
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

IGAZGATÓ-HELYETESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Tárgy: SSBR Üzem veszélyességi övezet 
kijelölése 
Ügyintéző: László Antal c. tű. őrgy.
Telefonszám: 46/502-976

H A T Á R O Z A T

A  JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.  (székhelye: 1117 Budapest,  Október huszonharmadika u.  18.,  a
továbbiakban:  Üzemeltető)  által  üzemeltetett  SSBR  Üzem (3580  Tiszaújváros,  TVK Ipartelep,  hrsz,:
2116/13), mint  felső  küszöbértékű veszélyes  anyagokkal  foglalkozó üzem vonatkozásában,  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság)

a veszélyességi övezetet kijelöli,

egyben kezdeményezi Tiszaújváros település polgármesterénél a veszélyességi övezet településszerkezeti
tervében történő feltüntetését. 
Üzemeltető  köteles  a  településszerkezeti  terv  veszélyességi  övezettel  kapcsolatos  módosításának
költségeit viselni.
A veszélyességi övezet kijelölését tartalmazó térkép jelen határozat mellékletét képezi.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a közléstől
számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott  kereseti  kérelemmel közigazgatási  per
kezdeményezhető.

Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

I. Üzemeltető 2018.03.29-én kérelmet nyújtott be Hatósághoz a veszélyes tevékenység végzésének
katasztrófavédelmi  engedélyezésére  és  a  biztonsági  jelentése  elfogadására.  Hatóság  a  kérelmet  és  az
egységes  szerkezetbe  foglalt  biztonsági  jelentést  35500/2795/2018.ált.  számon  iktatta.  Az Üzemeltető
2019.03.20-án katasztrófavédelmi engedély megszerzése érdekében újabb kérelmet nyújtott be és egyben
tájékoztatta  Hatóságot,  hogy a  2018.03.29-én  megküldött  egységes  szerkezetű  biztonsági  jelentésében
semmilyen változtatás nem történt.  Hatóság a benyújtott  dokumentumot  35500/2963/2019.ált.  számon
nyilvántartásba  vette  és  a  35500/2963-11/2019.ált.  iktatási  számú  határozattal  az  Üzemeltető
telephelye  vonatkozásában a  veszélyes  tevékenység –  Szintetikus  gumi  (SSBR és  BR -  oldószeres
eljárással  készült  sztirol  butadién  gumi  és  oldószeres  eljárással  készült  butadién  gumi)  gyártása  –
végzésére vonatkozó engedélyt feltétellel megadta.

II. A  Hatóság  a  biztonsági  jelentésben feltüntetett  kiindulási  adatok,  futtatási  eredmények
felhasználásával  a  rendelkezésre  álló  kockázat  elemző  és  döntés  támogató  szoftver  alkalmazásával  a
veszélyes anyagokkal  kapcsolatos súlyos balesetek elleni  védekezésről  szóló 219/2011.  (X.  20.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 28. § (1) bekezdése alapján az R. 7. melléklet 2. pontja szerint felülvizsgálta
és elfogadta.  Az Üzemeltető az üzem körül  meghatározott  veszélyességi  övezetet  térképen feltüntetett
módon belső, középső és külső zónára osztotta, mely a határozat mellékletét képezi.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
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törvény (a továbbiakban: Kat.) 27. § (1a) bekezdése értelmében „a településszerkezeti terv módosításának
költségeit az üzemeltető viseli. Az e törvény IV. fejezete alapján kiadott hatósági döntés nem tartalmazza a
településszerkezeti terv módosításának költségét, viselésének módját.”

III. Az R. 28. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen határozattal a Hatóság tájékoztatja Tiszaújváros
település  polgármesterét  és  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei  területfejlesztési  tanács  tagjaként  eljáró
megyei közgyűlés elnökét a veszélyességi övezet kijelöléséről és annak határairól, egyben kezdeményezi a
településszerkezeti tervben történő feltüntetését. 

A Hatóság a fentiekre tekintettel az R. 28. § (1) és (2) bekezdése szerint a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.

IV. A Hatóság felhívja Polgármester Úr figyelmét, hogy 
1. az  R.  28.  §  (2)  bekezdése  alapján  értesítenie  kell  a  hatóságot  a  veszélyességi  övezet

településszerkezeti tervben történő feltüntetésének várható időpontjáról; 
2. az R. 28. § (3) bekezdése alapján a veszélyességi övezet kijelölését követően, függetlenül annak

településszerkezeti tervben történő feltüntetésétől a veszélyességi övezet határán belüli területen
történő esetleges fejlesztések során figyelembe kell venni a veszélyességi övezet határait;

3. az R. 28. § (3) bekezdése alapján az övezetben történő fejlesztésekről a fejlesztés engedélyezése
előtt  az  R.  29.  §  (1)  bekezdése  szerinti  bizottság  létrehozását  kell  kezdeményezni  a
katasztrófavédelmi hatóságnál. 

Az  R.  28.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  veszélyességi  övezete
határainak kijelölését, vagy azok módosítását, törlését követően a hatóság megvizsgálja a veszélyeztetett
települések  településszerkezeti  tervét.  Amennyiben  a  településszerkezeti  tervben  nem  vették  kellő
mértékben figyelembe a veszélyességi övezetben lehetségesen fellépő károsító hatásokat, úgy a hatóság
erre felhívja a polgármester figyelmét, és javasolja a szükséges intézkedések megtételét.

V. Alkalmazott jogszabályok:
Az Ákr. 116. § (1) bekezdés alapján ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés
ellen akkor fellebbezhet,  ha azt  törvény kifejezetten megengedi,  amely  jelen eljárásban nem adott.  A
döntés  elleni  közigazgatási  per  indításának  lehetőségét  az  Ákr.  114.  §-a  biztosítja,  a  (illetékes)
Közigazgatási  és Munkaügyi Bíróság illetékességét  a közigazgatási  perrendtartásról  szóló 2017.  évi  I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdése állapítja meg. 
A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Itv.)  45/A.  §-a  határozza  meg.  Az  Itv  62.  § (1)  bekezdés  h)  pontjában  foglaltak  alapján  a  felet
illetékfeljegyzési  jog  illeti  meg  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban,  a  közszolgálati  jogviszonnyal
kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert kivéve.  Az Itv
59.  § (1)  bekezdése  alapján,  akit  tárgyi  illetékfeljegyzési  jog  illet  meg,  mentesül  az  illeték  előzetes
megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
A Kp.  124.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  foglaltak  alapján  a  bíróság  törvény  eltérő  rendelkezésének
hiányában egyszerűsített perben jár el  járulékos közigazgatási cselekménnyel kapcsolatos perben. A Kp.
124. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az egyszerűsített perben a bíróság a tárgyaláson kívüli elbírálás
szabályai szerint jár el. A Kp. 77. § (1) és (2) bekezdései alapján, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását,
és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás
tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a  védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési
kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított  tizenöt napon belül is kérhető. A
tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Tájékoztatom az eljárás ügyfeleit, hogy a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra
a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 608. §-a szerint az E-
ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag
elektronikusan – az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be
a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése szerint Ha nemzetközi szerződésből eredő
kötelezettség  alapján  törvény  vagy  nemzetközi  szerződés  eltérően  nem  rendelkezik,  elektronikus
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ügyintézésre  köteles  valamennyi,  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ügy  tekintetében  az  ügyfélként  eljáró
gazdálkodó  szervezet,  állam,  önkormányzat,  költségvetési  szerv,  ügyész,  jegyző,  köztestület,  egyéb
közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője.
Fentiek  alapján  a  keresetlevelet  -  ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik  -  a  vitatott  közigazgatási
cselekmény  közlésétől  számított  harminc  napon  belül  kell  a  vitatott  cselekményt  megvalósító
közigazgatási  szervhez  benyújtani.  Az  elektronikus  útra  kötelezett,  vagy az  elektronikus  utat  választó
félnek  az  „Űrlap  közigazgatási  szerv  határozatának  bírósági  felülvizsgálata  iránti  keresetlevél
benyújtásához” című ÁNYK űrlapot kell  kitölteni.  A kitöltött  ÁNYK űrlapot  és csatolt  mellékleteit  a
www.magyarorszag.hu  oldalon  ügyfélkapus  bejelentkezés  után,  az  ügyfélkapun  keresztül  a  vitatott
cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell beküldeni. Ha a fél nem kötelezett az elektronikus
útra, kérelmét beadhatja papír alapon is.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti, a Kp. 39. § (2) bekezdése alapján.

Figyelembe véve az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakat, mivel eljárási költség nem merült fel, így
annak megállapításáról és viseléséről nem kellett rendelkezni.

Határozat jogalapja a Kat. 25. § (1) bekezdése, az R. 4. §-a, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése. 

A Hatóság hatáskörét a Kat. 25. § (1) bekezdése, valamint az R. 1. § 2a. pontja, valamint a R. 4. § (3)
bekezdése határozza meg.  

Hatóság illetékességét a Kat. 22. § (1) b) pontja, és 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 és az 1. melléklet a) pontja határozza meg. 

Kelt Miskolc az elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos

megyei igazgató

helyett és nevében

Törő Attila tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos

katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető

Melléklet:  JSR MOL Synthetic  Rubber  Zrt  SSBR Üzem (3580  Tiszaújváros,  TVK Ipartelep,  hrsz,:  2116/13)  veszélyességi
övezetének határai

Készült: 4 példányban
Terjedelme: 3 oldal
Kapja: 1. MOL Nyrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) Cégkapu útján

2. JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) Cégkapu útján
3. Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) Hivatali kapu rendszeren keresztül
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke (3525 Miskolc, Városház tér 1.) NOVA Szeüsz rendszeren keresztül,
majd Irattár
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Az ábrán  az SSBR Üzem (3580 Tiszaújváros,  TVK Ipartelep,  hrsz,:  2116/13)  veszélyességi  övezetének
veszélyességi övezet zónái láthatók. A veszélyességi övezet 3 zónára van – megegyező egyedi kockázati
görbék – osztva, ahogyan az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 2.1. pontjából adódik:

a.) Belső zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket.

b.) Középső zóna: a sérülés egyéni kockázata 10-5 és 10-6 esemény/év értékek között alakul.

c.) Külső zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de nagyobb, mint 3x10-7.

Összesített veszélyességi övezetek: SSBR üzem sérülés egyéni kockázata
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