Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
készült a
2019. december 18-án 17.00 órakor a
Linde Gáz Magyarország Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 17. alatti telephelyére - alsó küszöbértékű
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre - vonatkozó katasztrófavédelmi engedély
megadásával kapcsolatos eljárás során megtartott közmeghallgatásáról
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Budapest, IX., Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak: Baranyi Krisztina polgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester,
Árva Péter, Dr. Bácskai János, Hidasi Gyula, Szilágyi Zsolt Zoltán,Takács Máriusz,Takács Zoltán, Torzsa
Sándor, Zombory Miklós képviselők.
Meghívottak:
Nemes László alpolgármester, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Szűrös Gábort
ügyvezető, Linde Gáz Magyarország Zrt., Csinga Mihály ezredes urat, a báró Hazai Samu Laktanya MH
Logisztikai Központ parancsnoka, Szendi Rebeka tűzoltó főhadnagy, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
KPKK Hatósági Osztálya, Karas János alezredes, parancsnok, IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Illés
Károly, az Országos Mentőszolgálat Közép-Magyarországi Mentőszervezetének nevében, Horváth Tamás
biztonságtechnikai vezető, Linde Gáz Magyarország Zrt.
Hivatal részéről:
Rácz László közbiztonsági referens, Koór Henrietta csoportvezető, Juhász Csilla jegyzőkönyvvezető, Nehéz
Jenő - a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa.
Baranyi Krisztina: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, illetve azokat, akik követik a közmeghallgatást az
élőadásban vagy felvételről. Talán kevesen tudják, hogy a kerületben működő veszélyes üzemekkel, azok
működésével kapcsolatban közmeghallgatást kell tartanunk bizonyos időközönként. Most a Linde Gáz
Magyarország Zrt. a közmeghallgatás témája. A cég az Illatos út 17. szám alatti telephellyel, mint alsó
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephellyel kapcsolatban kérelmet nyújtott be
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadása miatt.
Köszöntöm Nemes László Alpolgármester Urat, aki a szomszédos Pesterzsébet alpolgármestere, Szűrös Gábort,
a cég ügyvezetőjét, Csinga Mihály ezredes urat, a báró Hazai Samu Laktanya MH Logisztikai Központ
parancsnokát, Szendi Rebeka tűzoltó főhadnagyot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság KPKK Hatósági
Osztályáról, Karas János alezredes urat, parancsnok urat, Illés Károly urat, az Országos Mentőszolgálat KözépMagyarországi Mentőszervezetének nevében, és Horváth Tamás Urat a Linde Gáz Magyarország Zrt.-től, akik
eljöttek a közmeghallgatásra. Hozzájuk lehet majd kérdéseket intézni. Ismertetem a kérelem előzményeit. A
hatóság 2019. november 12-én levélben értesítette Ferencváros polgármesterét, hogy a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi törvény alapján a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és az iparbiztonsági hatósággal
együttműködve külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakkosság véleményt
nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére vagy a már működő veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatására vonatkozó engedély kiadása előtt. A
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló kormányrendelet vonatkozó eljárásrendjének megfelelően november 12-én a hatóságtól
érkezett védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzésről Ferencváros lakosságának tájékoztatása
érdekében hirdetmény közzétételére került sor. A biztonsági elemzés a meghatározott 21 napig az érintett
nyilvánosság részére betekintés és véleménynyilvánítás céljából rendelkezésre állt a Polgármesteri Hivatal
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ügyfélszolgálati irodáján 2019. december 11-ig, valamint elektronikus formában Ferencváros honlapján. Az
üzemeltető biztonsági elemzésével kapcsolatban a közzététel ideje alatt a nyilvánosság részéről nem érkezett
észrevétel. Erről mind az üzemeltetőt, mind a hatóságot tájékoztattuk. A rendelet 21. §-ának (3) bekezdése
alapján a közzététel lezárását követő 15 napon belül közmeghallgatást kell tartani. A rendeletben
meghatározottak szerint az érintettek meghívást kaptak a közmeghallgatásra, ezért vagyunk most itt. Megkérném
most a cég képviselőjét, hogy a Linde Gáz Magyarország Zrt. tevékenységét mutassa be röviden a
megjelenteknek.
Szűrös Gábor: Szeretném megköszönni, hogy meghívtak minket. A Linde Gáz Magyarország Zrt. részéről én
Szűrös Gábor, mint telephely-vezető és a kollégám, Horváth Tamás, mint biztonságtechnikai vezető jöttünk el
élve a meghívással. Magyarországon a Linde Gáz Zrt. 5 telephellyel rendelkezik. Ebből az 5 telephelyből az
egyik a budapesti. Alapvetően műszaki gázok gyártásával, palackozásával, forgalmazásával foglalkozunk. A
budapesti telephelyen palacktöltés és palackkiszolgálás is történik. Amiért most itt vagyunk az az, hogy lejárt a
belső védelmi tervünk érvényessége, ami 5 év, ezért szükségessé vált a megújítása. Ezt adtuk be a hatóságnak,
és ez van most elbírálás alatt. Nagyvonalakban ennyi lenne. Ha valakinek lenne kérdése, akár a tervvel, akár a
Linde Gáz Magyarország Kft-vel kapcsolatban, szívesen vesszük, és válaszolunk.
Baranyi Krisztina: Képviselőtársaim vagy bárki más részéről van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, én
pár kérdést feltennék, elsősorban a jelenlévő hatóság képviselőinek. Talán tőlem megszokott kérdéseket.
Számunkra az egy nagyon szerencsétlen helyzet, hogy az Illatos út mentén több olyan üzem is van, ami
veszélyes üzemnek minősül. A Linde Gáz Magyarország Zrt. sincs túl messze az Illatos úti BVM volt
telephelyétől, ahol olyan vegyi üzemek működnek még kisebb volumenben a mai napig is, amelyek szintén
védelmi tervvel kell, hogy rendelkezzenek. Alacsony, illetve közepes besorolású vagy magas kockázatú üzemek
is lehetnek. Ha nincsenek is magas kockázatú üzemek, ezt mondja Parancsnok úr, de azok a hatások, amelyek a
közvetlen, egymás melletti telephelyek miatt összeadódhatnak, már jelentős kockázatot jelenthetnek a közeli
lakott területeken élők számára. Én újra azt szeretném kérni, hogy nyugtassanak meg bennünket arról, hogy ha
esetlegesen bárhol, bármelyik telephelyen baleset történik, mivel most a Linde Gáz Magyarország Zrt-ről van
szó, akkor ez jellemzően valamilyen gázrobbanás lehet, amire fel kell készülni. Ez milyen hatással van arra, ami
Önöknél van, vagy ha a robbanás, a tűz átterjed a szomszédos Vinil Kft-ben tárolt nagymennyiségű vegyi
anyagra, vagy ott egy újabb robbanást indít be, ezekre a hatásokra fel vagyunk-e készülve? Van-e erre külön
terve a katasztrófavédelemnek?
Szendi Rebeka: Természetesen a katasztrófavédelem az eljárása során minden esetben vizsgálja a
dominóhatást a különböző üzemeknél. Ezzel kapcsolatban, ha valamilyen észrevétel van, akkor értesíti az
üzemeket, és megkéri őket, hogy hangolják össze a különböző védekezési, védelmi terveiket. Ezt az eljárásaik
során, amikor a dokumentációt elbírálja, akkor ezt figyelembe fogja venni.
Baranyi Krisztina: Tehát adott esetben Önöknél is van egy olyan személy vagy egy olyan kijelölt eljárási út,
amikor más üzemekben, közeli helyeken történt esetleges balesetekre is fel vannak készülve, ha jól értem.
Szűrös Gábor: Ez a belső védelmi terv és a biztonsági elemzésünk a nálunk előforduló esetekről szól, és arról,
hogy mi milyen hatással lehetünk a környezetünkre. Erről készül egy biztonsági elemzés, és egy szakcéggel
csináltattunk egy ún. hatásövezetet bizonyos veszélyes szcenáriókra. Ezeknek a lekezelésére fel vagyunk
készülve. Van beavatkozó személyzetünk kiképezve, rendszeres oktatás van. Magát ezt a belső védelmi tervet is
oktatjuk, és elgyakoroljuk évente egyszer azokat a szcenáriókat, amelyek előfordulhatnak. Ehhez rendelkezünk
megfelelő beavatkozó eszközökkel, úgymint sűrített levegős készülék. Ha bármiféle olyan esemény történne,
ahol fulladásveszély van, akkor is oda tudunk menni, és be tudunk avatkozni. Minden adott a helyszíni
beavatkozásra, az elhárításra, illetve arra, hogy megakadályozzuk a további eseményeket, amik
továbbterjedhetnek a telephelyen kívülre. Tudomásunk van egymás tevékenységéről, tehát a Vinil Kft.
tevékenységéről. Tájékoztattuk a szomszédos létesítményeket, amelyek nem lakóépületek, hanem cégek. Őket
ugyanúgy tájékoztattuk a lehetséges veszélyekről. Van egy hangosbeszélő rendszerünk is a telephelyen, tehát
ha valami esemény van, akkor tudjuk tájékoztatni a teljes telephelyet, illetve a környező részeket. Nem tudom,
hogy választ adtam-e a kérdésekre.
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Baranyi Krisztina: Köszönöm szépen a válaszait. Újra kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés,
észrevétel? Mivel kérdés, észrevétel nincs, a közmeghallgatást bezárom 17.18 perckor. Köszönöm, hogy
megjelentek, hogy rászánták az idejüket karácsony előtt, és nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.

k.m.f.

Baranyi Krisztina
polgármester
Juhász Csilla
jegyzőkönyvvezető
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