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A Magyar Földgáztároló Zrt.  

az MVM csoport tagja 
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A Magyar Földgáztároló Zrt. földgáztárolói 

A földgáztárolás folyamata 
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Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszerhez való 

csatlakozási kötelezettség 

• A Schengeni Megállapodás Schengenben, 1990. június 19-én 
aláírt Végrehajtási Egyezményének 132., illetve 44. cikkében 
meghatározott követelményeket kielégítő digitális, nyalábolt 
(trönkölt), kormányzati célú rádióhálózat; 

• 346/2010. (XII.28) egységes digitális rádiótávközlő rendszer 
(EDR) 

• EDR hálózathoz csatlakozási kötelezettséget ír elő a felsőküszöb 
értékű veszélyes üzemek és kijelölt létfontosságú  
rendszerek/rendszerelemek üze eltetői részére. 

• 2017. december 31-ig meg kell teremteni a vészhelyzeti 
kommunikációs képességet. 
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Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszerhez való 

csatlakozási kötelezettség/feladatok 
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• Különleges jogrend időszakába , vagy bármely egyéb esetben 
amikor a mobil hálózat űködése ellehetetlenül, csak az EDR 
hálózat használható. 

• A csatlakozásra kötelezett felsőküszöb értékű veszélyes üzemek 
egymás közötti kommunikációjának megoldása. 

• A bányafelügyeletekkel ilyen időszakba  nincs garantált 
kapcsolat. 

• A kitörés védelmi szervezet EDR-es ellátottsága is biztonság 
fokozó lenne. 



26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 

a agyar légtér légiközlekedés éljára törté ő  

• Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, 
légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű 
légiforgalmi légtérre, időszakosa  korlátozott, veszélyes és 
tiltott légterekre oszlik. 

• EU-s jogszabály harmonizáció miatt a rendelet módosításáról 
döntöttek a jogalkotók. 

• A felkért szakhatóságok a Paksi és a Csillebérci reaktorokat 
kivéve nem tartották indokoltnak a légtérkorlátozás 
fenntartását. 

• Több egyeztetés után, maradtak a légtérkorlátozások. 

• A légtérkorlátozás további bevezetési eljárásában, az OKF 
szakhatóságként vesz részt.  
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Országos Re dőr Főkapitá yság 

Fegyveres izto sági őrség kötelezés 

 

• Az ORFK fegyveres biztonsági őrzést írt elő csak a Zsanai 
földgáztárolóra (2010. április) 

• Bányafelügyelet elfogadta a Létfontosságú rendszerek 
azonosításáról szóló jelentésünket. (2014.) 

• Nem azonosítottunk olyan elemet amely a lakosság ellátása 
szempontjából kiemelten fontos. (Bármelyik tárolónk teljes 
kiesése esetén is biztosított a lakosság ellátásához elege dő 
e yiségű gáz.) 

• A Katasztrófavédelmi Igazgatóságok elfogadták a Biztonsági 
Jelentéseinket, a tárolók fizikai biztonságát egfelelő ek 
ítélték. (2014.) 
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Országos Re dőr Főkapitá yság 

Fegyveres izto sági őrség kötelezés 

 

• Ezek alapján kértük ORFK-t, a 2010-ben elrendelt fegyveres 
biztonsági őrzésre vonatkozó kötelezés visszavonását.  

     (2014. november) 

• Kérelmünket és fellebbezésünket elutasították.  

     (2015. január, 2015. április) 

• Keresetet terjesztettünk elő a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz (2015. május) 

• A bíróság az elutasító határozatot hatályon kívül helyezte és új 
eljárás lefolytatását rendelte el. (2016. február) 

• Az ORFK új eljárás lefolytatása nélkül visszavonta az FBŐ 
kötelezést 2017. október 15. határnappal. 
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Jogszabályi anomáliák 

Munkavédelmi szaktevékenység a bányászatban 

  

• 54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet (a bányászat területén 
munkabiztonsági szaktevékenységnek i ősülő feladatok 
ellátására jogosult személyek szakképesítési 
követel é yeiről) csak szakmai felsőfokú végzettséget ír elő, 
munkavédelmi szakképesítést nem 

 

• A rendelet módosítás több mint 2 éve felterjesztésre vár. 

 

• Nincs összhangban 12/2004. (II. 13.) GKM rendelettel (a 
földgázellátásban űszaki biztonsági szempontból jele tős 
munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és 
gyakorlatról) 
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Jogszabályi anomáliák 

Tűzvédel i szakvizsga 

• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédel i szakvizsgára 
kötelezett foglalkozási ágakról, u kakörökről 
 

• 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak 
bármely időpo tba  300 kg tömegmennyiséget meghaladó 
e yiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget 

meghaladó e yiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó 
feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 

 

Az új OTSZ megváltoztatta az anyagok tűzveszélyességi osztályba 
sorolását is, nincs A, B, osztály helyette Robbanásveszélyes anyag 
megnevezés van. 
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           Köszönöm a figyelmet! 
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