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Tisztelt szekszárdi Polgárok! 

 

Kötelességem tájékoztatni Önöket, hogy a településünkön működő Alisca Agrárház 

2010 Kft. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül, 

a telephelyén található veszélyes anyagok tulajdonsága és mennyisége miatt. 

 

Magyarország vállalta, hogy beépíti jogrendszerébe az Európai Unió által 

meghatározott, a veszélyes ipari balesetek megelőzése, valamint azok következményei 

elleni védekezésre vonatkozó előírásokat. Ezen irányelvek célja a biztonságos 

üzemelés feltételeinek megteremtése, továbbá a lakosság tájékoztatása és felkészítése, 

a lakóhelyünk biztonsága, a váratlan események megakadályozása, az esetlegesen 

bekövetkező események káros hatásainak csökkentése érdekében. 

 

Az Alisca Agrárház Kft. szekszárdi telephelyére vonatkozóan szakmérnökök 

elkésztették, az illetékes hatóságok pedig jóváhagyták a fenti irányelveknek megfelelő, 

a kockázatokat elemző, az esetleges baleseteket megelőző, illetve következményeiket 

enyhítő intézkedéseket tartalmazó, ún. biztonsági jelentést, mely alapján az üzem 

működik. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárdi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, valamint az Alisca Agrárház 2010 Kft. 

balesetelhárító szakembereivel együttműködve, az ún. Külső Védelmi Tervben 

meghatározta azokat az önkormányzati, hatósági és üzemeltetői feladatokat, melyek 

garantálják az Önök biztonságát. 

 

Az Alisca Agrárház 2010 Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a baleseteket 

megelőzze, és esetleges hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, hogy a lakosságot, 

Önöket ne veszélyeztesse. 

 

Tájékoztatási kötelezettségemnek abban a hitben teszek eleget, hogy az üzem és annak 

felelős vezetői, a felügyelő és ellenőrző hatóságok mindent megtesznek a balesetek 

elkerülése érdekében. 

 

Tisztelt Polgárok! Azt kívánom, hogy az ebben a tájékoztatóban foglalt feladatok 

végrehajtására soha ne kerüljön sor! 

 

 

 

                                                                                                    Ács Rezső 

                                                                                                 Polgármester 

 
 

 

 

 

  



 

TÁJÉKOZTATÓ 

A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI 
VÉDEKEZÉSRŐL 

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! 

 

A VESZÉLYEK 
 
Veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek 

kialakulásának kockázatát. 

 

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG 
 
Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló hazai jogszabályok, a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros 

következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be Hazánkban. Ezen rendelkezések a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerveket tették felelőssé a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami 

feladatok irányításért és azok ellátásának biztosításáért. 

 

A hazai jogszabályok az ipari üzemek vezetőinek kötelességévé teszik 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 információt a veszélyes anyagokkal foglakozó üzem, hatóságok által 

elfogadott biztonsági dokumentációja tartalmazza. Nyilvános változatuk a helyi polgármesteri hivatalban 

mindenki számára hozzáférhető. 

 

AZ ÜZEMELTETŐ MINDEN TŐLE ELVÁRHATÓT MEGTESZ A SÚLYOS  

BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS A KIALAKULT BALESET(EK)  

ÜZEMEN BELÜLI HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSÉRE. 

 

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervvel együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készített, amely meghatározza a lakosság, az anyagi 

javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és 

eszközöket.  

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi 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) 

 
Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MIT KELL TENNI, 

HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK? 

 

 

 

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉT IS VESZÉLYEZTETŐ GÁZÖMLÉSKOR 

 

 

 

 

 

A baleset bekövetkeztéről 
szirénajel tájékoztatja. 

 

 
Kimenekítés elrendelésekor 
vegye magához igazolványait, 
pénzét, legfontosabb 
gyógyszereit és értéktárgyait. 

 
Áramtalanítson, kapcsolja 
ki a gázt, munkagépét 
állítsa le.  

 

 

Háziállatait zárja be! 

 

Ne dohányozzon, a 
kályhákban, füstölőkben, 
vagy a szabadban égő tüzet 
oltsa el. 

 

 

Csukja be az ajtókat és az 
ablakokat, zárja be lakását! 

 
Elemes rádiókészülékén 
figyelje a helyi adók adását. 

 

 

Gyalog vagy kerékpáron a 
meghatározott irányba és 
menekülési útvonalon 
családjával együtt menjen a 
kijelölt gyülekező helyre. 

 
Kísérje figyelemmel az 
elsőként beavatkozók 
hangszórós járműveinek 
tájékoztatóit. 

 

 

Önálló menekülésre képtelen 
mozgáskorlátozott, beteg 
személyek nevéről, 
lakcíméről tájékoztassa a 
feladatok helyszínen lévő 
irányítóját.   

 
A tájékoztatókból értesül, 
ha lakását közvetlen 
veszély fenyegeti. 

 

 

A veszély elmúltával lakásába 
visszatérve szellőztessen és 
ellenőrizze használati 
tárgyait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A SZIRÉNAJELEK 

 

RIASZTÁS 

 

 

Jelentése: KATASZTRÓFAVESZÉLY!  

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 
 

 

Jelentése: VESZÉLY ELMÚLT!  

2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú 

szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces 

szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.  

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

vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.  

 

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. 

szerezhető be. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/


 

TÁJÉKOZTATÓ 

A SZEKSZÁRD MJ. VÁROST VESZÉLYEZTETŐ  

FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMRŐL, ÉS A LEHETSÉGES 

SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL 

 

AZ ÜZEM ADATAI 

A társaság cégneve: 

Alisca Agrárház 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A társaság székhelye: 

7100 Szekszárd, Wopfing út 8. telephely Tel/Fax: (74) 411 400 

 

A telephely címe: 

7100 Szekszárd, Wopfing út 8. 

 

 

 

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK 

Az Alisca Agrárház 2010 Kft. veszélyes üzem jellegzetessége és tevékenysége: 

A telephely elsődleges feladata: 

 vegyi- és agrokémiai anyagok tárolása  

 vegyi- és agrokémiai anyagok ki- és beszállítása  

A veszélyes anyagraktárakban a termékek zárt csomagolású tárolása zajlik. A be-, és kiszállításuk, 

tárolásuk a beszállításkori, zárt, bontatlan (a növényvédő szerek csomagolására vonatkozó 

előírásoknak megfelelően) gyártói csomagolásban történik. A tárolás során – a tárolást, raktározást, 

anyagmozgatást kivéve – semmiféle egyéb műveletet nem végeznek. 

 

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI, ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA 

A növényvédő raktárakban keletkezett tűz esetén a tárolt anyagok égése során toxikus gázok juthatnak 

a szabadba! Mivel a növényvédő raktárban tárolt anyagok a környezetbe jutva a levegőnél 

nehezebbek, talaj közelében szélirányban terjednek, a környezetbe jutásuk helyétől távolodva az 

általuk okozott veszély csökken. 

 

A raktártüzekkel járó kockázatot a tűzben az égés során keletkező toxikus anyagok és az el nem égett 

toxikus anyagok összetétele és mennyisége határozza meg. 

 

A biztonsági jelentés alapján egy esetleges baleset során, a „veszélyes 

anyag” lakott területet NEM ÉRINT! 

 

 

 

 

 

 



A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az Önök védelme érdekében az Alisca Agrárház 2010 Kft. telephelyén bekövetkezett esemény káros 

hatásainak csökkentésére Külső Védelmi Terv készült. A tervben a hivatásos, veszélyelhárítást, 

mentést irányító és végrehajtó szervezetekkel a most felsorolásra kerülő feladatokat terveztük be, 

melyre a tervezett állomány felkészítése megtörtént, a végrehajtás feltételei biztosítottak. 

 A helyzet tisztázása, veszélyeztetés és a veszélykörzet várható nagyságának megállapítása, 

majd a szükséges értesítések, tájékoztatások végrehajtása. Ezt a telep veszélyelhárításért 

felelős személyei végzik, javaslatot téve az Alisca Agrárház 2010 Kft. telepen kívül, az Önök 

biztonsága érdekében foganatosítandó intézkedésekre. 

 A javaslat alapján azonnali intézkedés történik a hatáskörzetben érintett lakosok riasztására és 

tájékoztatására a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről. Ezt a feladatot a telepről 

vezérelt riasztóeszközzel, a helyszínre érkező hangosbemondóval rendelkező rendőrjárőr-

autók és a katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre. Szükség esetén a további 

tájékoztatást a helyi média adásaiból tudják meg. 

 A belső veszélyelhárítást, a káros hatások csökkentésére irányuló feladatok végrehajtását a 

helyszínre érkező tűzoltó egységek hajtják végre. 

 Ha a káros hatások csökkentése és mentési feladatok zavartalanságának biztosítása 

megköveteli a várható veszélykörzet lezárását, akkor a szükséges forgalomeltereléseket a 

rendőrség és a közútkezelő állománya hajtja végre. 

 Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését, átadását az egészségügyi intézetbe 

szállításhoz a tűzoltók hajtják végre, biztosítva a mentendő személyek részére a szükséges 

légzésvédő eszközöket. 

 A veszélyelhárítási, mentési, és lakosságvédelmi feladatok irányítását Szekszárd Megyei Jogú 

Város polgármestere által vezetett munkacsoport végzi, melyben tapasztalt szakemberek 

segítik a gyors és eredményes beavatkozás megvalósítását. 

 Csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések, ellenőrzések 

után történhet intézkedés a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldására.  

A külső védelmi tervben szereplő feladatok végrehajtásába bevont szervezetek az 

alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és 

felszerelésekkel. A bevont szervezetek rendszeresen felkészítő foglalkozásokon, gyakorlásokon 

és gyakorlatokon vesznek részt! Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, mentés és 

kárfelszámolás feladatai szervezetten, összehangoltan és eredményesen kerüljenek végrehajtásra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK 

BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere: Honlap: www.katasztrofavedelem.hu 

 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 

 

Tel.: 74 / 504-700   Fax.: 74 / 504-752 

Honlap: tolna.katasztrofavedelem.hu 

 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége: 

 

Tel.: 74 / 412-422    

 

  

 

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK 

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112 
 

 

FONTOS! 

Amennyiben az Alisca Agrárház 2010 Kft. közelében, a kiadványban leírt veszélyes anyag 

környezetbe jutását észleli, hívja a 

112-es segélyhívó számot. 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az 

alábbi telefonszámon érhető el:  

74 / 412-422 

 

 

Tisztelt szekszárdi lakosok! 

 

A „LAKOSSÁGI TÉJÉKOZTATÓ” kiadványban leírtakhoz kérjük az Önök közreműködését. Az 

Alisca Agrárház 2010 Kft. telephelyén esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek megelőzésében, 

veszélyelhárításban és a mentésben résztvevők ismerik feladataikat, azokat folyamatosan gyakorolva 

mindent megtesznek az Önök és lakókörnyezetük biztonsága érdekében. 
 

Az itt leírtak megvalósítása érdekében, minden évben az irányító és végrehajtói állomány bevonásával 

felkészítések és gyakorlatok kerülnek megtartásra. 

 

Kérjük szíves közreműködését a lakosságvédelmi rendszabályok végrehajtásában, a felkészülés és a 

gyakorlatok időszakában egyaránt! 

 

 

Előre is köszönjük: 

 

 

Az Önök biztonságáért felelős vezetők 

 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://baranya.katasztrofavedelem.hu/

