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Veszélyes üzemek

Fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyes technológiák fagymentesítésére; 
A biztonságos üzemvitel és a veszélyes technológiák folyamatos felügyeletének 
biztosítása; 
A technológiák közművekkel való folyamatos ellátásának biztosítása, tartalék források 
előkészítése és rendelkezésre állása
Szélsőséges téli időjárás okozta problémákra felkészülés



Veszélyes üzemek 

Ellenőrizzék a veszélyes technológiák biztonságos leállítása feltételeinek meglétét;
Belső úthálózat hó- és fagymentesítése
Szükség szerint  a szabadtéri anyagmozgatás  felfüggesztése 
Biztosítani kell az üzemi és karbantartó erők és eszközök folyamatos rendelkezésre 
állását
Figyelemmel kell kísérni a katasztrófavédelem, valamint a Megyei Védelmi 
Bizottságok közleményeit, biztosítani kell az üzemi kapcsolattartók folyamatos 
elérhetőségét.



Veszélyes szállítmányok

Katasztrófavédelem feladatai:
➢ Felhívja a veszélyes áruk szállításában érintett gazdasági szervezeteket a
szállítójárművek téli időjárásra való felkészítésére, a szállításra vonatkozó szabályok
fokozott betartására.
➢ Értesíti a veszélyes áru szállításban érintett országos szakmai szervezeteket,
érdekképviseleti szerveket és egyesületeket a várható szélsőséges időjárási
viszonyokról, azok időtartamáról.
➢ Kezdeményezi a kiemelten veszélyes helyek szemrevételezését (közútkezelővel
közösen).



feladatok veszélyes szállítmányokkal kapcsolatban 

A közlekedési vállalatok, szállítmányozási cégek, szervezetek különösen az alábbiakra legyenek
figyelemmel:
▪Az üzemanyag ellátás biztosítottságára (esetlegesen külső ellátási problémák esetén is);
▪A szélsőséges időjárási körülmények megszűnéséig terjedő időszakban, a veszélyes áruk
szállításának megfelelő ütemezésére (esetleges elhalasztása, korlátozása);
▪Az alacsony hőmérsékletre érzékeny veszélyes áruk kezelésére (pl. folyadékok,
hőmérsékletszabályozással szállított anyagok, stb.);
▪A járművek téli felkészítésére, biztonságos üzemeltetésére, a közlekedési előírások (KRESZ, ADR,
műszaki előírások, stb.) fokozott betartására,
▪A járművek normál és téli felszereléseinek felülvizsgálatára, járművön történő elhelyezésére (pl.
téli gumi, hólánc, lapát, vontatórúd, tartalék üzemanyag, elfagyott alkatrészek melegítésére
alkalmas – nem nyílt lánggal működő – eszköz, stb.);



▪Az utak, a közlekedési útvonalak állapotával kapcsolatos információk folyamatos
figyelemmel kísérésére, a katasztrófavédelem által kritikusnak megjelölt útvonalak
lehetőségek szerinti elkerülésére;
▪Készüljenek fel az esetleges műszaki meghibásodások gyors elhárítására (javasolt
például tartalék alkatrészek beszerzése, mentesítő- vagy szervizjármű lebiztosítása,
stb.)
▪A járművek személyzetének ellátására (javasolt védőital, tartós élelmiszer, takarók
biztosítása), ezen belül:

a kiegészítő meleg ruházatra,
a rendszeresen használt gyógyszereik maguknál tartására,
kommunikációs eszközök (autórádió, mobiltelefon/CB rádió, tartozékok)
készenlétben tartására;



Hatósági feladatok

Szélsőséges időjárás esetén:
➢ Katasztrófavédelem kezdeményezi a veszélyes áruk szállításának, vagy a szállítás
útvonalának korlátozását.
➢ Kezdeményezi a veszélyeztetett útszakaszokon a forgalom váltakozó
egyirányúsítását, korlátozását, a „kamionstop” elrendelését, a kamionparkolók
kijelölését, az ellátás megszervezését, erről rendszeres tájékoztatást ad ki.



Kritikus infrastruktúrák

Rendkívüli időjárásból fakadó eseményekre 
történő felkészülés érdekében végrehajtott 

feladatok:

•Kockázatok minimalizálása, üzemfolytonosság 
biztosítása
•Rendkívüli időjárással összefüggő tájékoztatások 
megküldése a KI üzemeltetők részére.
•Helyi szervek közreműködésével folyamatos 
kapcsolattartás a KI üzemeltetőivel, továbbá a 
lakosság ellátást nyújtó közszolgáltatókkal 
(Hangsúlyosan: közlekedés, víz, energia, 
egészségügy, élelmiszer, IT szektorok).



Köszönöm a figyelmet!


