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Seveso irányelvek

● Seveso, Olaszország. 1976 július 10-én Észak-Olaszországban a Hoffmann La
Roche Givaudan (a Milánó melletti kisváros, Seveso közelében működő) 
növényvédőszert gyártó vegyi üzemben történt baleset során dioxin került a
levegőbe. A dioxin felhő okozta mérgezés mintegy 100 000 legelő állat 
kényszervágását eredményezte. A baleset közvetlenül emberéletet nem követelt,
de több száz embert kellett kitelepíteni.

● ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága szabályozásai

– 1982: SEVESO I. irányelv (82/501 EEC)

– 1996: SEVESO II. (96/82/EC)

– 2012: SEVESO III. (2012/18/EU)



Hazai szabályozás

● 2011. évi CXXVIII. törvény - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról

● 219/2011. (X.20.) Kormány rendelet - a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

● Nemzeti sajátosságok
– Az irányelvben az üzemeltetőnek bejelentési kötelezettsége van. A nemzeti szabályozás

előírása az üzemazonosítás és a felülvizsgálati kérelem benyújtása.

● Kat 40. § (1) „A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott módon és
adattartalommal az iparbiztonsági hatóságnak bejelenti.”

● Kat 40.§ (2) „Az iparbiztonsági hatóság a küszöbérték alatti üzem üzemeltetője által
küldött bejelentést megvizsgálja. … üzem által okozott veszélyeztetés azt
indokolja, az iparbiztonsági hatóság az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási
terv készítésére kötelezi.”

– A küszöbérték alatti üzemekkel az irányelv nem foglalkozik.

– A nemzeti szabályozás több helyen szigorúbb követelményeket ír elő az alsó
küszöbértékű üzemekre, mint az irányelv.

– A külföldi gyakorlatban a minőségi kockázatbecslés teljesen elfogadott, a nemzeti
szabályozásban kötelező a mennyiségi kockázatbecslés

– Nem valósult meg a hatóságok közötti harmonizáció. Más uniós jogi aktusokban előírt
eljárások integrációja nem történt meg a nemzeti jogban (pl. IPPC).



Védelmi tervkészítési kötelezettség
a munkavédelem területén

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

● A rendellenes körülmények kialakulása esetére a munkahely jellegére, helyzetére, 
kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására , továbbá a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges
személyeket ki kell jelölni.

● A veszélyforrások elleni védekezés módját e törvény és a szabályzatokban meghatározott
rendelkezések figyelembevételével a munkáltató köteles megállapítani.

A 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet szerint a munkáltatónak a munkahelyen
előforduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek
kezelésére intézkedési tervet – a mentési tervet is beleértve – kell készítenie.

● A munkáltató, ha kötelezettségének más jogszabály alapján már eleget tett, úgy új terv 
készítésére nem kötelezett.

● Az intézkedési tervnek nem kell tartalmaznia a más jogszabályok által már meghatározott
követelményeket, azonban szerepeltetni kell benne a biztonsági gyakorlatok és az
elsősegélynyújtás gyakorlására vonatkozó előírásokat.

● Az intézkedési terv pontos tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokat a jogszabály nem
tartalmaz.



Fogalmak
● *Küszöbérték alatti üzem: „ …. alsó küszöbérték negyedét elérő vagy meghaladó, de az

alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön
jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények.”

● **Kiemelten kezelendő létesítmények:

– „a) a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok üzemen kívüli csővezetéken történő
szállításának létesítményei, beleértve a szállító vezetékeket, szivattyú-, kompresszor- és
elosztó állomásokat; kivéve a lakossági gázellátás elosztó vezetékeit és azok
létesítményeit, valamint a szénhidrogén-bányászat gyűjtővezetékeit 400 mm névleges
átmérő alatt”

– b) hulladékégetők

– c) legalább 1000 kg mennyiségű klórt vagy ammóniát használó üzemek

● *Súlyos káresemény elhárítási terv: 

– „küszöbérték alatti üzem üzemeltetői okmánya, amely tartalmazza

– az üzem veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint

– a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

● megelőzését,

● elhárítását és

● hatásainak csökkentését 

szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit.

*2011. évi CXXVIII. Törvény

**219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet



Fogalmak (Valami hiányzik?)

● Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar: veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés
során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény,
amely azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár:
a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,

b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,

c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,

d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag
kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben,

e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben,

f) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása.

● Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
lehetséges következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem (, ?????) környezetében a hatóság által kijelölt, az egyéni
sérülés kockázatához igazodó terület.

● Kat 27. § (1) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek megvalósítását, jelentős
változtatását, megszüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell
tüntetni a településszerkezeti tervben. A veszélyességi övezeten belüli
fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester feladatát és hatáskörét
a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabály határozza meg.



Súlyos Káresemény Elhárítás Terv tartalmi elemei

● Tartalmi elemeket a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet határozza 
meg.

● Üzem leírása

● Üzem környezetének bemutatása



Súlyos Káresemény Elhárítás Terv tartalmi elemei

● Meteorológiai tényezők bemutatása

● Geológiai jellemzők bemutatása

● Természeti környezetnek a veszélyes anyagokkal kijutásával kapcsolatos 
veszélyeztetettség bemutatása

● Veszélyes anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak bemutatása



Súlyos Káresemény Elhárítás Terv tartalmi elemei

● Technológiai folyamatok bemutatása (veszélyazonosítás)

● Üzemeltető irányítási rendszerének bemutatása

● Technológia védelmi és jelző rendszereinek leírása

● Baleseti eseménysorok bemutatása: műszaki meghibásodás

– Csővezeték sérülése (1 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, törés)

– Kondenzátumgyűjtő tartály sérülése

– Nyomástartó edény sérülése

● Baleseti eseménysorok bemutatása: karbantartás
– Csővezeték tisztítás

– Tartálytöltés



Eseménysorok meghatározása
● A csővezeték sérülését követően kialakuló hatások a következő tényezők

függvényei:

– Szabadba kerülő gáz mennyisége (kiszakaszolási idő)

– Csővezeték átmérője

– Nyomás

– * Sérülés jellege (eseménysor): teljes keresztmetszetű törés, lyukadás, stb.

– Kiáramlás feltételei: (földalatti / földfeletti gázvezeték, kibocsátás magassága)

– Gyújtóforrás jelenléte

– Meteorológiai tényezők

● * Földalatti csővezetékekre vonatkozó a nemzetközi szakirodalom: a Guidelines for
quantitative risk assesment („Purple Book”), Hága, 1999 II. Kötet



Eseménysorok meghatározása
● Csővezeték meghibásodásából származó események gyakorisága

– Irodalmi adatok és üzemeltetői tapasztalatok alapján meghatározott

● Gyújtóforrás jelenléte
– Közvetlen, pillanatszerű gyújtás valószínűsége

– Késleltetett gyújtás valószínűsége

● Tűz kialakulásának valószínűsége
– Meghibásodás x Gyújtóforrás



Eseménysorok meghatározása

Gate1

Tûz kialakulása

Gate2

Gyújtóforrás jelenléte

Event1

Közvetlen gyújtóforrás 

jelenléte

Event2

Késleltetett gyújtóforrás 

jelenléte

Gate3

Földgáz szabadba kerülése

Gate4

Mûszaki meghibásodás 

miatt

Event3

A rendszer megbontása 

történik

Event4

Zárószerelvény 

meghibásodása 

Event5

Ellenõrzés elmarad

Gate5

Emberi hiba miatt

Event3

A rendszer megbontása 

történik

Event6

Emberi hiba történik

Csővezeték karbantartásából származó események gyakorisága



ERPG-3 is the maximum
concentration in air below which it
is believed nearly all individuals
could be exposed for up to one
hour without experiencing or
developing life-threatening health
effects





Kritériumrendszer gyakorlati alkalmazása 

● 1. lépés: Az egyes eseménysorok vonatkozásában meg kell
vizsgálni, hogy tűz esetén a 8 kW/m2 hőfluxus, gőztűz esetén az ARH/2
és robbanás esetén 0,1 bar nyomás milyen távolságon belül alakul ki.
Amennyiben lakott területet, tömegtartózkodási létesítményt érint az
eseménysorokat tovább kell vizsgálni.

● 2. lépés: Az egyes eseménysorok vonatkozásában meg kell
vizsgálni, hogy tűz esetén az 1%-os elhalálozás milyen távolságon belül
alakul ki. Amennyiben lakott területet, tömegtartózkodási létesítményt
érint az eseménysorokat tovább kell vizsgálni.

● 3. lépés: Az egyes eseménysorok vonatkozásában meg kell
vizsgálni a kockázatokat (halálozás egyéni kockázat és a társadalmi
kockázat) és össze kell vetni a 219/2011. Kormányrendelet 7.
mellékletében lévő kritériumokkal.

Megjegyzés: 

Tiszta időben Magyarországon maximum 900-1.000 W/m2 körüli teljesítmény fluxus mérhető.



Veszélyeztetés értékelés föld alatti vezetékekre

● Vizsgált vezetékszakasz (konzervatív megközelítés)

– Országhatár-Beregdaróc DN 1400 PN 75 bar

– Biztonsági távolság mértéke: 5-5 méter

● Legsúlyosabb eseménysorok (Vertikális kiáramlás):

– 50 mm-es vezetéklyukadás (teljes keresztmetszetű törés helyett)

– 20 mm-es vezetéklyukadás (szakirodalmi adat)

– 1 mm-es vezetéklyukadás (üzemeltető tapasztalat)



Következményelemzés eredményei (1. lépés) 
(DNV Phast szoftver) 

Országhatár-Beregdaróc DN 1400; PN 75 
50 mm-es lyukadás 

A 8 kW/m2 hő-fluxus kilép a feltételezett 
biztonsági távolságból (kb. 41x33 m)



Következményelemzés eredményei (1. lépés) 
(DNV Phast szoftver) 

Országhatár-Beregdaróc DN 1400; PN 75 
50 mm-es lyukadás 

ARH/2 koncentrációjú gázfelhő kilép a 
feltételezett biztonsági távolságból (kb. 8x8 m)



Következményelemzés eredményei (2. lépés)
(DNV Phast szoftver) 

Országhatár-Beregdaróc DN 1400; PN 75 
50 mm-es lyukadás 

Az 50 lyukadás esetén az engedélyezési kritérium (1%
elhalálozás) meghaladta a feltételezett biztonsági távolság
(5 méter) méretét .

Az esemény során „jet fire” alakulhat ki, (kb. 36 x 28 méter)



Halálozás egyéni kockázatának számítási eredményei 
(SAVE II) 3. lépésOrszághatár-Beregdaróc DN 1400; PN 75 

50 mm-es lyukadás 

Gyakoriság adatok (Szabványos csővezeték – Purple book)
50 mm-es lyukadás:  7,63 x 10 

-7
/ 5m.év

20 mm-es szivárgás: 2,29 x 10 
-6

/ 5m.év
1 mm-es szivárgás:  2,29 x 10 

-6
/ 5m.év

Megállapítás: A halálozás egyéni kockázatának számításánál a 10- 6

kontúr nem jelenik meg, csak 10-7 (lila görbe) és 10-8 (zöld görbe)
kontúr. A rácshálózat 50 x 50 méter, egy rács mérete 4 x 4 méter.





Lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések

● Bekövetkezési gyakoriságot csökkentő intézkedések

– Technológia korszerűsítése

– Biztonsági berendezések beépítése

– Kármentők építése

– Veszélyes anyagok mennyiségének racionalizálása (pl. átmeneti
tárolók megszüntetése)

– Szervezési intézkedések (pl. ellenőrzések)

– Oktatás, képzés

● Következmények hatásainak csökkentése

– Veszélyes anyag mennyiségének csökkentése

– Technológia paramétereinek megváltoztatása (pl. nyomás
csökkentése)

– Védelmi tervek kidolgozása

– Elhárítási gyakorlatok



Lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések

Terelőfal építése

A kiáramlás kezdeti fázisában a gáz terjedését a kiáramlási nyomás
határozza meg, a meteorológiai jellemzők kisebb mértékben játszanak
szerepet.
A terelőfalnál az áramlás iránya megváltozik, vertikálissá válik.



Elköszönés - ALOHA

Ingyenes szoftver a veszélyes 
anyagok terjedésének 
modellezésére: 

ALOHA (Areal Locations of 
Hazardous Atmospheres)
http://www2.epa.gov/cameo/cameo-downloading-
installing-and-running-aloha

A szoftver alkalmazásáról 
szakmai cikk: 
VÉDELEM katasztrófavédelmi és tűzvédelmi 
szemle 2010. XVIII. Évfolyam 5. szám.


