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HATÁROZAT
A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (székhelye: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 hrsz.) a
továbbiakban: Üzemeltető kérelmére a székhelyével azonos telephelyére, mint felső küszöbértékű
veszélyes üzemre vonatkozó egységes szerkezetű biztonsági jelentést megvizsgáltam, a

katasztrófavédelmi engedély kiadására irányuló kérelmét elfogadom,
a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,
azzal, hogy az Üzemeltető a hatóságomnál 1898-21/2012. ügyszámon nyilvántartásba
vett biztonsági jelentésben és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, különös
tekintettel az abban foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási és egyéb
előírásokra.”
Az Üzemeltető biztonsági jelentésében feltüntetett kiindulási adatok, futtatási
eredmények felhasználásával a hatóságom rendelkezésére álló kockázat elemző és döntés
támogató szoftver felhasználásával a veszélyességi övezetet az alábbiak szerint jelöltem
ki.
A zóna kijelölésének vonatkoztatási pontja (a zónák határát jelölő körívek középpontja)
a 8-as számú lőpor tároló épület középpontja.
• A belső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2000
m-es sugarú körben határozom meg.
• A középső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért
2100 m-es sugarú körben határozom meg.
• A külső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2200
m-es sugarú körben határozom meg.
Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnál benyújtott, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett
fellebbezést terjeszthet elő, amelyet 5000 forintos illetékbélyeggel kell ellátni. Eljárási költség
megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
I NDOK OL ÁS
I.
Üzemeltető 2012. 11. 06-án kérelmet terjesztett elő a biztonsági jelentés
(továbbiakban: BJ) elbírálására és katasztrófavédelmi engedély kiadására. Kérelméhez a
külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Hatóságom a kérelmet

1898-1/2012. számon nyilvántartásba vette. A Kat. 33. § (1) bekezdése alá eső
engedélykérelem esetén Lakatos István, Sirok Község polgármestere, az R. 21. § (6)
bekezdése szerint hatóságomhoz 2013. január 24-én postai úton küldte meg a
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek
a közmeghallgatás időpontjáról közzétett hirdetmények. A közzétett hirdetményre lakossági
bejelentés nem érkezett. A közmeghallgatás 2013. 01.09-én történt meg. A
közmeghallgatáson lakossági észrevétel nem volt.
Hatóságom 2013. február 4-én 1898-8/2012. számú végzésében a BJ elbírálására vonatkozó
határidőt további 30 nappal meghosszabbította. Az eljárás során 2013.02.11-én helyszíni
szemle került lefolytatásra. Hiánypótlási felhívás 2013.02.18-án került kibocsátásra, melyet
határidőre, 2013.04.18-án teljesített az Üzemeltető. További hiánypótlások kibocsátására
került sor 2013.04.26-án és 2013.06.07-én.

II. Hatóságom a biztonsági jelentést megvizsgálta és megállapította, hogy a Kat. és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) előírt követelményeknek megfelel.
Az Üzemeltető által benyújtott biztonsági jelentés megfelel az R. 3. mellékletében
megfogalmazott tartalmi és formai követelményeknek.
a) az Üzemeltető a biztonsági jelentésben megfelelő részletességgel mutatja be az R. 8. § (2)
bekezdésben megjelölt szervezeti és eszköz rendszert, illetve a kockázatelemzés
eredményét;
b) a biztonsági jelentés tartalma alapján bizonyítja, hogy az Üzemeltető a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának lehetőségeit az irányítási rendszer
kialakítása során figyelembe vette;
c) a kockázat mértéke megfelel az R. 7. melléklet 1.5. a) és 1.6. pontjában meghatározott
elfogadhatósági kritériumoknak;
d) a belső védelmi terv az R. 8. melléklet szerinti tartalmi és formai követelményeknek
megfelel, az ott meghatározott feladatok arányban állnak a biztonsági jelentésben
megjelölt veszélyeztetéssel, a tervezett intézkedésekben leírt feladatok végrehajtásának
feltételei biztosítottak.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a veszélyes
tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadtam.
Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem
merült fel.
III. Felhívom üzemeltető figyelmét, hogy a 2012. január 1-jén hatályba lépett,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint a IV. fejezet végrehajtását szolgáló R.
rendelkezéseinek megfelelően különösen az alábbi bejelentési, engedélyeztetési,
felülvizsgálati és jelentési kötelezettségek terhelik:
1. Bejelentési kötelezettség a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem/veszélyes
anyagokkal foglalkozó létesítmény bezárásának bejelentése esetén [Ktv. 27. § (3) a)];
2. Engedély iránti kérelem benyújtási kötelezettség a biztonságra hátrányosan kiható
jelentős változtatás esetén [Ktv. 27. § (3) b)]; az alkalmazott veszélyes anyagok
mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai
tulajdonságának jelentős változása esetén [Ktv. 27. § (3) c)];

3. A biztonsági jelentés felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó kötelezettség [Ktv. 28.
§ (4); 29. §; R. 11. §];
4. A belső védelmi terv felülvizsgálata és begyakoroltatása területén a belső védelmi terv
pontosításának, felülvizsgálatának, begyakoroltatásának kötelezettsége [Ktv. 38. §; R..
20. § (2)-(3) és (6)]; üzemi dolgozók, alvállalkozók és a veszélyességi övezetben
működő vállalkozások tájékoztatására és felkészítésére [R. 19. § (4)] vonatkozó
kötelezettség;
5. Súlyos balesetek (üzemzavarok) vonatkozásában azok bejelentési, [Ktv. 37. § d)]
kivizsgálási kötelezettsége, valamint az Üzemeltető köteles minden szükséges
intézkedést megtenni a súlyos balesetek (üzemzavarok) veszélyeinek megelőzésére, az
esetleges baleset hatásainak enyhítésére és helyreállítására. [Ktv. 37. § c) és d)].

Felhívom figyelmét, hogy 2012. január 1-jén hatályba lépett továbbá a katasztrófavédelmi
bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és
visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kbr.).
A Ktv. 35. § (5) bekezdés b) pontja alapján a hatóság katasztrófavédelmi bírság
kiszabására jogosult a törvény IV. fejezetében és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok
alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén. A Ktv. 35. § (6)
bekezdése alapján a bírság legkisebb összeg háromszázezer forint, legmagasabb összege
hárommillió forint. A bírság összegét a törvényi keretek között a jogsértésnek az emberi életre
és egészségre, az anyagi javakra és a környezetre való veszélyességével arányos mértékben, a
jogsértés súlyához és ismétlődéséhez igazodva kell meghatározni. A Ktv. 35. § (7) bekezdése
szerint a bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten kiszabható. A Kbr. 5. § (2) bekezdése alapján több
különböző szabálytalanság megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes
bírságtételek összege, amely legfeljebb 5 000 000.-Ft lehet.

IV.

Alkalmazott jogszabályok:

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése valamint a 99. §-ban meghatározottak
szerint biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.
Határozatom jogalapja Kat. 25. § (1) bekezdése és az R. 4. §-a, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdése.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kat. 25. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § 2a. pontja, a R. 4.
§ (3) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdése határozza meg.

V. A veszélyességi övezettel kapcsolatos információk:
Hatóságom elbírálta az üzemeltető veszélyességi övezetre tett javaslatát. A BJ-ben a
veszélyességi övezetre javasolt kontúrokat a hatóságom rendelkezésére álló kockázat elemző
és döntés támogató szoftver felhasználásával számított eredményekkel összevetve a
rendelkező rész szerint döntöttem és a veszélyességi övezetek kiterjedését az alábbiak szerint
határoztam meg.
A zóna kijelölésének vonatkoztatási pontja (a zónák határát jelölő körívek középpontja) a 8-as
számú lőpor tároló épület középpontja.

• A belső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2000 m-es
sugarú körben határoztam meg.
• A középső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2100 mes sugarú körben határoztam meg.
• A külső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2200 m-es
sugarú körben határoztam meg.
Eger, 2013. július 05.
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