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Vegyi anyagok veszVegyi anyagok veszéélyesslyessééggéébbőől l 
adadóóddóó balesetekbalesetek



Mi tMi töörtrtéént?nt?

SSáárbogrbogáárd mellett 11 kocsi kisiklott rd mellett 11 kocsi kisiklott éés 10 vagon s 10 vagon 
kikiéégett. Egyik kocsi oldalgett. Egyik kocsi oldaláára dra dőőlt.lt.

JelentJelentéés:s:
kkéén por n por éés koksz s koksz éégg
az eldaz eldőőlt kocsiblt kocsibóól amml ammóónia nia öömlikmlik
Helyi vHelyi véédelmi bizottsdelmi bizottsáág g éés vs váárosi vrosi véédelmi delmi 
bizottsbizottsáág egyg együüttes jelentttes jelentéés a megyei vs a megyei véédelmi delmi 
bizottsbizottsáágnak. Megyei bizottsgnak. Megyei bizottsáág 15g 15--één 9n 9--re (14 re (14 
óóra telt el) szakra telt el) szakéértrtőői i éértekezletet tartott rtekezletet tartott 
(amm(ammóónia okozta katasztrnia okozta katasztróóffááttóól tartva).l tartva).



Javaslat Javaslat 

kköörzet lezrzet lezáárráása, rendsa, rendőőri biztosri biztosííttááss
forgalom elterelforgalom elterelééss
veszveszéélyeztetett klyeztetett köörzet pontosrzet pontosííttáásasa
kitelepkitelepííttéés els előőkkéészszííttéésese
jjáármrműűvek (teher vek (teher gkgk., busz) k., busz) kéészenlszenléétbe tbe 
helyezhelyezéése, vegyvse, vegyvéédelmi alapegysdelmi alapegyséég g 
kkéészenlszenléétbe helyeztbe helyezéése, mentse, mentéésben rsben réésztvevsztvevőő
szervekszervek
vvééddőőeszkeszköözzöök biztosk biztosííttáásasa
kioktatkioktatáás magatarts magatartáási szabsi szabáályokralyokra



A pA páánik elkernik elkerüülléése cse cééljljáábbóól a lakossl a lakossáágot nem got nem 
ttáájjéékoztattkoztattáák. k. 
15 km15 km22 kköörzetben 5 ezer ember volt krzetben 5 ezer ember volt köözvetlen zvetlen 
veszveszéélyeztetve. Robbanlyeztetve. Robbanáás esets esetéén ezt a n ezt a 
kköörzetben kellett volna kiteleprzetben kellett volna kitelepííteni.teni.
1515--één 14 n 14 óórráára (21 ra (21 óóra mra múúlva) a megdlva) a megdőőlt lt 
tarttartáálykocsit fellykocsit feláállllíítotttottáák, szivk, sziváárgrgáást lest leáállllíítotttottáák. k. 
1616--áán dn déélellelőőtti tti óórráákban az esemkban az eseméényt knyt köövetvetőően en 
mmáásfsféél nap ml nap múúlva, derlva, derüült ki, hogy az ammlt ki, hogy az ammóónia nia 
vinilvinil--kloridklorid volt, 16 t volt, 16 t vinilvinil--kloridotkloridot tartalmazott a tartalmazott a 
felborult vagon.felborult vagon.

Mit tettek?Mit tettek?



TanulsTanulsáágg

veszveszéélyes szlyes száállllíítmtmáányok nyok úútjtjáát kt kíísséérni kell rni kell 

szszáállllííttóók szakmai felkk szakmai felkéészszüültsltsééggéének nek 
hihiáányanya

a lakossa lakossáágot tgot táájjéékoztatni kellkoztatni kell

hhíírzrzáárlat trlat tööbb kbb káárt okoz, mint hasznotrt okoz, mint hasznot


