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1.) Bevezetés

Országúton fetborult ta ólykamion, sűrűn lakofl terülelen ruko,
ruínyát szóró veszéIyes hulladékot szőllító tehergépkocsi, esetleg balese-
íet szenvedett, savas ballonokkal megrakott flutó. Ezeket a képeket glak-
fan tólhatjuk tévé§ híradók elrettenő felvéulein vagl napilapok chúap,
/iz, Megkönnyebbülten hallgatjuk, olvassuk a "szerencsésebb|' esetek
kommenárjaiban: "személyi sérülés nem tiifürrt, de az anyagi kór és a
köfq)ezetet ért kórosodtís mértéke jelenűs". A 2000. év elején történt
igen súlyos tiszai környezetszennyezés azonban rávilágított, hory az ipari
termelés és az ezzel összeffiggó tevékenységek (tisztínás, sállítrás, rak-
ározás, stb.) olyan súlyos kömyezeti veszélyeket rejtenek, amelyeket nem
lehet ery kézleryintéssel elintézni. A természet (és ne felejtsük, hogy vele
együtt Mi, az emberek) már nem képes tolerálni a pusztíásnak aá a

mértékét, amit vele szemben folytatunk. A majd lefolyik, elillan, kitisdul"
szemlélet idejét múlta, komoly törvények, rendeletek és azok szigoru be-

tartatása kell, hogy védje a természetet, a kömyezetet, ily módon a
lakosságot és minden embert.

A veszéIyes anyagok közúti sztíllításának vesulyei nemcsak Ma-
gnronzógon, hanem az egész világon súlyos problémót jelentenek a Ia-
kossóg, a kömyezet és az esetleges balesetek íelsúmolásdban résztvevő
szemek szdmára A gondot nemcsak a rakomány nem megfelelő előkészí-
tése, a szállítmányok rögzítésének hiányosságai vagy a szállító fegyel-
mezetlensége okozza, hanem sok esetben a rakomány nem megfelelő ok-
mányol;ása, a szállítmány tartalmára vonatkozó szándékos meglévesztés és

a közúti közlekedési és száIlítmányozási fegyelem megsértése. Természetesen
ezen okokon kívül még számos létezik, csak a legjellemzóbbeket emeltük ki.
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A veszélyes anyagok közúti szdllítására az ADR nemzeíközi veszé-
Iyesáru sz,állítási swbtíIyzat előírásaí vonatkoznak. Ez magában hordozza
azokat a biztonsági előírásokat, melyek betartása mellett az előre nem
látható (külső) behaásokat lesámítva a szállítás alapvetően biáonságosan
végezhető. Mintlezek ellenére előfordulnak kisebb-naryobb balesetek.
Hazánkban a műszaki mentést igénylő közúti balesetek menqlisége az
elmúlt években jelentősen nőtt és jelenleg is növekvő tendenciát mutat. A
kárelhárítók szemszögéből tekintve az alapvető baj az, hogy a bekövet-
kezett baleseteknél információhiány okozhat a szállítmányra vonatkozó_
lag akár ajármű vezetójének sérülése, eszméletvesztése vagy elhalálozása
is, mert a megfelelő jelölési és okmányolási adatok hiányában O az egyet-
len, aki a segítségünkre lehet. Ennek hiánya a megfelelő beavatkoás mód-
jára, a szükséges védőfelszerelések használatára vonatkozó intézkedést
teszi kétségessé.

VeszéIyes áruk száIlíttísakor be következett eseménye k sztíllítási
forma szerinti megoszldsa 1993. január 0l-től - 1998, december 3l-ig

(fortds: BM TOP)

Elófordulás
éve

szállítási forma
Közuti vasúti ossZesen

1993. 30 8 38
1994. 27 5 12
1995. 20 4 24
1996. 23 3 26
1997. 20 5 25
1998, 2,7 1 30

összesen: 147 28 175

A veszélyes anyagokkal dolgozók munkáját segítik a veszélyesanyag
jegyzékek számítógépes nyilvántartása és például az idószakonként fe-
lülvizsgált és rendszeresen kiegésziteít EOMMEL: Veszélyes anyagok c.
kön}^r'sorozat. A szakállomány ezirányú rendszeres oktatása a kezelésrc,
alkalmazásra vonatkozóan lehetővé teszi, hogy balesetek esetén kellő infor-
mációhozjussanak az anyagok jellem zőirőI, beavatkozás esetére a biáon-
sági előírásokról, stb.

A jelenleg érvényben Iévő hazai törv ényi szabályozás alapján a közúti
veryi balesetekkel kapcsolatos kárelháríüási feladatok egyértelműen a
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Belügyminisztérium szerveinek feladatkörébe tartoznak, A nemrégiben
megalakult Katasztrófavódelmi Főigazgatóság hivatott összefogni a
tűzoltók és polgári védelmi szakemberek ezirányú feladatait. A Magyar
Honvédség a korábbi időszakhoz képest kisebb mértékben vesz résá ilyen
jellegű tevékenységben, alapvetően akkor, ha egy adott esemény közvetlen
hatással lehet bármilyen honvédségi objektumr4 szervezetíe vagy érdekelt-
ségre. Esetleges felkérés alkalmával természetesen segítséget nyújt, hiszen
jó néhány szempontból a legerősebb képességekkel rendelkező hazai szer-
vezet (élóerő, technikai eszközök, mentesítő felszerelés, stb.),

A beavatkozás mellett alapvetően figyelmet kell fordítani az ese-
mények megelózésével kapcsolatos lehetőségekre és ezek szükségessé-
gére. Az eddigi eredmények bíztatóak, de további eróteljes fejlődésre van
szükség.

2.) A prevenció lehetséges eszközei

Napjainkban, főként a hétvégi kamionstop idején a határátkelőhe-
lyeken az ÁDR előírásainak szigorú betariatása mellett megfelelő bizton-
sággat, ún. kamionterminólokban történik a kényszerpihenő idején a
parkolás. A tűzoltóság a Yóm- es Pénzügyőrcég Országos Parancsnoksá-
gával a tavalyi év folyamán írt a|á egliiltműködési megdllapodást, amely
a veszéIyes sztíIlítmányok be- és kilépésével kapcsolatos kölcsönö§ adat-
s zo l g á Il at á s t b izto sítla -

Sajnálatos rnódon Magyarország területén a veszélyes anyag szállít-
mányok útvonalának nyomon követésére a más országokbarr már működő
és bevált GPS nyomkövető jelzórendszer még nincs kiépítve, így közvet-
len információval egy szállítmány be- vagy kilépéséról, a lefutott nyomvo-
rralról, arrnak esetleges szándékos megváltoztatásárói nem rendelkezünk.

2.1 Szállítmányok követése

Á jövőre vonalkozó elképzelések egt lehetséges váIlozala a követ-
kezőképpen fest:

' A nemzetközi relációban közlekedő veszélyesanyag-szállító gép-

jármú az országhatáron, a belöldi szállílmány pedig a fuvar meg-

kezdése előtt előzetes igénybejelentés alapján útvonaltervet illeWe
útvonalengedélyt kap.
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. A jr{rműveket az útvonal kiindulási pontjábarr ellátják egy GPS
nyomkövető berendezéssel, valamint egy ütemterwel.

' Az erre hivatott szerv (Közlekedési Főfelúgyelet) országos

figyelőközpontjában a folyamatosan érkező jelek alapján egy
szá,rnítógépes program digitrilis térképen megjeleníti és folya-
matosan nyomon követi a sállítmányok helyzetét, Összeveti a
pillanatnyi helyzetet az ütemtervben meghatározott elméleti
pozícióval. Az €ltérés mértékét regisztrálja" küszöbérték túl-
lépése esetén riasaja a központ kezelőjét. Ezzel a módszerrel
kiküszöböIhető a szállítrnány ttszem elól lévesüése", az önké-
nyes útvonal-módosítás, eltévedés vagy elakadás következmé-
nyeképpen.

. A rendszer továbbfejlesztéseként elképzelhető a GPS kiegészí-
téseképpen a szállítmany mellé ery vagy több vegyi érzékeló te-
lepítése. Ezek megfelelő specifikum és jól megválasztott tele-
pítési pont (tartrályszelepek, csapok, stb közelében) esetén a
rendszerbe kapcsolva megbízható, automatikus riasztó jelet kül-
denének a központnak. Ez értékes percekkel rövidítheti a
riasáísig eltelt időt, gyakorlatilag már akkor értesíti a kárelhá-
rítókat a balesetról, amikor a sofőr még nem is tud róla.

A veszélyes anyagok sállíásával kapcsolatosan a CZIF (Nemzetközi
Tűzoltószövetség) legutóbbi szimpóziumán közzétették a Magyat Tílz-
oltóság által kidolgozott Veszélyesanyag Balesetelhárlldsi Stratégiát,
melynek három fő eleme: informóciós, képzési és mdlházási stratégía.
Ezek közül az információs stratégia jelentős befolyással bír a másik két
irá,rryra, továbbá ehhez kapcsolódnak a kárelhárítási tevékenységet is be-
folyásoló lDrR előírásainak ez éltől érvényes váltoásai is.

2.2. Információs stretégia

Az iníormációs sttalégía két alapvető kérdésre próból vőlaszt taldlni:

' A beavatkoás küIönbiiző időpontjaiban, szakaszaiban milyen
anyagspecifikus információk szükségesek;
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. Mennyi idő kell, illetve áll rendelkezésre a bevetés-irálryitónak a
kapott/nyert információk kiértékeléséhez,

Tapasáalati tény, hogy a kárelhrá,ríüási idő előrehaladával nő a szük-
séges információk terjedelme. A leképezett információs stratégiának tehát
figyelembe kell vennie, kezelnie kell uz egyes kárelhárítísi (idő)szaka-
szokat éppen iigy, mint azt a tén t is, hogy a kárhelyparancsnoknak idó-
kényszer alatt kell az adatokat értékelni egy biáonságos kárelhádtó munka
érdekében.

3.) Belkészülés az ismeretlenre

Mindig nehéz feladatot jelent felkészülni egy olyan feladatra, amely-
nek a pontos körülményeit előre lehetetlen rögzíteni. Nyilvánvaló, hogy
nincs két egyforma esemény, balese! kataszhófa. A szállitási módszerek,
formák, csomagolások sokfélesége, de elsősorban a köáton rendszeresen
szállított veszéIyes anyag és hulladék fajtak igen nagy száma (Magyar-
országon ma mintegy neg}yenezer féle veszélyes anyagot tartanak nyil-
ván) szinte elképzelheletlenné teszi, hogy elmondhassuk: "Mi mindente
fel vagyunk készülve!". De azért törekednünk kell rá.

A felkészülés alapvetően a képzésre alapszik, az annak során valósul
meg, A kárelháríásban, az esemény felszámolásában elsősorban a Hi-
vatásos Önkormányzati Tűzoltóság egységei, a sállítmányozó vagy gyár-
tó cégek speciális csapatai vesznek reszt.

A felkészülés másik fontos eleme a technikai eszközök, egyéni és
csapatvédő eszközök, védőfelszerelések beszerzése, készenlétben tartása.
Napjainkban a piacon rengeteg jó színvonalú eszköz található, de beszer-
zésük legtöbb esetben anyagi fedezet hiányában nem kerüI megvalósításra.

3.1. Iúá relhárító erők

Az esetlegesen bekövetkező balesetek elhárítása csak akkor folyhat
szervezetten, hatékonyan és szakszedien, ha azt egy ene a célra felállított,
kiképzett és megfelelően felszerel! összeszokott állandó állomány hajtja
végre. Ennek elfogadása igen lényeges szempont, hiszen sokak szemébe t
kidobott pénznek és energiának tíinhet ega follonosan "csak?'készpnlélet
adó szeívezetet fenntartani eseti céloka. Igen egyszerű lenne, gondol-
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hatjrák sokan, például az önkéntes tíizoltóság mintájá,Lra ery alkalom-
szerűen összehívható és bevethető csoportot létrehozni. Ebben az esetben
ez nem fog működni Uryanis, pontosan a feladat lehetséges sokféle-
ségéből, komplexiüísából és nem utolsósorban vesályességéból adódóan
csak az a személy képes effektív kárelhlífíto munkárq aki ismeri az
eszközeit és készség §zinten képes alkalmazni, felhaszrrálni azokat, Nem
adhatunk például nehéz védőruhát olyan emberre, aki aá még nem póbril-
tq nem szokott hozzá és nem végzett benne munkát. Előzetes orvosi vizs-
gálatokkal és ryakorlatokkal lehet csak kiszűmi pl. a klausztrofóbiráú,
amiről igen kellemetlen, ha csak egy baleseti munka során derül ki. Még

vag l|néa körül! t', átértékelődnek ilyen körülmények között. Közfudott
pétdául, hory nehéz, izoláló védőöltözetben az egyszetű séta is köze-
pes/nehéz munkavégzesnek minősül.

Ezek ulón néaük a baleset-elhórűósban résztvevő erők összerételér!
Alapvetően két csoportba sorolhatók:

' Központi ügyelet;

. Helyszíni erők.

3.I.I. Központi üpelet

Ót aa.lat a kírelhriríL{shoz szükséges információka! riasxjrák és
bizonyos szintig irányítják a helyszíni erőket, felveszik és tartják a kap
csolatot a üirsszervekkel, szervezik a munkafolyamatot, a helyi eók ellá-
ását, pihentetésé| váltásá! utánpótlrisát azok igénye szerint. Munka-
helyük állandó, nevezzük azt központi ügyeletnek, ahol feladatukat
jellemzően 24 órás szolgálat formájában látják el,

A tűzoltóság és a polgári védelem központi és teületi szerveinek
összevonását követően az lgeíeli feladatok is összevonásra kerültek.
Orságos szinten a BM Onzágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóstíg
Főügyelete három szerv (BM OKF, Pest Megyei Katasztófavédelrni
Igazgatóság, Budapest Főviiros Polgári Védelmi Parancsnoksig) feladaát
látja el. A területi szerveknél történt összevonást követően a meryei
tűzolto és a polgrá,ri védelmi parancsnokságok összevonásából létrejött a
katasárófavédelmi igazgatóság, melynek üryelete továbbra is felüryeleti
jogkörében ellátja az alárendelt szervek tűzol&ís, múszaki mentés, kárfel-
szírrrolási tevékenység szakmai felügyeletét.



3,1.2. Helyszíni eűk

Ók az úgynevezett beavatkozók, akik a baleset helyszínén végzik a
munkít. Jellemzően szintén 24 őrás szslgálatot adnak, aíni azonban
készültségi szolgálat, és szolgálati helyükől riaszthatóak bales€t es€tén.
Állandó felszerelési-iket szintén a készültség helyén, készenléti gépjálí-

mű(vek) fedélzetén tá,folják. Több, feladatuk alapjrá,rr jól elkülönithetó cso-
portba oszthatók:

1. kárhelyi vezelő szemek: A krá,rhelyparancsnok és "tötae", íela-
datuk a helyszíni kárelhádási tevékenység irányíása, ketoldalú kapcsolat
a központi ügyelettel, munkamegosáás szervezése a helyszíni tásszer-
vekkel, információ-áramoltatás (pl. a média felé).

2. helyszíni szakertők; Feladatuk a kÁrhelyszínre érkezve a lehető leg-
több információ összegyűjtése, veryifelderítés, szükség esetén mintavétel,
azonosíás, parancsnoki döntéshozatal segítése. Javaslat a kárelhárítás leg-
célszerűbb módjár4 eszközeire. A baleset elhárításának időtartama alatt az
érintett veszélyes anyag nyomon követése. Az esetlegesen szabadba jutott
szennyezés koncentrációjának és területi eloszlásának mérése. Az el-
sődleges kri,relhárítás befejezése utr{n a résztvevő állomrá,rry ellenőrzése,
mentesítési eljárás előínása, Javaslat az utólagos, részletes kömyezeíel-
lenőrzésre, mintrák és ellen-minták vétele és konzerválása.

3, hfunenlesítők: Feladatuk a krirhelyparancsnok utasításai alapján a

mentési, múszaki mentési és mentesítési feladatok végrehajlása, Ezt a

feladatot végeáeti civil szervezet is, aki rendelkezik megfelelő felsze-
reléssel, technikával és kiképzett emberekkel.

4.) Tevékenység baleset során

Minden készültségi és ügyeleti szolgálat élja, hogy megfelelő ké-
szenléti állapotban lévö személyzetet lehessen munkára fogni, ha egy
váratlan esemény bekövetkezik. Nincsen ez másképpen a vegyi bal€setek
esetében sem, amikor is ery nyugodtnak ígérkezó szolgálat közben egyszer-
csak bekövetkezik ,. .

4.1. A riasztás

A közuton bekövetkezett bales€t általában igen hamar bejelentésre kerül,
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"Iótvőnyossága" íolyán, és sokkal ritkábban marad rejtve, mint egy haz-
tartási vagy esetleg ipari baleset. Ily módon az esemény jelentése leg-
gyakrabban telefonon töíténik, általában valamelyik országos szerv (men-
tők, rendőrség, tűzoltóság) segélyhívó számán. A bejelentés természetesen
érkeáet hivatalos úton vagy automatikusan is, ha a 2,1, pontban leírt
vegyi érzékelő és riasztó berendezés van telepítve a szállítmányon.

4.2. Kiérkezes a helyszínrc

Ideális esetben a kárelhádüísban résztvevő helyszíni erők egyidöben
érkeznek a baleset helyszínére. A modem hírközlés segítségével nem gond
az információk gyűjtését már menet közben megkezdeni. Ily tuódon a
parancsnok már úr kihben tájékozódhal:

. A baleset pontos (!) helyszínéről;

' A megközelítes lehetséges iránya(i)ról, út- és forgalmi viszo-
nyokról;

. A baleset körülményeiről, a rendelkezésre álló elsó információkról;

. Meteorológiai helyzetről.

A helyszínt megközelíFte az elsó beavatkozók vannak a legnehezebb
helyzetben. Nyilvrá.nvaló, hogy őket még senki sem irányítj4 nem figyel-
meáeti a biáonsági üívolságra. Alapszabály, hogy a területet lehetőség
szerint szél alól kell megközelíteni, a megállás helyét pedig úgy kell
megválasáani, hogy a biaonságos kivolság 2-3-szorosát kell alkalmazni.
A letelepülés helye legyen könnyen megközelíthető mind a baleset, mind
a kiérkezés irrányából, Szélviszonyok megváltoása vary a veszelyes anyag
kijuásának hevesebbé válása esetére előre ki kell jelölni egy tartalékte-
lepülési pontot.

4.3. Tevékenység sorrcndje

A vegyi anyagokkal bekövetkezett balesetek sokfélesége folyüín
lehetetlen olyan algoritmust megalkotni, amely minden körülmények
között hibátlan listíját adja a teendőknek. Nem mindegy, hogy történt-e
személyi sérülés, veszélyeáetve van-e további ember(ek) élete vas/ egész-
sége, kijutott-e a veszélyes anyag a kömyezetbe, milyenek az anyag(ok)



fizikai/kémiai tulajdonságai, milyenek a meteorológiai viszonyok, stb.
Tételezzünk fel azonban ery olyan súlyos esete! ahol mindenből a
legrosszabb helyzet állt eló, így egy valóságos helyzetben ennél csak ked-
vezőbb körülményekkel találkozunk.

A tetületre a leglfontosabb feladat az ekődleges íelde-
rílés elvégzése. Ez hivatolt megállapítani, hogl:

. Vannak-e áldozatok éVvagy sérültek?

. Veszélyben vannak-e további személyek?

. Veszelyben vannak-e nagy értékű anyagi javak?

' Küutott-e a veszélyes anyag a kömyezetbe?

' Van-e reális veszélye a szennyezés gyors terjedésének?

' Lehet-e gzorsan tenni valamit a szennyező anyag kijutásának,

terjedésének megfékezésére?

' Milyen információk állnak rendelkezesre, illetve mikre van még

szükség az intézkedések meghozatalához?

Ezen elsódleges információk birtokában a kárhelyparancsnok utasíást
ad a beavatkozó áIlománynak a maxiruílis biztonság elvének betartdsával
elsődlegesen az emberi élet, majd az anyagi javak mentésére. Megfelelő
védőöItözet hiónyában még a sériiltek mentése is tilos! (Nincsen szükség
újabb áldozatokra.) Ezzel párhuzamosan megkezdódik a baleset teljes kö-
rú felsámolását céIzó terv összeállítása.

4.4. A lcírhelyparancsnok feladatai

. A katasárófa előzetes prognózisának elkészítése, melynek tartal-
ma a követelmények méreteinek, veszélyességének, a várható
szükségletek/vesáeségek meghaározása;

' A baleseti helyzet tisztázása és értékelése, melyrrek tartalma a szak-
értő alegység felderítési feladatainak meghatrá,rozása, majd a
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kiértékelt adatok és a hozzájuk c§atolt szakértői vélemény alap-
jrin a varható helyzet elörejelzésének elkészítése; a helyzetben
bekövetkező változások ellenórzésének megszervezése; a
közvetve veszélyeztetett útvonalak, körzetek folyamatos felde-
rítésének megszervezése a beavatkozó állomány, a lakosság, a

technikai eszközök és anyagok szükséges mentesítésének, illet-
ve annak hatékonyságrának megállapíása érdekében;

. A szakfeladatok (és esetleges tüzek) lokaliálásához (olásahoz)

szükséges erők m eghatározÁsa;

' Az értékelt adatok alapján a helyzetről szóló információk továb-

bítása a meghatlár ozol1 vezeíési szinteke;

. A bevonásra kerülő kárelhárító erők feladatainak kidolgozása és

elosztása rövid (napi) és hosszabb távra;

. A felderítésben, a mentésben és mentesítésben résztvevő, a köz-

vetlenül és közvetve veszélyeztetett személyi állomány védel-
mével kapcsolatos feladatok (védőeszközök és tartalékok) meg-

hatátozása;

' A kárelhárító alerységek felvonultatása, válüísának megszerv€-

zése;

' Szükség esetén további alerységek kijelölése és felkészitése a

várható feladatokra;

. A végíehajtott feladatok tapaszta|atainak ryűjtése, általánosítása

és ez alapján új eljrirási módszerek kidolgozása és meg)laíározása;

' A helyszínen a szakfeladatok irányíása;

. A végrehajtís ellenőrzése.

A felderítés során szerzett információkat, adatokat értékelve kell a
beavatkozást végrehajtani, melynek sorrin a felderítést folyamatosan vé-
gezri kell. A feladatok ismeretében a rendelkezésre álló erők, eszközök
birtokában a sürgősség figyelembe vételével kell meghatározrri a végrehaj-
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tandó feladatokat. Tűz és robbanás, valamint mérgezés esetén az életmen-
tést és a veszély csökkentését, megszüntetését lehetóség szerint párhu-
zamosan kell végezni. Yeszelyhelyzet megszirrtetése érdekében intézkedni
kell!:

. Az anyagkiáram lás megakadályoásárg

. A szabadba került veszélyes anyag lokaliálására;

. Az elhádtó szakszemélyzet biáosítására;

. Közművek lezilrására, gójtófonások megszüntetésére;

. A kiömlött veszelyes folyadék letakarrisára, felitaásá,ra" köarm-
bösítesére, a szétfolyás, csatornába juüís megakadályozására;

. Szükség esetén a sállítmány hűtésére;

. A légtérbe jutott gázfelhők lecsapaüísrára;

' A tartályos járművek sérülésekor a veszélyes anyag átmentésére,

helyezésére;

. A veszélyes hulladék biztonságba helyezésére;

. Forgalmi akadályok megszüntetésére;

. Veszelyes anyag tulajdonságaitól fiiggően, mentesítés végrehaj-

ására" a lakosság értesítésére.

Ez a terv ery olyan keret, melynek kiüiltésével lépesről-Iépésre ha-
ladva a parancsnok képes vógigvezehri a krárelháríós teljes folyamaát.
Ehhez azonban folyamatosan szüksége van a szakértői, illetve az effektív
krárelhráríó alegységek részeredményeinek ismeretére, azok fiiggvényében
az újabb intézkedések kiadrására. Nem szabad elfelejteni, hogy a szakértői
és a kárelhárító alerységek eryidőben, mégsem eg;rmással párhuzamosan
dolgoznak. Bizonyos esetekben egymiás eredményeire trámaszkodnak, igy
ryakran előfordul, hogy például a beavatkozóknak vrá,rniuk kell a részletes
szakértői felderítő jelentésre, mert a konkét veszely ismerete nélkül nem
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haüírozható meg számuka az optimális személyi védelem szintje és esz-
közei, illetve esetenként a szakértőknek kell megvámiuk, hogy a bea-
vatkoák a műszaki mentés eszközeiv el bozzáférbeíővé tegyék számuka
a terepet.

5.) Utómunlcílatok

Egl naglméretű közúli vegti baleset felszámolása után röviddel
helyreáll a forgalmi rend, de a baleset nyomaí általában még hosszú
ídeig ltitványosan megmaradnak. Az utak felülete elszíneződik, az út
menti növényzet kifakul, esetleg kipusztul. Ezek ajelek ana utalnak, hogy
a veszélyes anyagokat nem sikerült maradéktalanul eltávolítani, illetve
nem gondolhatunk a balesetre annak felszámolása uán úgy, mintha meg
sem töítént volna. A kömyezetet ért káros haüísokat utólag kell felmér-
nünk, ami sokszor igen nehéz feladat.

, Az első probléma az űgynevezeít nulla szint ismeretének hiánya.
Altalában nem rendelkezünk az adott terület kömyezetvédelmi méréseinek
alapadataival, hiszen előre nem lehet tudni, hol következik be egy baleset.
IE 9z$n az, akinek a helyreállítás anyagi költségeit kell fedeznie, bátran
állíthatja, hogy "az a szennyezés nag,részt már ott volt|', így Ö nem haj-
landó fizetni. Ilyen esetekben a környező, de a balesetben n€m érintett
területek vagy üívolabbi, hasonló kömyezetű helyszínek szennyezettségi
adatai lehetnek irányadók.

Az alapadatok felvétele azért fontos, mert az ebben a mátrixban
bekövetkezett változás mutatja a baleset okoáa szennyezést (ezeket kell
úgymond |'kivonni"). A baleset kömyezetre gyakorolt haását kömye-
zetvédelmi laboratóriumok akkreditált eljárásokon alapuló utólagos méré-
seivel kell meghatározni, mert csak így lehet viás jogi esetekben fel-
használni őket.

A szennyezés megállapított mértékét ezek után összehasonlítva a
hazai és nemzetközi kömyezetvédelmi szabványok, normák értékeivel
(immissziós határértékek), megállapítható a részleges vag_v teljes
kömyezet-helyreállítás szükségessé ge. Ex jelentkezhet olyan formában is,
hogl például "csakí| a sériil| s7ennyezett növényzetet kell eltávolítani, de
bekövetkezhel a teljes lalajcsere vagt a talajvíz réteg álmosásának szük-
ségessége is.
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Itt kívá,rrjuk hangsúlyozni, hogy ezek az utómunkáatok máí nem tar-
toznak _a baleseti krirelhárító egységek feladatai körébe (Hacsak nem
követtek el bimnyítottan valamilyen súlyos hibát vagy vétséget a felsá-
molás sorrán). Ezt a feladatot az orságos kömyezetvédelmi hatoság(ok)nak
kell elvégez(tet)nii.rk, a költségeket pedig a balesetért felelős szeúélynek,
szervezetnek, cégnek kell állnia.

6,) Osszepés

Tanulmányunk megírásakor nem foglalkoztunk olyan alapvető
kérdésekkel, mint például a helyszín lezánísq a forgalom elterelése, hely-
színbiztosíás, stb. Ezeket alapvetően a rendfenntartó tevékenységek köré-
be soroltuk, amely érinti ugyan a krárelhrirí!íst és haással is van a tevé-
kenységre, mégsem érezttik logikailag a címhe z íartozónak,

Nem tértiink ki a feladatok végrehajtrásához szükséges eszközök, fel-
szerelések lisájára. Felsorolhattunk volna korszerü műszaki-mentő, tűz-
oltó és kémiai analitikai berendezéseket, de úgy gondoltuk, hogy ebben a
tanulmányban a tevékenységeke helyezzük a hangsúlyt.

Jekn tanulnúny összeóllífuísakor nem vezérell az a cél, hogl az
eddig ís saimos gonddal, ltúlterheltségget, pénzhidanyal es még ki7udja
mennyi probléruíval kiiszködó kalasürófa-elháfiók életét még inkűb
megnehezílsük sok-sok szabály, logikai végrehajtósi sorrend és szük-
ségtekn plusz munka összeírósdval Mivel a szenők maguk is slimos
alkalorrrmal vetlék ki a reszüket a helyszíní kbelháútásból, úgl gondol-
t!k, hog, ez az összeőIlíttis inhíbb segédeszköz, egfiaita nni*á lehet
Tapasztalaíok alapjón súlyos gond, hog1l az eg,Wtműkidő szemek
*ti!t!n|az! ismeret- és kepzettségi szinttel rcndelieznek, mís a Jelsze-
relésük és a konmuniluiciós képességük Pélúíul a rendőröknek nincs
semmilyen védőfeb1e relés e, csakúgl,-mint a meníősö kne k
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