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TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY 

 

                          
 

Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben 
végrehajtandó védekezési szabályokról 

 
 

 



 

 

 

 
 

Tisztelt Berentei Lakosok ! 

 

A településünk térségében működő vegyi üzemeket ( BC.Zrt., 

Framochem Kft., Linde Gáz Zrt.,BC-KC Formalin Kft., BC 

MDI Termelő Kft.  ) a hatóság  - figyelembevéve a SEVESO-s 

 irányelveket- felsőküszöbös üzemként tartja nyilván. Ezen 

gazdálkodó szervezeteknél a termelés, tárolás és szállítás 

során számos olyan veszélyes anyagot használnak fel, melyek a 

lakosságra veszélyt jelenthetnek. A biztonsági előírások 

betartása ellenére is előfordulhatnak ipari balesetek, melyek 

vegyi veszélyhelyzetet idézhetnek elő. 

Ilyen helyzetekre, a lakosság védelme érdekében építették ki 

településünkön a Molari rendszert, mely biztosítja a lakosság 

időbeni riasztását és élőszóbani tájékoztatását. Ez a rendszer 

biztonságérzetett nyújt a lakosság számára, de  nem pótolja 

azokat az ismereteket, melyeket adott esetben Önöknek tudniuk 

kell. 

Ezen tudnivalók megismerésére nyújt segítséget ez a 

tájékoztató és felkészítő anyag. 

Kérem Önöket a kiadványban szereplő információkat, 

védekezési lehetőségeket figyelmesen olvassák el hiszen 

veszélyhelyzetben csak a pontos ismeretekkel rendelkezők 

tudnak pánikmentesen és helyesen cselekedni, másoknak 

segítséget nyújtani. 

 

 

 

 

Juhász József 

polgármester  

 

 
 
 

Juhász József 
Polgármester 

 



 
 

 
 

VESZÉLYES ÜZEMEK 
 
BorsodChem Zrt.     Framochem Kft.     

Kazincbarcika, Bólyai tér.1.    Kazincbarcika, Szerviz út.5.    

Diszpécser: 48/311-225     Diszpécser: 48/311-225 

          
 

Ezen üzemek területén található és a szabadba kerülhető főbb veszélyes anyagok a következők: 

 

Klór 

Ammónia 

TDI 

Vinil klorid 

Foszgén 

Foszgén 

   Szénmonoxid 

Klór 

 

 

 

Ezen anyagok közül – szabadba jutásuk esetén- a klór-t, ammóniát és a foszgén-t a Molari rendszer 

érzékeli. 

 

A  BC.Zrt biztonsági jelentése alapján meghatározott veszélyességi övezet érinti Berente egész területét.                          

 

VESZÉLYES ANYAGOK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSA 

 

A település melletti 26-os főúton napi rendszerességgel szállítanak veszélyes anyagokat. 

 
A szállítás szabályaival kapcsolatos előírások betartását a B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság heti rendszerességgel ellenőrzi. 



   
 

 

LAKOSSÁG VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSA 

 

 

RIASZTÓ ESZKÖZÖK 

 

 

 

A MoLaRi Rendszer Elektronikus szirénái  

Pv. motorszirénák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi indítással, szirénajelekkel biztosítják a lakosság 

riasztását és azonnali élőszóbani tájékoztatását. 
 

 A szirénajelek leadására 

alkalmas, csak helyi indítással 

működnek 

 

 

Telepítési helyek 

 
 

Molari 
 

- Toldi M.u.- Kandó K.u. sarok, Posta épület 

- József A.u.28.sz épület előtti terület 

 

 

 

 

 

1 db motorsziréna van telepítve  

Helye: Esze Tamás u.1. 

 
 

          

                  



 

 A LAKOSSÁG VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSA 

 

KATASZTRÓFARIADÓ – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang 

 

 

Jelentése: VESZÉLY!  

120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos 
szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.  

Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell 
keresni.  

 

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte  

30 másodperces szünettel 

 

 

 

Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!  

2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a 
jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély 
elmúltát.  

 

 

 

A RENDSZERES SZIRÉNAPRÓBÁK IDŐPONTJAI 

 

Csökkentett üzemű próbák: Minden hónap első hétfőjén 11.00. 

Hangos üzemű próba: Félévente, március és szeptember hó első hétfőjén 11.00. 
 

 

 

 

 

 



 

 

A LAKOSSÁG VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSA 

 

              A TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI   

 

Elektronikus szirénák 

 

A MoLaRi Rendszer 

Elektronikus szirénái 

 
 

 

A szirénák a tájékoztató szöveget a riasztást követően azonnal, élőszóban adják le. 

 

Elektronikus médiák 

 

   
Rádió Top   Berente TV 

  Előszóban      Képújság 

 
A médiák a tájékoztató szöveget mindig a riasztást követően ( a szirénajel leadása után) olvassák be, majd 

ezután rendszeresen élőszóban, illetve írott formában a „KÉPÚJSÁG” csatornáján tájékoztatnak. 

 

A tájékoztatás kiterjed:  
 A veszélyhelyzet rövid ismertetésére, 

 A lakosság által végrehajtandó, helyes védekezési 

lehetőségekre,  

 A lakosság által betartandó biztonsági és 

magatartási rendszabályokra, 

 A média adásainak folyamatos figyelésére.  
 



 

 

 

VEGYI-VESZÉLY ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ LAKOSSÁGI FELADATOK 

 

 

 
 

1.   2.    3.  

 

A baleset bekövetkeztéről Keressen védelmet  Csukja be az ajtókat és 

szirénajel tájékoztatja.   otthonában!    az ablakokat! 
 

 

4.    5.   6.  

Kapcsolja ki a szellőző és a Menjen a lakás legmagasabb Figyelje a médiák 

klímarendszert!   helyiségébe   adásait 

 

 

 

7. Szükség esetén: elzárkózás 

 
A lakosság védelmének elsődleges módszere az elzárkóztatás. Az elzárkóztatással 

kapcsolatos 

információkat elsősorban a fent említett médiákon keresztül, a szabadban tartózkodók 

az 

elzárkóztatásra szóló felhívást a riasztó-tájékoztató eszközökön keresztül kaphatják 

meg. A szabad területen lévők az elzárkózásra szóló felhívás hallatán kötelesek 

azonnal a legközelebbi fedett, részben, vagy teljesen előkészített helyiségbe vonulni. 

Az otthon lévők kötelesek az úton lévőket befogadni. Az esetleges vegyi-, vagy 

egyéb sérülést szenvedett személy köteles jelentkezni a kijelölt orvosi segélyhelyen, 

hogy megfelelő orvosi ellátásban részesülhessen. 

Elzárkózáskor végrehajtandó feladatok: - redőnyök leeresztése, -klímaberendezés 

leállítása, - a nyílászáró eszközök fokozott szigetelése (szigetelő csíkokkal, 

ragasztószalagokkal, pokróccal, vizes ruhákkal való eltakarással.) 

 

 



 

VESZÉLYHELYZETBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ 

SZERVEK, SZERVEZETEK 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcika, 

Ózdi kistérségi Intézet Kazincbarcika 

Kirendeltség 

Tel: 48/512-048, 48/311-238 

 
 

B-A-Z.M. Katasztrófavédelmi Polgári Védelmi Kirendeltség 

             Igazgatóság    Kazincbarcika  

Ügyelet: 46/502-280   Tel: 48/512-105 

Legfontosabb feladatai: 

- Lakosság időbeni riasztása, 

tájékoztatása 

- Veszélyhelyzeti felderítés 

- Lakosságvédelmi feladatok          

(elzárkózás, kitelepítés) tervezése, 

szervezése 
 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

Kazincbarcika 

Ügyelet: 48/510-330,      105 

 
Legfontosabb feladatai: 

- Keletkezett tüzek 

felszámolása 

- Műszaki mentési 

feladatok 

- Bajba jutott személyek 

mentése 

Legfontosabb feladatai: 

Tájékoztató  kiadása  

- veszélyes anyag jellemzői  

- tünetek 

- egészségkárosító hatás 

 

KAZINCBARCIKAI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Telefon: (48) 510-550,   107  

 

Legfontosabb feladatai: 

- terület zárása, 

forgalomelterelés, 

- mentőegységek 

munkájának biztosítása 

- közrend fenntartása 

 

Mentőszolgálat Kazincbarcika 
Tel: 48/310-600,   104 

Legfontosabb feladatai: 

- Elsősegélynyújtó 

hely telepítése 

- sérültek szakszerű 

ellátása 

- kijelölt kórházakba 

történő elszállítás 


