
2017. március 22-én Répcelakon, a település jóváhagyott Külső Védelmi Tervében 

rögzített feladatok begyakorlása céljából a város önkormányzata, a katasztrófák elleni 

védekezésben résztvevő együttműködő szervek és a Vas Megyei katasztrófavédelmi 

Igazgatóság teljeskörű gyakorlatot szervezett. 

A gyakorlat valamennyi szakterület – a tűzoltási, az iparbiztonsági, a polgári védelmi 

szakterület – állományát, együttműködve a város és a társszervek, szervezetek állományával, 

megmozgatta, hiszen az üzem által tartott Belső Védelmi Terv gyakorlattal egy időben, annak 

feltételezései alapján került végrehajtásra. 

A nagy erőket felvonultató gyakorlat kiindulási helyzete szerint a Linde Gáz Magyarország Zrt. 

répcelaki telephelyén a palackos gázok rakodójánál lévő tehergépkocsi rakodása során tűz 

keletkezett. Tűz következtében több klórt tartalmazó palack felhasad és a gáz a szabadba került. 

A kiszabadult veszélyes anyag veszélyeztette a város DK-i részén, az üzem környezetében élő 

lakosságot és a környező gazdasági szervezeteket. 

Az első feladat során az üzem dolgozói, saját belső védelmi tervük alapján, begyakorolták a 

tervben szereplő feladataikat, míg a szakemberek felmérték, hogy az üzem dolgozói tudják-e, 

kinek mi a feladata, ha üzemi, ipari baleset, vagy tűz üt ki a telephelyen. 

A gyakorlat másik részében a települési polgári védelmi parancsnokság bázisán felállításra 

került a vezetési törzs. A Városháza tanácstermében kialakított vezetési ponton a törzs és az 

együttműködő szervek szakemberei elemezték a kialakult helyzetet, értékelték a beérkezett 

adatokat. Az adatelemzést követően döntéselőkészítést, majd a vezetői döntés végrehajtását 

gyakorolták a szakemberek. Ennek keretében modellezték a lakosság riasztását, veszélyhelyzeti 

tájékoztatását, a megfelelő lakosságvédelmi módszer (kimenekítés, befogadás) végrehajtását. 

A város vasútállomásán aztán a dolgozók elzárkóztatását, a kárhelyre szállított védőeszközök 

(menekülő kámzsák) kiosztását, felvétellét gyakoroltatták a segítő önkéntes állampolgárokkal. 

A menekülő kámzsák alkalmazásával végrehajtásra került a lakosság kimenekítése, majd a 

kimenekítettek befogadóhelyre szállítása. Ezzel egy időben a lakosságvédelmi feladatokhoz 

kapcsolódó területzárási, forgalomirányítási és őrzésvédelmi tevékenységek végrehajtása is 

megtörtént. 



Befogadóhelynek Répcelak város Művelődési háza lett kijelölve. A befogadóhelyen bemutatták 

az érdeklődőknek a befogadó hely berendezését, a kimenekítettek regisztrációját, ideiglenes 

elhelyezését, egészségügyi biztosításuk megszervezését. 

A feladatok végrehajtásában részt vett a katasztrófavédelem erőin kívül, a Répcelak 

Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Répcelak Város Közös Önkormányzati Hivatala, Linde 

Gáz Zrt., a rendőrség, a mentőszolgálat, a vöröskereszt, a polgárőrség 

a járási védelmi bizottság, a GYSEV Zrt., az Észak-nyugat Magyarországi Közlekedési 

Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Sárvári Üzemmérnökség és a Sárvári Járási Rába 

Mentőcsoport állománya is. 

A gyakorlat célja az volt, hogy a résztvevő szervek és szervezetek állománya begyakorolja a 

Külső Védelmi tervben szereplő feladatait, és tovább erősítsék a társhatóságokkal és 

közreműködő szervekkel való együttműködést. A gyakorlat elérte célját, a résztvevők 

összehangoltan, koordináltan dolgoztak együtt, így a Poór Balázs tű. alezredes, megyei polgári 

védelmi főfelügyelő „MEGFELELT”-re minősítette a feladatok végrehajtását. 

 


