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I. Bevezetés  

 
1. A Külső Védelmi Terv fogalma  
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 

helyi szerve által a polgármesterrel együttműködve a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 9. számú 

mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő készített olyan terv, amely a 

veszélyes létesítményekben veszélyes anyagok előállításával, felhasználásával, szállításával vagy 

tárolásával kapcsolatos tevékenységük révén bekövetkezhető vagy bekövetezett rendkívüli 

esemény folytán a veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, környezetben 

bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a 

végrehajtó szervezetre, a vezetésre, adatszolgáltatásra kitérő, tartalmában és realizálhatóságában 

megítélhető más védelmi terv részét képező önálló kialakítású okmány.  

 

2. A Külső Védelmi Terv célja  
Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek KECSKEMÉT 

MEGYEI JOGÚ VÁROS lakosságának és környezetének a Gallfood Pulykafeldolgozó és 

Értékesítő Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 11.), mint üzemeltető irányítása alatt álló 

létesítményekben végzett veszélyes tevékenységek (tárolás) ellenőrizhetetlenné válása esetén az 

emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben 

veszélyeztető illetve károsító hatások elleni védelméhez szükségesek.  

 

3. Fogalom-meghatározások és rövidítések  
HTP: Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  

HVB: Helyi Védelmi Bizottság  

KEOMCS: Megyei Védelmi Bizottság, HVB Katasztrófaelhárító Operatív Munkacsoport  

MVB: Megyei Védelmi Bizottság  

ÖTP: Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság  

PH: Polgármesteri Hivatal  

KVMB: Katasztrófavédelmi megbízott  

KVK: Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

VK: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Központ 

KR: Közbiztonsági referens 

A meghatározó anyagtípusokhoz tartozó anyagok csoportosítását a 2.sz. melléklet tartalmazza. 
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4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre 

Veszélyességi övezet megállapítása: a veszélyeztető üzem területén bekövetkező katasztrófa, 

csúcsesemény által érintett veszélyességi övezet a Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítő Kft. 

(továbbiakban: Gallfood Kft.) és Kecskemét település környezetét érintik. Településen kívüli 

hatással számolni nem kell. A csúcsesemény által érintett területet az alábbi térkép szemlélteti: 

 

Az érintett utcák a Ceglédi úttól kiindulva: Liszt Ferenc utca – Szivárvány utca – Márkus Géza 

utca – Újvilág utca – Bethlen körút-Kerkápoly utca közötti terület – Semmelweis utca – Malom 

köz és Ceglédi út által határolt városrész. A zöld négyzetek 50x50 m-es méretben kerültek a 

térképre felvitelre. 

A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak Kecskemét város lakosságára, az 

ideiglenes ott tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre.  

5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak  

A 234/2011. (XI. 10.) sz. Korm. rendelet 9-11. § pontjai meghatározzák területi szinten a megyei 

védelmi bizottság elnöke, helyi szinten a helyi védelmi bizottság elnöke, települési szinten a 

polgármester katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatait.  

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 

20.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a polgármester a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar 

bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.  
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A mentést a településen a polgármester irányítja, ennek keretében:  

 

a) meghatározza a mentés települési feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását,  

 

b) szükség esetén intézkedik a munkahelyi polgári védelmi szervezetek igénybevételére  

 

c) a települési polgári védelmi szervezet mentési lehetőségeit meghaladó esetekben 

kezdeményezi más települések polgári védelmi szervezeteinek, illetve a területi polgári 

védelmi szervezeteknek az alkalmazását  

d) intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja a Helyi Védelmi Bizottság elnökét  

 

e) végrehajtja a Helyi Védelmi Bizottság elnöke által meghatározott mentési feladatokat.  

 

Az üzemtől a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányításához érkezett jelzés, illetve a helyszínre vonulást követően a tűzoltás vagy 

kárelhárítás vezetőjének értékelése alapján a település polgármestere, távollétében polgármester 

helyettesítésével megbízott személy jogosult a külső védelmi tervben foglalt feladatok teljes vagy 

részleges végrehajtásának elrendelésére. 
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II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 

1. A súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység 

leírása  

a) A súlyos baleset következtében kialakuló helyzet leírása 

A GALLFOOD KFT. 6000 Kecskemét, Ceglédi út 11. szám alatt végzi tevékenységét. A 

baromfifeldolgozóban jelenleg a különböző termelőhelyekről beérkező pulykák vágását és 

nyersáruként történő feldolgozását végzi. Az állatokat külső szállítócég szállítja az üzem 

területére. Naponta körülbelül 7-8.000 db pulykát dolgoznak fel. A továbbfeldolgozó üzemben az 

előzőleg előállított húsáruk egy részének további feldolgozása történik. 

A telephelyen előforduló veszélyes anyagok tulajdonságai, tárolási formájuk és más, hasonló 

üzemek tapasztalatai alapján csak az ammóniás hűtés technológiájában fordulhatna elő olyan 

mértékű súlyos baleset, aminek következtében a kiszabaduló ammónia veszélyt jelenthet mind 

mérgezés mind tűzveszély szempontjából. A hűtéshez használt nagy mennyiségű cseppfolyós 

ammónia tartályokban van, ahonnan hűtőkörökön (csővezetékek, kompresszorok, kondenzátorok, 

tároló tartályok) keresztül kerül a felhasználási helyre. Kisebb mennyiségben előfordulnak 

palackos gázok, ezek felhasználásig (főleg műhely) palacktárolóban vannak. 

Veszélyes raktárak, létesítmények főbb jellemzői: fizikailag a hűtőház mellett elhelyezkedő 

kondenzátor telepen lévő tartályok közül a „C” jelű közbenső edénynek nevezett tartály a 

legnagyobb térfogatú, 12,3 m
3
. Technológiai okokból tartalma 60%-os lehet, de a biztonsági 

rendszer 80%-ig megengedi a telítettséget. A különböző gyűjtőtartályok egymástól elválaszthatók 

szakaszolókkal. Bármilyen rendszerhiba esetén a kompresszorok azonnal leállíthatók, tehát az 

anyagáramlás gyakorlatilag megszüntethető. 

A legsúlyosabb baleseti eseménysorként a 12,3 m
3
-es „C” közbenső edény kiürülését, 

katasztrofális sérülését (tartalma azonnal kiszabadul, vagy egy sérülés nyomán 10 perc alatt 

kiürül) értelmezzük. A tartályok a kondenzátor telepen, egy 2,5 m magas állványzaton 

helyezkednek el, mely állványzat két egymástól 8 m távolságban párhuzamosan húzódó 

beton falon van. A beton falak hossza 25 m. A tartályból sérülés esetén kifolyó anyag a két 

betonfal közé folyik le. 

A Gallfood Kft. súlyos káresemény elhárítási terve alapján a lakosságot veszélyeztető 

veszélyhelyzetek és a kialakult helyzet: 

1. forgatókönyv: fizikailag a hűtőház mellett elhelyezkedő kondenzátor telepen lévő tartályok 

közül a „C” jelű közbenső edénynek nevezett tartály a legnagyobb térfogatú, (12,3 m
3
 térfogatú, 

technológiai okokból tartalma 60%-os lehet, de a biztonsági rendszer 80%-ig megengedi a 

telítettséget) edény ürül ki, katasztrofális sérülés során tartalma azonnal kiszabadul, vagy egy 

sérülés nyomán 10 perc alatt kiürül. A tartályok a kondenzátor telepen, egy 2,5 m magas 

állványzaton helyezkednek el, mely állványzat két egymástól 8 m távolságban párhuzamosan 

húzódó beton falon van. A beton falak hossza 25 m. A tartályból sérülés esetén kifolyó anyag a 

két betonfal közé folyik le. 

2. forgatókönyv: 10 perces kiszabadulást figyelembe véve került meghatározásra a 

veszélyhelyzet az előző forgatókönyv paraméterei alapján. 
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3. forgatókönyv: csőből kiszabaduló ammónia hatása. A kondenzátor telepről több irányba is 

megy ammónia csővezetéken, a leghosszabb egy 300 m-es szakasz, melyben cseppfolyós 

ammónia megy a hűtőrészlegekbe. A cső átmérője 70 mm, többnyire a tető fölött halad. 

Gyakorlatilag sérülés esetén, a tetőn alakulhat ki tócsa. Számítások alapján jelentéktelen 

hatásterület alakul ki, a telephelyről ki sem lép az ammónia felhő. 

A három forgatókönyv közül az 1. forgatókönyv jelenti a legnagyobb veszélyforrást, így a 

veszély meghatározásánál ezt az esemény vettük figyelembe. 

Összes kikerülő ammónia mennyiség: kb. 6130 kg 

b) Veszélyes anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai  

A hűtőtermekben üzemelő, mennyezetre függesztett ventillátoros léghűtőkbe az ammónia 

folyadékot a folyadékleválasztó tartály alsó folyadékteréből szivattyúk szállítják nagy nyomáson. 

A léghűtőkbe fojtószelepen keresztül létrejövő nyomásesés és a hűtendő levegő hatására az 

ammónia folyadék elpárolog és hőelvonással lehűti a rajta átáramló levegőt. Az elpárolgott 

ammónia folyadékleválasztó tartályba kerül, itt a folyadék fázis leválik a gőzfázistól. Az 

ammónia gőzöket a tartály teréből a kompresszor elszívja, majd nagy nyomásra sűríti és az 

evaporatív kondenzátorba nyomja. A kondenzátorban a hűtővíz hatására, amely hőelvonást hoz 

létre, az ammónia gőz folyadékká kondenzálódik, ahonnan az ammónia folyadék a 

folyadéktartályba kerül, majd innen ismét bekerül az előzőekben leírt folyamatba. A rendszerben 

az ammónia nyomása, hőmérséklete és halmazállapota folyamatosan változik. 

Ammónia (NH3) általános fizikai és kémiai paraméterei 

Molekulasúly [g/mol] 17 

Normál sűrűség 25 C-on [kg/m3] 0,769 

Forráspont 0 bar nyomáson [C] -3,0 

Olvadáspont 0 bar nyomáson [C] -78,0 

oldékonyság 20 C-on [g/l] 510-531 

Öngyulladási hőfok 651 

Alsó-felső robbanási határérték 16,0-25,0 

Gőznyomás 20 C-on [hPa] 8611 

R-mondatok R10, R23, R34, R50 

Az ammónia közönséges körülmények között színtelen, szúrós szagú, a levegőnél kisebb 

sűrűségű gáz. Forráspontja alacsonyabb, mint a vízé, de ez az érték a hasonló moláris tömegű 

metánhoz, illetve a nála nagyobb moláris tömegű kén-hidrogénhez (H2S) vagy hidrogén-

kloridhoz képest is jóval nagyobb. Ennek a molekulák között létrejövő hidrogénkötés az oka. Az 

ammóniagáz összenyomással könnyen cseppfolyósítható, amit ugyancsak a hidrogénkötések 

kialakulásával hozhatunk összefüggésbe. A cseppfolyósított ammónia párolgásakor nagy 

mennyiségű hőt képes környezetéből elvonni. Ezt a tulajdonságát használják ki, amikor az 

úgynevezett kompressziós hűtőszekrények hűtőfolyadékaként használják. Az ammónia vízben 

kitűnően oldódik.  

Az üzemekben és raktárakban előforduló veszélyes anyagok listáját és fizikai kémiai 

tulajdonságait a 2. számú melléklet tartalmazza.  
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c) A veszélyességi övezet nagysága  

Az érintett utcák a Ceglédi úttól kiindulva: Liszt Ferenc utca – Szivárvány utca – Márkus Géza 

utca – Újvilág utca – Bethlen körút-Kerkápoly utca közötti terület – Semmelweis utca – Malom 

köz és Ceglédi út által határolt városrész. A csúcsesemény által érintett területet az alábbi térkép 

szemlélteti: 

 

A zöld négyzetek 50x50 m-es méretben kerültek a térképre felvitelre. A veszélyeztetett terület 

nagysága ~ 300-350 méter sugarú kör, a potenciális kibocsátási forrástól számítva. 

d) Településszerkezet: 

A település szerkezete város jellegű.  

Kecskemét Megyei Jogú Város összlakossága 112203 fő melynek korcsoportonkénti megoszlása 

az alábbi (fő):  

 

Korcsoport 0-14 év 15-18 év 18-59 év felett 60 év felett összesen 

Összesen 16891 4929 66529 23854 112203 

A veszélyeztetett terület érintett lakosságának létszáma: 980 fő. 
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e) Előfordulható lehetséges következmények  

Nagyobb mennyiségű ammónia kiszabadulása esetén gázfelhő robbanással, vagy mérgező felhő 

kialakulásával és annak terjedésével kell számolni. A rendszer sérülésének súlyossága 

szempontjából megkülönböztethetünk kis anyagkiszabadulással járó sérüléseket és nagy 

anyagkiszabadulással járó sérüléseket. A sérülés helyének szempontjából megkülönböztethetünk 

zárt térben bekövetkező sérüléseket és anyagkiszabadulást, és szabadtéren bekövetkező sérülést 

és anyagkiszabadulást. A továbbiakban csak azokkal az esetekkel foglalkozunk, amikor nagyobb 

mennyiségű ammónia kiszabadulásának következményeképpen kialakul egy összefüggő gázfelhő 

(mérgező felhő). Ez bekövetkezhet többféleképpen is: 

1. Zárt térben kis sérülés hatására a cseppfolyós ammónia szivárogni kezd, és gyakorlatilag 

azonnal gáz halmazállapotúvá válik. Zárt térben ki tud alakulni robbanóképes gáz-

levegő elegy, és késleltetett gyújtóforrás jelenlétében a gázfelhő felrobban. A robbanás 

károkat okozhat a hűtőrendszer egyéb berendezéseiben is nagyobb mennyiségű 

ammónia kiszabadulását okozva. Amennyiben gyújtóforrás nincs jelen, egy nyílászáró 

kinyitása következtében a nagy koncentrációjú mérgező felhő hirtelen a szabadba kerül, 

a levegővel keveredve felhígul, azonban kedvezőtlen esetben nagy kiterjedésű mérgező 

felhőként terjedni kezd. 

2. Zárt térben súlyos sérülés, katasztrofális törés következtében hirtelen nagy mennyiségű 

cseppfolyós ammónia szabadul ki. Ebben az esetben is nagy koncentrációban lesz jelen a 

zárt térben az ammónia gáz (a telítődés és a párolgás miatt bekövetkező nagy hőelvonás 

miatt még cseppfolyós állapotban is marad), ki tud alakulni a robbanóképes gáz-levegő 

elegy, és késleltetett gyújtóforrás jelenlétében a gázfelhő felrobban. Amennyiben 

gyújtóforrás nincs jelen, nyílászáró kinyitása következtében a nagy koncentrációjú 

mérgező felhő hirtelen a szabadba kerül, a levegővel keveredve felhígul, azonban 

kedvezőtlen esetben nagy kiterjedésű mérgező felhőként terjedni kezd. 

3. A szabadban kis sérülés hatására a cseppfolyós ammónia szivárogni kezd, azonnal gáz 

halmazállapotúvá válik, és a levegővel elkeveredik. Robbanóképes gáz-levegő elegy, 

valamint mérgező felhő kialakulásának az esélye kicsi, az nagymértékben függ a 

meteorológiai állapotváltozóktól. Kedvezőtlen esetben is csak kis tömegű robbanóképes 

gáz-levegő elegy, vagy mérgező felhő tud kialakulni. 

4. A szabadban súlyos, katasztrofális sérülés következtében hirtelen nagy mennyiségű 

cseppfolyós ammónia szabadul ki, és nagyméretű gyorsan párolgó tócsa keletkezik. A 

gyors párolgás következtében nagy koncentrációjú ammónia gázfelhő alakul ki. Nagy 

valószínűséggel ki tud alakulni a robbanóképes gáz-levegő elegy vagy a nagy 

kiterjedésű mérgező felhő. A meteorológiai viszonyoktól függően ez a gázfelhő 

(mérgező felhő) terjedni kezd. 

A súlyos káresemény elhárítás tervben meghatározott és elemzett csúcsesemények közül a 

legkedvezőtlenebb – kockázat illetve súlyosság szerint – az ammónia kiszabadulásához 

kapcsolódó eseményeket kell kiemelni, melyek során mérgező ammónia gázok, gőzök 

kerülhetnek a környezetbe. Az esetleges robbanások következtében károsodhatnak az elektromos 

légvezetékek és azok tartóoszlopai, valamint az utak burkolata.  

Továbbá halálesetekkel, baleseti és égési személyi sérülésekkel, építménykárokkal számolhatunk. 

A Gallfood Kft. telephelyén elsősorban ammóniamérgezéssel kell számolnunk, továbbá robbanás 

esetén az épületek megrongálódása a tűz következtében lehetséges, ezek a hatások azonban az 

üzemen kívül következményeket nem okozhatnak. A tűz következtében kitörő ablakok 
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okozhatnak sérülést. A kikerülő mérgező gáz (ammónia) elsősorban mérgezést okoz, a tűz miatt 

pedig égési sérülésekre lehet számítani, valamint a mérgező és veszélyes anyagok szennyezhetik 

a talaj felső rétegét és az ivóvízbázist.  

f) Veszélyes anyag kijutásának következményei  

A Gallfood Kft. telephelyén a raktárak és az üzemi épületek úgy kerültek kialakításra, hogy a 

környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutását megakadályozzák.  

Súlyos baleseti események esetén (pl. csőtörés, tartálytörés) azonban elképzelhető olyan 

mennyiségű környezetre veszélyes anyag kikerülése, amely az a környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat. Ezen kikerülések olyan vezetékszakaszon következhetnek be, amelyek alatt 

közvetlenül talaj található, illetve olyan tartálytörés okozhat súlyos környezeti kárt, amely 

tartályból kikerülő anyag nem fér bele a tartály alatti kármentőbe.  

A Gallfood Kft. telephelyén előforduló rendkívüli események potenciális veszélyt jelentenek a 

környező vizekre. Amennyiben lehetséges a szennyezett vizeket összegyűjtik és a 

szennyvízkezelő üzemben ezeket feldolgozzák. Összegyűjthetetlenség esetén a semlegesítésről és 

a megfelelő hígításról az üzem gondoskodik. Üzemzavar esetén végső megoldásként a szennyező 

technológiát le tudja az üzem állítani.  

g) A településen lévő közintézmények, létfenntartási javakat előállító létesítmények, 

kulturális javak, a település működőképességét biztosító közművek 

veszélyeztetettsége:  

 

Műemlék, kulturális javak az érintett területen nem találhatóak.  

 

Közművek:  

 - és csatornahálózat (BÁCSVÍZ Zrt. hibabejelentő: +36 80/200-423) 

 ( GDF SUEZ Zrt. hibabejelentő: +36 80/440-141) 

 (EDF DÉMÁSZ Zrt. hibabejelentő: +36 40/822-282 

6-os menüpont) 

 (Magyar Telekom Nyrt. hibabejelentő: 1412) 

 (BÁCSVÍZ Zrt. hibabejelentő: +36 80/200-423) 

A város polgármesteri hivatala nem esik a veszélyeztetett zónába, így a vezetési pont ott kerül 

kijelölésre (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). A vezetési pont helyét a kialakult esemény és az 

adott időjárás függvényében lehet kijelölni. A település lehetőségeit figyelembe véve, ideiglenes 

(mobil) vezetési pont kijelölésére kerülhet sor.  

h) Dominóhatás:  

A Gallfood Kft. telephelyén a súlyos káresemény elhárítási tervben rögzített feltételek mellett 

dominóhatás nem lép fel. Sem a telephely környezetéből nem fenyegeti dominóhatás a 

létesítményeket, sem a létesítmények működéséből nem ered olyan hatás, amely dominóhatáson 

keresztül veszélyeztetné a környezetet. 
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2. A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok 

a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott 

anyagfajtáról  

A riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtása alapvetően a súlyos káresemény elhárítási 

tervben meghatározott, valamely valószínűséggel bekövetkezhető baleseti eseménysoroktól és 

ebből adódóan a mentésben, kárelhárításban résztvevő (bevonható) szervezetektől függenek. 

A bekövetkezett esemény jellegét figyelembe véve számolni kell a(z)  

- a telephelyen dolgozók riasztásával (üzemi dolgozók, külsős szállítók, stb.)  

- katasztrófavédelmi szervezetek riasztásával  

- együttműködő szervek, szervezetek riasztásával, tájékoztatásával  

- a védelmi igazgatás helyi és területi szerveinek riasztásával, tájékoztatásával  

- polgári védelmi szervezetek riasztásával  

Telephelyen dolgozók riasztása:  

A súlyos káresemény elhárítási tervben meghatározott saját riasztási tervük, és a védelmi tervben 

meghatározott riasztási adatok alapján. 

Katasztrófavédelmi szervezet riasztása:  

Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság: káreseményt észlelő által vezetékes, vagy mobil 

telefon segítségével a 3. sz. függelékben található telefonszámokon. 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség: a 3. sz. függelékben található telefonszámokon. 

Szervezeten belül a további riasztásokat a Műveleti terv, valamint az üzem tűzoltási terve szerint, 

illetőleg a belső értesítési tervek alapján kell végrehajtani. 

Együttműködő szervek, szervezetek riasztása, tájékoztatása:  

 - helyi szervek, szervezetek a polgármester által (3. sz. függelék)  

 - megyei szintű szervek, szervezetek (ügyeletek) esetében a mentésvezető, illetve a 

kiérkező tűzoltó egység parancsnokának megállapítása alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletén keresztül a 3. sz. függelékben található ügyeleti 

számokon.  

Helyi Védelmi Bizottság, Megyei Védelmi Bizottság riasztása, tájékoztatása:  

A veszélyeztető tényezőket figyelembe véve számolni kell a HVB, és MVB riasztásával, 

folyamatos tájékoztatásával. (3. sz. függelék) 

Polgári védelmi szervezetek riasztása:  

Polgármester döntése alapján a település polgári védelmi szervezetének mozgósítási terve 

alapján. 

A tájékoztatás rendje az alábbi:  

 Ügyvezető Igazgató 

 Munkahelyi pv szervezet parancsnoka 
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 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelet, (Művelet Irányító Ügyelet) 

 Mentésvezető 

 Polgármester  

 Helyi Védelmi Bizottság  

 Megyei Védelmi Bizottság  

 MKI Igazgató  

 BM OKF Főigazgató  

 BM OKF Főügyelet  

 MVB Titkárság  

 Együttműködő szervek, szervezetek 

b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése  

A lakosság riasztását és tájékoztatását a 234/2011. (XI. 10.) sz. Kormányrendelet részletesen 

szabályozza. A 35. § előírja, hogy katasztrófaveszély esetében a felkészülés során, valamint 

veszélyhelyzet esetében, az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mentése 

érdekében a rendelkezésre álló riasztó-, illetve tájékoztatórendszertől függően jelezni kell az 

esemény valószínű bekövetkezését vagy annak elmúlását (a továbbiakban együtt: 

katasztrófariasztás), illetve haladéktalanul közölni kell a lakossággal a követendő magatartási 

szabályokat. 

A kapott előzetes információk alapján dönt a polgármester, melynek alapján a lakosság védelme 

érdekében elrendelhető védekezési formák lehetnek: 

 - helyi védekezés: elzárkóztatás  

 - távolsági védekezés: kimenekítés, kitelepítés elrendelése.  

A védekezési módszerek és ezzel együtt a betartandó védelmi rendszabályok, utasítások a 

lakosság felé történő elrendelése a rendelkezésre álló eszközök alapján történik, amelyet a Korm. 

rendelet részletesen tartalmaz.  

Elzárkózás, kimenekítés akkor rendelhető el, ha katasztrófa esetén a környezetbe jelentősen 

mérgezőhatású anyag került és rövid idő áll rendelkezésre szervezett kitelepítés végrehajtására.  

Kitelepítés elrendelésekor a katasztrófavédelem javaslatára a veszélyes anyag terjedésének 

figyelembevételével a polgármester az alábbi gyülekezési helyeket jelöli ki. 

Természet Háza, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. 

Buszpályaudvar, 6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 7. 

Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola, 6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2. 

Elsősorban az elzárkóztatási védekezési formát kell alkalmazni. Kimenekítést (vagy kitelepítést) 

kivételes esetben, hosszabb ideig prognosztizálható veszélyhelyzet esetén kell alkalmazni 

(kívülről történő mentést végzők bevonásával). 

c) Védekezés irányítóinak riasztása  

A bekövetkezett esemény jellege határozza meg a védekezést, és a védekezés irányításának a 

szintjét. A védekezés szintjétől függ a riasztandó személyek, szervezetek köre.  
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A külső védelmi tervezés szempontjából azon kedvezőtlen esemény lényeges, amely a 

gazdálkodó szervezet (telephely) határait túllépi, kezelése nem lehetséges helyi (üzemi) szinten, 

és a helyi erőkön kívül szükség van a megyei (országos) rendvédelmi szervek és egyéb védelmi 

szervezetek bevonására is.  

E fokozatba tartozik:  

 - mérgező anyagok olyan mértékű szabadba kerülése, amely a társaság érdekeltségén 

kívül más szervezeteket és a polgári lakosságot is veszélyeztetik,  

 - a veszélyes anyagok közúti vagy vasúti szállításánál előforduló olyan események, 

amelyek elhárításához külső erők igénybevétele szükséges. 

Ez esetben az üzem vezetője köteles haladéktalanul tájékoztatni Kecskemét Megyei Jogú 

Város polgármesterét (jegyzőjét), aki a megelőzés, védekezés érdekében azonnal tájékoztatja a 

HVB Elnökét, riasztja a PH közbiztonsági referensét, valamint a Kecskeméti Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság katasztrófavédelmi megbízottját. 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Központ (VK):  

Veszélyhelyzetet el nem érő esetben a megyei igazgató, vagy helyettese utasítására aktivizálható 

a VK, amely tehermentesítve a megyei ügyeletet a megyei igazgatóság operatív irányító feladatait 

látja el. A VK-ba beosztott munkacsoportok állományát a megyei ügyelet riasztja az igazgatóság 

értesítési terve alapján.  

Veszélyhelyzet esetén a HVB és MVB (KEOMCS) riasztását végre kell hajtani:  

 a HVB Elnökének riasztását a Kecskeméti Rendőrkapitányság végzi 

 az MVB riasztását az MRFK ügyelete végzi (szükség esetén) 

 A HVB elnökének tájékoztatását a település polgármestere végzi  

 az MVB Elnökének szükség szerinti tájékoztatását a HVB Elnöke, vagy a megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelete végzi.  

d) Irányító törzs megszervezése  

A védekezés közvetlen (vagy közvetett) irányításába bevonható személyek körét minden esetben 

a védelem vezetője (polgármester) határozza meg. A lakosság védelme érdekében hozott minden 

nemű intézkedésért a polgármester felelős.  

A településen az irányító törzs állománya nagyrészt megegyezik a pv. parancsnokság szervezett 

állományával, az alábbiak szerint (elérhetőségek a 1. sz. függelékben):  

 pv. parancsnok (védelemi vezető) = polgármester 

 a KR bevonásával: 

o Intézkedik a lakosság riasztásáról. Kapcsolatot tart az üzemekkel. A lakosság 

védelme érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.  

o Gondoskodik a lakosság és a médiák tájékoztatásáról.  

o A bekövetkezett eseményről, a következményekről és a megtett intézkedésekről 

tájékoztatja a HVB elnökét  
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 Riasztó-tájékoztató megbízott: A polgármester utasítása és a mozgósítási terv alapján 

intézkedik a polgári védelmi szervezetek riasztásáról, szükség szerint részt vesz a 

tájékoztatási feladatok végrehajtásában.  

 Lakosságvédelmi megbízott: irányítja az elzárkózás, kimenekítéssel, befogadással 

kapcsolatos feladatokat.  

 Kárfelszámolási megbízott: A lakosságtól érkező kárbejelentések fogadása, 

nyilvántartása, felülvizsgálata. Megszervezi a szükséges mentéseket. Kapcsolatot tart 

társszervek kárelhárító csoportjaival.  

 Egészségügyi megbízott: Gondoskodik az elsősegélynyújtó hely berendezéséről és a 

sérültek elsősegélyben való részesítéséről, valamint elhelyezéséről. Kapcsolatot tart az 

OMSz-al.  

 Logisztikai megbízott: Gondoskodik a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javak 

ellátásáról, valamint a mentéshez szükséges eszközök biztosításáról. 

 Pk-i törzs ügykezelő: a kiadott utasításokat és intézkedéseket, jelentéseket nyilvántartja.  

 Gallfood Kft. megbízottja: Intézkedik a víz-, és csatornahálózat védelme érdekében és a 

veszélyelhárítás utáni infrastruktúra helyreállításra a katasztrófavédelmi kirendeltség 

vezetővel (szakirányítási, alkalmazási feladatok).  

 Rendőrség vezetője: intézkedik az útlezárások és a hátrahagyott anyagi javak védelmére. 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kecskeméti Üzemmérnökségének vezetője: közreműködik 

az útlezárások kivitelezésére 

 Környezetvédelem illetékes vezetője: Közreműködik a környezetkárok megállapításában 

és a helyreállításban.  

A helyszíni irányító törzs megalakulási helye:  

A kialakult esemény és az időjárás függvényében:  

Kiskunsági Nemzeti Park Természet Háza (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) – helyszíni 

irányító törzs  
 

A PV parancsnokság elhelyezése  

Polgármesteri Hivatal, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

Tel: 06-76/513-513  
Amennyiben a településen a lakosság kimenekítésére kerül sor, az irányító törzs áthelyezésre 

kerül a kitelepítési terv szerint. 

 

PV parancsnokság technikai eszközök:  

- 2 db számítógép  

- 1 db fax gép  

- 1 db fénymásoló  

- 1 db vezetékes telefonvonal  

- 3 mobiltelefon  
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- az üzem digitális vagy papíralapú térképe (vázlata), különböző léptékekben, amely 

tartalmazza mind a veszélyes üzemet, mind a veszélyességi övezet által érintett más 

területeket, tűzoltóvíz vételezési helyeket stb. 

 

e) A védekezésben résztvevők felvonulási útvonala  

A kecskeméti rajok a Gallfood Kft-t az alábbi útvonalon érhetik el: Kecskemét HTP – Katona 

József tér – Csányi János krt. – Rákóczi utca – Bethlen krt. – Ceglédi út – Gallfood Kft. főbejárat. 

A kiskunfélegyházi raj az M5 autópályán, vagy az 5. sz. főúton Kecskemét irányába, majd 

mindkét irányból a Mercedes út körforgalmán át a Városföldi út – Kurucz körút – Bethlen krt. – 

Ceglédi út – Gallfood Kft. főbejárat. 

A ceglédi raj Ceglédet Kecskemét felé elhagyva Nagykőrös – Katonatelep – Ceglédi út – 

Gallfood Kft. főbejárat. 

Bázis esetében: a bázis szerei Szolnokról érkeznek, a szerparancsnok által meghatározott 

útvonalon. 

f) Kárelhárítási feladatok végzése  

A védelmi vezető (polgármester) intézkedése szerint az elhárítási feladatok irányítását a KR 

végzi.  

 

Terület zárása, forgalomirányítás, rendfenntartás: 

Ipari katasztrófa esetén a településre vezető utakat le kell zárni és a forgalmat el kell terelni. Az 

útlezárásokat, a forgalomirányítást és a rendfenntartást a védelmi vezető kérésének megfelelően a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság járőrei és a Kecskeméti Polgárőr Egyesület tagjai végzik. A 

Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság állománya a feladat végrehajtásához szükség esetén 

nyújtsanak segítséget.  

 

Az őrzésvédelem alapvető feladata:  

A hátrahagyott ingatlanok, ingóságok védelme.  

Alapvető formája: járőrözés.  

A feladatok végrehajtásában a település polgárőrsége vesz részt.  

 

Felderítés:  

Bács KML és a Gallfood Kft. műszaki szolgálata hajtja végre. Kapcsolattartó az üzem és az 

üzemterület diszpécsere és a MKI ügyeletese. Feladata a veszélyeztetett területen mérgező anyag 

koncentrációjának mérése. A felderítés kiemelt területei:  

- Szennyezett útszakaszok  

- közintézmények épületei (orvosi rendelő, oktatási intézmények, logisztikai egységek stb.)  

- visszatelepítés előtt a lakóépületek  

- Víz-, és csatorna-hálózat  

Amennyiben veszélyes koncentrációt állapít meg, javaslatot tesz a megfelelő védelmi feladatok 

foganatosítására (elzárkóztatás, kimenekítés). A kárfelszámolás után javaslatot tesz a 

visszatelepítés lehetőségére.  
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Kárfelderítés:  

A kárfelderítést az irányító törzs műszaki megbízottja végzi lakossági bejelentés alapján. A 

kárfelderítésben szükség szerint külső kárszakértők és felderítő erők is bevonhatók. A felderítés 

kiemelt területei:  

- a település közműhálózata (víz, gáz, villany, hőszolgáltatás)  

- közintézmények épületei (orvosi rendelő, oktatási intézmények, logisztikai egységek stb.)  

 

Tűzoltás: 

Katasztrófa következtében keletkezett nagyobb tüzek (tűzgócok) elhárítását (oltását, 

lokalizálását) az érkező HTP-k végzik a helyi erők bevonásával.  

 

Sérültek mentése, ellátása:  

A sérültek mentését a HTP beavatkozó állománya, a munkahelyi pv. szervezet műszaki egysége, 

az elsősegélynyújtást az OMSZ kiérkező munkatársai és a munkahelyi pv. szervezet 

egészségügyi egysége végzi. 

Az üzemen kívüli sérültek elsősegélyben részesítését a kijelölt háziorvos végzi, majd intézkedik a 

súlyosabb sérültek elhelyezésére a település kijelölt háziorvosi rendelőjében. 

A mentőszolgálat kiérkezése után a súlyosabb sérülték állapotát stabilizálja, majd elszállítja őket 

a kijelölt kórházakba.  

Az esetleges káresemény kapcsán felmerülő sérültszállítást az OMSZ aktuális szabályzatai 

alapján, a rendelkezésre álló kapacitások felhasználásával hajtja végre.  

 

Orvosi ellátásra kijelölt intézmények:  

 - Felnőtt háziorvosi rendelő (6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.) 

 - Gyermek háziorvosi rendelő (6000 Kecskemét, Hunyadi tér 6.) 

 - Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) 

g) Utómunkálatok elvégzése  

Mentesítés:  

Feladatuk az érintett terület lakóépületeinek szükség szerinti átszellőztetése  

Végzi: egészségügyi egység  

Infrastruktúra helyreállítása:  

A sérült elektromos hálózat helyreállítását: az EDF Démász Zrt. saját hibaelhárítási terve alapján 

végzi. 

Kapcsolattartó: EDF Démász Zrt. Ügyelete T: 06-40/822-282  

 

Csatorna és vízhálózat: Felderítés utáni kárelhárítást a Bácsvíz Zrt. saját hibaelhárítási terve 

alapján végzi. 

Halottakkal kapcsolatos kegyeleti intézkedések: 

Ideiglenes gyűjtőhely kijelölése, azonosítás, kapcsolatfelvétel a családtagokkal, temetkezési 

vállalattal.  
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h) A lakosság visszatelepítése  

A lakosság visszatelepítésére csak akkor kerülhet sor, ha a kitelepítést elrendelő (polgármester, 

kárhely-parancsnok, HVB, MVB) szerv vezetője arra engedélyt ad.  

A visszatelepítés idejét a felderítés eredményétől függően lehet meghatározni, amely a 

szennyeződés megszűnésétől függ.  

A felderítést a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tartozó KML hajtja végre, 

együttműködésben a Gallfood Kft. műszaki szolgálatával.  

i) Helyreállítás, újjáépítés  

Visszatelepítés után a település védelmi vezetője (polgármester) vezetésével az alábbi feladatokat 

kell végrehajtani:  

- Károk felmérése (szakhatóságok bevonásával). Ezt követően a területi szakhatósággal 

egyeztetve kezdődhet meg a helyreállítás. A közellátásban (közüzemek) keletkezett károk 

felmérése és helyreállításuk  

- A lakosság ellátásának biztosítása  

- A közintézmények működésének helyreállítása  

- Meg kell határozni a károk felszámolásának lehetőségét, megsemmisítési helyek 

kijelölése a szakhatósággal egyeztetve (pl. elhullott állatok, stb.).  

j) Környezet rehabilitációja  

A környezet rehabilitációjának a megkezdése (megszervezése) együttműködve a szakhatósággal, 

ill. az érintett intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel.  

3. A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök  

Katasztrófa esetén a védekezésben résztvevő erők felsorolása: 

- HTP erői, eszközei MT adatlap szerint az 1. sz. melléklet alapján 

- települési pv. szervezet a megalakítási terv alapján 

4. A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok  

a) Infrastruktúra  
Kimenekítésre igénybe vehető útvonalak az irányok megjelölésével:  

 - Ceglédi út Katonatelep irányába (veszélyes üzemtől északi irányba) 

 - Ceglédi út Bethlen krt. irányába (veszélyes üzemtől déli irányba) 

 - Liszt Ferenc utca Szolnoki út irányába  

 - Mátyás király krt. Szolnoki út irányába 

 - Mikszáth Kálmán krt. Széchenyi város irányába (a vasúti sínpálya Vacsi köz felöli 

oldalán érintettek) 
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A kimenekített lakosság elhelyezése: A kimenekített lakosság elhelyezésére szolgáló 

létesítmények:  

- Kemu Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola (Hunyadi tér 2.) 

- Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara (Erdei Ferenc tér 1-3.) 

 

Lakosság tájékoztatás, riasztás eszközei: A riasztó eszközöket a VH terv adattár 33. számú 

táblázata. 

 

A helyi hírközlés elemei:  

Megnevezés  Szolgáltató  
Vezetékes telefonszolgáltatás  Invitel Zrt. Kecskemét, Bajcsy Zs. krt 8.  

Magyar Telecom Nyrt. Kecskemét, Szabadság 

tér 2. 

Katasztrófa-híradórendszer  

(elsődleges beavatkozók részére: HTP, operatív 

törzs)  

Megyei KVI  

Tel.: 76/502-010  

Internet-rendszer  Internet-hálózat (belépés szerint)  

Mobil rendszer  

Elektromos médiák:  

Televízió (országos, helyi-kábel TV)  

Rádió  

Telenor, T-mobil, Vodafone  

Teletext adásvételi mód  

Kecskeméti Tv (tel.: 76/570-440) 

Gong Rádió (tel.: 76/414-010) 
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b) Ellátás eszközei a Gallfood Kft. veszélyességi övezetében, illetve közvetlen az övezet 

határán:  

 

Az egészségügyi ellátás lehetőségei:  
Rendelőintézetek, kórházak: 

Medicover Egészség Pont (Ceglédi út 41.) 

Felnőtt háziorvosi rendelő (Hunyadi tér 2.) 

Gyermek háziorvosi rendelő (Hunyadi tér 6.) 

Bács-Kiskun Megyei Kórház (Nyíri út 38.) 

Boldogasszony Patika (Ceglédi út 28.) 

Hunyadi János Gyógyszertár (Hunyadi tér 6.) 

 

Kereskedelmi egységek:  

Falusi Fagyizó Kft. (Márvány u. 5) 

Szerelvénybolt, Autóüveg Kft. (Ceglédi út 38.) 

Vaillant Saunier Duval (Ceglédi út 36.) 

Bács Klíma Kft., Bács Ház Kft. (Ceglédi út 26.) 

Kardos Uszoda- és Víztechnika Kft. (Ceglédi út 22.) 

Nemzeti Dohánybolt, Champion Vagyonvédelmi Szaküzlet (Ceglédi út 15.) 

Coca Cola, K.R.I. Logistic Kft. (Kandó Kálmán u. 28/A.) 

Posta Auto Duna Zrt. (Kandó Kálmán u. 26.) 

Kandó 47 Kft., FBZ Investment, FBZ Hungária Kft. (Kandó Kálmán u. 47.) 

Gyenes Kertészet (Szivárvány u. 20.) 

 

Oktatási és nevelési intézmények  
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola (Mátyás király krt. 46.) 

Corvina Óvoda Ceglédi úti óvodája (Ceglédi út 5-7.) 

KEMU Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola (Hunyadi tér 2.) 

 

Művelődési házak  
Nem találhatóak  

 

Sportlétesítmények  
Nem találhatóak  

 

Vendéglátóipari egységek  
Lesz Vigasz Leszpreszó (Ceglédi út 16-18.) 

Lokomotiv presszo (Kandó Kálmán u. 43.) 

Saci büfé (Ceglédi út 38.) 

Papp László ev. Lángosos büfé (Ceglédi út HRSZ.: 6150/2) 

 

 

Szociális alapellátás  

A településen a szociális alapellátás és az egészségügyi alapellátás biztosítása és koordinálása a 

Kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának feladata, amely kiterjed a 

településen élők szociális, mentális és közösségi problémáira.  

A szolgálat vezetője: Dr. Kellermann Péter (Tel: 06-76/514-002)  
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Veszélyhelyzet esetén a mozgásukban korlátozott rászorulók biztonságba helyezéséről 

(elzárkózás, kitelepítés), alapvető ellátásuk érdekében megfelelő gondoskodásról a települési pv. 

parancsnokság egészségügyi megbízottja, a Kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága bevonásával intézkedik.  

A parancsnokság egészségügyi megbízottja tevékenysége során együttműködik a Kecskeméti 

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével.  

A Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet vezetője: Dr. Csernus Éva (Tel: 

76/500-030, fax: 76/998-651)  

A településen a fekvőbetegellátást a Bács-Kiskun Megyei Kórház látja el.  

A lakásukon ápolt fekvőbetegek kitelepítése során az Országos Mentőszolgálat dolgozói 

együttműködnek a polgári védelmi szervezetekkel.  

 

c) Bevonható berendezések, felszerelések  
Kunság Volán Zrt.  

 

 

d) Erő-, eszköz meghatározás: 

da) Tervezett riasztási fokozat: V. Kiemelt 

 

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Gallfood Kft-re kidolgozott Tűzoltási és Műszaki 

Mentési Terve alapján. 

 

db) Különleges szerek felsorolása: 

 

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Gallfood Kft-re kidolgozott Tűzoltási és Műszaki 

Mentési Terve alapján. 

 

Oltóanyagigény (víz, por, hab, gáz): A tűzeset felszámolása illetve veszélyes anyag 

jelenlétében történő beavatkozás esetén oltóvíz kerül felhasználásra. A szükséges oltóvíz 

mennyisége kimeríthetetlen városi vízhálózatról biztosítható. 

 

5. A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések  

a) Vezetési és együttműködési feladatok  
A településen a katasztrófa védekezési és helyreállítási szakaszának irányító szerve a kialakult 

helyzettől függően:  

  

  

  

 

Veszélyhelyzetben a védekezési és a helyreállítási munkák irányításában alkalmazásra kerül a 

polgári védelmi szervezet parancsnoksága. 

Vezetője: polgármester (akadályoztatása esetén a kijelölt alpolgármester)  

Tagjai, beosztása: 1. sz függelékben 
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b) Riasztás, figyelmeztetés, tájékoztatás rendje és lehetőségek  
 

A lakosság riasztását és tájékoztatását a 234/2011. (XI. 10.) sz. Korm. rendelet VII. fejezete 

részletesen szabályozza. A 35. § előírja, hogy katasztrófaveszély esetén és veszélyhelyzetben az 

emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mentése érdekében a rendelkezésre álló 

riasztó-, illetve tájékoztató eszközzel jelezni kell az esemény bekövetkezését és annak elmúlását, 

illetve haladéktalanul közölni kell a lakossággal a követendő magatartási szabályokat.  

A 36. § c.) pont alapján katasztrófariasztás elrendelésére  

a település veszélyeztetettsége esetén a polgármester – a megyei, fővárosi védelmi bizottság 

elnöke utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján 

jogosult.  

 

A katasztrófariasztást 
- a katasztrófavédelem riasztó rendszerén 

- az 5. sz. függelékben meghatározott helyi média bevonásával kell végrehajtani. 

 

A 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján:  
„A katasztrófariadó polgári védelmi riasztó rendszeren leadott jelzése: 120 másodpercig tartó 

váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang.” A szirénajelek, jelzések megtalálhatóak 

Kecskemét veszélyelhárítás tervének 24. oldalán. 

  

Szükségriasztó eszközként a településen számba vehető: 

- gépjárműbe épített sziréna, hangosbeszélő  

- kézi hangosbeszélő 

- kézi sziréna 

 

Kecskemét lakosságának riasztási, tájékoztatási lehetőségei:  

 

A polgári lakosság, riasztását csak olyan bekövetkezett kedvezőtlen esemény, és széljárás esetén 

kell végrehajtani, amely „túllépett” az üzem területén, és a biztonsági elemzéseket figyelembe 

véve Kecskemét város lakosságát is veszélyezteti, veszélyeztetheti.  
 

Az elsődleges riasztási feladatok végrehajtásáért a polgármester a felelős. A lakosság riasztása az 

ő utasítására történhet a katasztrófariadó jelzés leadásával. Ezt követően megtörténik a lakosság 

tájékoztatása - élőszóban - a bekövetkezett esemény jellegéről, a követendő magatartási 

szabályokról.  

 

Riasztás vétele az üzemtől:  
Két alapvetően eltérő módon lehetséges (akár együttesen is)  

  Személyes észlelésre alapozottan (szóban, a tűzoltóság 105 vagy az európai 

harmonizált egységes segélyhívó 112-es telefonszámán).  

 

(Fontos közlendő információk vételi lehetősége is biztosított.)  

 
kiiktatva, de téves riasztás, illetve a riasztás elmaradása műszaki okokból 

bekövetkezhet).  
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A veszélyhelyzeti fokozat megítélésére, így az üzemtől érkező riasztás minősítésére a jelenleg 

alkalmazásban levő jelzőrendszerek esetében csak közvetett lehetőség adódik. A személyes 

észlelésen alapuló veszélyhelyzeti fokozat minősítése, és a – következésképpen annak megfelelő 

differenciált – riasztás teljesítése – ugyan a jelzőrendszerekre érvényes előnyök 

kihasználatlanságával – hagyományosan szóbeli közléssel megoldott.  

 

Kecskemét lakosságának riasztási, tájékoztatási lehetőségei:  
 

A polgári lakosság riasztását akkor kell végrehajtani, amikor bekövetkezett esemény „túllépett” 

az üzem területén, vagy annak bekövetkeztével reálisan számolni lehet, és a polgári lakosságot 

veszélyezteti.  

 

A katasztrófavédelmi riasztási rendszer üzembe helyezésével a lakosság riasztása csak jelentős 

késedelemmel, a polgári védelmi szervezetek infokommunikációs egysége, riasztó őrs tagjainak 

bevonásával lenne megvalósítható, amely nem alkalmas az azonnali lakosságvédelmi 

rendszabályok és magatartási szabály alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatásra. 

 

További tájékoztatás az elektromos szirénákon kívül, a polgármesteri hivatal, a rendvédelmi 

szervek, valamint a polgárőrség gépjárműire szerelt mobil hangos bemondó eszközzel és a helyi 

valamint az országos médiák bevonásával történhet.  

 

Tájékoztatás:  
A prognosztizálhatóan huzamosabb ideig tartó esemény bekövetkeztével a tájékoztatásba 

bevonhatók a helyi, – ha szükséges az országos – elektronikus médiák is. A segítségükkel hiteles 

információhoz juthat a lakosság, valamint meghatározhatjuk a követendő védekezési, magatartási 

szabályokat.  

Az igénybe vehető elektronikus, és írott médiák listáját, elérhetőségüket a VH terv adattárának 

10-es számú táblázata tartalmazza.  

Polgármesteri utasításra a lakosság riasztási-tájékoztatási feladatainak végrehajtására igénybe 

vehetők a települési polgári védelmi szervezet infokommunikációs egységei (riasztó őrs-

tájékoztató raj).  

A polgári védelmi szolgálatba beosztott személyek elérhetőségét, kiértesítésük rendjét a 

település, mozgósítási terve tartalmazza.  

Az „üzemen belüli” - eseményeknél a polgármester döntése, mérlegelése alapján kell a 

lakosságot tájékoztatni, ügyelve arra, hogy a kiadott információ pánikhangulatot ne keltsen a 

lakosság körében. Mivel a súlyos káresemény elhárítási terv elsősorban gyors lefolyású 

kedvezőtlen eseményekkel foglalkozik, és ez esetekben a rendelkezésre álló technikai eszközök 

ismeretében a lakosság tájékoztatási lehetőségei minimálisak, megállapítható, hogy a lakosság 

tájékoztatásában (megelőzésben) nagyon fontos szerepe van a lakosság előzetes felkészítésének, 

illetve a lakossági tájékoztató kiadványoknak.  

A települési pv. parancsnokság (védelmi vezető) döntése értelmében (HVB jóváhagyásával) a 

lakosság védelme érdekében elrendelhető védekezési formák:  

- helyi védelemi eljárásként felszólítani a lakosságot az elzárkózásra, majd,  

- mint távolsági védelmi intézkedés, elrendelni a kimenekítést, kitelepítést.  

A védelmi módszerek és ezzel együtt a betartandó védelmi rendszabályok, utasítások lakosság 

részére történő közlése – közvetlenül a riasztást követően –a fentebb említett alternatív eszközök 

igénybe vételével történik.  
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Elzárkózást, kimenekítést a döntéshozatalra jogosult abban az esetben rendel el, amennyiben 

rövid idő áll rendelkezésre szervezett kitelepítés végrehajtására.  

 

c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés  
 

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

érdekében elzárkóztatást, vagy kimenekítést rendel el.  

 

A KIMENEKÍTÉS RENDJE (SZABÁLYAI):  

A potenciális veszélyforrás térségében a rendkívüli esemény bekövetkezése után 5-20 percen 

belül az érintett településrész lakosságának spontán menekülésével kell számolni.  

Ennek befolyásolása és irányítása érdekében a menekülés útvonalait (irányát), hangosbemondó 

útján a lakosságnak meg kell adni.  

A kimenekített lakosság ideiglenes elhelyezéséről és ellátásáról a megadott befogadóhelyeken 

gondoskodnak, melyek előzetes közegészségügyi és járványügyi szempontú ellenőrzése 

szükséges. 

 

A KITELEPÍTÉS RENDJE (SZABÁLYAI):  

A Gallfood Kft. által használt ipari technológiai jellegéből adódóan olyan balesettel nem kell 

számolni, amely több napig tartó kitelepítést tenne szükségessé. Ezért az ideiglenes otthonukat 

elhagyni kényszerülők elhelyezése és ellátása a kijelölt gyülekezési helyeken történik. 

 

 Gyülekezési pontok: 

1. KEMU Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola 

2. Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

 

A kitelepülő lakosság adatainak (név, szül.év, anyja neve, lakcím) nyilvántartásba vételét, a 

kitelepítési–elhelyezési szakalegység erre kijelölt részlege végzi.  

A településrészek elhagyásának szabályai:  

Történhet:  

  saját gépjárművel,  

  gyalogosan,  

 ltal biztosított tömegközlekedési eszközökön (Volán 

vállalatok autóbuszain, ill. vasúton.)  

 

d) Az elzárkóztatás  
 

Elzárkóztatás akkor rendelhető el, ha az üzemben a meghibásodás és mérgező anyag kiszabadulás 

rövid idő alatt megszüntethető, és a településrészen nem alakul ki hosszan tartó egészségre 

ártalmas koncentráció.  

A polgármester az ELZÁRKÓZTATÁS – hangosbeszélőn történő – elrendelésére a 

közbiztonsági referens útján intézkedik, ill. (lehetőség szerint) a Kecskeméti TV és a Gong Rádió 

is bevonható a rendszabályok ismertetésébe.  

Elzárkóztatás ideje alatt a lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi médián és a MoLaRi 

riasztótájékoztató rendszeren keresztül történik.  
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A szabad területen tartózkodók elzárkóztatása az alábbi közintézményekben történik a hatóság 

külön utasítására: 

- Kecskeméti Máv Vasútállomás (Kodály Zoltán tér 7.) 

- Kunság volán Zrt. helyközi buszpályaudvar (Kodály Zoltán tér 7.) 

- Kozák italdiszkont áruháza (Ceglédi út 10.) 

 

Elzárkóztatott lakosság esetleges kimenekítésére, akkor kerül sor, amikor a mérgezőanyag 

maradandósága várhatóan a 4 órát meghaladja. Ebben az esetben „kívülről” menekülő 

védőfelszerelést kell biztosítani. Elzárkóztatott lakosság kimenekítése esetén – a 

katasztrófavédelem bevonásával és az illetékes eü-i szervek koordinálásával – meg kell szervezni 

a védőeszközzel történő ellátást és az elsősegélynyújtást. Gondoskodni kell az eü. szervek és a 

kimenekítendők számára a megfelelő védőfelszerelésekről. 

 

e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása  
 

Eszközök típusának és mennyiségének meghatározása: A kiszabadult anyagok tulajdonságai 

miatt légzésvédő eszközökre lehet szükség. 

 

A szükséges eszközök biztosítása: A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 45. § (1) kimondja, 

hogy a lakosság kimenekítése, illetve kitelepítése során – amennyiben a veszélyeztető hatás 

indokolja – a veszélyes anyagok káros élettani hatásainak megakadályozása érdekében szükség-

védőeszközt kell alkalmazni.  

 

A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 18. fejezete megszabja az egyéni védőeszközökkel történő 

ellátás szabályait, ezek:  
A települési polgári védelmi szervezetek egyéni védő-eszközökkel való ellátása központi 

készletekből történik, melyek használata a gyakorlatok során bemutatásra kerül. 

A központi készletek beszerzéséről és elosztásáról a főigazgató gondoskodik.  

A Kat. 73. § (1) bekezdés b) pontja alapján központi készletekből biztosított egyéni 

védőeszközök állagának megóvásáról és biztonságos tárolásáról a polgári védelmi szervezetek 

megalakítási helye szerint illetékes polgármester gondoskodik.  

A polgári védelmi szervezetek alkalmazását követően 30 napon belül gondoskodni kell a 

központi készletből átadott egyéni védőeszközök karbantartásáról és az elhasznált, megsemmisült 

anyagok, eszközök pótlásáról. A karbantartás és pótlás költségeit a polgári védelmi szervezet 

alkalmazásának elrendelője viseli.  

Az igazgatóság a polgármesterrel együttműködve végzi a működési területén megalakított polgári 

védelmi szervezetek központi készletekből átadott egyéni védőeszközökkel való ellátását, vezeti 

az egyéni védőeszközök elosztásáról, felhasználásáról szóló nyilvántartást és felterjeszti a BM 

OKF számára, valamint jelentést készít a keletkező igényekről, és azt felterjeszti a BM OKF 

számára.  

A kirendeltség a polgármesterrel együttműködve végzi a működési területén megalakított 

polgári védelmi szervezetek központi készletekből átadott egyéni védőeszközökkel való ellátását, 

az egyéni védőeszközök elosztásáról, felhasználásáról nyilvántartást vezet, és az igazgatósághoz 

felterjeszti, valamint a keletkező igényekről jelentést készít, és az igazgatósághoz felterjeszti.  
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f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme  
 

A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak alatt elsősorban a település élelmiszer, ivóvíz, 

gyógyszer, kötszer, továbbá állatállomány és a takarmány készleteit értjük. Anyagi javak 

védelme alatt a túlélés feltételeit biztosító, komplex RBV védelem tervezésére, szervezésére 

vonatkozó követelmények, előírások, rendszabályok, valamint a műszaki-technikai feltételek 

összessége értendő, a mérgező és fertőző hatások következményeinek megelőzése, illetve 

csökkentése érdekében. Amennyiben az anyagi javak a fogyaszthatósági (felhasználhatósági) 

normáknak nem felelnek meg, azokat mentesíteni szükséges, ha mindez nem eredményes, akkor 

megsemmisítésükről gondoskodni kell.  

 

Az alapvető élelmiszereket az erre kijelölt (M. meghagyás) üzletegységek biztosítják, melyekhez 

a külső beszállítás feltételeit a megyei katasztrófavédelmi szervek koordinálják.  

 

Az anyagi javak szennyeződöttségének felmérését, a Járási Népegészségügyi Intézet szakmai 

koordinálásával, – együttműködésben az RBV mentesítő részleggel – a települési pv. szervezet 

közegészség- és járványügyi szakalegysége végzi.  

 

A szennyeződött anyagi javak összegyűjtésében a települési pv. szervezetek mellett a lakosság is 

bevonásra kerül. Elszállításukat a szállító szakalegység végzi a kijelölt megsemmisítési, vagy 

mentesítési helyszínekre.  

Kimutatás a mentesítő, fertőtlenítő kapacitásról: Veszélyelhárítási Terv adattárának 32. számú 

táblázata 

 

g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme  
 

A veszélyességi övezetben nem találhatóak kulturális javak. A kimenekített lakosság értékeinek 

őrzését a Kecskeméti Rendőrkapitányság végzi. 

 

 

h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése  
 

A település MOZGÓSÍTÁSI TERVE tartalmazza. Elrendelésére a polgármester jogosult.  

 

i) Vegyi mentesítés  
 

A mentesítést a településen a Pv. szervezet egészségügyi egysége végzi együttműködésben a 

kívülről érkező területi mentesítő erőkkel. 

 

Mentesíteni szükséges:  

  

  

 

A szennyezett területről visszatérő erőket mentesíteni és orvosi ellenőrzésben kell részesíteni.  
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A mentesítés rendje:  

A technikai eszközök mentesítését a gk. vezetői állomány, kiegészítve az RBV raj állományából 

1-2 fővel végzi.  

Az előkészítést és a megsemmisítést (az arra kijelölt helyen) az RBV szakalegység megfelelő 

részlege – együttműködésben a települési közegészségügyi és járványügyi, valamint az ÁNV 

szakalegységek állományával – szükség szerint együttműködve a területi szakhatósággal végzi.  

A személyi mentesítések orvosi ellenőrzését a települési pv. parancsnokság közreműködésével a 

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete koordinálja.  

 

j) Az ideiglenes helyreállítás  
 

A bekövetkezhető események jellege miatt helyreállítási feladatok, csak a telephelyen belül, a 

veszélyes üzem telephelyén belül jelentkezhetnek.  

 

k) Áldozatokkal kapcsolatos tevékenység  
 

Végrehajtandó feladatok a védekezés és a helyreállítás során:  

A települési egészségügyi egység, közegészségügyi raja részt vesz az áldozatok felkutatásában és 

az állati tetemek összegyűjtésében.  

 

További feladatok:  

-  Azonosítás, halál beálltának megállapítása.  

- Az áldozatok nyilvántartásának, az értesítés rendjének, a halottak elszállításának, 

elhelyezésének megszervezése.  

-  A várható nagyszámú temetés megszervezése. Ebben az esetben külső segítséget kell kérni, 

nagyobb temetkezést lebonyolító cégektől.  

-  A hozzátartozókról való gondoskodás, együttműködve a – lelkisegély-szolgálatokkal és az 

egyházzal.  

 

 

III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 

irányítása  
 

1. A veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés  
A településen a lakosság védelme érdekében hozott minden intézkedésért a polgármester a 

felelős. A védekezés irányítására irányító törzset hoz létre (1. sz. függelékben). A mentésben 

résztvevő társszervek tájékoztatását, a védekezés koordinálását az irányító csoportba beosztott 

képviselőik végzik.  

 

2. A súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés  
Az elkészült külső védelmi tervben felsorolt együttműködők riasztása – a védekezési 

tevékenységet elindító hatáskörrel bíró személy bejelentése alapján – a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek ügyelete, tűzoltóságok ügyelete, rendőrség ügyelete által. A 

bevonásra tervezett szervek, szervezetek riasztási adatai a 3. sz. függelék szerint, a 8. sz. 

mellékletben meghatározott riasztási rend alapján. 
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3. Az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai 

infrastruktúra  
 

Az irányító szervezet (pv parancsnokság) elhelyezése:  

Polgármesteri Hivatal, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

Tel: 06-76/513-513  
 

Felderítés, információ szerzés eszközei: A felderítést a BKMKI KATASZTRÓFAVÉDELMI 

MOBIL LABOR gépjárműve a rendszeresített felszerelésekkel hajtja végre.  

 

Információ továbbítás eszközei: híradó, informatikai hálózatok:  

 

A kialakult helyzet függvényében, a polgármester döntésének megfelelően. 

 

Döntés előkészítés eszközei: 

 

Veszélyelhárítási Terv 

Külső Védelmi Terv  

Pv szervezetek megalakítási terve 

Pv szervezetek mozgósítási terve 

 

IV. Tájékoztatási feladatok  
 
1. A lakosság tájékoztatásának feladatai a súlyos baleset bekövetkezése után  

A lakosság és a médiák tájékoztatására jogosult:  
 - Az üzem kijelölt képviselője: a bekövetkezett esemény jellegéről, valamint a 

hűtőgépházat érintő kérdésekről  

 

 - Polgármester (vagy az általa kijelölt személy): a települést érintő veszélyhelyzetről, 

várható következményekről, a hatáskörében a lakosság védelmében tett intézkedésekről, 

a magatartási rendszabályokról.  

 

 - HVB és MVB elnöke vagy az általuk megbízott személy: a települést érintő 

veszélyhelyzetről, várható következményekről, a hatáskörében a lakosság védelmében 

tett intézkedésekről, a magatartási rendszabályokról.  

 

 - A BKMKI igazgatója vagy Veszélyhelyzet-kommunikációs Csoport vezetője: a 

települést érintő veszélyhelyzetről, várható következményekről, a hatáskörében a 

lakosság védelmében tett intézkedésekről.  

 

A tájékoztatás célja: A lakosság védelme, megnyugtatása, a pánik elkerülése, illetőleg a védelmi 

rendszabályok foganatosításához szükséges lakossági támogatás elérése.  

 - Tényeken alapuló, gyors, pontos, folyamatos, hiteles és megbízható információ nyújtása 

a közvetlenül érintett lakosság, valamint az országos közvélemény részére.  

 -  Rugalmas, gyors, pontos tájékoztatás az éppen aktuális, vagy megváltozott helyzetről, a 

veszélyekről, a tett intézkedésekről.  
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 - A kellemetlen tények nyilvánosságra hozása, ezáltal a hitelesség, szavahihetőség 

megalapozása.  

 - Az Operatív Törzs folyamatos tájékoztatása az érintett lakosság hangulatáról.  

 

A súlyos baleset bekövetkezésekor a BKMKVI igazgatója az Igazgatóság állományából 

VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS CSOPORTOT szervez, mely időszakos működésű, kizárólag 

veszélyhelyzetben, katasztrófaszituációban áll fel, az Operatív Törzs szerves részét képezve 

működik.  

 

A Kommunikációs csoport feladata a közvélemény, a média képviselői tájékoztatásának 

megszervezése. Amennyiben a katasztrófa-elhárításban több szervezet vesz részt, az 

együttműködő hatóságok, szervezetek tájékoztatási csoportjaival, szóvivőivel való 

kapcsolattartás, a tájékoztatás koordinálása. 

 

A PV parancsnokság tájékoztatási megbízottjának feladata:  

 -  részvétel a parancsnokság helyzetértékelő megbeszélésén  

 - kapcsolattartás az együttműködő szervek tájékoztatási csoportjaival, a tájékoztatás 

koordinálása  

 -  információgyűjtés  

 -  a csoport által gyűjtött információk összegzése, értékelése, médiák számára használható 

formába öntése  

 - a média háttér információs anyagokkal történő ellátása, sajtónyilatkozatok adása, 

sajtótájékoztatók, vezetői nyilatkozatok szervezése  

 

A polgári védelmi szervezet lakosságtájékoztatásért felelős munkacsoportjának feladatai: 

 

 -  mint a helyszínen kapcsolatokkal rendelkező személy hiteles információk biztosítása az 

pv parancsnokság vezetőjének  

 -  a veszélyhelyzetben, katasztrófaszituációban érintett célcsoport tájékoztatásában való 

részvétel a polgármester utasítása alapján  

 - a megyei ügyelettel együttműködve folyamatos információ biztosítása a VKK vezetője 

részére  

 - fogadja a médiumok munkatársainak hívásait, tájékoztatást nyújt arról, hol és mikor 

juthatnak információhoz  

 - a helyszínről beérkezett jelentések alapján napi összefoglaló jelentések összeállítása, 

tájékoztatók készítése  

 -  a kommunikációs tevékenység dokumentálása, naplózása  

 -  részt vesz a lakosság tájékoztatását szolgáló írásos anyagok készítésében, terjesztésük 

megszervezésében  

 - szükség esetén újságírót kísér a helyszínre  

 - a helyi és az országos televíziók, rádiók híreinek figyelése  

 - tájékoztató anyagok írása, interneten történő továbbítása  

 - szükség esetén újságíró helyszíni kísérése  

 - a csoport gépelési feladatainak elvégzése  

 - faxüzenetek vétele, továbbítása  

 - az esemény iratanyagainak gyűjtőzése. 
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2.) A tájékoztatás tartalma  
- Az esemény jellegének meghatározása, bekövetkezésének időpontja  

- A bekövetkezett helyzet leírása  

- a várható következmények;  

- a lakosság feladatai és teendői, magatartási szabályok  

- kapcsolattartás módja a védekezés irányítóival  

- a kárfelszámolás érdekében tett intézkedések és hatásaik  

 

3.) A lakosság tájékoztatásához szükséges eszköz-rendszer  
 A lakosságtájékoztatás technikai működési feltételei:  

 o a Polgármesteri Hivatal berendezései, technikai eszközei, gépjárművei;  
 - hangosbeszélő gépkocsik;  

 - szórólapok;  

 - az Önkormányzat által készített lakosságtájékoztatási kiadvány.  

 - Polgármesteri Hivatal által biztosított eszközök:  

 

4.) A média munkatársainak tájékoztatása  
 

A médiák elérhetősége és kapcsolattartók megnevezése az 5. sz. függelékben található. 

 

5. A hatóság tájékoztatásának feladatai  

a) A védelmi igazgatás szervei tájékoztatásának tartalma és eszközei  
 - a bekövetkezett helyzet;  

 - a várható következmények;  

 - a védekezés helyzete;  

 - erők, eszközök elégségessége, vagy szükségessége;  

 - együttműködők készsége;  

 - vezetékes és vezeték nélküli híradó eszközök  

 - informatikai hálózatok.  

 

b) A hatóság tájékoztatásának tartalma és eszközei  
 - a bekövetkezett helyzet;  

 - a várható következmények;  

 - a védekezés helyzete;  

 - erők, eszközök elégségessége, szükségessége;  

 - együttműködők készsége;  

 - igényelt hatósági intézkedések;  

 - hozott intézkedések hatósági jóváhagyásának kérelme;  

 - vezetékes és vezeték nélküli híradó eszközök;  

 - informatikai hálózatok.  
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V. Az országhatáron túli hatásokkal kapcsolatos intézkedések  

A Gallfood Kft-ben bekövetkezett eseményeknek országhatáron átnyúló hatásuk nincs, az csak 

az üzem és az üzem kb. 300-350 m sugarú körében okozhat káros hatást. 

 

 

VI. A Külső Védelmi Terv Függelékei  

 

1. Települési pv parancsnokság névjegyzéke (címmel, telefonszámmal) (megalakítási terv 

alapján) 

2. A Gallfood Kft. vezetőségének elérhetőségei 

3. Együttműködő szervek  

4. Lakossági tájékoztató 

5. Média adatok 

6. Vonatkozó jogszabályok 

 

 

VII. A Külső Védelmi Terv Mellékletei  

1. Kecskemét MT adatlap 

2. Gallfood Kft. TMMT 

3. Gallfood Kft. E-TMMT 

4. A veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset következményeinek elhárítására vonatkozó 

intézkedések (műveleti sorrend) 

5. Lakossági tájékoztatás előkészített dokumentumai (káreset bekövetkezésekor) 

6. Gallfood Kft. menekülési útvonalak ábrázolása 

7. Veszélyeztetett városrész térképe 

8. Riasztás-tájékoztatás rendje 
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