,  akkor  sor 

kerülhet,  az  elzárkóztatott  lakosok  kimenekítésének  elrendelésére.  Az  előzőekben  leírt  feladat 
végrehajtása esetén,  a veszélyeztetett  területen élő, és eddig elzárkóztatott  lakosok a  Széchenyi 
István  Általános  Iskola  (Gönyű,  Kossuth  Lajos  u.  65.)  épületében kialakított  ideiglenes 
befogadási helyre kerülnek elszállításra, illetve elhelyezésre.

Az erőmű által érintett terület Gönyű község, Rákóczi Ferenc utca és a Kossuth Lajos utca Petőfi 
Sándor utcáig terjedő szakasza. A veszélyeztetett területen élő, és az elzárkóztatás után esetlegesen 
kimenekítendő lakosság létszáma, a napszaktól függően változó, maximális tervezési létszám: 118 
fő.

A  veszélyzónába  lakó  fekvőbetegek  elszállítását  az  Országos  Mentőszolgálat  Győri 
Mentőállomása hajtja végre, az illetékes háziorvostól kapott tájékoztatás, illetve a  Győr-Moson-
Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve  Tisztifőorvosának 
utasítása alapján.

AZ ELZÁRKÓZÁS:
A telephelyen esetlegesen bekövetkező, több tartályt  érintő tűz esetén, nem kizárható módon a 

keletkező  égéstermékek  (CO2,  CO,  korom,  mint  főkomponensek,  valamint  SO2)  szélcsend  és 
leszálló  légmozgás  esetén  –  esetlegesen  –  olyan  koncentrációban  terjedhetnek  a  tartályparkon 
kívülre,  hogy a lakosság,  valamint a szomszédos ipari  létesítmények telephelyein dolgozókat  is 
veszélyeztetheti.  A  tökéletlen  égés  során  keletkező,  a  fentiekben  felsorolt  gázok  esetlegesen 



enyhébb fokú mérgezést, légúti panaszokat okozhatnak, főleg a gyermekek illetve az idősebb beteg 
felnőtteknél.  (Amennyiben  a  térségben  uralkodó széliránynak  megfelelően  alakul  a  légmozgás, 
akkor a fenti veszélyeztető tényezők lakott területet nem érintenek.)

Ha az elégtelen égés során az égéstermékek mennyisége, és térfogat százaléka, a szélcsend és a 
leszálló  légmozgás  miatt  a  telephelyen  kívül  valószínűsíthetően  az  egészségre  veszélyes  szint 
közelébe,  vagy azt  meghaladóan  emelkedik,  abban  az  esetben,  a  veszélyzónában  élő  lakosság 
részére elzárkózást kell javasolni, elrendelni.

A  szabad  területen  tartózkodók  elzárkóztatási  lehetőségeinek  megállapítása:  a  település 
középületei  kerülnek  ilyenkor  kijelölésre,  elzárkózásra  történő  előkészítésük  a  települési  ellátó 
szervezet feladata.

Az elzárkózás elrendelésével, illetve a végrehajtandó feladatokról szóló információk a veszélyt 
jelző szirénajel leadását követően az országos és a helyi (MTV, Kossuth Rádió, Kék Duna Rádió) 
médiák útján, illetve mobil hangosbemondó készülékek útján kerülnek ismertetésre.

AZ  ELZÁRKÓZÁS  IDEJE  ALATT  A  FELSOROLT  ADÓK  FOLYAMATOS 
TÁJÉKOZTATÁST BIZTOSÍTANAK.

A lakosság elzárkóztatását lakáson ként legalább egy hermetizált helyiség kialakításával tervezzük 
megvalósítani.
A  hermetizált  helyiségeket  a  lakosság  alakítaná  ki,  előzetesen  készített  tájékoztatók  alapján  a 
veszélyhelyzet előrejelzése után.
Az  elzárkózott  lakosság  kimenekítése  az  előzőekben  tárgyalt  eljárás  szerint  történik,  de 
feltételezve, hogy a levegőben szennyezőanyagok vannak jelen, csak menekülőeszközök kiosztását 
követően kerülhet végrehajtásra.
A menekülőeszközöket a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosítja.
A hermetizált helyiség kialakításának fontosabb szempontjai:
- a  helyiség  lehetőleg  az  épület  védettebb  oldalán  (nem  utcára  néző),  annak  magasabb 

szintjén legyen
- minél kevesebb és kisebb nyílászáró legyen benne, de célszerű, hogy természetes fényt is 

kapjon
- az  ablakokat  vastagabb  fólia  és  széles  ragasztócsík  segítségével  hermetikusan  le  kell 

ragasztani, az esetleges légkondicionáló berendezés szellőzőnyílásaival együtt
- az  ajtó  belső  oldalára  szintén  fóliafüggönyt  kell  ragasztani,  az  ajtó  alatti  rést  nedves 

ruhákkal el kell tömíteni
- a helyiségben el kell helyezni a bent tartózkodók számára 1 napra elegendő élelmiszert, 

ivóvizet,  meleg  ruházatot,  nélkülözhetetlen  gyógyszereket,  zseblámpákat, 
televíziókészüléket és egy teleppel működő rádiókészüléket

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 
Honlap: www.katasztrofavedelem.hu



GYMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
9021 Győr, Munkácsy u 4.                  
Tel.: +36/96/529-530;    Fax.:+36/96/
Honlap: www.gyor.katasztrofavedelem.hu

Győri Polgári Védelmi Kirendeltség, 
9021 Győr, Városház tér 1. 
Tel.: +36/96/442-824; +36/96/500-281.  Fax.:+36/96/500-283

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal; Tel: +36/1/336-7300 
E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu
Honlap: www.mkeh.gov.hu

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107 
TŰZOLTÓSÁG: 105 
MENTŐK: 104


