Veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezés
a MOL Nyrt
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A MOL-csoport
What is MOL?

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA
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SEVESO - MOL csoport
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A MOL Nyrt. (2005-ös adat)

Telephelyek száma:

1104

Technológiák száma:

116

Hatósági adatszolgáltatás:
Operatív szintő utasítások:

kb. 80.000 adat/év
198

Mit jelent a MOL Nyrt-nek a SEVESO?

SEVESO telephelyek száma: 20 db
Felsı küszöbértékő: 11
Finomító: 3 db

Alsó küszöbértékő: 9
Finomító: 0 db

Logisztikai telep: 4 db

Logisztikai telep: 3+3 db

Bányászati telep: 4 db

Bányászati telep: 3 db

Az ipariA környezetvédelem
súlypontjai
biztonságos mőködés
súlypontjai
1. Elıírásoknak való megfelelés
2. Kockázat kezelés
3. EBK teljesítmény javítása

EBK kockázat

Elfogadható kockázat szintje

Biztonságtechnikai költségek

Biztonságtechnikai költségek

EBK kockázat

A kockázat kezelés üzleti szempontjai

Felkészülés a Seveso végrehajtására
(történelem)
Seveso II. direktíva (1996: 96/82 EC):
MOL Rt. privatizációs auditja (1996.)
VERIK létrehozása (1996.):
MOL Rt. / FER TV szerep vállalása
Katasztrófavédelmi jogszabályok (2001-2002):
Phare-Twinning program
 tanulmányút
 felkészítı tanfolyamok
EBK kockázat elemzés és értékelés projekt (2001-2002):
„B” kockázat elemzés és értékelés
 tanácsadó közremőködése
 technológiai kockázat elemzés
 minta biztonsági jelentés
 hatósági, szakhatósági egyeztetések

A Teljeskörő EBK kockázatértékelési projekt keretében elvégzett
technológiai kockázat elemzések

Technológiai kockázat elemzések száma: 53 db
(nem csak SEVESO-s !)
KTD termelés: 6 (Algyı atmoszférikus Pb
tároló és gázüzem, Kiskunhalas Fıgyőjtı, Szank
dúsító, Hajduszoboszlói kútpár)

Földgázszállítás: 6 (Mosonmagyaróvár,
THE, Újszegedi gázátadó, Városföld, Vecsés,
Debrecen-Józsa)

Logisztika: 7 (Szajol, Székesfehérvár,
Komárom, Csepel, Dombóvár, Füzesabony, Pécs)

Finomítás: 29 ( Dunai Finomító: 26,
Tiszai Finomító: 3, Zalai Finomító: 1)

Töltıállomások: 2 (Duna Plaza, Érd)
Csıvezetékek: 3 szakasz (Barátság II,
Csepel-Százhalombatta termék vezeték és
Vecsés-Zsámbok gázvezeték)

Új fejlesztéseink jogszabályi-megfeleltetése
Három lépcsıs hatósági engedélyezés
1. Építési engedély Basic-terveken alapuló biztonsági dokumentum
Megvalósult állapotnak megfelelı biztonsági
2. Használatba vételi engedély dokumentum

3. Veszélyes tevékenység megkezdésének
Próbaüzemi tapasztalatokat is tartalmazó
biztonsági dokumentum
engedélyezése
A telephely biztonsági dokumentumának kiegészítése az új létesítménnyel

MOL fejlesztések (EU 2005):
Cseppfolyósgáz tárolótér bıvítés
Hidrogéngyár-2
Gázolaj mélykénmentesítı-3 üzem
Benzin kénmentesítı-5 üzem

TVK fejlesztések:
Olefingyár-2
Polietilén-4
Etilén raktár

Slovnaft fejlesztések:
HRP7
Polipropilén 3

Jogszabályok módosítása-2006
1. Módosult az irányelv (2003/105/EC)– szigorodtak a követelmények.
2. A régi, hatályos Katasztrófa törvény és a 2/2001 korm rendelet több
vonatkozásban módosításra szorult, azon túl nem az irányelv egyszerő
hazai leképezése volt ( az új 18/2006 is szigorúbb követelményeket
támaszt a magyar gazdálkodó szervezetekkel szemben, mint Európa
más országaiban.)
Kölcsönös bizalom
Partnerségi viszony
Közvetlen, szakmai alapú kapcsolatok KIALAKULTAK
A SEVESO-s biztonsági jelentéseket/elemzéseket 3
különbözı szakértı céggel végeztettük el (+ az EU
2005 projekt beruházások kapcsán még más
vállalkozók (EPC beruházások)

2006-os változás
Egy vállalkozó a biztonsági jelentések és elemzések elkészítésére,
mert
- egy módszer szerint fognak készülni
- Slovnaftban bevált
- ezáltal összehasonlíthatók a kockázatok üzemek és
létesítmények között
- megkönnyíti a gazdasági döntéseket
- egyszerőbb a kapcsolattartás

→

VURUP a.s.

A MOL Nyrt régiónkban
Földtani készletek a Dél-Kelet Magyarországi
Régióban
kıolaj mintegy
110 Mt,
földgáz mintegy 131 ezer mill. m3.
Ebbıl kitermelhetı 2004-5-ös becslés alapján
kıolaj mintegy
46 Mt
és
földgáz mintegy 103 ezer mill. M3.

MOL Nyrt Eurázsiai Kutatás –Termelés
Dél-keleti Kutatás-Termelés Régió

Gázelıkészítés és
feldolgozás
Algyın

Algyıi Gázüzem fı
feladatai:
gáz elıkészítése
gáz tisztítása
gázkiadás az Országos
Távvezetékre
cseppfolyós gáztermékek
termelése gáztermékek
átadása a Logisztikának
tárolásra, kiszállításra

Fı technológiai egységek:
Kompresszor üzemek (C2, CC2-MC2, NFtelep)
Középnyomású gázelıkészítı (KÖGÜ)
Kénhidrogén-mentesítı (LO-CAT)
Magasnyomású gázelıkészítık (DD, EE-D)
LTEX-E mélyhőtéses elıkészítı és
frakcionáló üzem
EE feldolgozó üzem
Segédüzemek és fáklyarendszer
Logisztika:
Cseppfolyós CH-termék tároló park
Atmoszférikus PB-tároló
Közúti és vasúti töltıüzem

E-10 nyomás alatti cseppfolyós CH terméktároló
10. 200 m3 cseppfolyós CH termék tárolása
Tartályok:
8 db 250 m3
18 db 400 m3
1 db 1000 m3

ATM atmoszférikus PB tároló
30.000 m3 cseppfolyós PB termék tárolása
Zárt atmoszférikus rendszer, freonos hőtıkör
Atmoszférikus PB-tárolóba történı
forgalmazás 2003-2005
Be és kitárolás kb 18-26 ezer m3
között

Vasúti- közúti töltı, lefejtı és gáztermék tisztító egység
Évi 180.000 t cseppfolyós termék és 39.000 t gazolin töltése
7 alaptermékbıl 38 féle végtermék elıállítása és kiszolgálása vevık felé,
Gáztermék tisztítás (17.000 t/év)

Évi kb 5300 db
200 ezer tonna

Évi kb 3000 db
25-30 ezer tonna
Alaptermékek:
C3, ic4, nc4, c4, PB, autógáz, ic5, nc5, blend, B gazolin

ATE Fıgyőjtı
Stabilizált olaj
Emulzió bontó
Nyers olaj

Kondenzátum
Szeparátorok

Stabilizáló

Hıcserélık

Belsı Védelmi Terv
A súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére
irányuló tevékenység leírása
A súlyos baleset következtében kialakuló helyzetek, a hatások elleni
védekezéssel kapcsolatos feladatok (BVT 5. 6. lap), a védekezésbe
bevont szervezetek (BVT 11. sz. mell), eszközök, anyagok (BVT 8. sz
mell.)
A súlyos balesetek elleni védekezésbe bevonható üzemi
infrastruktúra, berendezések (BVT 7. sz. mell.)
A dolgozók védelme érdekében hozott intézkedések, riasztásuk (BVT
13. sz. mell.) és a riasztás vételét követı magatartási rendszabályok.
A veszélyhelyzeti irányítás, a veszélyhelyzeti irányító szervezet (BVT
2. szakasza, 10. sz. mell., 15. sz. mell. Mők. Szab.)
A védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más
megjelölt, feladat- és hatáskörrel bíró személyek adatai (BVT 10.mell.)
A külsı szervekkel kapcsolatot tartó, valamint a külsı védelmi tervvel,
a veszélyhelyzeti értesítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos
üzemi tevékenységet végzı személyek adatai (BVT 10. sz. mell.)

Belsı Védelmi Tervek
A irányításhoz, a helyzetértékeléshez és a döntések
elıkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra
(BVT 1.2 szakasz, BVT 7. sz. mell.)
A külsı védelmi terv beindításáért felelıs szervezet
riasztásának módja (BVT 13. sz. mell.), a riasztáskor
közlendı információk (BVT 3.1 szakasza), a helyzet
kialakulását követı részletes információk tartalma és
az információk átadásának módja
Az üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet
elhárításához a segélynyújtás lehetıségei és annak
feltétel (BVT 8. és 11. sz. mell.)
A védekezési tevékenységben érintett személyek
felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása
(BVT 4. szakasza)

Események
„SEVESO” típusú (a 18/2006. (I. 26.) korm rendelet szerint
bejelentendı eseményünk, nem volt, hasonló nagyságú sem
fordult elı 20 éve.( Egész MOL Nyrt-ben sem!)
Technológiai jellegő üzemzavarok:
Egy alkalommal kb 5-6 m3 Propán kiszabadulása, megszökése az E10 tartályparkban, (a gázfelhı spontán eloszlott).
Kváziesemények a vasúti-közúti töltın, illetve a kapcsolódó
vágányhálózaton voltak, de veszélyes anyag kiáramlása nem
történt. (Vagonok ütközése, vagonlépcsı sérülése, egy esetben
tömlıkar szakadás volt, a beépített automatikus biztonsági
szerelvény lezárt.)
Ezeken kívül munkabaleseteink is elsısorban közlekedési események.
( A régióban a legutolsó emlékezetes esemény a Pusztaszılısi
gázkitörés volt, mely kútmunkálati, azaz bányászati esemény volt.)

Köszönöm a figyelmüket!

Stirling Miklós EBK szakértı - MOL Group
mstirling@mol.hu
www.mol.hu

