
 

 

  

MMii  aa  tteeeennddőő  ssúúllyyooss  
iippaarrii  bbaalleesseett  

eesseettéénn??   

  

EENNYYIINNGG  VVÁÁRROOSS  

LLAAKKOOSSSSÁÁGGII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  KKIIAADDVVÁÁNNYYAA 

  
 

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: 

- a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemről, 

- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos 
balesetekről, 

- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól. 
 

Készítette 

aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  KKaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii  IIggaazzggaattóóssáágg  DDuunnaaúújjvváárroossii  KKaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii  

KKiirreennddeellttssééggee,,  EEnnyyiinngg  VVáárrooss  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaalláávvaall  eeggyyüüttttmműűkkööddvvee  

aa  221199//22001111..  ((XX..2200..))  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett  1100..  mmeelllléékklleettee  aallaappjjáánn  
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1. 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 hordozza a 

súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak 

elő. 

 

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG 

Az uniós normákat (Seveso II. irányelv) rögzítő, katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) és a 

végrehajtást szabályozó kormányrendeletek 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 a veszélyes anyagokkal foglalkozó 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 

információkat az 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 hivatásos katasztrófavédelem helyi szerve – a 

település polgármesterével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely 

meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a 

végrehajtásukhoz szükséges erőket és eszközöket.  

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel 

együtt tudjon működni saját maga és környezete biztonsága érdekében. Ezért a törvény 25. § (1) 

bekezdése alapján
 
a hatóság, a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által 

veszélyeztetett település polgármesterének közreműködésével, a külső védelmi terv jóváhagyásával 

egyidejűleg tájékoztató kiadványt készít. 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.  

 

Amikor a jelzést meghallja: 

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,  

- 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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2. MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK? 

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen! 

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

 

A baleset bekövetkeztéről 

szirénajel tájékoztatja. 

 

 

Menjen a legmagasabban fekvő, a 

veszélytől ellentétes oldalon lévő 

helyiségbe! 

 Keressen védelmet otthonában 

vagy más megfelelő helyen! 

 

 

Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, 

hallgassa a közleményeket! 

 

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 szirénajel a 

helyzetet veszélytelennek 

nyilvánította! 

 

A SZIRÉNAJELEK 

A./ LÉGIRIASZTÁS JELE: 

Háromszor egymásután megismételt, 30 másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú szirénahang, 

a jelzések közötti 30 másodperces szünetekkel. 

B./ KATASZTRÓFA RIADÓ JELE: 

120 másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang. 

C./ MŰSORSZÓRÓ ADÓK UTJÁN : 

A katasztrófavédelmi riadó elrendelése és feloldása a következő szöveg bemondásával történik: 

ADÁSUNKAT MEGSZAKITJUK !ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK ! 

FIGYELEM ! FIGYELEM! 

…………… TELEPÜLÉS 

…………… TELEPÜLÉS 

KATASZTRÓFARIADÓ ! / A katasztrófa típusának meghatározása / 

KATASZTRÓFARIADÓ ! / A katasztrófa típusának meghatározása / 

 

Vagy 

 

ADÁSUNKAT MEGSZAKITJUK ! 

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK ! 

FIGYELEM ! FIGYELEM! 

..............TELEPÜLÉS 

............. TELEPÜLÉS 

KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT ! 
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D. KATASZTRÓFA ÉS LÉGIRIADÓ FELOLDÁSA SZIRÉNÁVAL 

Kétszer egymásután megismételt 3o másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú szirénahang, a 

jelzések között 30 másodperces szünetekkel. 

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a 

védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat, a rádióból és a 

televízióból kaphat.   

A riasztás eszközeinek működőképességét évente ellenőrzik. A riasztási gyakorlatok időpontjairól 

továbbra is a helyi médiák útján értesülhet.  

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról 

www.katasztrofavedelem.hu szerezhető be. 

 

3. A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRŐL SZÓLÓ 

INFORMÁCIÓ 

 

a) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem cégneve, székhelye,  

 

EuroChem Agro Hungary Kft. 8130. Enying, Kossuth Major 041/6. hrsz. 

 

b) az üzemeltető neve, a létesítmény címe, 

Franz Prieschl, ügyvezető, 8130. Enying, Kossuth Major 041/6. hrsz. 

 

c) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tájékoztatásért felelős személy neve, beosztása, 

elérhetősége, 

Simon Péter, operatív igazgató, 8130. Enying, Kossuth Major 041/6. hrsz. tel.: 22-572-059 

d) A 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet 1. mellékletében megadott kritériumok alapján az 

EuroChem Agro Hungary Kft. enyingi telephelye felső küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül. 

e) annak kinyilatkoztatása, hogy az üzemeltető minden tőle elvárhatót megtett a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek hatásainak 

mérséklésére: 

Súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzések és elvek 

Az EuroChem Agro Hungary Kft. vezetése a súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos 

alapelveiket és fő célkitűzéseiket alábbi kinyilatkoztatás formájában fogalmazták meg: 

EuroChem Agro Hungary Kft. enyingi székhelyének fő tevékenysége a műtrágya nagykereskedelem 

és műtrágyakeverés.  

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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Az EuroChem Agro Hungary Kft. olyan irányítási rendszert alakít ki, amellyel hatékonyan irányítható 

a biztonság növelésére irányuló tevékenység. A vezetők személyes példával járnak elöl az irányítási 

célok egyértelmű meghatározásában. A munkatársakat gondosan választják meg, készítik fel, és 

rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos szakértelmüket és felkészültségüket belső védelmi 

terv gyakorlatok keretében.  

Értékelik a tevékenységgel együtt járó veszélyeket, a veszélyes tevékenység megkezdése előtt. 

Megfelelő intézkedéseket tesznek az esetleges váratlan üzemzavari események, vagy balesetek 

hatásainak megelőzésére, illetve csökkentésére. A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatást igyekeznek 

naprakészen tartani minden dolgozó számára.  

Tevékenységüket pontosan meghatározott feltételek között végzik. Az oktatások során 

elhangzottaknak megfelelően kezelik a normál üzemi technológiától eltérő nem szokványos 

műveletekből eredő kockázatokat. A folyamatok, a berendezések és a munkacsoportok átalakítását, 

továbbá a személyügyi változtatásokat a biztonság szempontjából is értékelik, amivel a kockázatok 

elfogadható szinten tarthatók.  

A váratlan üzemzavari eseményeket, a „majdnem-baleseteket” és következményeiket dokumentálják, 

és azokat kivizsgálják. Az így megszerzett tapasztalatokat felhasználják a biztonsági színvonalat javító 

intézkedések kidolgozására is. Rendszeresen mérik a biztonság növelésére irányuló tevékenységük 

hatásfokát. Megfelelő belső védelmi tervet készítenek, és biztosítják annak végrehajtási feltételeit: a 

megfelelő védőfelszerelést, és a végrehajtó szervezetekbe beosztott állományt felkészítették e 

feladatokra. Ezeket alkalmazzák a súlyos balesetek megelőzése, vagy következményeinek csökkentése 

érdekében. 

 

4. A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A LEHETSÉGES VESZÉLYES 

ANYAGOKKAL KAPCSOLATPOS SÚLYOS BALESETEKRŐL SZÓLÓ 

INFORMÁCIÓK 

 

a) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben folyó tevékenységek, a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok 

fajtája és aktuális mennyisége: 
 

Az EuroChem Agro Hungary Kft. rendeltetésszerű tevékenységébe gyártási és logisztikai 

szolgáltatások (szállítás, szállítmányozás, raktározás) tartoznak. Fő tevékenysége a műtrágya 

nagykereskedelem és műtrágyakeverés 

 

Főbb tevékenységek bemutatása és a gyártott termékek felsorolása  

 

Az EuroChem Agro Hungary Kft. telephelyére csak biztonsági adatlappal rendelkező anyagok 

kerülnek beszállításra. Az anyagok telephelyre történő beszállítását tehergépkocsival, betárolását 

villástargoncával, illetve kézi erővel végzik. A veszélyes anyagok telephelyre történő fogadása során 

minden esetben meggyőződnek az anyagok eredetéről, a kísérő dokumentumok valódiságáról.  

A tevékenységből fakadó raktározás miatt a telephelyeken lévő anyagok mennyiségei és minőségei a 

be- és kiszállítások függvényében folyamatosan változnak. A telephelyre beérkezett műtrágyákat a 

számítógépes nyilvántartásba minden esetben felvezetik, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy naprakészen 

meghatározható legyen a tárolt mennyiség.  
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A zsákos műtrágyák (szuperfoszfát, mono ammónium-foszfát, kálium-klorid), a big-bag zsákokba 

csomagolt műtrágyák (kálisó, karbamid, pétisó) tárolása fajtánként elkülönítve történik a telephely 

központi részén található fedett raktáraiban. A szilárd ömlesztett műtrágyák esetében mobil 

támfalakkal biztosítják a keveredés mentességet. A folyékony műtrágyák tárolása és előállítása a 

telephely DK-i részén található medencéknél tartályoknál (10 db állótartály) történik.  

A 34%-os ammónium-nitrát tartalmú műtrágyát legfeljebb 300 tonnás egységrakatokban tárolják. 

Szabadtéren átmenetileg sem történik ezen műtrágyák tárolása. A 34%-os ammónium-nitrát tartalmú 

műtrágyát big-bag zsákokból átcsomagolhatják, amely tevékenység a telephely NY-i kerítése mentén 

található Csomagoló épületben valósul meg. Egyidejűleg ezen a területen 2 db big-bag zsák 

jelenlétével számolhatunk.  

A tárolás, rakodás során megsérült csomagolási egységeket, valamint a szennyeződött, de még 

felhasználható nitrát tartalmú műtrágyát Nitrosol-nak bekeverik és ilyen formában értékesítik. Hasonló 

a sorsa azoknak a nem értékesített ammónium-nitrát egységrakatoknak, amelyek a nyilvántartás 

szerint közelednek a felhasználási idő végéhez. Sérült csomagolású AN-típusú műtrágyák átmeneti 

tárolása sem történik a telephelyen. 

Az ammónium-nitrát (34%) alapú műtrágya elméleti maximális mennyisége: 7.500 tonna. 

 

b) a veszélyes anyagok tulajdonságai, veszélyességi osztályuk, az esetleges veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek során kialakuló egészség-, esetleg 

környezetkárosító hatások 

Az ammónium-nitrát nem gyúlékony, nem éghető, de oxidatív tulajdonságú anyag, azaz tűz 

jelenlétében a hő hatására felszabaduló kémiailag kötött oxigén fokozza a tüzet. Az anyag még levegő 

jelenléte nélkül is segítheti más anyagok égését. Ezen felül folyamatos hősugárzás hatására, zárt térben 

és nagyobb erőhatások eredményeként robbanhat. Az anyag izzása során mérgező nitrózus gázok 

szabadulnak fel. Bár az ammónium-nitrát normál körülmények között stabil, magasabb hőmérsékleten 

számos bomlási reakción megy keresztül.  

c) a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, a károsító 

hatások lehetséges területi eloszlása 

Baleset következtében a telephelyen lévő ömlesztett anyag felrobbanhat, amelynek következtében az 

üzem környezete műtrágyával szennyeződhet. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az EuroChem Agro Hungary Kft. vonatkozásában 

a veszélyességi övezetet Határozatban kijelölte. A veszélyeztető üzem területén bekövetkező 

katasztrófa, csúcsesemény által érintett veszélyességi övezet külső zónája – a Határozat alapján - K-

NY irányban, valamint É-D irányban <800 méter. Fentiek figyelembevételével a veszélyességi övezet 

a feltételezett robbanás helyétől számított 400 m sugarú kör. 

A telephelyen jelen lévő veszélyes anyag 34 %-os ammónium-nitrát, mely gépjármű kenő- vagy 

üzemanyagával reakcióba lépve begyullad, majd 200 Celsius fok felett lánghatás nélkül robbanással 

bomlik. A baleset bekövetkezésekor a telephely teljes feltöltöttsége esetén cca. 2-3 tonna ammónium-

nitrát felrobbanása következhet be.  

A robbanás következtében a telephelyen sérülések, épületrombolódások következhetnek be. Az üzem 

melletti 64. számú főközlekedési úton haladó járművek rongálódhatnak, balesetek következhetnek be. 



- 7 - 
 

 

Az érintett területen lakóházak és közintézmények nem találhatóak, míg az EuroChem Agro 

Hungary Kft. telephelyén és a szomszédságában (400 m sugarú körben) található üzemekben 

egyidejűleg 104 fő dolgozó tartózkodhat. 

d) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban 

érintett felelős személyek, szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége 

Az elhárításban érintett felelős személyek:  

Fsz.  Név Munkahely Beosztás 
Munkahelyi 

telefon 
Fax 

1. Simon Péter EuroChem Agro 

Hungary Kft. 

operatív 

igazgató 

22/572-059 22/572-078 

2. Gróf Zoltán  

 

EuroChem Agro 

Hungary Kft. 

üzemvezető

  

22/572-059 22/572-078 

3. Vas Tamás 

 

EuroChem Agro 

Hungary Kft. 

csoportvezető 22/572-059 22/572-078 

Az üzemi dolgozók riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatása munkaidőben tűzilárma, szóbeli közlés 

és/vagy telefon útján történik. Munkaidőn túl a károk mérséklésébe, felszámolásába bevonható 

munkavállalók értesítése telefonon történhet. Tűz, vagy egyéb veszélyhelyzet esetén, a külső erők 

riasztása a biztonsági őr feladata. A riasztás vezetékes vagy mobil telefonon történik. 

Eszközkészlet: 

 

Tűzivíz hálózat: saját vízjogi engedéllyel rendelkező vízrendszerű hálózat van kiépítve. A víztorony 

mellett található egy 100 m3-es földalatti tűzivíz tározó medence.  

Tűzoltó készülékek: a raktárakban, tárházakban, szabadtereken, üzemanyagtöltő állomáson az OTSZ 

előírásainak megfelelően.  

A telephelyi védekezés során felhasznált rendszeresített szaktechnikai eszközök:  

csapadékelvezető csatornahálózatot lezáró fóliák, homokzsákok, felitató anyagok (homok, kőpor, stb.)  

A védekezésbe bevonható továbbá a nem közvetlenül erre a célra létrehozott belső eszközei, az 

anyagmozgató gépek. 

 

5. A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI 

VÉDEKEZÉSRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK 

 

a) a külső védelmi tervben leírtak rövid összefoglalása 

 

Enying Város Polgármestere a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségével együttműködve, az EuroChem Agro Hungary Kft. Biztonsági 

Jelentései alapján Külső Védelmi Tervet dolgozott ki. A Külső Védelmi Terv az EuroChem Agro 

Hungary Kft. üzemében bekövetkezhető súlyos ipari baleset következtében veszélyeztetett lakosság 

mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó 

rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó 

terv. 
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A Külső Védelmi Terv célja:  

Enying Város lakosságának és környezetének a veszélyeztető üzemben keletkezhető súlyos balesetek 

hatásai elleni védelméhez szükséges intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása. A 

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a technológiai folyamat során robbanás 

következhet be. A létesítménytől érkezett jelzés, illetve a helyszínre vonulást követően a tűzoltás, vagy 

kárelhárítás vezetőjének értékelése alapján a hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

baleset, vagy üzemzavar bekövetkezésekor a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal 

foganatosítja. 

 

b) a település veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelmét biztosító 

felelős személyek, szervezetek, azok felszereltsége és felkészültsége 

A jelentős potenciális veszélyek ellenére az üzem működése biztonságos. Ezt az állítást a számított 

kockázati értékek mellett alátámasztja az a tény is, hogy az eddigi működésük során a lakosságot 

érintő baleset, veszélyhelyzet nem történt. A védekezésben részt vevő erők kellően felkészültek, a 

védekezésre kiképzett szakemberekkel rendelkeznek, akik a riasztást követően a bekövetkezett 

káresemény helyszínén aktívan be tudnak kapcsolódni a mentésbe és a mentesítésbe. 

A kialakult helyzet irányítását a Külső Védelmi Terv szerint a Polgármester irányításával a társ és 

beosztott szervezeti egységek végzik. A veszélyhelyzet elhárítását a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság, az 

önkormányzat és a létesítmény illetékeseivel, valamint az érintett társszervekkel együttműködve hajtja 

végre. A térségben a veszélyességi övezetet le kell zárni, minden szikraképződéssel járó gyújtóforrást 

meg kell szüntetni. 

Az esetleges balesetek sérültjeit az Enyingi Rendelőintézetben, illetve Fejér, vagy Somogy megye 

területén működő más egészségügyi intézményben látják el, a mentőszolgálatok sürgősségi 

osztályozása és beszállításuk sorrendjében. 

c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek során kialakuló káros hatások elleni 

védekezés módjai, eszközei és a baleset során követendő magatartási szabályok 

ca) a lakosság riasztásának módszerei, eszközei, a riasztás jelzései (szirénajelek), a riasztásért 

felelős szervezetek és azok felkészültsége 

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 

A riasztás vétele az üzemtől: Az értesítés és riasztás a veszélyeztető üzem, illetve a helyszíni 

veszélyhelyzeti elhárítási szervezet vezetőjétől kapott jelentés vételével és visszaellenőrzésével 

történik.  

A lakosság riasztása és tájékoztatása 3 db lakossági riasztó (sziréna) eszközön keresztül, a 

polgármester utasítására történik, - a sziréna jeleket e tájékoztató 2. pontja tartalmazza - továbbá a 

katasztrófavédelem és rendőrség hangosbemondóval rendelkező járművei segítségével. 
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cb) a riasztást követő lakossági tájékoztatás eszközei (helyi elektronikus és írott sajtó vagy más 

tájékoztatási formák), és a riasztást követő magatartási rendszabályok, 

Lakossági riasztó-tájékoztató eszközök telepítési helyei: 

Katasztrófa riadójelek leadására Enying Város területén 3 db lakossági riasztó-tájékoztató eszköz áll 

rendelkezésre, melyek megtalálhatóak a következő címeken: 

ENYING István Király u. 10 

ENYING Kossuth L. u. 26. 

ENYING Fő utca 63. 

A lakosság tájékoztatása, riasztása végrehajtható továbbá mobil eszközökkel, a katasztrófavédelem és 

rendőrség hangosbemondóval rendelkező járművei segítségével, a média igénybe vételével, a helyi 

Városi Televízión keresztül. 

A riasztást követő magatartási szabályok: 

 Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen 

forgalmi akadályt! 

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

 Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg! 

 A lakásokat áramtalanítsák! 

 Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen! 

Amennyiben detonáció hangjának gyanúja merül fel, húzódjanak el az ablakoktól, illetve az 

üvegfelületek közeléből! 

 Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben! 

 Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét! 

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

 Szükség esetén az országos és helyi médiák közreműködésével is tájékoztatjuk a kialakult 

helyzetről a lakosságot! 

 Készüljenek fel a lakásaik elhagyására! 

 A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint 

tevékenykedjenek! 

 Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a 

közleményeket, felhívásokat meghallották-e! 

 

cc) a lakosságvédelem módszerei (elzárkózás, kitelepítés, kimenekítés, egyéni védőeszközök 

viselete), és a lakosság ebben való közreműködésének feladatai. 

A kimenekítés és az elhelyezés: 

A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében 

milyen lakosságvédelmi intézkedéseket rendel el. Elzárkózás, vagy 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 polgármester 

gyülekezési helyeket jelölhet ki. 
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A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása 

Elsősorban az elzárkóztatást, mint védekezési módszert kell alkalmazni. 

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! 

A városban az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a mérgező anyag 

maradandósága a 12 órát várhatóan meghaladja. 

A kimenekítetteket és a mentést végzőket mentesítést követően egészségügyi ellátásban kell 

részesíteni! 

Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik, az alább feltüntetett dolgok kerüljenek bele a 

személyi „túlélő csomagba”. A csomag tömege ne haladja meg a 20 kg-ot! 

- személyi okmányok, készpénz, bankkártya, 

- 2-3 napra elegendő élelem, legalább 1 liter ivóvíz, 

- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű, 

- tisztálkodási eszközök, 

- rendszeresen szedett gyógyszerek, 

- takaró (hálózsák), 

- hordozható rádió. 

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 családtagokat a mentőszolgálatnak kell bejelenteni és egy visszamaradó 

családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg kórházba történő szállítása megtörténik. Könnyebb 

sérültek ellátását, osztályozását a háziorvosi hálózat végzi a háziorvosi rendelőkben. A súlyos 

sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállítja. 

Legyenek nyugodtak! A hátrahagyott értékek őrzéséről a hatóságok gondoskodnak! 

Esetleges kitelepítés elrendelése esetén a hatóság gyülekezési helyeket jelöl ki. 

 

6. ELÉRHETŐSÉGEK 

 

A súlyos balesetek felszámolására külső erőként a területileg illetékes hatóságok az érintettetek. A 

bevont szervezetek az alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, 

eszközökkel és felszerelésekkel, a súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok kezelésére. 

 

A település súlyos balesetek elleni védelmét biztosító felelős személyek, szervezetek: 
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A lakosság védelme érdekében hozott intézkedésekért a polgármester a felelős. A 

polgármester irányítja a katasztrófavédelmi feladatok ellátását, tőle az irányítást átveheti a 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója által megbízott személy. 

A védekezés irányítására vezetési törzs hozható létre. 

 
Védekezésben résztvevő szervek és szervezetek: 

 

- Enying Járási Helyi Védelmi Bizottsága   Tel.: 22/ 572-135 

- Enying HVB Katasztrófavédelmi Operatív Munkacsoport   Tel.: 25/460-053 

- Enying Város Polgármesteri Hivatala   Tel.: 22/372-002 

- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság   Tel.: 22/512-150 

- FMKI Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség   Tel.: 25/510-150 

- Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály    Tel.:22/514-300 

- Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály   Tel.: 22/511-720 

- Székesfehérvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály   Tel.: 22/511-720 

- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Tel.: 82/528-999 

- Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság   Tel.: 84/310-505 

- Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Enyingi Rendőrőrs   Tel.: 22/372-646 

- OMSZ Mentőállomás         Tel.: 22/372-242 

- EuroChem Agro Hungary Kft.       Tel.: 22/572-059 

- Fejérvíz Zrt. Enying        Tel.: 22/372-607 

- KNYKK Zrt. Székesfehérvár       Tel.: 22/372-225 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, HOZZÁFÉRHETŐSÉG 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elektronikus tájékoztató rendszere: 

www.katasztrofavedelem.hu 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elektronikus tájékoztató rendszere: 

www.fejer.katasztrofavedelem.hu 

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Telefon/Fax: 06-25/510-150 

 

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK 

 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ:     112 

 

RENDŐRSÉG:      107 

 

TŰZOLTÓSÁG:      105 MENTŐK:       104 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://www.fejer.katasztrofavedelem.hu/

