Mi a teendő
súlyos ipari baleset
esetén?
VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA
- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.
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Készült:
Vá mosgyörk Község Pol gármesteri Hivatala
és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervének
megbízásából
TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!
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A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.
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Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 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 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 balesetek bekövetkeztekor
jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi
megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.
FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos
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 készített, 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 gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.
Amikor a jelzést meghallja:
-

munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
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-

ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan
hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).
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Ha otthonában tartózkodik a köv etkezők szerint cselekedjen!
A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.

Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!

Keressen védelmet otthonában
vagy más megfelelő helyen!

Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!

Csukja be az ajtókat és az ablakokat!

Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK
RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang
Jelentése: V E S Z É L Y !
120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú,
folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.
Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és
menedéket kell keresni.

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel
Jelentése: A V E S Z É L Y E L M Ú L T !
2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces
szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.
További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be.
(www.katasztrofavedelem.hu )
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TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMRŐL ÉS A
LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI
A cég neve, székhelye:
OPÁL TARTÁLYPARK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1037 Budapest, Montevideó utca 16/B.
Tel: +36 (1) 430-3320

[

A telephely megnevezése:
OPÁL TARTÁLYPARK Z R T . V ÁM OS GY Ö R K I T E L E P HE L Y

3291 Vámosgyörk, Kossuth tanya 1.
Tel: +36 (37) 361-019
A külső tájékoztatásért felelős személy:
N YE RS I M RE Telepvezető
Tel: +36 (1) 430-3254
A VESZÉLYES TE VÉKENYSÉGEK
A létesítmény tárolási kapacitását 9 db védőgyűrűs, dupla-fenekű, földfeletti, acél tartály biztosítja.


Tároló eszközök:
Tartálypark:
 3 db (20003, 20005 és 20006 jelű) 20 000 m3-es, merevtetős gázolajtároló tartály,
 2 db (20001 és 20004 jelű) 20 000 m3-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott benzintároló tartály, Esz-95 minőségi fokozatú ólmozatlan motorbenzin tárolására,
 1 db (20002 jelű) 20 000 m3-es, merevtetős, belső úszótetővel ellátott alternatív célú tárolótartály
 3 db (2001, 2002, 2003 jelű) 2 000 m3-es merevtetős, belső úszótetővel ellátott, kereskedelmi forgalmazás céljára szolgáló kis tárolótartály, a kereskedelmi forgalom kiszolgálására. A 2002-es tartály alternatív üzemmódban gázolaj, ill. Esz-95 minőségi fokozatú ólmozatlan benzin tárolására
szolgál. A 2001-es tartályt csak ólmozatlan benzin tárolására, míg a 2003 jelű tartályt csak gázolaj
tárolására használják.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK
Jelenlévő veszélyes anyagok

Veszélyes anyagok:
benzin
gázolaj
kőolaj termékek

A veszélyes anyagok tulajdonságai: fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítményeik.
A technológia zárt rendszer, abból veszélyes anyag csak az integritás megszűnése következtében léphet ki, tehát minden anyagkilépés üzemzavarnak minősül.
Az üzemzavar során kilépő anyag rendkívül gyúlékony folyadék.
Az anyag felszabadulás – a sérülés helyétől függően – folyadék, valamint gőz és
folyadék fázisban történhet.
A kiáramló anyag a koncentrációtól függően szédülést, álmosságot, belélegezve
tüdőkárosodást okozhat.
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A BALESET LEHETSÉGES H AT ÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

A nyilvános biztonsági jelentésben (továbbiakban: Biztonsági jelentés) feltárt eseménysorok (a veszélyes anyag szabadba kerülésének lehetősége), melyek hatásai a veszélyes üzem határain belülre terjednek. A község belterületét nem érintik (érinthetik), de közvetlen hatással lehetnek a Vámosgyörk és Jászárokszállás közötti 3203. jelű közúton, a Vámosgyörk-Újszász vasúti fővonalon közlekedőkre, és a
tároló telep mellett lévő ipari és mezőgazdasági létesítményben tartózkodókra.
A tűzhatásból és robbanásból származó egyéni kockázati görbék lakott területet nem érintenek. Az
egyéni kockázathoz döntő mértékben az egyes baleseti eseménysorok bekövetkezésekor kialakuló tűzhatások járulnak hozzá, a robbanás hatásai elhanyagolhatók. Megállapítható, hogy az OPÁL Zrt. üzeme a
társadalmi kockázat vonatkozásában feltétel nélkül elfogadható mértékű kockázatot jelent a környezetében lévő lakosságra. A kockázat csökkentési eljárások bevezetése nem vagy csak csekély mértékben
indokolt. A kiépített stabil oltóberendezések az üzemzavar esetén működésbe lépve üzemi területen belülre mérséklik a zónahatárokat.
Az elhárításban érintett felelős szervezetek:
Település Polgármesteri Hivatala:

+36 (37) 361-012

Opál Tartálypark Zrt. Vámosgyörki Telephely:

+36 (37) 361-019

Mentőállomás Gyöngyös:

+36 (37) 311-699 és 104

Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság: +36 (57) 531-920
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

+36 (37) 500-583

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete : 105,

112,

+36 (36) 510-239

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve +36 (36) 511-910
Bányakapitányság Miskolc: +36 (46) 503-740,

+36 (46) 503-769
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TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL
A KÜLSŐ VÉDELMI TER V RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A Polgármesteri Hivatalban megtekinthető az Opál Tartálypark Zrt. Telephelyére kidolgozott külső védelmi terv és biztonsági jelentés. A dokumentumok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetőek, tanulmányozásuk során a veszélyforrások és azok kiküszöbölésére tett intézkedések nyomon követhetőek, tanulmányozhatóak.
A kialakult veszélyhelyzet megfékezésére, elhárítására elsődlegesen a hivatásos tűzoltóságok egységei
avatkoznak be, ezt követően érkeznek a helyszínre a további mentésben résztvevő egységek.
A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A telephely építése során a településtől való távolságot szerencsésen határozták meg, így a veszélyforrás a tároló telep mellett lévő ipari és mezőgazdasági létesítményekben tartózkodókra, a Vámosgyörk
és Jászárokszállás közötti 3203. jelű közúton és a Vámosgyörk-Újszász vasúti fővonalon közlekedőkre
van közvetlen hatással. Az esetlegesen bekövetkező robbanás hatására a községben az üvegezett felületek betörnek, amely által vágási sérülések is előfordulhatnak.
Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:
A lakosság riasztása polgármester utasítására motoros szirénával, harang félreverésével, hangosbeszélőn keresztül történik.
A riasztást követő magtartási szabál yok:


Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a polgárőrség hangszórós közleményeit!



A munkahelyeken és közintézményekben tartózkodók, dolgozók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!



A 3203. jelű Vámosgyörk–Jászárokszállás úton közlekedők ha robbanásra utaló jelet vagy füstöt
tapasztalnak az üzem területén, ne közelítsék meg és ne haladjanak el az üzem előtti útszakaszon!



Esetleges robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, repülő szilánkok ellen, pl.:
a járművekből ne szálljanak ki!



Gépjárműveiket állítsák le, ne képezzenek forgalmi akadályt!



Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!



A háziállatokat is vigyék zárt helyre! A település déli részére legeltetési tilalmat rendelek el



Figyeljék a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!

Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e?
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Gyülekezési helyek, menekülési útvonalak
1. sz. Befogadó hely:
2. sz. Befogadó hely:
Menekülési útvonalak

Közösségi Ház Rákóczi út 23.
Általános Iskola Tornaterem Kossuth út 8.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

www.katasztrofavedelem.hu

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tel: +36 /36/ 510-230
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fax: +36 /36/ 312-015
E-mail:heves.titkarsag@katved.gov.hu
Iparbiztonsági Főfelügyelőség
Honlap:http://heves.katasztrofavedelem.hu
3300 Eger, Klapka út 11.
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