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Az ügyfelet az alábbijogok illetik meg:

A

hatóság képviselője tájékoztatja

a

megjelentet, hogy

a jegyzőkönyv

kiegészítését,

kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.
Tá1ékoztatja a megjelentet az Úigy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az
ügyfél és az el1árás más résztvevője szÍtmára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást
szer ezzenek, é s e őmo zditj a az ngy féli j o gok gyakorl ását'
1

Tájékoztatja az ügyfelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) törvényben foglalt jogairól

és

kötelezettségeiről, melyek a következők:
- azigyfeleket a hatósági eljarásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, (Ket. 2. $)
- az igyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott
hatríridőben hozott döntéshez való jog és az eljérás során az aÍ|yanyelv hasznáIatának joga,
(Ket. a. $)
- köteles az eljarás során jóhiszeműen közreműködni' a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság
eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ket. 6. $ és 61. $)
- jogában áIl az eljarás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tetlri, a nyilatkozattételt
megtagadni, (Ket. 51. $)
- ha törvény nem írja elő azngyfé| személyes eljárását, helyette törvényes képviselője Yagy az
áItala vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és
képviselője egyÍitt is eljárhat (Ket. 40. $ (1) bek.)
- jogában áII - a 1ogszabályban meghatározot kivételekkel _ az ügy irataiba betekinteni,
azok'ről másolatokat, feljegyzéseket készíteni,azoha észrevételt tenni, az elírások kijavítását
kezdeményezni, (Ket. 68. $' 69. $)
- az ngyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési
jogának kizárásat ijzleti és más méltányolhatő magánérdekének védelmében' (Ket. 69. $ (2)
bek.)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat
és a hivatás gyakorlásához kötött titok ne keriiljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen
személytudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ket. 17. $ (1) bek.)

-a

hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolyatásához
elengedhetetlenül szi'ikséges személyes adatok megismerésére és kezelésére.A hatőság az
eljárása soriín - jogszabáIyban meghatározott módon és körben _ jogosult az eljarás
lefolyatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ket. 17. $ (3)-(a) bek.)
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tudomásul vettem

táj éko ztatást

.
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r nlú:l<ozTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉnol
Személyes adatainak (név és lakcím' kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos
katasztrőfavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő
rögzítésére"az ínformációs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szőIő 2OIL
évi CXII. törvény (Infotv.) 5. $ (1) bekezdéséneka) pontj a a|apján az Ón hozzájáruIásával
keriil sor.
l. Az adatkezelés célja:
értékelések,statisztikai elemzések készítése
a hatósági ellenőrök és műveletiranyítók hatékony feladatellátásának, gyors
adatlekérésénekbizto sítása
2.

alapjan adatkezelőnek minősül a BM országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatőság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatőság, valamint a

Az Infotv.

katasztrófavédelmi kirendeltségek.
a
J.

Az

4.

Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adataivonatkozásában:
a) az Infotv. 14. $ alapjrán kérelmezheti az adatkezelőnéI
.
tájékoztatásátszemélyes adataikezeléséről,
r
személyes adatainak helyesbítését,valamint
.
személyes adatainak törlését vagy zérolását, továbbá
b) az Infotv. 21.$ szerint élhet tiltakozási jogával.

5.

Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az lnfotv. 52.$
(1) bekezdése úapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.s Q) bekezdése alapjrín a lakóhelye vagy
tartőzkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

adatokat legfeljebb az ijrgyiratok selejtezéséig őrtzziJk meg, azokat külön törvényi
felhata|mazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba
kizfuőlag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valanint az ő
tevékenységtikellenőrzésére jogosult állomany.tagok tekinthetnek be. Az adatkezelő
adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi'

HoZZ^J ARULÓ NYILATK oZA'I SZEMÉLYES ADAT KEZELÉ s É:renz
Alulírott, Magyar Péter Gyuláné a fenti tájékoztatást megértettem' tudomásul vettem, és
hozzájétulok ahhoz, hogy a hivatásos kataszttőfavédelmi szerv a fentiekben meghatározott
s

zemélye s adataimat a ható s ági adatszolgáltatás i rend szerben

Kelt: Szo1nok,20l7.

április26.

rö gzít s e.

iiir'
]l

.,

l

.í.-]:y^J,.l]:,..
érintett alákása
'!

!,/

')

Ellenőrzó hatóság
részéről:
Jelen lévó más
személyek ,/!latósági

tanúG)rugyfel
(kéDviselói€)/

.r,

..

r':r

l,':',É

':,i**i,
J

Szám:

8l20I7 .á|t.

3 661'0 l 1 T7

A végrehajtott SKET tervgyakorlat fajtája:
Teljes

Részleges

A végrehajtott súlyos káresemény elhárítási tervgyakorlat során feltéte|ezett súlyos baleseti
esemény:

A Tisza

vízminőségébenbekövetkező havária esemény észlelésétkövetően átállás a
polgárvédelmi célútartalék vízbánisra. A részleges gyakorlat keretében a kommunikáció,
illetvejelentési kötelezettségek gyakorlása a társ- és folügyeleti szervek felé.

A gyakorlat terv szerinti célja:
A gyakorlat keretében aziizem

és a tarsszervek közötti

Az e||enőrzés tapasztalatai,

e

m

gállapításai

Az el(enőrzés

kommunikáció gyakorlása.

:

tát

Az e gyéni védőfel szerelé sek/szakfelszerelé sek raktríri ké szletének
alkalmazható s ása me sfele l ő
Az e gy éni vé dő e s zkö zöW szakfel szerel

és

ek ve szé ly e setén azonnaI

kioszthatók
i idővel rendelkező eszközök szav
Történt raktári készletben lévő egyéni
védő e szkö zöI<r e l szakfel s zere l é s ekre vonatk o ző kiképzés

A VP

/p l.

:

elhelyezése alkalmas az ijzettben kialakult legextrémebb

A vP alkalmas azirénvítő törzs és eszkcjzei befr
A VP rendelkezik a vezetéshez szüksé
A vP rendelkezik a vezetéshez szükséges informatikai
eszközökkel

A rendelkezésre állő informatikai

és híradó eszközök

Az e|lenőrzés tá
.,,

Ellenórzó hatóság
részéról:
Jelen lévó más
személyek /I{atósági

tmúG)rugyfél
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Rendelkeznek a megjelölt feladatok végrehajtásiíhoz szükséges
híradó eszközökkel
A mindennapos hasznáIatban nem lévő híradó eszközök technikai

A

mindennapos használatban nem lévő híradó eszközök veszély
esetén azonnal kioszthatók
Rendelkeznek a meg|elölt személyek riasztáséútoz szükséges
riasztő eszközökkel
Az érintett személyek ismerik az :ijzemi riasztás rendszerét és

A r iasztő e s zkö zök alkalmazását rendszere
A riasáó eszközök

s

en kioróbál

i

ák

Megiegyzés: Nem mindennapos híradóeszközzel az ügyfél nem rendelkezik

Az e|lenőrzés társva
felkészítése
üzemi erők
Rendelkezik az ijzem az irányttő törzs és ahavánia lpv szervezetek
személvi állománvara vonatkozó éves felkészítésiterwel
A felkészítésitervben foglaltak tiikrözik a súlyos kiáresemény
elharítási tervben me
feladatokat, erőket és eszközöket
Az ijzem rendelkezik a felkészítésekhezszükséges helyiségekkel'
kiképzési(egyéni védelmi és szaktechnikai) eszközökkel'
Megiegyzés: -

Az ellenőrzés tárwa
üzemi erők wakoroltatása
A gyakorlat soriín készültek megfelelő' a terv tartalmát tükröző
okmánvok (elsondolás. levezetési terv stb.
A gyakorlat sorián gyakorlásra került a terv minden lényeges eleme
lex svakorlatnál
A gyakorlat során kellő szakszerűséggel alkalmaztÍk az egyéni
védőeszkö zöket, a szaktechnikai eszközöket
Az iránvítő törzs értékeltea
Megiegyzés: -

Az e||enőrzéss el kap

Ellenőrzó hatóság
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A végrehajtott SKET részleges tervgyakorlat minősítése:

mesfelelt

nem megfelelt

Az üg5'lfél képviselője az ellenőrzésen megállapítottakkal kapcsolatban az alábbiak szerint
nyilatkozilc

Az

ellenőrzéssel kapcsolatosan az ügyfel nem kíván nyilatkozni, annak megáIlapitásaival

egyetért.

A

a

jegyzőkönyv

helyszínen tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után

jóváhagyólag aláírjuk

Melléklet: SKET gyakorlat bejelentő (1 lap, ikt. szám: T15212017)
Szolnok, 2017. április 26.

Hatóság
képviselője

képviselője
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atóság
ipviselője

A jegyzőktinyv egy példányát az ügyfél képviselője a helyszínen átvette.

Készült 3. pld-ban. 6 lap.
I. Irattár (eredetben)
2. VCSM Zrt. (eredetben)
3. JNSZMKI (eredetben)

EllenőÍzó hatóság
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Jelen lévő más

sremélyek /Harósági

tilúG)rugyfél

JL

',ó,rr,"-

;./

.?fir6;,

tltLüq,^{
r\"11

(képviselőie)/

6

JNSZM Katasztrófavédelmi lgazgatőság
Mafuska Zo|tán tii. ezredes
|gazgató

Iktatásí szám:

Tl52l20t7

Szolnok
József Attila űt 14.
5000

TÍsztelt Matuska 7.o|tántÍi. ezredes Úr!
; A VCSM ZRt. Szolnok, Felszíni Yinrű|Jzemigazgatóság, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2l9l20l1. (x.20.) Kormiárryrendelet batalya alá
valamint a R,- l3.$- 1a.$- alapján ,,Hatósági
tartozik, így kötelezett ,,SKET'' készítésére,
kötelezett.
ellenőrzés'' keretében, gyakorlat lefolyüatasaÍa

Atervezett ryakorlat:
célja: riasztási tevékenységmegszervezésere és a wzpajzs végrehajtásríra való
felkészülés.

időpontja: 2017. április 26. - dé|e|srt 9.00 óra. helyszíne: VCSM ZRt. Szolnok Felszíni Y ínnu lJzemigazgatóság telephelye
levezet é s é é rt felelő s sz emélyek : Kovács Zo|tán ilzemi gazgatő
B.Kiss Mihály iizemfőmémök
Tolonics Edit technológiai művezető

A tervezett ryakorlat:
A gyakorlat keretében azijzern

és a tarsszervek közötti

kommunikáció gyakorlasa.

A

Tisza vízminőségébenbekövetkező havária esemény észlelésétkövetően átéúlas a
polgrírvédelmi célútartalék vizbégisra. A részleges gyakorlat keretébm a kommunikáció,
illetve jelentési kötelezettségek gyakorlása a társ- és felügyeleti szervek felé.

Kérem a fentiekben foglaltak szíves tudomásulvételét.
Víz- es voaiÜl iiÖt;ilv

Tisztelettel:
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Magyar ru,.fuf,6.ianna
műszaki igazgdtő
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