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Szám: 36600/481 6-Í/2017 .áút.

Jegyzőkönyv
Hatósági helyszíni ellenőrzésről

1. Készültz 2017. szeptember 19. napján a Yiz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
(székhelye: 5000 Szolnok, Yízmú u. 1., cégjegyzékszáma: 16-10-001613, adőszáma'. Í1272292-2-
16, atovábbiakban: Ügyfél) székhelyével azonos telephelyének hivatalos helyiségében.

2. Tárgy: ellenőrzés lefolytatása a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódri eg)/es törvények
módosítósáróI szóló 2011. évi CXWIII. törvény (a tovtÍbbiakban: Kat.) 25. $ (1) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva, a Kat. 40. $ (6) bekezdés a|apján a közigazgatási hatósági eljárós
és szolgáltatáS általános szabályairóI szóló 2004. évi CXL. törvény (a tovóbbiakban: Ket.) 87-94. $
szakaszaiban foglaltaknak megfele\ően, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 2]9/201l. (X 20.) Kormányrendeletben (a tovúbbÍakban: R.) foglaltakra
tekintettel.

A szemle kezdeti időpontja: 2017 . szeptember 19. 09@ óra

3. Jelen vannak:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasárófavódelmi lgazgatőság mint ellenőrzo hatóság részéró|:

Koós Zoltán tú. széaados, iegyzőkönywezető JNSZ MKI
Barna Attila ttl. a|ezreóes Szolnok KvK

AYíz- és Csatornamrívek Koncessziós Zrt. Szo|nok (székhelye: 5000 Szolnok' Yizmú u. 1.) mint
ellenőrzött (ügyfél) r észét ől:

Név, beosztás: Magyar Pétemé Bede Marianna, műSzaki lgazgatő
Eljárásjogi helyzete: Ügyfél képviselőj e
Születési hely/idő: Szolnok, 1967.04.25
Anyja neve: Tóth Mária
Lakcím: 5000 Szolnok, Toldi utca2lA'
Telefon, e-mai I : +3 6-3 0 I 228 -6924, marianna. bede@vcsm.hu

Egyéb résztvevők (lratósági tanú, szakértő, tolmács, más hatóság képviselője stb.):

Neve. _.. Neve: _...........
Lakcíme: Lakcíme:
Eljárásjogi lrelyzete: Eljárási helyzete:

'.{rnn,r.- h, r',..1
llt,ll -h

Hatósáp kéoviselőie Ha/ó'góo kénlirelőie Jesvzőkönylie:eÍő I l qlÍió l ké n1Al i ge l ői e Em,éb rés:tvevő Epléb résznlevő
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4. Az e||enőrző szerv képviselője figyelmezteti az tigyfete(ke)t
Ket. 5. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogaira
szerint:

és az eljárás más résztvevőjét* a
és kötelezettségeire az a|ábbiak

'/-
' ,/ ,1,"-tu //g útrul ,k

Hatósás kénvi.selőie Hatősás kénviselőie 'Ieg''zőkönl,vv&:ető Usl)féI kéovhelőie Ewéh résznevő E^,éb résznevó

5. Az ellenőrzést végző részér(il az e||enőtzés során tapasztalt lényeges kiirülmények és
megállapítások:

Bejárás: a 2017. szeptember 19. napjan az Ügyfe| 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. szám alatÍi,
székhelyével azonos telephelyén végrehajtott bejárás során az alábbiakat tapasztaltuk:

Az Ügyfél tevékenysége viztermelés, -kezelés és -ellátás, melynek biztosításához a telephelyén
hordós kiszerelésben klőrgázt használ fel. A klőrgén a technológia rendszerbe - a víztetmelés
kapacitás ftiggvényében _ kerül beadagolásra. A telephelyre a klórgézt tartalmaző, tö|tott hordók
Yagy az üres tisztítatlan csomagolóeszközök be- és kiszállítása közúton történik. A telephelyre a
veszélyes áru (Clz) beszá|lítása félévenként történik. A telephelyen egyidejűleg maximálisan
jelenlévő klőrgáz mennyisége 6 tonna (1 tonna/hordó).

A telephely Szolnok település beltertiletén helyezkedik el, mely a Verseghy útról közelíthető meg.
A hatóságom által, a 2016. október 27. napján kelt 36600l3084-4l20l6.ált. számuhatérozaftalr,
elfogadott súlyos káresemény elhárítási tervben bemutatott üzem környezetében (p1. gazdáIkodő
szervezetek, lakóingatlanok elhelyezkedése, közlekedési infrastruktúrfuan, természeti jellemzőkben
stb.) változás nem történt. A veszélyes anyagok mennyiségében, fajtájában és tárolási
körülményeiben' a táro l ás i utasításokb an v á|tozás szintén nem történt.

Veszél}res hulladékok kezelése" tárolása:
A telephelyen az állagmegóvás céljából végrehajtott karbantartási munkálatok során keletkező
hulladékokat, mint veszélyes hulladékot külső gazdálkodő szervezettel elszállítatják. A veszélyes
hulladékokat a keletkező mennyiség fuggvényében, de legalább évente egy alkalommal
do kumentált m ó d o n a s zál l ítás s al me gb ízo tt szerv ezettel elszá|lítatj a.

Veszélyes anyagok mennyiséqe a telephelyen: Az ellenőrzés időpontjában jelenlévő veszélyes
anyagok mennyisége:

- klőrgaz 3 tonna (3 teli és 4 üres klőrgáz hordó)'
- 2 db palack acetiléngáz (- összesen: 20 kg)
- 2.db palack oxígéngáz (- összesen 100 kg)
- ozőn fojlesztő maximális kapacitása 6,5 kg ozlőra

Külső. belső dominóhatás: hatóságom nyilvántartása' illetve azIJgyfél tudomása alapján azúzem
1500 méteres környezetében a Kat. IV' fejezete és az R. hatálya alátartoző iizem nem található. A
Tisza folyó jobb oldali védvonala telekhatáros azizemmel. A védvonal magassága (a legmagasabb
vízáIlás soránis/1041 cm2000. éváprilishónapbarr/) azéwiz idejénvédelmetnyújtatelephely
elöntöttsége ellen. Az aktuális jogszabáIy alapját a te1ephe1y érintettsége esetén mértékadó
árvízszint 1085 cm.
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Veszél)'es anvagokkal kapcsolatos üzemzavar. súlyos baleset. rendkívüli esemény. kvázi baleset:
Az ijzem területén akatasztrófavédelmi engedély megszerzésének (2013. év)' valamint veszélyes
tevókenység megkezdés (1978. év) éve ótaizemzavar, súlyos baleset nem fordult elő.

Védőeszközök. kárelhárító eszközök az üzemben: a súlyos káresemény elhárítási tervben
meghatározott és előírt szaktechnikai és személyi eszközök a megfelelő mennyiségben és
minőségben rendelkezésre álltak, melyről az ellenőrzés keretében tett bejárás során
meggyőződtünk.

Irán}zítási rendszer / biztonsági irányítási rendszer vizsgálatával kapcsolatos észrevételek"
hiányossáeok: alkalmazott irányitási rendszer (ISo 9001:2008 szerinti irányítási rendszer
tanúsítása, tanúsítvány száma: I69948-2014-AQ-BUD-RvA, érvényes 2018. január 29-ig; ISo
14001:2004 irányítási rendszer, tanúsítvány száma: 169949-2014-AQ-BUD-RvA, érvényes 2017.
december 20-ig).

Felkészítés: az Ügyfel a munkavállalók részéte évente legalább egy alkalommal a súlyos
káresemény elhárítási tervben, tűzvédelmi és a munkavédelmi szabá|yzatban Íoglaltak oktatását
megtartja.

Fejlesztések. változások az üzemben. létesítményben: nem várható, nincs tervezés alatt.

Közüzemi szolgáltatásból kimaradás esetén várható következmények: (vízszolgáltatás. elektromos
áram szolgáltatás. vezetékes ftjldgázszoleáltatás): a telephely víz-, villany-, gaz közüzemi
szolgáltatással rendelkezik, illetve vezetékes hírközlési rendszer (telefon, internet szolgáltatás) is
kiépített. A telephelyen a kozúzemi, va1amint hírköz1ési szolgá|tatás kiesése esetén nem várható
súlyos baleset kialakulása.

Feltárt hián}'o s ságok. szabál}rtal ansáeok : -

6. Egyéb megállapítások: -
7, Az ügyfél a nyilatkozattéte|t megtagadta.lAz ügyfél nyilatkozatot nem tett.l@!5rzött
(ügvfél) nvilatkozata. megállapítása/: A j egyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek.
8. Jelen lévő más személyek nyilatkozata: _
9. Az ellenőrzéstle bevont, megtekintett dokumentumok, okmányok:
- ADR oktatási napló QaI7. május 30 napján 48 fő részére,2077. szeptember 06-án 2 fő részére);
- ADR 1.10.5 szakasz szerinti közbiztonsági terv;
- 2017.június 20. és 2017 . szeptember 19. napjára vonatkozó, a cseppfolyósított klőrgáz
készl etnyilvántartás ;

- kálium-permanganát ké szletnyilv ántartása;
- nátrium_hypoklorit készletnyil vántaftás;
- komplex oktatási napló (pl. ADR' munkavédelem, tűzvédelem, SKET ismeret stb.)
- e gyéni védő eszkö zök, Ié gzőké szül ékek felülvizsgá|ati j e gy zőkönyvei
-2017. szeptember 04'napjánkészültjegyzőkönyv a2db Feuervogel C52 típusú vízpajzsés
kapcsolódó eszközök próbaüzeméről ;

10. A megtekintett dokumentumokról' okmányokról másolatkészítés:
- 2017 'június 20. és 20117 . szeptember 19. napjára vonatkozó, a cseppfolyósított k|őrgáz
készletnyilvántartás (1 lap);

,'órr"'n lv tfii.,\i]
Hatóság Mnviselőie Hatősáp képviseJőie Jegr':őköútu)ezető I]nfél kélnileltjie Eyr-éb rés:nevö Ezvéb rés:h,evő
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- kálium-permanganát ké szl etnyilvántartása ( 1 lap)
_ nátrium-hypoklorit készletnyilvántartás ( 1 lap)
- komplex oktatási napló (3 lap, oktatás 48 fó részére történt meg)

I'1. Egyéb: -
A szemle befeiezésének időpontja: 2017. szeptember 19. 106 óra

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, illetve tudomásul veszem'
ós j óvahagyólag a|áft om.

' ,/^

,! Jttz-e- W( \lilüAll}.
Hatósós képviselőie Hatósáp képviselőie Jes{,:őköH'rrl,ezető Uq,fel kebritulőie E^,éb résznevő Esvéb rés:fuevő

A jegyzőkönyv egy péIdányát átvettem.

Készült: 2 példinybart
Tededelme: 6 oldal

Kaoja:
l.) .INSZ MKI Irattár
2.) Víz_ és Csatornanriivek Koncesszils Zrt' Szolnok
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Tdjékoztató az ügyféIi, tanúi jogokról, kötelezettségekről

A hatóság képviselője tájékoztat1a a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a

felvétel során bármikor kérheti.

T ájékoztat1a a megj elent et az ijgy tárgyával kapcsolatos j ogszabályokról, tovább á biztositja az :ijgyféI

és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikrőltudomást szerezzenek, és

előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztatja az ügyfelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről' melyek
a következők:
- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség' (Ket. 2. $)
_ az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabáIyokban meghatározott határidőben
hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv hasznáLaténak joga, (Ket. a. $)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási
bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ket. 6. $ és 61. $)
- jogában áII az eljfuás során szóban vagy irásban nyilatkozatot tenni, a nyilatkozattételt megtagadni,
(Ket. s1. $)
- ha törvény nem írja e|ő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa
vagy törvényes képviselője által meghatalmazott szeméLy, továbbá az igyféI és képviselője egytitt is
eljárhat (Ket. 40. $ (1) bek.)
- jogában áI1 - a jogszabályban meghatározott kivételekkel - az ijgy irata|ba betekinteni, azokrőI
másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azoWa észrevételt tertni, az elírások kijavítását kezdemértyezti,
(Ket. 68. $, 69. $)
- az igyféI az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdelní ügyfél iratbetekintési jogának
kizárását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében, (Ket. 69. $ (2) bek')
- a hatósági eljárás tartama a|att a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat és a
hivatás gyakorlásához kötött titok ne keniljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen
személfiudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ket' 17. $ (1) bek.)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányábanjogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül
szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során - jogszabá|yban
meghatátozott módon és körben - jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat
megismerésére. (Ket. 17. $ (3)-(a) bek.)

a tunút j ogairól és kötelességeiről :

vallomtist tenni a Ket' 53' s (3) bekezdés b) tovabbd a G) és (6)

bekezdésben kivételekkel(Ket' 53. S @ bek.)

- ha ezen kötelezett a következményekre való figyelmeztetés ellenére nem teSz eleget, eljárási
bírsággal sújtható (Ket. 5 >*(7) bek.)

tanúként nem hallgatható meg től nem várható bizonvítékként értékelhető vallomás, illetve
védett adatnak minősülő tényről az' kapott felmentést a titohartás alól az arra jogosított
szervtől vagy személytől (Ket. 53. $ (3) bek'

- a tanúvallomás megtagadható' ha a tanu az v al ame ly i ké ne k ho z z át ar to z ój a, v al l o más óv al
saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elköve l vádolná, tovabba ha médiatartalom-
szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzé t2yuló egyéb jogviszonyban álló
személy, és a tanúvallomasával a számára a médiatar gáltatói tevékenységgel
összefiiggésben információt atadó személy kilététfelfedné (Ket. 53. s @ be

rcelt z ?va hg€-. / ..Wx. 5 zep/r:r,

'őu'r-^- U,1't,i )U A
Hatósás kéoviseIőie Hcidás kéoviselőie Jésv:őkönvwe:dtő l JqlétYénilYseIőie Ezyéb rés:nevő Eqéh rés:tvevő
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rÁ.lÉKoZTATÓ sznuÉLYES ADAT KEZELÉSÉnÓI

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos
katasztrőfavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő
rögzítésére azínformációs önrendelkezési jogról és az informácioszabadságról sző|ő20II. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. $ (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ón
hozzáj árulásával kerül sor.
1. Az adatkezelés célja:

a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors
adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM országos Katasztrőfavédelmi
Főigazgatőság és valamennyi katasztrőfavédelmi igazgatőság, valamint akatasztrófavédelmi
kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az igyitatok selejtezéséíg őnzzik meg, azokat külön törvényi
felhata|mazás hiányéhan harmadik személynek nem tovabbítjuk, a nyilvántartásokba
klzárőIag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek' valamint az ő

tevékenységük ellenőrzósére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkeze|ő
adatfeldolgozót nem vesz igényb e, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön, mint érintett anyllvÍntartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:
a) azInfotv.14. $ alapján kérelmezheti az adatkezelőnéL

' tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
. személyes adatainakhelyesbítését,valamint
. személyes adatainak törlését vagy zárolását' továbbá

b) az Infotv. 21.$ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sórelem érte, az Infotv' 52.$
(i) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Informáct'őszabadság HatóságnáI vizsgálatot
kezdeményezhet, illetve azInfotv.22.s 0) bekezdése a|apján a lakóhelye Vagy tartőzkodási
helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nffithat be.
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Ó NYILAT K o Z AT S ZEMÉLYE S ADAT KE ZELÉ S ú:runz

Alulirott,/laffi.?.q"b.a.fi#./y'a*a*r"a'*a fenti tájékoztatást megértettem' tudomásul vettem,
éshozzájénllok ahhoz' hogy a hivatásos katasztrofavédelmi szerv a fentiekben meghatározott
sz emél ye s ad atumat a h ató s á gi adatszo| gáLt at ás i rend s zerb en rö gzí t s e.
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:-4Fh...-: oktatási napló Lapszám: 3

Az okÍatás időpontja: 2017.05.30.

Az oktatas időtartama: 3 óra

Az oktatás jellege (előzetes, ismétlődő, pót-
oktatas, rendkívüli) : ismétlődő

Az oktatást végezte:
Kovács Imre
Gál Tibor
Kovács Zo|tán
B Kiss Mihálv

Az oktatás formája (elméleti, gyakorlati):
elméleti

Az oktató vonatkozó szakmai képesítése:
Veszélyes aru biaonsági tanácsadó
Munkavédelmi technikus
IJzemigazgatő
ÜzemÍbmérnök
Oktatasi tematika:
- ADR Közbiztonsági előírások
_ Hulladékok és veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások
_ Általános munkavédelmi és ttizvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi belső ellenőrzések
- Klórhordók szállítasa esetén avízpajzs használata
- Klórhordók szabályszeni felhel y ezése a klórelhrírító berendezésre
- SKET levezetési gyakorlat oküatasa
_ Üzemnapló, Labornapló, Szolgrílati naplók naprakész, pontos ve7etése
- Szelektív hulladékgyujtés fontossága
- Munkaterületek takarítási rendj ének betartása
- Információ átadása, valamint ezek dokumentálasa (Műszakok között, Műszak-TMK,)
- Szabadságok, szabadnapok ütemezése, tekintettel anyári szabadságolásokra.
-Egyéni, ,-védőfelszerelések hasznrílatanak fontossága lpanorérnás géná|arc, sztirőbetétek
érvényessége, munkaruha, bakancs, védőszemüveg, védőkesáyű stb./

_ Naplók, vegyszernyilvántartások naprakész vezetése
- Munkahelyi fegyelem betartása, műszakváltás, fiinyírás, munkahelyek takarítása.
- A flÍnyírót használat utríni karbantartása, takarítása
- Az emelőgép naplók naprakész vezetése.

Az okÍatásban résztvevők
Megjegyzés

neve munkaköre aláirás
Agócs Sandor Labor csoporfvezető //t
B Kiss Mihály Uzemfőmérnök ,/-i- / ----.r--

Js:_<,
Bagány György Diszpécser 9*p- "/
Bagi Viktor Vegyszergépkezelő 3*-z- ArL/-
Berecz Zsigmond Diszpécser i,.€arM,
Boros Béla Szurő-derítő kezelő (7/?.vű/1
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Az oktatásban résztvevők
Megiegyzésneve munkaköre aláfrás

Czakó Dávid Vegyszergépkezelő

,";/'u'ila|,/
Demeter Lászlő Udvaros, takarító rv\"{áFú-
Fekete Imre Villamos csoporlvezető -bZá_z-
Ferge Andrea Laboriíns

U,Lr/"
Fórizs Sríndor Lakatos //4) Í{
Fülöp Ferenc Laboráns

Ék/r-T'*-.-'-
GéczaLászlő Műszakvezető

Hegymegi Attila Vegyszergépkezelő

ónrís Srándor Lakatos út':/L
Karcsai Lászlő Elektrikus b*lfuú
Kiss Béla Diszpécser

tlrs 0./
Kocsis József Lakatos 4-/
Kosáyu Miklós Laboriíns tUry, h,a,4
Kovács Zo|tán Uzemigazgatő

Kőházi Diána Laboráns
L"Ua"U- S,,'et^--

Lévai Akos Vegyszergépkezelő f,* ,f.U
Marton János Karbantartó, lakatos

.<zz-<
Miriszlay Tibor Fűtő

^ 
L_,
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Molnar Tamás Műszakvezető 'Lo-5q
1

)\n
ifi. Molnar Tamás Vegyszergépkezelo ,Lr,,_,,--.<-_
Nagy Attila Szűrő-derító kezelő iic*t A"{;-k
Nagy Zoltán Szűrő-derítő kezelő
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Az oktatásban részfvevők
Megjegyzésneve munkaköre aláírás

olah Benjrímin IVluszalffezeto 0-LF
ovári Lászlő Diszpécser C,(' 14. r
Pintér Gábor Vegyszergépkezelő %a
Puskas Tibor TMK csoporÍvezető qÉ\
Radóczy Mihály Vegyszergépkezelő (L-- -.k !)r-a
Sáfar Mária Altalanos karbantartó Sdfa r C,.-
Sassy Nikoletta Laboráns

Vuxr Lteob-rr.-
Simonyi Lajos Labor csop.vez.h. fi;,/ú'
Somodi Soma Vegyszergépkezelő f"_,(z
Soós Péterné Laboráns -gJtqLí-.
Süveges György Szolgáltatási igazgató j.wl-J_-
Szénási Tamás Szűrő-derítő kezelő c/'L-?t
Szűcs Gábor vegyszergépkezelő á&*_
Tolonics Edit Technológiai művezető "uz,.c-
Tóth József Műszerész

Tóth Lajos .bleKtnkus -dü*/i
Vadas Tamás Vi1lanyszerelő

(/o/o- Í..n^'--:-
Vaskeba Dávid Lakatos

Virág József Portás /,iöq
Zagyva Lajos Műszakvezető {'7nffi

Lap/oldal.3/j
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