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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Mi a teendő
súlyos ipari baleset
esetén?
Körösladány Város

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:
- a környezetében működő veszélyeses anyagokkal
foglalkozó üzemekről
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos
balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés
szabályairól.

Készítette:
Békés Megyei MKI
a Körösladányi Polgármesteri Hivatal közreműködésével
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TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!
A VESZÉLYEK
A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában
hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos ipari
balesetek ritkán fordulnak elő.
MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG
Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
ipari balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek
megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket
vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos
ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok
ellátásának biztosítását. A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé
teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a
reálisan feltételezhető súlyos ipari balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások
meghatározását,a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző
intézkedések megtételét.
FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót
megtenni a súlyos ipari balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli
hatásainak mérséklésére.
Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere - a hivatásos
katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít,
amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos
feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket. Közös
érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel
együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében.
Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése
szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén a védekezésben részt vevő szervezetek
mobil hangosító eszközön riasztják a lakosságot.
Amikor a jelzést meghallja:
 Keressen védelmet otthonában a veszélyes üzemtől legtávolabb lévő helyiségben,
vagy más megfelelő helyen (ha a mentést végzők erre utasítják;
 ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza, vagy hagyja el a lezárt
terület (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más
utasítás nem kap)

MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?
Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!
A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A
baleset
bekövetkeztéről
Menjen a veszélytől ellentétes
hangosbemondó tájékoztatja.
oldalon lévő helyiségbe!
Keressen védelmet otthonában
vagy más megfelelő helyen!

Kapcsolja be a rádiót
televíziót,
hallgassa
közleményeket!

és

a
a

Csukja be az ajtókat és az
ablakokat!

Ne dohányozzon, kapcsolja ki a
gáztűzhelyt és a nyílt lánggal
üzemelő készülékeket!

Kapcsolja ki a szellőző és
klímarendszert!

Szellőztessen
miután
a
hangosbemondón
a
helyzetet
veszélytelennek nyilvánítják!

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMRŐL ÉS A
LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM(EK) ADATAI

Henkel Magyarország Operation Kft.
5516 Körösladány Vásártér 2.;
Erdei Ferenc gyárigazgató: 66/474-666
Az üzem a 219/2011. (X.20.)
Kormányrendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott küszöbértékek alapján a
jelen lévő veszélyes anyag mennyiségek
függvényében, mint felső küszöbértékű
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
kapott katasztrófavédelmi engedélyt.

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK
A Henkel több, mint 30 éve jelent meg Magyarországon, mint az európai piac egyik vezető
vegyipari termékeket gyártó vállalata azzal a céllal, hogy hosszú távon jövedelmező és
világszínvonalon működő termelési egységeket működtessen. Azóta 2 gyáregység működik
Magyarországon különböző termékskálákat gyártva Körösladányban és Környén.
Körösladányi gyárban, mosogatószereket (Pril, Pur), tisztítószereket (Clin, Opti, Sofix, Bref,
Lysoform, Somat) és mosógéleket (Persil, Tomi, Biopon) gyártanak.
Az üzem több évtizedes múltra tekinthet vissza, elődje a Metakémia Kisszövetkezet már a
80-as években háztartási vegyi termékeket gyártott. A Henkel itt a licenc alapján történő
termelés elindításával alapozta meg jelenlétét 1986 ban, fenntartotta, sőt továbbfejlesztette a
nemzeti márkák termelését. A Henkel Körösladányban először vegyes vállalatként (Henkel
Metakémia Kft. néven) működött, majd teljes mértékben integrálta az üzemet, mely a
vállalat Laundry & Home Care üzletágát kiszolgáló gyárrá vált. Jelenleg a Henkel
körösladányi gyára fontos szerepet tölt be a vállalat életében. Az üzemben több mint kétszáz
féle termék készül egyaránt kiszolgálva a hazai és a nemzetközi háztartási piacokat. A
gyárban az elmúlt évek során többek között modern gyártócsarnokok épültek, a
márkatermékek magas színvonalú minőségi elvárásainak megfelelő technológiai
beruházások valósultak meg.
Jelenlevő veszélyes anyagok:
Tűzveszélyes gázok: Propán bután, Metán;
Tűzveszélyes folyadékok: Etanol;
Oxidáló anyagok, készítmények: Nátrium perkarbonát;
Mérgező anyagok: Protectol GA50;
Környezetre veszélyes anyagok, készítmények: Nátrium hipoklorit, Genaminox LA

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMRŐL ÉS A
LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA
A veszélyes ipari üzem elhelyezkedése a településen.

Az üzemben található veszélyes anyagok közül kizárólag az éghető folyadékok átfejtése
során bekövetkező káresemény érinti az üzem kerítésén kívüli területet. Az átfejtés
kármentő felett történik ami megakadályozza, hogy a sérült vezetékből, vagy tartályból
veszélyes anyag jusson a környezetbe. Az éghető folyadékok begyulladása esetén számolni
kell a füstgáz képződéssel, valamint a hősugárzással.

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL
A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
A lakosság védelme érdekében a külső védelmi terv kijelöl egy veszélyességi övezetet ahol
kimenekítést és egyet ahol elzárkózást kell elrendelni. A kimenekített lakosság befogadó helye
a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény épülete. A külső
védelmi terv külön foglalkozik a Körösladányi Pszichiátria Betegek Otthonában élő
gondozottakkal, akik a Körösladányi ÁMK Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban kerülnek
elhelyezésre kimenekítés esetén.
A lakosság tájékoztatását a védekezést végző szervezetek gépjárműveiben lévő hangosító
berendezéseivel hajtsák végre.
Esetleges káresemény esetén a katasztrófavédelem a rendőrség és a mentőszolgálat, valamint
az önkormányzat eszközeit használják a védekezésben részt vevő szervezetek.
A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI
Védekezési feladatok:
- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek
helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb..)
- Helyreállítás, újjáépítés.
Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:
A lakosság riasztása mobil tájékoztató eszközön keresztül, a polgármester utasítására történik.
A riasztást követő magatartási szabályok:
A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme
érdekében milyen lakosságvédelmi intézkedéseket rendel el.
Elzárkózás, kimenekítés akkor rendelhető el, ha katasztrófa esetén a környezetbe jelentősen
mérgező-hatású anyag került és rövid idő áll rendelkezésre szervezett kitelepítés
végrehajtására. Kitelepítés elrendelésekor a Helyi Védelmi Bizottság Elnöke (gyülekezési
helyeket jelölhet ki (kitelepítési terv szerint).
Elzárkóztatás:
Magatartási szabályok elzárkóztatás elrendelése esetén:
- Az utcán tartózkodók a legrövidebb úton menjenek haza (vagy valamelyik közeli
közintézménybe).
- Az otthontartózkodók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával
tömjék be. Légkondicionáló, egyéb szellőző berendezéseiket kapcsolják ki.
- Azokat a járókelőket, akiknek nincs hová menniük, átmenetileg fogadják be.
- Amíg arra engedélyt nem kapnak, otthonaikat a saját érdekükben ne hagyják el.

Sérültek mentése:
A sérültek elsősegélyben részesítését a háziorvos végzi, majd intézkedik a súlyosabb sérültek
elhelyezésére, elszállításukat az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes mentőállomásai
végzik.
Kimenekítés:
A településen az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a
mérgezőanyag maradandósága a 12 órát várhatóan meghaladja.
Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek
magukkal.
Személyi „túlélő csomag” tartalma:
- személyi okmányok, készpénz, bankkártya
- 2-3 napra elegendő élelem, legalább 1 liter ivóvíz
- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű,
- tisztálkodási eszközök
- rendszeresen használt gyógyszerek
- takaró (hálózsák)
- hordozható rádió
A túlélő csomag tömege lehetőleg ne haladja meg a 20 kg-ot!
A lakásból való távozáskor kapcsolják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és
oltsák el a kályhában, kazánban a tüzet.
A mozgásképtelen beteg családtagot (amennyiben nem tudják elvinni) a gyülekezési helyen
be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg
elszállításukról a hatóság intézkedik.
Elhelyezés (kimenekítés esetén): A település kitelepítési-befogadási terve alapján történik.
Legyenek nyugodtak! A hátrahagyott értékek őrzéséről a hatóságok gondoskodnak.
Helyreállítás: A baleset során keletkezett épületkárok bejelentése, nyilvántartásba vétele a
polgármesteri hivatalban történik.
A lakosság védelme érdekében hozott intézkedésekért a polgármester a felelős. A
polgármester irányítja helyi szinten a polgári védelmi feladatok ellátását.
Védekezésben résztvevő szervezetek:
SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK:
KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ:
RENDŐRSÉG:
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TŰZOLTÓSÁG:

105

112
MENTŐK:
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