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0. Előzmények 

A(z) Uniper Hungary Kft. budapesti székhelyű vállalat megalapítására (E.ON Erőművek Kft. 

névvel) 2006. május 18-án került sor.  

 

Az E.ON Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft. Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű (9071 

Gönyű, Kossuth utca 2/A.) 2010. október 26-án katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmet 

terjesztett elő a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére. A hatóság a 

katasztrófavédelmi engedélyt a 285-167/4/2010. iktatószámú határozatban kikötésekkel adta 

meg a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem részére. 

 

A Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű megépülése óta felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemként működött. A legszigorúbb besorolást a kénmentes tüzelőolaj tartályok 

befogadó kapacitása indokolta, azonban a tartályok tényleges töltöttségi állapota a maximális 

szintet nem érte el működése során. Az üzem a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. 

mellékletének 22. pontjának megfelelően a veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségeire 

vonatkozóan naplózott, visszakereshető, elektronikus nyilvántartással rendelkezik. A 

folyamatosan vezetett nyilvántartás alátámasztotta, hogy az üzem alsó küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemként működhetne tovább. 

 

A fentiek értelmében az Üzemeltető 2015.  szeptember 1-én kérelmet – illetve ahhoz tartozó 

felülvizsgálati jegyzőkönyvet – nyújtott be a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére a 9071 Gönyű, Kossuth utca 2/A. szám alatti felső küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem besorolásának megvizsgálására, alsó küszöbértékűre minősítésére. 

 

A Hatóság 2015. november 5-én helyszíni szemlét tartott, amelyről 35800/7227-4/2015.ált sz. 

jegyzőkönyvet vette fel. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

35800/7227-5/2015.ált sz. Határozatában elfogadta a benyújtott jegyzőkönyvet, illetve 

kötelezte az üzemeltetőt Biztonsági elemzés készítésére 2016. március 31-i határidővel. 

 

Az E.ON szétválási stratégiájával összhangban 2016. január 1-jén cégnévváltoztatás történt, így 

az üzemeltető neve ezen időponttól Uniper Hungary Energetikai Kft. (továbbiakban: Uniper 

Hungary Kft.). 

 

A szakanyag elkészítése során az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletben foglalt módosítások 

mellett a 2017-ben megépült 400 kV-os távvezeték, a 2019-ben létesült tüzelőolaj vezeték, 

valamint a tervezett oxigén bündel vizsgálata is átvezetésre került. 

 

A fentiek alapján összeállított és egységes szerkezetbe foglalt Biztonsági elemzés a 219/2011. 

(X. 20.) Korm. rendelet 4. mellékletében előírt tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően készült. 

Jelen, védendő adatot nem tartalmazó Biztonsági elemzés a 219/2011. (X.20.) Korm. 

rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében kivonatként is kezelhető. 
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1. Súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzések és elvek 

A társaság neve:   Uniper Hungary Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidítve:    Uniper Hungary Kft. 

A társaság székhelye:  1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

A társaság telephelye:  9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 2/A. 

Felelős vezető:  Katona Zoltán, ügyvezető igazgató/erőmű igazgató 

Fax:     (+36-96) 802-102 

Cégjegyzékszám:  01 09 868587 

 

A(z) Uniper Hungary Kft. a(z) Uniper Kraftwerke GmbH 100%-os leányvállalata. A budapesti 

székhelyű vállalat megalapítására 2006. május 18-án került sor. 

 

A(z) Uniper Hungary Magyarországon száz megawatt (MW) teljesítmény feletti erőműveket 

létesít és üzemeltet. Az első ilyen megvalósult erőmű a bruttó 433 MW-os gönyűi erőmű, mely 

az elérhető legmodernebb technikának köszönhetően nettó 59%-os hatékonysággal dolgozik. 

Világszínvonalú technológiája révén több mint 600 ezer háztartás energiaellátását biztosítja 

megbízható és környezetbarát módon. Az erőmű 2011-ben kezdte meg kereskedelmi 

működését. A létesítmény üzembe helyezését követően 30 új munkahely létesült, az építkezés 

ideje alatt pedig több száz embernek adott munkát. A Gönyűn termelt áram a magyar átviteli 

hálózatba kerül betáplálásra, így az a teljes magyar villamos hálózat számára elérhető. 

 

Az erőmű elhelyezkedése révén az ország biztonságos energiaellátása szempontjából is fontos 

szerepet játszik. A rendkívül magas hatásfokú, kombinált ciklusú gáz- és gőzturbinás 

berendezéssel az új erőmű hazánk uniós környezetvédelmi vállalásait és szén-dioxid 

kibocsátási céljait is támogatja. 

 

A(z) Uniper Hungary Kft. az általa végzett tevékenységek biztonságát, a súlyos balesetek 

megelőzését és a hatásaik elleni védelmet az eredményes működése egyik alapfeltételének 

tekinti. A Társaságnak érdeke és célja, hogy tevékenységeinek biztonságát, a környezet és a 

munkavállalói védelmét magas szinten biztosítsa, azt folyamatosan fejlessze, eredményességét 

javítsa.  

A(z) Uniper Hungary Kft. létrehozta, dokumentálta, bevezette, fenntartja, és folyamatosan 

tökéletesíti az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, az ISO 45001:2018 és 

az ISO 55001:2014 nemzetközi és nemzeti szabványok követelményeinek megfelelő integrált 

irányítási rendszert, valamint a rendszerhez szükséges folyamatokat. Az integrált irányítási 

rendszer kiterjed minden minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel 

és biztonsággal, tűzvédelemmel és eszközgazdálkodással kapcsolatos tevékenység 

szabályozására a vevők és más érdekelt felek igényeinek felmérésétől kezdődően, a 

szolgáltatásnyújtáson át a folyamatok figyelemmel kíséréséig és továbbfejlesztéséig. 
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1.1 Szervezet és személyzet 

A(z) Uniper Hungary 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 követelményrendszerek és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú 

felkészülésüket. 

 

A(z) Uniper Hungary Kft. szervezeti felépítését (2021.) a BE 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7. melléklet 6.2 fejezetében taglaltaknak megfelelően az 

üzemeltető veszélyes ipari védelmi ügyintézőt nevezett ki, aki az alábbi feladatokat látja el:  

 a hatósággal folyamatos kapcsolatot tart, 

 követi a vonatkozó jogszabályok változását, 

 veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetében a bekövetkező 

eseményről jelentést, tájékoztatást készít, gondoskodik továbbá azok hatóság részére történő 

megküldéséről, 

 szervezi és értékeli a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatását, 

 a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyvet 

készít, amelyet megküld a hatóság részére, és 

 részt vesz a hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken. 

1.2 Súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és kezelése 

érdekében a(z) Uniper Hungary Kft. jelen biztonsági elemzésben 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 ipari balesetek azonosítása és értékelése az alábbi lépéseken keresztül valósul meg: 

 Megalapozó elemzés  

 Veszélyfeltárás és az események bekövetkezési gyakoriságok meghatározása 

 Következményelemzés 

 Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés és értékelés 

 

A számítások során meghatározott egyéni és társadalmi, valamint környezeti kockázatokat a 

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerint kell értékelni. 

1. sz. táblázat 

Halálozás egyéni kockázata lakóterületen Értékelés 

R<10–6 esemény/év Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

R<10-5, R > 10-6 esemény/év Feltételekkel elfogadható. 

>10-5 esemény/év Nem elfogadható. 
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2. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F<(10–5×N–2) 1/év, ahol N>=1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat. 

F<(10–3×N–2) 1/év, és F>(10–5×N–2) 1/év 

tartomány közé esik, ahol N>=1 

Feltételekkel elfogadható. 

F>(10–3×N–2) 1/év, ahol N>=1 Nem elfogadható. 

 

A(z) Uniper Hungary Kft. által okozott veszélyeztetés részletes elemzése és teljes körű 

értékelése az 5. sz. fejezetben található, amelyről összefoglalva elmondható, hogy a reálisan 

bekövetkező legsúlyosabb balesetek az üzem területén található földgázvezetékek és gyújtógáz 

tartály (10UTX) katasztrofális sérülései során jöhetnek létre. 

1.3 Üzemvezetés 

A katasztrófavédelmi jogszabályok végrehajtásának a telephelyen folyamatosan kell történnie. 

A súlyos ipari balesetek megelőzését célzó feladatok végrehajtása az üzemeltető felelőssége. 

 

A súlyos ipari balesetek megelőzéséhez a(z) Uniper Hungary Kft. vezetésének tisztában kell 

lennie a telephelyen működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, 

környezeti, egészségi és biztonsági kockázataival. Tudatosan kell vállalniuk a munkatársak, a 

környező területek lakossága és a környezet iránti felelősséget. Céljai érdekében a(z) Uniper 

Hungary Kft. vezetősége: 

 rendszeresen tudatosítja a szervezettel a megrendelői, valamint a jogszabályi követelmények 

teljesítésének fontosságát; 

 meghatározta az integrált vállalatirányítási politikát; 

 minőség-, környezeti-, MEB- és eszközgazdálkodási célokat tűz ki; 

 a környezet védelmére vonatkozólag önként vállalt szabályokat betartja, illetve betartatja; 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosításához szükséges 

intézkedéseket hoz és az arra vonatkozó szabályokat betartja és betartatja; 

 folyamatos fejlesztéseket kezdeményez az önmagával szemben támasztott környezetvédelmi 

– és munkabiztonsági elvárások teljesítéseihez; 

 vezetőségi átvizsgálásokat végez; 

 biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. 

1.4 Változtatások kezelése 

A változtatások és egyéb megvalósított intézkedések, fejlesztések esetén a rendszer 

felülvizsgálatra kerül a releváns jogszabályok, illetve a bevezetett Integrált Irányítási Rendszer 

előírásainak megfelelően.  A felülvizsgálatot a módosítás, illetve új technológia bevezetése 

előtt és jelentős kockázat azonosításakor, az egészség és biztonság folyamatos javítása 

érdekében időben elvégzik.  

 

A biztonsági elemzést soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: 

 a módosítás a technológiát olyan mértékben befolyásolja, hogy súlyos baleset kockázatát 

növeli vagy a védelmi rendszerre jelentős hatása van, illetve a jogszabályi előírások alapján 

módosítási engedélyhez kötött, 
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 a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik, 

 a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki 

fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a veszélyazonosításban vagy a 

hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak, 

 a Belső védelmi terv gyakoroltatásának eredményeként a védelmi-, irányítási rendszert 

változtatni szükséges, 

 súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén.  

 

Technológiai változások esetén azonosítani kell a változás iparbiztonsági vonzatát, meg kell 

határozni a berendezés/technológia iparbiztonsági szempontból elfogadható működési 

kritériumait, ki kell térni az kockázatok vizsgálatára, eljárásokra és a kockázatok elfogadható 

szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Irányelvek, szabályozások előkészítését, 

bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. 

1.5 Védelmi tervezés 

A(z) Uniper Hungary Kft. eljárásokat hozott létre és tart fenn, annak biztosítására, hogy 

felismerje a veszélyhelyzetek bekövetkezésének lehetőségét, és amelyekkel ezekre reagálni tud, 

valamint amelyekkel az ezek során bekövetkezhető környezeti, valamint minőségi hatások 

megelőzhetőek. 

 

A környezetre, valamint a minőségre károsan ható tevékenységeket, illetve azokat, amelyek 

esetén a káros hatás kockázata fennáll, úgy szabályozzuk, hogy ezek a tevékenységek, 

folyamatok ellenőrzött körülmények között legyenek végrehajthatók.  

 

Az irányítási rendszert szabályozó dokumentáció úgy lett kialakítva, hogy ezen szabályozások 

betartásával minimálisra csökkenthető a veszélyhelyzetek előfordulásának valószínűsége. 

Ebben az értelemben az irányítási rendszer hatékony működtetése a veszélyhelyzetek 

megelőzésének legfontosabb eszköze. 

 

A lehetséges veszélyhelyzetek során követendő eljárásokat az alábbi dokumentumok 

szabályozzák: 

 EMM-100 Veszélyhelyzet kezelési kézikönyv 

 EMM-101 Tűzvédelmi szabályzat 

 EMM-104 Belső védelmi terv 

 OHSM-113 Elsősegélynyújtás 

 OHSM-115 Munkavédelmi kockázatértékelések 

 EPM-103 Üzemi kárelhárítási terv 

 Egyéb vészhelyzeti szabályozások 

 

Az elhárítási tervekben foglaltak biztosítják, hogy 

 az illetékes személyek riasztása haladéktalanul megtörténjék; 

 a vezetés és a munkatársak, szükség szerint a hatóságok értesítése megfelelő módon 

megtörténjen. 
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Az egyes vészhelyzeti eljárásokat az oktatásokon túlmenően gyakorlatok keretében is 

megismertetik a munkatársakkal és az érintett alvállalkozókkal. Ennek érdekében évente Belső 

védelmi terv gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi 

szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt 

feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják.  

1.6  Belső audit és vezetőségi átvizsgálás 

Az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi, az egészség- és munkavédelmi, valamint a biztonsági 

rendszer elemeit. A felülvizsgálatok eredményei azonosításra kerülnek. Ezen felülvizsgálatok 

keretében ellenőrzésre kerül az irányítási rendszer megfelelése, a Társaság céljainak, 

előirányzatainak és programjainak teljesülése.  

 

A(z) Uniper Hungary Kft. felső vezetése rendszeres időközönként vezetőségi átvizsgálásokat 

végez, amelynek keretében az IIR folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és 

eredményességét tekinti át. Az átvizsgálás alkalmával megállapítja az IIR-ben szükséges 

fejlesztéseket, illetve megvizsgálja a Minőség-, környezeti-, MEB-, és eszközgazdálkodási 

célok eredményeit. 

 

A vezetőségi átvizsgálás eredményeképpen a cégvezetés átfogó képet alkot a rendszer 

működéséről a külső kihívások és a belső teljesítés tükrében, és ennek megfelelően dönt a 

szükséges módosításokról (beleértve a Vállalatirányítási politika és célok módosítását is). 

 

A(z) Uniper Hungary Kft. rendszeres időszakonként belső auditokat végez annak 

megállapítására, hogy az IIR 

 megfelel-e az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, az ISO 45001:2018 

és az ISO 55001:2014 szabványok követelményeinek; 

 bevezetése és fenntartása hatásos-e. 

 

Az auditok tervezésénél és elrendelésénél figyelembe veszik az auditálandó tevékenységek és 

területek állapotát és fontosságát, valamint a korábbi auditok eredményeit. A belső auditokat 

olyan személyek végzik, akik közvetlenül nem vesznek részt az auditálandó tevékenységben. 
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2.  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása 

Jelen biztonsági elemzés kiterjed a(z) Uniper Hungary Kft. által üzemeltetett területekre, az ott 

található berendezésekre, épületekre, tevékenységekre és ezen a területen belül esetlegesen 

bekövetkező súlyos ipari balesetek hatásainak számítására, az érintett területek kockázati 

vizsgálatára.  

 

Gönyű község a Duna mellett Győr – Moson – Sopron megye keleti szélén, a Mosoni-Duna 

torkolatától a Bakonyérig terül el a győri kistérségben, Győrtől 18 km-re, a Duna jobb partján. 

Sok kedvező adottsággal rendelkező község, északon a Duna, délen egy 3200 ha-os erdő (a 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet része), keleten a Cuha – Bakonyér határolja. Lakossága 3100 

fő körül ingadozik. A községet az 1. sz. főközlekedési út szeli ketté.  

 

Tárgyi telephely, Gönyű község külterületén Ny-i irányban, a Duna és az 1-es főútról Gönyű 

felé vezető Kossuth u. között helyezkedik el, az alábbi ábrán szemléltetett módon. A(z) Uniper 

Hungary Energetikai Kft. a létesítményeinek elhelyezéséhez szükséges földterületeket 

(1187,1188,1189,1190 hrsz.) megvásárolta, ill. az 1197 hrsz.-ú földterület a Gönyűi Község 

Önkormányzatának tulajdonában van. Az erőmű telephelyének összterülete 260 548 m2. 

 

Az erőmű területének Gönyű települési rendezési terv szerinti övezeti besorolása GipZ1 

(jelentős zavaró hatású ipari gazdasági terület). 

 
A(z) Uniper Hungary Kft. által üzemeltetett erőmű (pirossal bekeretezve) és közvetlen környezete 

Forrás: GoogleMaps 

2.1 Az üzem környezetének területrendezési elemei  

Az üzem környezetének területrendezési jellemzőit, a leginkább látogatott intézményeket, a(z) 

Uniper Hungary Kft. által potenciálisan érintett közműveket, valamint az üzem környezetében 

működő gazdálkodó szervezeteket az alábbiakban mutatjuk be. 
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2.1.1 A lakóterületek jellemzése 

Az üzem környezete túlnyomó részt mezőgazdasági jellegű, azonban a telephellyel együtt 

fejlődtek a környéken található lakóterületek is. Az üzemet kelet-délkelet felől Gönyű település 

határolja. A beépített területen főként családi házak találhatóak meg. A telephelyet dél felől az 

1. sz. főútvonal, míg nyugat felől beépítetlen, illetve távolabb már beépített ipari területek 

(kikütő) határolják. Észak felől a Duna túlpartján Kolozsnéma település (Szlovákia) található.  

 

Megállapíthatjuk, hogy a Társaság közvetlen környezetétől viszonylag távol találhatóak 

lakóépületek, közösségi épületek. A(z) Uniper Hungary Kft. környezetében előforduló civil 

lakosság területi megjelenését a GEOX Térinformatikai Kft. 2021. évi lakossági 

adatszolgáltatása alapján határoztuk meg, amely adatok a Népesség nyilvántartó adataival 

megegyezőek. 

 

 
Lakossági létszámadatok az Erőmű 1500 méteres körzetében 

Forrás: GEOX Kft. 

2.1.2 A lakosság által leginkább látogatott közintézmények és létesítmények 

Gönyű településen található közintézmények és tömegek tartózkodására alkalmas 

létesítmények adatait az alábbiaknak megfelelően adjuk meg.  
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1. Polgármesteri Hivatal 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.  

Tel.: +36 96 / 544-090; +36 96 / 544-091 

Fax: +36 96 / 544-090/9 

2. Széchenyi István Általános Iskola 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 65.  

Tel.: +36 96 / 353-112 

Fax: +36 96 / 353-112 

Web: www.szechenyigonyu.hu  

3. Kék-Duna Óvoda 

9071 Gönyű, Bem József út 6-8.  

Tel.: +36 96 / 353-150 

Fax: +36 96 / 544-021 

4. Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 

9071 Gönyű, Bem József út 15.  

Tel.: +36 20 / 377-9987 

5. Faluház 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.  

Tel.: +36 96 / 544-090/3 

6. Könyvtár 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 73. 

Tel.: +36 96 / 353-143  

7. Posta 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 109.  

Tel.: +36 96 / 353-010 

8. Gönyűi Nyugdíjas Klub 

9071 Gönyű, Rákóczi F utca 4.  

Tel.: +36 30 / 647-82-50 

9. Gönyűi Honismereti Egylet 

9071 Gönyű, Irányi D. utca 10.  

Tel.: +36 70 / 392-67-04 

 

10. Szent Péter és Pál templom 

9071 Gönyű, Bem József út 1.  

http://www.szechenyigonyu.hu/


Uniper Hungary Kft., 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 2/A., Nyilvános Biztonsági elemzés 13/54. oldal 

 Környezetbiztonsági Programiroda Kft.         Tsz: 2021-P1070-0717 

 

Tel.: +36 96 / 353-148 

11. Gönyűi református-evangélikus templom 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 139. 

Tel.: +36 30 / 373-09-59 

12. Orvosi Rendelő  

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 161. 

Tel.: 06/96-544-095 

13. Fogorvosi Rendelő 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 161. 

Tel:06/96-600-979 

14. Védőnői Rendelő 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 161. 

Tel.: 06/96-353-113 

15. Remény Gyógyszertár 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 143. 

Tel.: 06/96-353-145 

16. Hajós Múzeum 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 73. 

Tel.: 06/30-676-86-51 

17. Rendőrség 

9071 Gönyű, Bajcsy - Zsilinszky utca 12. 

Tel.: 06/96-353-067 

2.1.3 Különleges természeti értékek, műemlékek, turisztikai nevezetességek 

Az Erőmű a térségében található Natura2000 hálózat és a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet. 

 

Natura2000 hálózat 

Az Európai Unió által létrehozott Natura2000 területek egy olyan összefüggő európai ökológiai 

hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok, vadon élő állat- és 

növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul 

kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.  

 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet  

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 7100 hektár területen 1992-ben létesült. Két súlypontos 

része a Pannonhalmi dombság és a Kisalföldi meszes homokpuszták. Ezen kívül a Tájvédelmi 

Körzetet két további védett vizes élőhely (Erebe-szigetek és a Holt-Rába környéke) 

gazdagítják.  
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Különleges természeti területek az Erőmű környezetében 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

2.1.4 A súlyos ipari baleset által potenciálisan érintett közművek 

A meglévő közművek (hálózatok és műtárgyak, vízellátás, szennyvízelvezetés, vezetékes 

gázellátás, távközlés) számára a helyigényt – védőtávolsággal együtt – az utak szabályozási 

szélességén belül biztosították.  

 

A(z) Uniper Hungary Kft. infrastrukturális ellátása lényegében függetlenül valósul meg a lakott 

területek közszolgáltatásaitól, emiatt megállapítható, hogy a súlyos baleseti események 

közvetlenül nem veszélyeztetik a víz-, gáz-, elektromos-energia ellátással és 

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos közműveket. 

 

2.1.5 Az üzem környezetében más üzemeltetők által folytatott tevékenységek 

Az Erőmű közvetlen környezetében, a veszélyeztető hatásokkal érintett területen a Győr-Gönyű 

országos közforgalmú kikötő beépítetlen területei találhatóak. Egyébiránt a Gönyű településen 

található vállalkozások listája a http://www.gonyu.hu/vallalkozasok-gonyun/telepulesunkon-

mukodo-vallalkozasok internetes oldalon található meg. 

2.2 A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők bemutatása 

A fokozatosság elvének alkalmazása miatt, a társadalmi kockázat számítása során figyelembe 

veendő tényezők az 5. sz. fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. 

2.3 A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott tényezők bemutatása 

A fokozatosság elvének alkalmazása miatt, a társadalmi kockázat számítása során, figyelmen 

kívül hagyott tényezők az 5. sz. fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. 

http://www.gonyu.hu/vallalkozasok-gonyun/telepulesunkon-mukodo-vallalkozasok
http://www.gonyu.hu/vallalkozasok-gonyun/telepulesunkon-mukodo-vallalkozasok
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2.4 Az üzemen kívül más üzemeltetők által folytatott veszélyes tevékenységek 

Az elemzés során a(z) Uniper Hungary Kft. környezetében lévő és nem várt hatással 

esetlegesen rendelkező létesítmények nem kerültek azonosításra. Az Erőmű nyugati közvetlen 

szomszédja a Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő, amelynek vagyonkezelője az Észak-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A kikötő (főleg nyugati) térrészén az alábbi létesítmények 

működnek jelenleg: 

 ideiglenes hajórakodó, 

 gabona és Ro-Ro terminál, 1. és 2. sz. hajóállással, 

 Ib Andersen Industri Magyarország Kft. acéllemez konfekcionáló ipari üzem, 

 3. sz. hajóállás. 

 

A közelmúltban a Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő területe egyéb ipari területi 

besorolásúvá vált, amelynek célja, hogy a területen olyan gazdasági célú ipari építmények 

elhelyezésére is legyen lehetőség, amelyek más területen nem helyezhetőek el.  Az átsorolás a 

győri 0691/4 és 0688 hrsz., valamint a gönyűi 098/2 hrsz. alatt található területeket érinti. 

 

 
Átsorolással és fejlesztéssel érintett területek 

Forrás: Gönyű Településrendezési tervek módosítása (http://www.gonyu.hu/gonyu-telepulesrendezesi-terv) 

 

Az érintett területen különlegesen veszélyes (pl.: robbanás-, tűz-vagy fertőzésveszélyes), bűzös 

vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetőek el, 

így a terület felhasználási besorolásnak változásából, és a jövőbeli fejlesztésekből külső 

dominóhatással nem számolhatunk. 

2.5 Természeti környezetre vonatkozó fontosabb információk 

2.5.1 Meteorológiai jellemzői 

A terület a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlati típusba tartozik. A térségben a 

napfénytartam éves összege eléri a 2000 órát, a nyári évnegyed sokéves átlagban 780 óra 

körüli, a téli pedig 185 óra körüli napsütést élvez. 

  

Gönyű és környéke főbb hőmérsékleti adottságait az alábbiakban foglalhatjuk össze. A tél 

enyhe, a leghidegebb hónap, a január középhőmérséklete -2,2 ºC. Nyara mérsékelten meleg, a 

legmelegebb hónap, a július középhőmérséklete 20,3 ºC. Az évi átlagos középhőmérséklet 9,5 

http://www.gonyu.hu/gonyu-telepulesrendezesi-terv
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ºC. Az évi átlagos hőmérsékleti ingadozás nagysága, vagyis a leghidegebb és a legmelegebb 

hónap középhőmérsékletének különbsége jellemző a táj éghajlatára. Az átlagos ingadozás 

paramétereiként a földrajzi szélességet, a tengertől való távolságot és a tengerszint feletti 

magasságot tartjuk számon.  

 

A csapadék évszakonkénti eloszlása nem egyenletes. Legkevesebb csapadék ősszel és télen, a 

legtöbb tavasszal és nyáron hullik. A legcsapadékosabb hónap 59 mm-rel a március. A 

csapadékos napok átlagos száma évente 96, a havas napoké 11. 

 

A szél irányának a felszín formálásában és a növényzet szekuláris szukcessziós változatának 

alakításában jelentős szerepe volt. Megfigyelések szerint a területen a Ny-i és az Ény-i szelek 

uralkodnak. A szélerősség évszakonkénti megoszlása: a legnagyobb télen, a legkisebb nyáron, 

tavasszal nagyobb, mint ősszel. 

2.5.2 Geológiai és hidrológiai jellemzői 

Az Erőmű területe a Mosoni-Duna ág és a fő Duna ág összefolyását követően, az ún. Komárom 

– Gönyű öblözetben, a Duna 1793 folyam km-énél helyezkedik el. A vizsgált területrész Gönyű 

településtől ÉNY-i irányban, 0,9-1,0 km távolságra található, a Győr felé vezető 1-es út mellett. 

 

A terület felszíni adottságait jellemezve megállapítható, hogy a terület közel sík, enyhén lejt D-

i irányban. A nyári gát és a fő árvízvédelmi védvonal közötti területsáv (Kis – Sáros) mély 

helyzetű ártér, átlagos terepszint magassága 110,0-111,5 mBf szintek között változik. A terület 

déli térfele valamivel magasabb, enyhén emelkedő tendenciát mutatva éri el a 112,5 mBf 

szintmagasságot. 

 

A vizsgált ártéri terület D-i szélén is, a Duna és a Kossuth L. u. között, a fővédvonal 

koronaszintjével megegyező magasságú töltés húzódik. A vízföldtani szempontból vizsgált 

tervezési területen és környezetében a földtani felépítésben felső-pannon és negyedidőszaki 

képződmények vesznek részt. A felső-pannon rétegösszleten belül a terület fekü képződményét 

agyagrétegek képviselik. A vizsgált területen a vízzáró alapkőzet felszíne a feltáró fúrásokban 

3,9-5,8 m mélységben jelentkezett. A pleisztocénben a Duna által szállított változó 

szemszerkezetű folyóvízi homokos – kavicsos szemcsés üledékek rakódtak le. A holocénben a 

szemcsés üledékekre ártéri iszap jellegű üledék halmozódott fel, kis vastagságban. A talajvíz a 

Duna által lerakott negyedidőszaki szemcsés üledékösszletben tárózódik, és mozog a 

hidraulikai és a dunai vízállás viszonyoknak megfelelően. Általánosságban elmondható, hogy a 

talajvíz a vizsgált terület alá dél felől érkezik és áramlik tovább a Duna irányába, amely a 

talajvíz fő erózióbázisa, és egyben a talajvíz befogadója. 

A Dunán levonuló árhullámok esetén a D-É-i talajvízáramlási irány módosul, ekkor ugyanis a 

magas dunai vízállás betáplál a talajvíz tároló rétegbe. A folyó vízállásával közvetlen hatással 

van a talajvízállásra, a Dunától mérten 700 –800 m távolságig, azon túl már a hatás nem 

észlelhető. 

 

A vizsgált terület a Duna árterülete. A folyó felőli oldalon elhelyezkedő „nyári gát” mögötti 

terület az árvízi elöntés ellen nem védett, ugyanis annak szintje (112,8 Bm) nem biztosítja a 

teljeskörű vízvédelmet. A terület védelmében a „nyári gát” vonalában új vízvédelmi gát 
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kiépítése történt, melynek szintje a mértékadó árvízszint (114,54 Bm) értékénél magasabb. A 

koronaszint 115,50 Bm szinten adható meg. A kiépített gát a terület árvíz elleni védelmét 

biztosítja. 

 

A teraszszintek szerint tagolódó hordalékkúp-síkság Duna-menti sávját, valamint a 

mellékpatak-völgyeket iszapos-homokos jelenkori üledék takarja. A következő szint felszínét 

folyóvízi homok, a még magasabbat széltől áttelepített homokos rétegek fedik. A terasz-

szigethegyek kavicsból állnak, ezért is emelkednek ki környezetükből. Alattuk félig agyagos 

miocén-pleisztocén üledékek találhatók, amelyek általában ritkán jó víztározók.  

 

Az egész terület erősen szeizmikus jellegű. Komárom közismert földrengési központ. Gönyű 

(50 km-es) környékének az elmúlt 300 évben több lejegyzett földrengés is bekövetkezett.  

 

2.6 A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége 

A fokozatosság elvét szem előtt tartva a(z) Uniper Hungary Energetikai Kft. tevékenységéből 

származó környezeti veszélyeztetést az 5.8 sz. fejezetben értékeljük részletesen. 

 

2.7 Üzem környezetének története 

Az üzem közvetlen közelében, a telephely K-i kerítésvonalával párhuzamosan építették meg 

2019-ben a Gönyű – Bős 400kV-os távvezetéket, amely az erőmű kerítésvonalától 40 méter 

távolságban húzódik. A távvezeték okozta külső dominóhatás vizsgálatot az 5.6. alfejezetben 

mutatjuk be. 

Mindezek mellett a telephelytől délre az aszfaltozott út túloldalán a(z) Uniper Hungary Kft. 

tulajdonában álló területen 2241 db napelemből álló összesen 0,499 MW teljesítményű 

napelempark létesült, amelynek karbantartásáról a(z) Uniper Hungary Kft. gondoskodik. 
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 

3.1 Az üzem biztonság szempontjából fontos információi 

3.1.1 Az üzem rendeltetése és főbb tevékenysége 

A Gönyűi Erőmű ún. kombinált ciklusú, kondenzációs erőmű (közvetlen átfolyó hűtési 

rendszerű), ami csak villamos energiát állít elő. A termelt villamos energiát teljes egészében 

értékesítik, azt az együttműködő országos villamos hálózatába táplálják. A tevékenység 

TEÁOR kódja 3511, villamosenergia-termelés. 

 

Az eredeti tervek szerint a Gönyűi Erőmű teljes kiépítésében 2 db, névlegesen 425 MW 

villamos teljesítőképességű, ún. kombinált ciklusú egységből állt volna. Ezek közül jelenleg az 

egyik blokk épült meg.   

 

Az erőmű tehát jelenleg 1 db SCC5-4000F típusú blokkot tartalmaz egytengelyű elrendezésben, 

átfolyós rendszerű frissvíz hűtéssel. A blokk berendezései: 

 SGT5-4000F típusú gázturbina,  

 SST5-5000 típusú gőzturbina     

 SGen5-3000W hidrogén hűtésű generátor  

 

A Gönyűi Erőmű elsősorban ún. „menetrendtartó” erőműként üzemel, azaz a napi fogyasztói 

igények változásának megfelelően, előzetes megállapodás szerint, változó terheléssel üzemel.   

3.1.2 A dolgozók létszáma, munkaidő, műszakszám 

  

3.1.3 Az üzemre vonatkozó általános megállapítások 

Az üzemben folytatott tevékenységek a megfelelő engedélyek birtokában folynak, az 

ellenőrzések során súlyos kifogás még nem merült fel. Társaság filozófiája, hogy az 

alkalmazott biztonságtechnikai előírások a kötelező előírásokon túlmenően a nagyobb 

biztonság irányába hassanak. 

 

A kombinált ciklusú erőmű kielégíti a magyarországi és az európai uniós levegőtisztaság-

védelmi előírásokat is és megfelel a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 

„leghatékonyabb megoldás”, illetve a 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet „legjobb rendelkezésre 

álló technika” alkalmazására vonatkozó előírásoknak. Európában számos helyen üzemelnek 

ilyen erőműi blokkok, Magyarországon például Százhalombattán a Dunamenti Erőműben, 

Budapesten a Csepel II. Erőműben, vagy a Debreceni Erőműben illetve jelenleg építés alatt van 

az E.ON Nyíregyházi telephelyén. A választott technológia, a kombinált ciklusú villamos 

energia termelés környezetvédelmi szempontú előnye az alternatív technológiákkal szemben a 

jobb hatásfok. 

 

Az erőmű építése a tervek szerint 2008-ban kezdődött meg, a létesítési munkák teljes 

befejezése és az első blokk kereskedelmi üzembe lépése 2011-ben valósult meg. Az erőmű 

tervezett élettartama az egyes berendezések tervezett élettartamán keresztül közelíthető meg. 

Az egyes berendezések tervezett élettartama a következőkkel jellemezhető: 
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 Gázturbina: a gázturbinák élettartamát általában ún. egyenértékű óraszámmal adják meg. 

Az egyenértékű óra figyelembe veszi üzemórákra átszámolva a fokozott igénybevétellel 

járó üzemállapotokat, mint pl. az indulás, a kiesés, a "peak load" stb., így az egyenértékű 

óraszám természetesen mindig több mint a tényleges üzemórák száma. Általában a gyártók 

a gázturbinákra 150-200.000 egyenértékű óra élettartamot garantálnak, így biztonsággal 

lehet a gázturbináknál 20 év élettartammal számolni. 

 Kazánok: a kazánok élettartamát a nagynyomású és hőmérsékletű alkatrészek élettartama 

határozza meg. Tervezett élettartamuk 200.000 üzemóra, azaz 22 év körül van. 

 Nagynyomású és hőmérsékletű csővezetékek: az előírások szerint ezeket 200.000 

üzemórára kell tervezni, azaz élettartamuk szintén 22 év körül van. 

 Egyéb építmények: élettartamuk 40 év. 

 A fentiekből következik, hogy az erőmű élettartama minimálisan 20 év. 

 

Az 5. sz. fejezetben ismertetett kockázatértékelés megállapítja, hogy a reálisan bekövetkező 

balesetek a gyújtógáz tartály, illetve a földgázvezetékek meghibásodásai során jöhetnek létre.  

 

A tárolt anyag fizikai, kémiai tulajdonságainak leírása a BE 2. sz. mellékleteként csatolt 

biztonságtechnikai adatlapokban találhatóak meg. 

3.2 Az üzem elrendezése, a létesítmények elhelyezkedése 

A(z) Uniper Hungary Kft. telephelyének elhelyezkedését, környezetét, az egyes létesítmények 

és veszélyes anyagok elhelyezkedését a BE T-01. sz. térképmelléklete  mutatja be.  

3.3 Veszélyes anyagok leltára 

Az erőmű egyes épületeiben és a veszélyes anyagok tárolására szolgáló tartályokban, tároló 

konténerben különböző veszélyességgel rendelkező vegyi anyagokat tárolnak. Ezek egy része 

az adott technológiai rendszerben lévő anyag, más részük pedig tartalék anyag, vagy az adott 

technológiához szükséges segédanyag. Jelen felülvizsgálat során vizsgálat alá vontuk a 

telephelyen található összes anyagot, amely iparbiztonsági szempontból veszélyes 

tulajdonsággal rendelkezik. A telephelyen található veszélyes anyagok legtöbbje nem játszik 

kiemelt szerepet a telephely által okozott veszélyeztetésben, mivel mennyiségük nem éri el 

veszélyességi osztályukhoz meghatározott küszöbszámok 2%-át és a telephelyen úgy 

helyezkednek el, hogy súlyos baleseti eseményt nem okozhatnak. 

 

A telephelyre vonatkozó anyagleltárt a BE 3. sz. melléklete, a vonatkozó üzemazonosítási 

adatlapokat a BE 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az iparbiztonsági szempontból releváns mennyiségben tárolt veszélyes anyagok listáját az 

alábbi táblázat szemlélteti: 
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3. sz. táblázat 

Anyagnév Anyagmennyiség Tárolási hely 

Propán-bután 5 m3 Gyújtógáz tartály (10UTX). 

Tüzelőolaj 

2 x 15 000 m3 tárolókapacitás, de 

a betárolt mennyiség nem éri el a 

25 000 tonnát.* 

Tüzelőolaj tartályok (10UEJ) 

Hidrogén 

4 palack + 2 db bündel  

(1 db teli, 1 db üres)  

(~ 360 kg) 

Turbina csarnok (10UMC), 

kívülről megközelíthető 

helyiségben. 

Földgáz - 

Csak a vezetékrendszerben 

található, tárolása a telephelyen 

nem történik. 

* A tüzelőolaj mennyisége nem éri el az elméleti 2×15 000 m3 mennyiséget, és ezt az Üzemeltető hitelt érdemlően 

naprakész nyilvántartással bizonyítani tudja. Ebből kifolyólag a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 

22. pontja alkalmazható jelen telephely esetében. 

 

Az Erőmű üzemelése során folyamatosan eltávolítandó üzemi technológiai hulladék (pl. salak, 

pernye stb.) nem keletkezik. Az erőmű normál üzemeltetése során keletkező veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok a javítási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan keletkeznek, így az 

olajos rongyok, olajfelszívó anyagok, elhasználódott alkatrészek, szűrők, csomagolóanyagok, 

göngyölegek, festékhulladékok. Jellemzője a veszélyes és nem veszélyes hulladék 

keletkezésének, hogy annak mennyisége évről-évre jelentős ingadozást mutat, mindig az eltérő 

javítási, karbantartási igények függvényében.  

 

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján, a gönyűi telephely a veszélyességre 

vonatkozóan az alábbi azonosítási számokkal rendelkezik. 

4. sz. táblázat 

Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása 

Σ qn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

- 0,12 9,99 

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása 

Σ qn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

- 
0,019 

 
0,99 

 

A fenti számításoknak megfelelően a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

értelmében a(z) Uniper Hungary Kft. tárgyi telephelye alsó küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül. 

 

A veszélyes anyag fizikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságait a BE 2. sz. 

mellékletben található biztonságtechnikai adatlapok tartalmazzák. 
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3.4 Veszélyazonosítást megalapozó információk  

3.5 Veszélytelenítő és mentesítő anyagok 

Az üzemi kárelhárítási anyagok és eszközök meghatározásánál figyelembe lett véve a 

technológia környezeti veszélyessége és ennek alapján lettek meghatározva a kárelhárítási 

anyagok és eszközök. Mivel környezeti károkozás szempontjából a legsúlyosabb 

haváriahelyzetek a tüzelőolaj ellátó rendszertől származhatnak ezért a kárelhárítási anyagok 

főleg az olajszivattyú házban, illetve a vízelőkészítő épületben lettek elhelyezve. A javasolt 

kárelhárítási anyagok és eszközök az alábbiak (a tapasztalat alapján, alkalomszerűen 

változhatnak): 

5. sz. táblázat 

Megnevezés Mennyiség Készenléti hely/elérhetőség 

Felitató anyagok 

(köztük: csak olajfelszívó, vegyszerálló) 
~1 m3 

Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület  

Műhely és raktár épület 

Hőhasznosító kazán 

Turbina csarnok 

Olajszivattyú épület 

Vízelőkészítő épület 

Vízkiemelő épület 

Csatorna/lefolyó nyílás lezáró 4 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

200 literes hordó/kuka/tároló 2 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

Zsákok (szövet és/vagy műanyag) 10 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

Seprű 5 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

Vödör/gyűjtőkanna 5 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

Lapát 5 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

Hosszú nyelű olajfölöző lapát 3 db 
Olajszivattyú ház 

Vízelőkészítő épület 

Lehatároló szalag (műa. lánc) ~50 fm 
Gépház épület 

Kazánház 

Lehatároló tartó 10 db 
Gépház épület 

Kazánház 

 

Az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően azonnal pótolni 

kell. 
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4. Veszélyes tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra 
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5. Súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése 

5.1 A veszélyes ipari üzem és környezetére vonatkozó elemzés elveinek és terjedelmének 

bemutatása  

A(z) Uniper Hungary Kft. jelen Biztonsági elemzésében alkalmazott elemzési eljárás elvei és 

terjedelme alapvetően a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti események elleni 

védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet által megfogalmazott követelmények 

alapján kerültek figyelembe vételre. 

 

Jelen Biztonsági elemzésében alkalmazott elemzési eljárás a fentieknek megfelelően az alábbi 

lépéseken keresztül került megvalósításra: 

 Megalapozó elemzés 

 Részletes technológia elemzés és az események bekövetkezési frekvenciájának 

meghatározása 

 Következményelemzés 

 Külső és belső dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés 

5.2 Kiválasztási- és jelzőszámokon alapuló megalapozó elemzés 

A(z) Uniper Hungary Kft. technológiáját a kockázatelemzéshez az alábbi egységekre 

bontottuk: 

6. sz. táblázat 

Sorszám Létesítmény Megjegyzés Vizsgálatra 

kiválasztva?* 

1. Földfeletti DN500-as 

földgázvezeték 

A szakasz a(z) Uniper Hungary Kft.-hez 

tartozó, földfelszín feletti DN500-as vezeték 

főelzárójától a Nyomásszabályozó épületbe 

való belépésig tart. A vezeték hossza 5 

méter, maximális nyomása 63 bar. 

Igen 

2. Nyomásszabályozó 

épület 

Az épület zárt, a berendezések robbanás 

biztosak, helyiségei gázérzékelőkkel 

felszereltek, az épület előtt található a 

telephely fő-gázelzáró szerelvénye. Az 

épületben DN250 átmérőjű, illetve annál 

kisebb vezetékek vannak elhelyezve. 

Nem 

3. Földfeletti DN400-as 

földgázvezeték 

A nyomásszabályzó épülettől a DN 400-as 

földgázvezeték föld alá való bukásáig 

(segédkazán előtti út mellett). A vezeték 

hossza hozzávetőlegesen 300 méter, 

maximális nyomása 40 bar. 

Igen 

4. Földalatti DN400-as 

földgázvezeték 

A DN 400-as földgázvezeték föld alá való 

bukásától a gázmérő és szűrő 

elhelyezkedéséig. A vezeték hossza 

hozzávetőlegesen 60 méter, maximális 

nyomása 40 bar. 

Nem 

5. Kültéri gázmérő és 

szűrő 

A lekerített rész kezdetétől a vezeték 

épületbe való belépésig. A vezeték hossza 

30 méter. A körbekerített térrészben DN250 

Igen 
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Sorszám Létesítmény Megjegyzés Vizsgálatra 

kiválasztva?* 

átmérőjű, illetve annál kisebb vezetékek 

vannak elhelyezve, maximális nyomása 40 

bar. 

6. Gázturbina épület Az épület zárt, a berendezések robbanás 

biztosak, helyiségei gázérzékelőkkel 

felszereltek, az épület előtt található 

gázelzáró szerelvény. Az épületben 20 

méter hosszú, DN250 átmérőjű vezeték van 

bevezetve, maximális nyomása 40 bar. 

Az 1 teli és 1 üres hidrogén bündel, illetve a 

4 db különálló palack a Turbinacsarnok 

épületén kívüli zárt helyiségben van 

elhelyezve. Robbanás esetén kifele nyit a 

helyiség. 

Nem 

7. Segédkazán épület Az épület zárt, a berendezések robbanás 

biztosak, helyiségei gázérzékelőkkel 

felszereltek, az épület előtt található 

gázelzáró szerelvény. Az épületben 60 

méter hosszú, DN125 átmérőjű, illetve 

annál kisebb vezetékek vannak elhelyezve, 

maximális nyomása 3 bar. 

Nem 

8. Gyújtógáz tartály Gyújtógáz (PB) tartály körbekerített 

területen, 5 m3-es, fekvőhengeres nyomás 

alatti tartály. 

Igen 

9. Tüzelőolaj tartályok Kármentővel ellátott területen 2 db 15 000 

m3-es tartályok szolgálnak a tüzelőolaj 

tárolására. 

Igen 

10. Tüzelőolaj vezeték Az üzemben lévő vezeték hossza 300 méter, 

azonban gázalapú üzemelés esetén ezen 

vezetékekben tüzelőolaj nincs. 

Igen 

11. Tüzelőolaj szivattyúház Az épület zárt és padlózata a zsompok felé 

lejt, a környezetre veszélyes anyag 

környezetbe kerülése kizárható. 

Nem 

12. Földfeletti DN25-ös 

tüzelőolaj vezeték  

A DN 25-ös tüzelőolajvezeték hossza 

hozzávetőlegesen 230 méter, maximális 

nyomása 1,5 bar. Tüzelőolaj csak 

alkalomszerűen van a vezetékben. 

Igen 

13. Tervezett oxigén bündel 

és vezeték 

Az épülete kívülre tervezett 12 palackból 

álló oxigén bündel a meglévő DN20-as 

vezeték meghosszabbításával juttat oxigént 

a nagynyomású víz-gőz rendszerbe.  

Nem 

* A kiválasztás részletes kifejtése az alábbiakban kerül bemutatásra. 

 

Az összes létesítményre meghatározandó az a saját veszély, amely a jelenlévő anyag 

mennyiségéből, a technológia jellegéből és az anyag veszélyes tulajdonságaiból ered. Az ,,A” 

jelzőszám adja meg a létesítmény saját veszélyének mértékét. Ezt a számot az alábbiakban leírt 

eljárás szerint kell kiszámítani. 

 

A létesítmény által jelentett veszélyt az üzem környezetében számos pontra ki kell számítani. A 

veszély egy adott pontban a jelzőszám, valamint az adott vonatkoztatási pont és a 

létesítmény(rész) közötti távolság ismeretében adható meg. A veszély mértéke egy adott 
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pontban a kiválasztási számmal (S) írható le. 

 

Mennyiségi kockázatelemzés keretében tovább elemzendő egy létesítmény, ha a létesítményre 

jellemző kiválasztási szám nagyobb egynél az üzemhatáron.  

 

Az O1, O2, O3 értékek megállapításához felhasznált forrás minden esetben a Purple Book 

(CPR[18]) Útmutató a mennyiségi kockázat értékeléshez 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 számú 

táblázatai. 

5.3 Létesítmények részletes technológiai elemzése 

5.3.1 Eseménysorok meghatározása 

A súlyos balesetei technológiai elemzésbe az alábbi létesítmények kerülnek bevonásra: 

 

1. eseménysor (DN500_): A 63 bar nyomású DN 500-as földfeletti gázvezeték sérülése. A 

vezeték hossza: 5 méter. Maximális nyomás: 63 bar. 

 1/A eseménysor: Vezeték törése. 

 1/B eseménysor: Vezeték 10%-os lyukadása. 

 

2. eseménysor (DN400_): Földfeletti DN400-as földgázvezeték sérülése. A vezeték hossza: 

300 méter. Maximális nyomás: 40 bar. 

 2/A eseménysor: Vezeték törése. 

 2/B eseménysor: Vezeték 10%-os lyukadása. 

 

3. eseménysor (DN250_): Kültéri gázmérő és szűrő az épületbe (segédkazán és gázturbina 

épületek) való belépésig. A vezeték hossza 30 méter. Maximális nyomás: 40 bar. A gázmérő és 

szűrő berendezéseket az ott jelenlévő legnagyobb vezetékátmérővel, DN250-essel közelítjük. 

 3/A eseménysor: Vezeték törése. 

 3/B eseménysor: Vezeték 10%-os lyukadása. 

 

4. eseménysor (PB_): Gyújtógáz tartály körbekerített területen, 5 m3-es, fekvőhengeres 

nyomás alatti tartályban kerül tárolásra. 

 4/A eseménysor: Tartály katasztrofális törése. 

 4/B eseménysor: Tartály 10 perc alatti leürülése. 

 4/C eseménysor: Tartály 10 mm-es lyukadása. 

 

5. eseménysor (TOT_): Kármentővel ellátott területen 2 db 15 000 m3-es tartályok szolgálnak 

a fűtőolaj tárolására. 

 7/A. eseménysor: Tartály katasztrofális törése. 

 7/B eseménysor: Tartály 10 perc alatti leürülése. 

 7/B eseménysor: Tartály 10 mm-es lyukadása. 

 7/D eseménysor: Védőgyűrű sérülése. 

 

6. eseménysor (TOV_): A DN 200-as tüzelőolaj vezeték sérülése. Az üzemben lévő vezeték 

hossza max. 300 méter.  

 6/A eseménysor: Vezeték törése. 

 6/B eseménysor: Vezeték 10%-os lyukadása. 

 

7. eseménysor (ÚTOV_): Az új DN25-ös tüzelőolaj vezeték sérülése. Az üzemben lévő 

vezeték hossza hozzávetőlegesen 230 méter. 

 7/A eseménysor: Vezeték törése. 

 7/B eseménysor: Vezeték 10%-os lyukadása. 
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5.3.2 Gyakoriság elemezése 

 

5.4 Következményelemzés 

5.4.1 DN500-as gázvezeték következményelemzése 

5.4.1.1 DN500_1A szcenárió  

 

DN500_1A_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

7. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
97,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
169,0 

8 Sérülés határa. 206,0 

 

A DN500_1A_A szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 
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érint, illetve a maximális fluxus olyan rövid ideig áll fenn a gyors záridő miatt, hogy az 

érintett technológiai épületek sincsenek kitéve folyamatosan fennálló hősugárzásnak. 

 

 

DN500_1A_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

8. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 44,3 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
113,1 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
234,0 

 

 
A DN500_1A_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

5.4.1.2 DN500_1B szcenárió 

 

DN500_1B_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 
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9. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
10,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
16,0 

8 Sérülés határa. 20,0 

 

A DN500_1B_A szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint, illetve a maximális fluxus olyan rövid ideig áll fenn a gyors záridő miatt, hogy az 

érintett technológiai épületek sincsenek kitéve folyamatosan fennálló hősugárzásnak. 

 

DN500_1B_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

 

10. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 9,6 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
24,6 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
50,9 

 



Uniper Hungary Kft., 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 2/A., Nyilvános Biztonsági elemzés 29/54. oldal 

 Környezetbiztonsági Programiroda Kft.         Tsz: 2021-P1070-0717 

 

 
A DN500_1B_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

5.4.2 DN400-as gázvezeték következményelemzése 

5.4.2.1 DN400_2A szcenárió  

 

DN400_2A_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

11. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
47 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
87 

8 Sérülés határa. 107 
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A DN400_2A_A szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint, illetve a maximális fluxus olyan rövid ideig áll fenn a gyors záridő miatt, hogy az 

érintett technológiai épületek sincsenek kitéve folyamatosan fennálló hősugárzásnak. 

 

DN400_2A_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

12. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 38,9 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
99,2 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
205,3 
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A DN400_2A_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén, a vezeték lakossághoz 

legközelebbi pontján 
 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

5.4.2.2 DN400_2B szcenárió  

 

DN400_2B_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

13. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
< 10,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
< 10,0 

8 Sérülés határa. 10,0 

 

 

A hatásterületek kis (maximum 10 méter) kiterjedése miatt a térképi megjelenítéstől 

eltekintünk. 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint, illetve a maximális fluxus olyan rövid ideig áll fenn a gyors záridő miatt, hogy az 

érintett technológiai épületek sincsenek kitéve folyamatosan fennálló hősugárzásnak. 
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DN400_2B_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

14. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 25,5 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
65,1 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
134,6 

 

 
A DN400_2B_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén, a vezeték lakossághoz 

legközelebbi pontján 
 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 
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5.4.3 Kültéri gázmérő és szűrő következményelemzése 

5.4.3.1 DN250_3A szcenárió  

 

DN250_3A_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

15. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
38,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
68,0 

8 Sérülés határa. 83,0 

 

A DN250_3A_A szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint, illetve a maximális fluxus olyan rövid ideig áll fenn a gyors záridő miatt, hogy az 

érintett technológiai épületek sincsenek kitéve folyamatosan fennálló hősugárzásnak. 
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DN250_3A_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

 

16. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 25,8 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
65,9 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
136,4 

 

 
A DN250_3A_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 
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5.4.3.2 DN250_3B szcenárió  

 

DN250_3B_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

17. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
< 10,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
< 10,0 

8 Sérülés határa. < 10,0 

 

A hatásterületek kis (<10 méter) kiterjedése miatt a térképi megjelenítéstől eltekintünk. 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint, illetve a maximális fluxus olyan rövid ideig áll fenn a gyors záridő miatt, hogy az 

érintett technológiai épületek sincsenek kitéve folyamatosan fennálló hősugárzásnak. 

 

 

DN250_3B_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

18. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 9,1 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
23,1 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
47,9 
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A DN250_3B_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

5.4.4 Gyújtógáz tartály következményelemzése 

5.4.4.1 PB_4A szcenárió  

 

PB_4A_A (Azonnali gyulladás, Tócsatűz) 

19. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
44,8 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
54,6 

8 Sérülés határa. 60,3 
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A PB_4A_A szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

PB_4A_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

20. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 32,8 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
83,7 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
173,2 
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A PB_4A_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

5.4.4.2 PB_4B szcenárió  

 

PB_4B_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

21. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
10,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
15,0 

8 Sérülés határa. 18,0 

 

A hatásterületek kis (maximum 18 méter) kiterjedése miatt a térképi megjelenítéstől 

eltekintünk. 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 
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PB_4B_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

22. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 32,8 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
83,7 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
173,2 

 

 
A PB_4B_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 
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5.4.4.3 PB_4C szcenárió  

 

PB_4C_A (Azonnali gyulladás, Jettűz) 

23. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2  m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, harmadfokú 

égési sérülés. 
< 10,0 

12 
Környezet (pl.: fa, növényzet) meggyulladásához 

szükséges energia. 
< 10,0 

8 Sérülés határa. < 10,0 

 

A hatásterületek kis (<10 méter) kiterjedése miatt a térképi megjelenítéstől eltekintünk. 

 

A 8 kW/m2-es hősugárzás zóna szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

 

PB_4C_K (Késleltetett gyulladás, Robbanás - Flash) 

24. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1,0×105 1,0 A szabadban tartózkodók elhalálozása (tüdőbeszakadás). 32,8 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. 
83,7 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat és 

tetőcserepek lehullása, ablakok törése). Sérülés határa. 
173,2 
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A PB_4C_K szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszonyok esetén 

 

A 0,069 bar lökéshullám zónája szomszédos gazdálkodószervet, illetve lakóterületet nem 

érint. 

5.5 Dominóhatás vizsgálata 

5.5.1 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. 

5.5.2 Külső dominóhatás 

 Repülőgép becsapódás 

 Földrengés  

 Villámcsapás 

 Szélsőséges környezeti hatások 

 Áradás 

 Talajsüllyedés 

 Földcsuszamlás 

 Külső gazdálkodószervek által történő veszélyeztetés: A telephely esetében az FGSZ Zrt. 

szállítóvezetékét szükséges dominóhatás szempontjából megvizsgálni, egyéb gazdálkodó 
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szerv külső veszélyeztetést nem jelent a telephelyre. Az Erőmű földgáz ellátása egy 63 bar 

nyomású, DN500-as vezetéken valósul meg. A vezeték a telephely gázfogadója (és 

főelzárója) előtt földfelszín fölé kerül, egészen odáig föld alatt közelíti meg a telephelyet. 

Ezáltal vizsgálni szükséges a föld feletti rövid szakasz, illetve a földalatti hosszabb 

vezetékrész meghibásodásából adódó veszélyeztetést. Mindazonáltal megállapítható, hogy 

amennyiben ezen vezeték sérül, úgy hasonlatosan a belső dominóhatás során feltételezett 

összefüggéssel (a telephelyen belüli DN500-as és DN400-as vezetékek kapcsán), a telephely 

ideiglenesen teljesen kiszakaszolásra kerül, így a földgáz vezetékrendszerben a kialakuló 

lökéshullám, illetve hőhatás dominóhatást okozni nem képes.  

 

Az esemény hősugárzási zónáinak meghatározása 

25. sz. táblázat 

Hősugárzás Hatás Zóna sugara 

kW/m2 Szabadban tartózkodókra értelmezve m 

35 
Berendezésekben kárt okozó hőhatás, 

harmadfokú égési sérülés. (piros) 

95 

12 

Környezet (pl.: fa, növényzet) 

meggyulladásához szükséges energia. 

(narancssárga) 

187 

8 Sérülés határa. (citromsárga) 313 

 

 

 

 
A külső dominóhatást okozó esemény megvalósulásának következménye jettűz esetén 
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Az esemény lökéshullám zónáinak meghatározása 

26. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás Zóna sugara 

Pa bar  m 

1 × 105 1 
A szabadban tartózkodók elhalálozása 

(tüdőbeszakadás). (piros) 
88,6 

2,1×104 0,21 
A zónán belüli acélszerkezetek, épületek összeomlanak, 

az alatta tartózkodók elhalálozása. (narancssárga) 
226,2 

1×104 0,1 Sérülés határa. (citromsárga) 367,28 

6,9×103 0,069 
A zónán belüli épületek részleges károsodása (vakolat 

és tetőcserepek lehullása, ablakok törése). (kék) 
478,14 

 

 

 

 
A külső dominóhatást okozó esemény megvalósulásának következménye robbanás esetén 

 

5.5.3 Dominóhatással módosított frekvenciamátrix 

A fentiekben bemutatott dominóhatásokat az alábbi táblázatban szemléltetjük kék színnel (a 

zöld szín azon eseményeket jelenítjük meg, amelyeknél nem számolhatunk dominóhatással a 

két létesítmény között, a szürke pedig a kizárt eseményeket jelenti, mivel egyazon 

létesítményen belül dominóhatásról nem beszélhetünk). 
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27. sz. táblázat 

  Dominóhatást fogadó létesítmény és kialakuló esemény 

  DN500 DN400 DN250 PB 
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DN500_1A_A                   

DN500_1A_K                   

DN500_1B_A                   

DN500_1B_K                   

DN400_2A_A                   

DN400_2A_K                   

DN400_2B_A                   

DN400_2B_K                   

DN250_3A_A                   

DN250_3A_K                   

DN250_3B_A                   

DN250_3B_K                   

PB_4A_A                   

PB_4A_K                   

PB_4B_A                   

PB_4B_K                   

PB_4C_A                   

PB_4C_K                   

Külső 

dominóhatás 
                  

 

5.6 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 BE 7. sz. melléklethez csatoltuk. 
 

5.6.1 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 a(z) Uniper Hungary Kft. tárgyi telephelyén 

kialakuló 10-6 esemény/év kockázati zóna lakóterületet nem érint, így a telephely 

tevékenységére vonatkozó összesített egyéni halálozási kockázat feltétel nélkül 

elfogadható. 
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5.6.2 Társadalmi kockázat meghatározása 

 

 
A szcenáriók F-N görbéje 

 

A tevékenység által okozott társadalmi kockázat a feltételekkel elfogadható tartományban van, 

amennyiben a telephelyen tevékenykedő külsős munkavállalókat is figyelembe vesszük a 

kockázatszámítás során. Azonban a(z) Uniper Hungary Kft. minden külsős munkavállalója 

tekintetében megteremti a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.6.2 pontjában 

foglalt követelményeket, így a társadalmi kockázat számítása alól kihagyhatóak. 
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A szcenáriók F-N görbéje a külsős munkavállalók nélkül 

 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet alapján a(z) Uniper Hungary Kft. telephelyének 

társadalmi kockázata a külsős munkavállalók figyelmen kívül hagyásával feltételek nélkül 

elfogadható. 
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5.6.3 A veszélyeztetettségi zónákra tett javaslat a sérülés egyéni kockázati görbéi 

alapján 

A(z) Uniper Hungary Kft. környezetében kialakuló sérülés összesített egyéni kockázati görbéit 

az alábbi ábrán szemléltetjük. 

 

 
Veszélyességi övezetre tett javaslat 

 

A belső zónában a sérülés valószínűsége > 1×10-5 (magenta), középső zónában a sérülés egyéni 

kockázata <1×10-5 (magenta) és > mint 1×10-6 (piros). A külső zónában a sérülés egyéni 

kockázata < 1×10-6 és > mint 3×10-7 (sárga). A fejlesztések engedélyezhetőségét és térbeli 

megvalósíthatóságát ezen görbék alapján a 219/2011. (X. 20.) Korm. rend. 7. melléklet 2. 

pontja határozza meg.  

5.7 A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége 

A(z) Uniper Hungary Energetikai Kft. tevékenységét az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint I. fokú hatóság által kiadott egységes 

környezethasználati engedély birtokában végzi. 

 

Az erőmű technológiájából adódóan a következők a potenciális szennyező források: 

 Olajrendszeri haváriák és az olajmanipuláció során bekövetkező szennyezések, 

 Vegyi anyagok elfolyásából eredő haváriahelyzet, 

 Veszélyes hulladékok és anyagok tárolása. 

 

A telephelyen nagy mennyiségben található környezetre veszélyes anyag a gázolaj, amely 

kapcsán súlyos balesetből származó környezet károsításról beszélhetünk. A vegyi anyag és 

Belső zóna 

Középső zóna 

Külső zóna 
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veszélyes hulladékok mennyisége a telephelyen elenyésző (az alsó küszöbérték 2%-át nem 

haladja meg), így iparbiztonsági szempontból így nem képezi jelen vizsgálat tárgyát. A 

gázolajjal kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 normál üzem esetén a természeti környezeti elemek számára nem jelentenek veszélyforrást.  

 a gázolaj tartályból való kiszabadulása esetén a talaj és a felszín alatti vizek szennyezése, 

károsodása a veszélyes anyagokat tároló tartályok körül kialakított másodlagos tartálynak, 

illetve a kármentőnek köszönhetően elvi alapon kizárható.  

 a gázolaj vezetékrendszerből történő kiszabadulása igen alacsony valószínűségű (<1E-8/év), 

mivel normál üzem mellett az Erőmű működtetése földgáz alapon történik, így gázolaj a 

vezetékekben nincs állandó jelleggel.  

 

A szennyezés elsősorban a csapadékvíz rendszeren keresztül kerülhet a közműrendszerbe a 

vízelnyelőkön keresztül. Azokon a területeken, ahol nagyobb mennyiségű olaj van a 

rendszerekben, eleve „olajos csapadékvíz elvezető rendszer” került kiépítésre, melyek olajfogó- 

és tisztító műtárgyon keresztül kerülnek az 500 m3-es szennyvíztározó medencébe, ahonnan az 

I. számú átemelőn keresztül kerül a víz a befogadó Dunába. 

 

Havária esetén beavatkozási pontok lehetnek: 

 Olajos csapadékvizet szálló rendszer olajfogói (SEPURATOROK), 

 Tárolótartályok olajos csapadékvizét gyűjtő csatornahálózat zsilipaknája a tartályok 

kármentő tálcái után, 

 Tiszta csapadékvíz gyűjtő csatornahálózat tisztítóaknái, 

 Tározó medencék és átemelők. 

 

A(z) Uniper Hungary Kft. Üzemi Kárelhárítási Tervében részletesen tárgyalja a gázolajjal 

kapcsolatos környezetszennyezés megelőzésének erő- és eszközrendszerét, amely 

dokumentumot a Belső védelmi terv 7. sz. melléklethez csatoltunk. 

 

Az erőműben technológiai utasításokkal biztosítják azt, hogy az üzemeltetés zökkenőmentes 

legyen, amely a környezeti károk megelőzését szolgálja. Az utasítások mellett folyamatos 

ellenőrzések és helyszíni szemlék biztosítják az esetlegesen kialakuló károk korai észlelését, 

ezáltal korai lokalizálását és felszámolását. 

 

Az Üzemi Kárelhárítási Tervben bemutatott üzemi kárelhárítási anyagok és eszközök 

meghatározásánál figyelembe lett véve a technológia környezeti veszélyessége és ennek alapján 

lettek meghatározva a kárelhárítási anyagok és eszközök, amelyek részletes bemutatása a 3.6 

sz. fejezetben valósult meg. 

 

A kárelhárítási tevékenységre való felkészülés, illetve a felkészültség szinten tartásának, 

fejlesztésének egyik eszköze a kárelhárítási gyakorlatok tartása, melyek alkalmával a 

védekezésben résztvevő személyek a szennyeződést utánzó körülmények között gyakorolják a 

megfelelő védekezési technológia alkalmazását, az eszközök, felszerelések használatát, 

felkészülve a tényleges kárelhárítási tevékenység zökkenőmentes végrehajtására. 
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A(z) Uniper Hungary Kft. részéről tehát több feltétel biztosított, hogy a környezetre káros 

anyag ne okozzon környezetterheléssel járó súlyos baleseti eseménysort, amelyek az alábbiak: 

 A telephely olyan műszaki kialakítással rendelkezik, amely garantálja a környezetre 

veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó 

szabályzók is rendelkezésre állnak, 

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

ártalmatlanítását lehetővé tevő eszközök leírását tartalmazó szabályzók rendelkezésre állnak, 

 a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított,  

 a telephely kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, 

és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakoroltatja. 

 

A fentiek értelmében megállapítható, hogy a(z) Uniper Hungary Kft. megfelel a 219/2011. 

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

5.8 Korábbi üzemzavarok és súlyos baleseti események 

A(z) Uniper Hungary Kft. tárgyi telephelyén üzemzavar, vagy súlyos baleseti esemény az 

üzembe helyezés óta 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.  

 

Természetesen az Üzemeltető célja a folyamatos fejlesztés, így súlyos baleseteket és 

üzemzavarokat megelőző intézkedéseket ezen események megvalósulása nélkül is foganatosít 

működésében. 
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6. Súlyos balesetek elleni védekezés 

Jelen fejezet bemutatja az súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített 

felszereléseket, valamint a vezetéshez és a döntés előkészítéshez szükséges infrastruktúrát. 

6.1 Vészhelyzeti vezetési létesítmények 

A(z) Uniper Hungary Kft. Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű területén kijelölt veszélyhelyzeti 

irányító központ: Irodaépület (00UCA) földszintjén található Vezénylőterem 

 

A veszélyhelyzeti irányító központban az alábbi döntés előkészítési infrastruktúra áll 

rendelkezésre: 

 kommunikációs eszközök, hálózati és mobil telefonvonalak, internet elérhetőség, 

 folyamatirányító rendszer visszajelzései és beavatkozási lehetőségek, 

 az üzem papíralapú térképe (vázlata), amely tartalmazza a veszélyes üzemet, veszélyes 

létesítményeket, menekülési útvonalat, gyülekezési pontot, tűzoltóvíz vételezési 

helyeket stb., 

 Belső védelmi terv. 

. 

6.2 Vezetőállomány vészhelyzeti értesítésének eszközrendszere 

Veszélyhelyzet esetén a vezetőállomány szóban, telefon vagy mobiltelefon segítségével 

értesíthető, illetve ilyen úton továbbítja a riasztást és a további fontos információkat is. 

6.3 Üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere 

Az üzemi dolgozók riasztására, veszélyhelyzeti felhívására elsősorban az üzem területén 

kiépített hangjelző rendszer figyelmeztet. 

 

A riasztás beindítását automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, vagy a vezénylő helyiségből 

történő kézi indítással is aktiválni lehet. A vezénylő helyiségbe minden veszélyjelzésről 

információ érkezik (helye, ideje), ahonnan a szükséges tovább értesítések és riasztások 

történnek meg. 

6.4 Vészhelyzeti híradás eszközei és rendszerei 

Veszélyhelyzet esetén az információk átadása a kiépített belső telefonrendszeren, vagy 

mobiltelefon segítségével valósul meg. A veszélyhelyzeti vezetés a belső erők felé az 

információ átadást mobiltelefonon vagy személyes úton, élőszóval valósítják meg. 

6.5 Távérzékelő rendszerek 

A gázérzékelő rendszer a veszélyes területek ellenőrzésére szolgál, és azonnal figyelmezteti az 

üzemeltető személyzetet az erőmű területen belül keletkező szivárgás esetén. A gázérzékelő 

rendszer földgáz értékelésére alkalmas. 

 

A gázérzékelő rendszer ellenőrzési és jelzési funkcióit a központi vezérlő egység valósítja meg. 

Az ellenőrzött gázra érzékeny érzékelők a gázturbina hangszigetelő burkolat alatt vannak 

elhelyezve, ill. még a gáznyomáscsökkentő berendezésnél vannak installálva. Gáz érzékelése 

esetén az üzemeltető személyzet hangjelzés formájában üzenetet kap. A magas zajszintű 
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helyeken kiegészítő vizuális jelzés is történik. A tartalék akkumulátor rendszer megbízható 

működést tesz lehetővé. 

6.6 A helyzet értékelését és a döntést segítő informatikai rendszerek 

Az Erőmű területén, az üzemviteli működés és felügyelet céljából a vezénylőből valós időben 

követhetőek az egyes technológiai folyamatok. A kiépített rendszeren veszélyhelyzet esetén 

pontosan megállapíthatóak az egyes technológiák legszükségesebb paraméterei (pl.: nyomás, 

hőmérséklet, szerelvények zárt állapot visszajelzése stb.). Ezen felül a Biztonsági szolgálat 

helyiségében, valamint a Vezénylőteremben a telephelyen kiépített térfigyelő kamerák valós 

idejű képei is hozzájárulnak a kialakult veszélyhelyzet észleléséhez, a megfelelő döntések 

előkészítéséhez. 

6.7 Végrehajtó szervezetek egyéni védő- és szaktechnikai eszközei 

6.7.1 Rendszeresített egyéni védőeszközök 

Az Erőmű munkavállalói részére rendszeresített védőfelszerelések listáját az Egyéni 

védőeszközök belső juttatásának rendje tartalmazza, amelyet a BVT 5. sz. mellékletéhez 

csatoltunk. 

6.7.2 Rendszeresített szaktechnikai eszközök 

6.7.2.1 Tűzoltó készülékek 

A telephelyen a vonatkozó nemzeti szabványokat kielégítő és az ott keletkező tűz oltására 

alkalmas tűzoltó készülékeket tartanak készenlétben. A tűzoltó készülékek jól látható helyen, 

könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében vannak elhelyezve, 

valamint állandóan használható, üzemképes állapotban vannak tartva. A tűzoltó készülékeket 

rendszeresen ellenőrzik. A létesítményben összesen a 253 db tűzoltó készülék áll 

rendelkezésre. 

6.7.2.2 Tűzoltó rendszer 

A turbina-generátor esetében beépítésre került az oltására alkalmas, megfelelően méretezett, 

automatikus működésű és autonóm szén-dioxiddal oltó rendszer. Az oltóanyag nagynyomású 

CO2 gáz, a gázpalackok elhelyezésére a gázturbina közelében valósult meg. Szükség esetén az 

oltórendszer kézi kioldású nyomógombbal is indítható. 

 

A transzformátorok védelme beépített, automatikus, vízzel oltó („száraz rendszer”) sprinkler 

berendezéssel történik.   

 

A tüzelőolaj tároló tartályok tűzvédelme beépített, stabil, habbal oltó berendezéssel van 

megoldva. Habképző anyag: Sthamex 

A beépített, stabil, habbal oltó berendezés oldat- és hűtővezetékeinek záró szerelvényei egy 

mellvédfal mögött vannak felszerelve. A mellvédfal a tartályoktól min. 40 m távolságban van 

elhelyezve 

6.7.2.3 Kárelhárító anyagok és eszközök 

A környezeti károkozás szempontjából a legsúlyosabb havária helyzetek a tüzelőolaj ellátó 

rendszertől és a vízkezelő műtől származhatnak ezért a kárelhárítási anyagok főleg az 

olajszivattyú házban és a vízelőkészítő épületben lettek elhelyezve. Az elhasznált kárelhárítási 

anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően azonnal pótolni kell. 
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Az esetleges elfolyások, elcsepegések felitatásának céljára a 3. sz. fejezetben részletesen 

bemutatott anyagok és eszközök állnak rendelkezésre. 

6.8 A védekezésbe bevonható külső erők eszközei 

Az észlelést követően azonnal meg kell kezdeni a szükséges riasztásokat és meg kell kezdeni a 

kárelhárítás megszervezését. A rendelkezésére álló adatok és információk alapján szükség 

esetén a Mentésvezető kezdeményezi a hatóságok riasztását esetlegesen a külső védelmi 

tervben foglaltak végrehajtásának céljából. A súlyos balesetek felszámolására külső erőként a 

területileg illetékes hatóságok az érintettetek.  A bevont szervezetek az alaprendeltetésükből 

adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, a súlyos 

balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok kezelésére. A külső erők vezetőjét az üzemi 

terminológia alapján Külső mentésvezetőként nevezzük. 

 

28. sz. táblázat 

Megnevezés Cím Elérhetőség Egyéb 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Győr, Munkácsy 

Mihály u. 4. 

105, 112 

+36 96 529 530 

Főügyelet: 

+36 96 518 290 

gyor.ugyelet@katved.

gov.hu 

Országos Mentőszolgálat 

Győr mentőállomás 

Győr, Tartsay 

Vilmos utca 11. 

104, 112 

+36 96 312 200 
- 

Rendőrség 

 

Gönyű, Bajcsy - 

Zsilinszky u. 12. 

107, 112 

+36 96 353 067 
- 

Gönyű Polgármesteri 

Hivatal 

 

Gönyű, Kossuth L. 

u. 67. 

+36 20 932 25 

38 

+36 96 544 

090/1 

polgarmester@gonyu.

hu 

Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 
Győr, Árpád út 28. 06-96-500-000 - 
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7. Elkészítésbe bevont szervezetek megnevezése 

Cégnév:    PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft.  

Székhely:  1042 Budapest, Árpád út 21. 

Postacím:  1327 Budapest, Pf. 82. 

Tel.:   +36 1 369 40 31 

Fax:     +36 1 272 01 55 

E-mail:   iroda@profes.hu 

 

A PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. a környezetbiztonság garanciáinak helyi 

szinten történő megteremtése céljából 1999 szeptemberében, az 1995-ben alapított PROFES 

Kht. jogutódjaként jött létre.  

 

A társaság a környezetbiztonsági (egészség, biztonság, környezetvédelem) problémák 

kockázati alapú feltárására és megoldására szakosodva széles körű szolgáltatásokat kínál az 

ipari, a mezőgazdasági és a szolgáltatói szektor számára a veszélyes anyagok és technológiák 

embert és környezetét fenyegető vészhelyzetek megelőzésének és következményeik 

kezelésének teljes területén. Környezetvédelem területén fő tevékenységének az ún. 

visszamaradó környezeti terhek feltárása, terjedésük modellezése, humán-egészségügyi és 

ökológiai kockázataik meghatározása és az esetlegesen szükséges műszaki beavatkozások 

(kármentesítés) tervezése és megvalósítása tekinthető. Az ipari baleset-megelőzési (SEVESO) 

területen biztosított szakértői, tanácsadói tevékenysége kiterjed a súlyos ipari balesetek 

kockázat-, hatás és következmény elemzésére, valamint a vészhelyzeti tervezés, oktatás és 

begyakoroltatás területére. A társaság 17 főállású (amelyből 13 fő mérnök, különböző 

szakterületeken tervező, szakértői jogosultságokkal) munkatársai köréből jelen biztonsági 

jelentés elkészítésében az alábbi kollégák működnek közre: 

 

Nagy-Pétery Tibor 

tűzvédelmi mérnök 

ipari baleset-megelőzési igazságügyi szakértő  

biztosítási műszaki kárszakértő  

 

Rommerné Lindmayer Judit 

okleveles környezetmérnök 

védelmi igazgatási szervező, katasztrófavédelmi szakirány 

ADR biztonsági tanácsadó 

 

Herneczky Zsolt Iván 

építőmérnök, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány 

munkavédelmi szakmérnök 

 

A szoftvereink alkalmazhatóságát a 283-30/2012/SEVESO BM OKF vélemény igazolja. 
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