Kitöltési segédlet
a rendkívüli esemény bejelentésére szolgáló adatlaphoz
A műszaki biztonsági területen bekövetkezett rendkívüli esemény bejelentése
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságának műszakibiztonsági hatáskörébe tartozó gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli eseményeket, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő, illetékes területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóságok műszaki-biztonsági hatáskörébe utalt, az alábbi pontokban felsorolt berendezésekkel kapcsolatos
rendkívüli eseményeket az üzemeltető köteles a Hivatalnak szóban vagy írásban bejelenteni. Szóbeli értesítés
esetén az ügyintéző a bejelentés tényét írásban rögzíti, az üzemeltető a rendkívüli eseményt az adatlapján
köteles írásban is bejelenteni.
A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése alapján meghatározott berendezések, rendszerek, létesítmények
a) a földgáz csatlakozóvezetékei, felhasználói berendezései és telephelyi vezetékei, ezek
tartozékai,
b) a nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomásokat,
c) a szállítható nyomástartó berendezések,
d) a b) és c) pontban említett nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések,
valamint az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések,
e) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések,
f) a gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép
üzemanyag-ellátó berendezései,
g) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok,
csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök,
h) a veszélyes folyadékok és olvadékok - nyomástartó berendezésnek nem minősülő tárolótartályai és tároló létesítményei, beleértve az üzemanyagtöltő állomást, valamint azok
működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek,
szerelvények, tartozékok,
i) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt,
biodízelt bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények,
j) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és
olajfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények,
k) a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások hatálya alá
tartozó berendezések, létesítmények,
l) a villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói
berendezések, villamosművek, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben
működő villamos berendezések és védelmi rendszerek.
A Hivatal a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdése szerint kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események körülményeit, okait és
következményeit, és a szükséges intézkedések megtételére kötelezi az üzemeltetőt az élet- és vagyonvédelem
érdekében.
Az adatlap kitöltése:
Csak az értelmezhető rovatokat kell kitölteni, a többit üresen kell hagyni.
Üzemeltető neve:

Az üzemeltető (vagy a tulajdonos) teljes neve.

Üzemeltető címe:

Az üzemeltető (vagy a tulajdonos) pontos címe; „irányítószám”, „település”,
„utca, házszám” külön rovatokba írva.

Üzemeltető postacíme:

Az üzemeltető (vagy a tulajdonos) postacíme; „irányítószám”, „település”,
„utca, házszám” vagy „postafiók szám” külön rovatokba írva (csak akkor
kötelező kitölteni, ha eltér e az üzemeltető címétől).
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Esemény helye (név):

Az esemény helyének teljes neve (pl. telephely, stb.).

Esemény helye (cím):

Az esemény helyének pontos címe; „irányítószám”, „település”, „utca,
házszám”, „hrsz:” (helyrajzi szám) külön rovatokba írva.

Esemény időpontja:

Esemény megtörténtének - lehetőleg minél pontosabb – időpontja, év, hó,
nap, óra, perc sorrendben.

A rendkívüli eseményt
vizsgáló szervezetek:

A megfelelő helyre X beírásával ill. az „egyéb” rovat kitöltésével kell jelölni,
hogy az eseményt melyik szervezetek vizsgálják.

Esemény részletes leírása:

Itt kell részletesen leírni a esemény körülményeit, a berendezés(ek)re itt
csak hivatkozni kell, úgy, hogy a további rovatokba (mind) egyértelműen
azonosítható legyen.

Esemény következtében sérült,
meghalt személyek száma:

A sérülést szenvedett, illetve a bejelentés időpontjáig meghalt személyek
száma külön rovatban.

Eseményt okozó berendezés fajtája,
rendeltetése, típusa,
azonosító jele, gyártási éve:

Az eseményt okozó berendezés megnevezését, rendeltetését, típusát Pl.:
TP-1200/12-G gőzkazán; 5 m3-es légtartály, stb.; azonosító jelét, gyártási
évét egy rovatban kell megadni. Megadható a gyártó rövid neve, ha
külföldi, akkor ország is.

Esemény miatt sérült berendezések
fajtája, rendeltetése, típusa,
azonosító jele, gyártási éve:

Az esemény miatt sérült berendezés(ek) megnevezését, rendeltetését,
típusát Pl.: TP-1200/12-G gőzkazán; 5 m3-es légtartály, stb.; azonosító
jelét, gyártási évét egy rovatban, de berendezésenként csoportosítva kell
megadni. Megadható a gyártó rövid neve, ha külföldi, akkor ország is.

Esemény helye (cím):

Automatikusan az első oldal adatai kerülnek ide, ezért ezt nem kell
kitölteni.

Esemény időpontja:

Automatikusan az első oldal adatai kerülnek ide, ezért ezt nem kell
kitölteni.

A berendezések sérülésének leírása: Értelem szerűen.
Berendezések környezete
sérülésének leírása:

A berendezések környezete (pl. épület, ellátó rendszerek, stb.)
sérülésének részletes ismertetése.

Megjegyzések:

Az előzőeken túl minden egyéb - a rendkívüli esemény szempontjából fontos dolog, esemény, stb.

További információk szolgáltatásra
jogosul személy neve:

A további információk szolgáltatásra meghatalmazott kapcsolattartó neve.

További információk szolgáltatásra
jogosul személy beosztása:

A további információk szolgáltatásra meghatalmazott kapcsolattartó
beosztása.

telefon / fax / e-mail:

A további információk szolgáltatásra meghatalmazott kapcsolattartó
elérhetőségei.

Bejelentés kelte:

Értelem szerűen.

Bejelentő neve:

Értelem szerűen.
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Bejelentő beosztása:

Értelem szerűen.
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