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Mi tMi töörtrtéént?nt?

�� LakLakóöóövezet szvezet széélléén, egy 106 vagonos szerelvn, egy 106 vagonos szerelvéény ny 
8 kocsija kisiklott. Ekkor egy PB8 kocsija kisiklott. Ekkor egy PB--s vagon s vagon 
felrobbant felrobbant éés egy ss egy séérrüült vagonblt vagonbóól kll klóórgrgááz z 
szivsziváárgott. rgott. 

�� Hatalmas lHatalmas láángok, egy kngok, egy köörnyezrnyezőő ééppüület let öösszedsszedőőlt, lt, 
ttööbb megrongbb megrongáállóódott.dott.

�� TTűűzoltzoltóók, rendk, rendőőrsrséég a Riasztg a Riasztáási terv szerint si terv szerint 
perceken belperceken belüül a helyszl a helyszíínen voltak. nen voltak. 



TeendTeendőőkk

�� TTűűzoltzoltóóssáág: terjedg: terjedéés megakads megakadáályozlyozáása, sa, 
vvíízfzfüüggggööny, 20 m3/perc, ny, 20 m3/perc, vegyihabokvegyihabok
(NaHCO3), v(NaHCO3), vééddőőruha.ruha.

�� SzSzüüksksééggáállapot elrendelllapot elrendeléése:se:

�� lakosslakossáág tg táájjéékoztatkoztatáása, hangsa, hangáágygyúúkk

�� kköövetendvetendőő magatartmagatartááss

�� kköözlekedzlekedéési si úútvonalak biztostvonalak biztosííttáásasa



�� KiKiüürrííttéés: katasztrs: katasztróófa elhfa elháárrííttáási terv szerint, si terv szerint, 
10km10km--es kes köörzet mrzet máásnap 7 snap 7 óórráára, pizsamra, pizsamáában, ban, 
hevenyhevenyéészett szett ööltltöözetben, buszokkal, hzetben, buszokkal, héétvtvéégi gi 
hháázak, tzak, táávolabbi telepvolabbi telepüülléések, EU sek, EU éés kulturs kulturáális lis 
intintéézmzméények.nyek.

�� EEÜÜ intintéézmzméények kinyek kiüürrííttéése katasztrse katasztróófa terv fa terv 
szerintszerint

�� 15 km15 km--es kes köörzet 12 rzet 12 óórrááig, 30 km sugarig, 30 km sugarúú kköör r 
(eg(egéész vsz vááros) 22 ros) 22 óórrááig kiig kiüürríítve, tve, úútvonal tvonal 
biztosbiztosíítva, buszok ttva, buszok táávolabbi telepvolabbi telepüülléésekrsekrőől, l, 
kikiüürríített ktett köörzetek azonnali lezrzetek azonnali lezáárráása, sa, kiskiséértetvrtetváárosros, , 
csak gcsak gáázzáálarcos rendlarcos rendőőrröök.k.



TanulsTanulsáágokgok

�� TTűűzoltzoltóóssáág a klg a klóór szivr sziváárgrgáást megszst megszüüntette, ntette, 
marmaróónnáátronnal semlegestronnal semlegesíítetttettéék, feszkk, feszkéészszüültek a ltek a 
klklóór tulajdonsr tulajdonsáágaibgaibóól, sl, séértetlen tartrtetlen tartáályok lyok 
vvíízpermettel vzpermettel véédtdtéék, megfelelk, megfelelőő vvééddőőruha, ruha, 
ggáázzáálarclarc

�� KlKlóór kiszabadul, hideg mr kiszabadul, hideg méérgezrgezőő kkööd, talaj d, talaj 
felszfelszíínnéén, hn, höömpmpöölylyöögve, a vgve, a vááros mros méélyebb rlyebb réészein szein 
megmegüül, alvl, alvóó embereket membereket méérgezirgezi



�� A KatasztrA Katasztróófa elhfa elháárrííttáási tervsi terv szerepe dszerepe dööntntőő volt: volt: 
240 km240 km--es kes köörzetben mozgrzetben mozgóóssíítotttottáák a k a 
kküüllöönbnböözzőő vvéédelmi alakulatokat (renddelmi alakulatokat (rendőőrsrséég, g, 
ttűűzoltzoltóóssáág)g)


