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HATÁROZAT

Az E.ON Eromuvek Termelo és Üzemelteto Kft., (székhelye: 1024 Budapest, Buday László utca 6.,
a továbbiakban: üzemelteto) kérelmére a gönyüi telephelyére (9071 Gönyü, Kossuth utca 2/A.
1173, 74, 75, 87, 88, 89 hrsz.), mint felso küszöbértéku veszélyes ipari üzemre vonatkozó
biztonsági jelentést megvizsgáltam és az eromu használatba vételéhez, továbbá a telephelyen
veszélyes tevékenység végzéséhez

a katasztrófavédelmi engedélyt megadom.

1. Az indokolásában felsorolt hiányosságokat, hibákat a biztonsági jelentés kiegészítésévei
szüntesse meg.

2. A biztonsági jelentés kiegészítésétol fiiggoen a szükséges mértékben dolgozza át a belso
védelmi tervet, a sérülés és halálozás kockázatára vonatkozó számításokat, azok eredményei
alapján tegyen újjavaslatot a veszélyességi övezet kijelölésére.

3. Folyamatosan muködtessen olyan biztonsági irányítási rendszert, amely biztosítja a súlyos
balesetek megelozését, hatásainak csökkentését.

A fentiek szerint kiegészített egységes szerkezetu biztonsági jelentés hatóságomhoz történo
benyújtásának teljesítési határideje: 2011. április 30.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint szakhatóság, állásfoglalásában a biztonsági
jelentés elfogadásához kikötésekkel hozzájáruit.

A határozat ellen a közléstol számított 10 munkanapon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi
Foigazgatóságnál benyújtandó, de a belügyminiszterhez címzett fellebbezést lehet benyújtani, amelyet
5000,-Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni.

Eljárási költség megtérítésérol nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Indokolás

1. Üzemelteto 2010. október 26-án kérelmet terjesztett elo a biztonsági jelentés elbírálására és
katasztrófavédelmi engedély kiadására. Hatóságom a dokumentációt a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrol
szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésrol szóló 18/2006. (1.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R)
rendelkezései alapján szakhatósági állásfoglalás céljából a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal Súlyosbaleset-megelozési Foosztály (a továbbiakban: szakhatóság) részére megküldte.
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n. A szakhatósága Kat. 30. § (1) bekezdésében,valaminta R-ben meghatározottfeladatkörében
eljárvaa biztonságijelentésvizsgálatasoránaz alábbi hibákat, illetoleghiányosságokat tárta fel:

,,1. Az Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság Iparbiztonsági Foosztályának vezetoje 2010.
október 27-én érkezett megkeresésében üzemelteto gönyui telephelyére (9071 Gönyu, Kossuth utca
2.1A), használatba vételi és veszélyes tevékenység megkezdési engedélyéhez szükséges
katasztrófavédelmi engedély megszerzésére benyújtott biztonsági jelentés elfogadásához kérte a
szakhatóság állásfoglalását.
2. Szakhatóság a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérol és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrol szóló 1999. LXXIV. törvény, valamint a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrol szóló 18/2006. (1. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R) 8. § (1) bekezdése rendelkezései alapján a megküldött MKEH-
SBMO/190-2/2010 [hiv. sz. 285-167/1/2010] számú dokumentáció, valamint a 2010.l1.23-i helyszíni
szemle (MKEH-SBMO/190-03/2010 sz. jkv.) alapján aRS. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában eloírt
felülvizsgálatát a szakhatóság elvégezte.

A felülvizsgálat során a biztonsági elemzésben ismertetett, a technológiára vonatkozó
veszélyazonosítás és a kockázatelemzés módszerének alkalmazásában, illetoleg az eredmények
megalapozottságának igazolásában a szakhatóság a következo hibákat, illetoleg hiányosságokat tárta
fel:

1. A biztonsági jelentés (továbbiakban BJ) a 7/B és a 7/BI eseménysorokat ,,10 perc alatti
folyamatos kiáramlás, a veszélyes anyag másodiagos tartályba kerül" illetve ,,10 perc alatti
folyamatos kiáramlás, veszélyes anyag védogyurün kívülre kerül" vizsgálatát üzemelteto

kiszuri a menn~iségi kockázatelemzés alól, annak ellenére, hogy a tartály katasztrofális
törésére 5 x 10' jév frekvencia értéket mutat be. Hiányzik a mennyiségi kockázatelemzésbol
történo kiszurés indoklása.

2. A BJ 268. oldalán a 7/Bl eseménysorra bemutatott frekvencia érték 1 xI0.7/év, annak ellenére,
hogy a 176. oldalon erre az eseményre 5 x 1O.7/évfrekvencia értéket adtak meg, és ezzel is
számolnak a közvetlen és a közvetett gyújtás események esetében.

3. A BJ 275. oldalán a környezeti kockázat számításaira bemutatott összefoglaló táblázatban a
7/Bl eseményre bemutatott 1 x 1O.7/évfrekvencia érték nem egyezik meg a 176. oldalon
ugyan erre az eseményre megadott 5 x 10.7/évértékkel

4. A BJ 275. oldalán a 7/Al, 7/Bl és a 7/Cl eseménysorok összegzett frekvencia értéke hibás,
nem 3,3 x 1O.3/év."

m. Az E.ON Eromuvek Termelo és Üzemelteto Kft. (9071 Gönyü, Kossuth utca 2/A. 1173, 74, 75,
87, 88, 89 hrsz.) veszélyes ipari üzemére vonatkozó biztonsági jelentés felülvizsgálata során a hatóság
által feltárt hibák és hiányosságok, melyeket pótolni és javítani szükséges:

1. A Belso Védelmi Terv (BVT) 4.3.1 "Egyéni védoeszközök" pontja nem tartalmazza az egyes
munka, és tevékenységi körökhöz rendszeresített egyéni védoeszközök számát és tárolásuk
helyét. (pl.: légzésvédok)

2. A BVT 4.3.3 "Egyéb szaktechnikai eszközök" pontjában lévo táblázat nem tartalmazza a
felsorolt eszközök mennyiségét és tárolásuk helyét.

3. A BVT 5.2" A vezetoállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere" pontjában
szereplo táblázat nem tartalmazza a veszélyhelyzet esetén értesítendo személyek adatait és
elérhetoségeit.

4. A BVT 5.3 pontja nem tartalmazza a külso szervekkel kapcsolatot tartó, a veszélyhelyzeti
értesítéssei és adatszolgáltatással kapcsolatos üzemi tevékenységet végzo személyek nevét,
beosztását és elérhetoségi adatait.
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Határozatom rendelkezo részében szereplo 1. és 2. számú kötelezésemet a szakhatóság
állásfoglalásában foglalt indokolása, illetve a Ill. pontban részletezettek alapján tettem.

IV. Az R. 2. számú melléklet 1.1. és 1.3. pontjának eloírásai értelmében a megelozéssel és a
védekezéssei kapcsolatban meghatározott követelményeknek arányosaknak kell lenniük a súlyos
balesetek kialakulásának kockázatával, az ehhez kapcsolódó biztonsági irányítási rendszert
üzemeltetonek be kell építenie a veszélyes ipari üzem általános vezetési rendszerébe, ezért
határozatom rendelkezo részében szereplo 3. szárnú kötelezést tettem.

v. A Kat., illetve a R. eloírásainak megfeleloen az üzemeltetot érinto felülvizsgálati és jelentési
kötelezettségek:

1. Üzemeltetoi bejelentési és/vagy biztonsági jelentés készítési kötelezettség teljesítése területén:
a. a veszélyes ipari üzem (veszélyes létesítmény) bezárása; a veszélyes tevékenység

ideiglenes megszüntetése, valamint a veszélyes tevékenység újbóli megkezdése; a
biztonsági körülmények lényeges változása; a muködo veszélyes ipari üzem jelentos
bovítése [Kat. 31. § (2)];

b. a biztonsági elemzés/jelentés felülvizsgálata [Kat. 32. § (3)/33. § (2) és R. 7. § (1)]
vagy soron kívüli felülvizsgálata [R. 7. § (2)-(4)].

2. A belso védelmi terv felülvizsgálata és begyakoroltatása területén:
a. a belso védelmi terv pontosítása (változás-kezelés, jelentos módosítás) [Kat. 40. §];
b. a belso védelmi terv (legalább 3 évente történo) felülvizsgálata és soron kívüli

felülvizsgálata [Kat. 40. § és R. 16. § (2)];
c. üzemi dolgozók, alvállalkozók és a veszélyességi övezetben muködo vállalkozások

tájékoztatása és felkészítése [R. 15. § (3)-(4)];
d. a belso védelmi terv gyakorlat levezetése [Kat. 40. § és R. 16. § (3)].

3. Súlyos balesetek (rendkívüli események) vonatkozásában:
a. súlyos baleset (rendkívüli esemény) bejelentése [Kat. 43. §];
b. azonnali és a kivizsgálást követo jelentés elkészítése, tájékoztatás [Kat. 39. § c) és

d)];
c. a súlyos balesettel vagy rendkívüli eseménnyel összefüggésben a hatóság által eloírt

megelozo, elhárító, illetve a környezeti károkat helyreállító intézkedések teljesítése
[Kat. 38. § (4)].

Hatóságom abban az esetben, ha az üzemelteto a Kat. 30. § (1) bekezdésében, illetve a hatósági
határozatban szereplo kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Kat. 38. §-ban szereplo szankciókat
alkalmazhatja, így a veszélyes tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve megtilthatja és az
üzemelteto költségére és veszélyére a telephelyen található veszélyes anyagok elszállítását
elrendelheti. A kötelezettség felróható módon történo megszegése esetén a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 61. §
(1) bekezdése szerint eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legmagasabb összege a Ket. 61.
§ (2) bekezdés alapján jogi személy esetében egymillió forint. Az eljárási bírság a Ket. 61. § (3)
bekezdése alapján ismételten is kiszabható.

Tekintettel a szakhatóság állásfoglalására, valamint a fentiekben részletezettekre határozatom
rendelkezo részében foglaltak szerint dön/öttem.

VI. Alkalmazott jogszabályok:

Eljárási költség nem merült fel, így annak mértékérol és viselésérol dönteni nem kellett.

A hatóság az ügyintézési határidot nem lépte túl. Az ügyintézési határido: 2011. 04. 28.

A jogorvoslat lehetoségét a Ket. 98.§ (1) bekezdése valamint a 99.§-ban meghatározottak szerint
biztosítottam.
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A fellebbezési illeték mértékét az ilIetékekröl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja
elö.

Határozatom jogalapja Kat. 30. § (1) bekezdése és a R. 4. §-a, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdése.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kat. 26. § g) pontja és Kat. 30. § (1) bekezdése határozza
meg.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az R. 4/A. §-a, valamint a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal muszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes
szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése határozza meg. A szakhatóság
állásfoglalását az R. 5. melléklet 1.3. pontja alapján a Ket. 44. § (1) bekezdése szerint eljárva adta
meg. A felügyeleti tevékenység alapját az R. 4/B §-a képezi.

Budapest, 2010. december ,,06;,

Készült: 7. pid.
Egy példány: 4. oldal
Kapja: I pid. E.ON Erömúvek Kft. (1024 Budapest, Budai Lász16u .6.)

2 pid. MKEH Súlyosbaleset-megelözési Osztály (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)
3 pid. GönyúKözségPolgármesteriHivatala(9071,KossuthLajosút 67.) \ -
4 pid. Györ-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság (9021 Györ, Árpád u. J2.) .
S pid. Helyi Védelmi Bizottság (9021 Györ, Városház tér 1.) . -
6 pid. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és ViZUgyi Felogyelöség (9002 Györ, Pf.:471.) ,

7 pid. Irattár


