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GAZDASÁGI EGYÜTTM ´́UKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET

Az 1960. december 14-i párizsi konvenció 1. cikkely értelmében, mely 1961. szeptember 30-án
lépett hatályba, a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) olyan elveket követ, me-
lyek célja:

— a legmagasabb mérték´́u fenntartható gazdasági fejl´́odés és foglalkoztatottság és a tagországok
növekv´́o életszínvonalának elérése, a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett, így hozzájárulva
a világgazdaság fejl´́odéséhez;

— hozzájárulás az észszer´́u gazdasági növekedéshez mind a tagországokban, mind a nem tagor-
szágokban a gazdasági fejl´́odés folyamatában; és

— hozzájárulás a világkereskedelem növekedéséhez multilaterális, diszkrimináció nélküli ala-
pon, a nemzetközi szerz´́odéseknek megfelel´́oen.

Az OECD eredeti tagországai: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült
Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Kanada, Luxemburg, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Törökország. A következ´́o or-
szágok kés´́obb váltak tagországgá, a felvétel feltüntetett dátumával: Japán (1964. április 28.), Finnor-
szág (1969. január 28.), Ausztrália (1971. június 7.), Új-Zéland (1973. május 29.), Mexikó (1994. május
18.), Cseh Köztársaság (1995. december 21.), Magyarország (1996. május 7.), Lengyelország (1996.
november 22.), Koreai Köztársaság (1996. december 2.), Szlovák Köztársaság (2000. december 14.). Az
Európai Közösség Bizottsága részt vesz az OECD munkájában (az OECD konvenció 13. cikkelye).
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EL ´́OSZÓ

El´́oszó

(az „Irányelvek a vegyi balesetek megel´́ozésére, a felkészülésre és az elhárításra”
cím´́u kiadvány második kiadásához)

Magyarország euroatlanti integrációs politikájának a rendszerváltozást követ´́o els´́o komoly sikere
volt, hogy 1996-ban tagjává vált az OECD-nek, a fejlett országokat tömörít´́o Gazdasági Együttm´́uködé-
si és Fejlesztési Szervezetnek. Az integrációs törekvés sikerében a környezetvédelemmel foglalkozó
szakemberek is jelent´́os szerepet játszottak. A csatlakozás óta Magyarország aktív résztvev´́oként kísér-
heti figyelemmel az OECD Környezetvédelmi Igazgatóságának, ezen belül a környezet biztonságával és
a környezet-egészségüggyel foglalkozó divízió munkáját.

Alapigazságként rögzíthet´́o, hogy a mai modern társadalom m´́uködése elképzelhetetlen a vegyi-
pari termékek nélkül, azonban a vegyi anyagok el´́oállítása, használata, tárolása valamint ártalmatlanítá-
sa jelent´́os kockázattal jár, vagyis súlyos balesethez vezethet. A vegyi gyárakban el´́oforduló
katasztrófákból levont tanulságok és a leend´́o balesetek elkerülése érdekében szerkesztette meg 1992-
ben az OECD Vegyi Balesetek Munkacsoportja az Irányelvek a vegyi balesetek megel´́ozésére, a felké-
szülésre és az elhárításra cím´́u kiadványát.

A kiadvány megjelenése óta eltelt tíz év során bekövetkezett súlyos vegyi balesetek (a tiszai cia-
nid- és nehézfém-szennyezés, az Enschede-i petárdagyár-robbanás, a Toulouse-i m´́utrágyagyár-robba-
nás), a globális környezetért érzett nagyobb felel´́osség, valamint a lakosság fokozódó érdekl´́odése miatt
vált szükségessé — az újabb kutatási eredményekre alapozva — a kémiai biztonságfilozófia újragondolása.

E tevékenység keretében indított „Vegyi Baleseti Program” célkit´́uzései közé tartozik a vegyipari
baleset-megel´́ozéssel, felkészüléssel és kárelhárítással kapcsolatos útmutatók kidolgozása, a tapasz-
talatcsere, valamint a kölcsönös érdekl´́odésre számot tartó különleges események elemzése. Széleskör´́u
nemzetközi összefogással (UNEP, ILO, FAO, WHO, UNIDO, UNITAR), állami, ipari, kereskedelmi
szervezetek, környezetvédelmi érdekképvisel´́o csoportok és egyéb civil szervezetek közrem´́uködésével
készült el az Irányelv — új szakterületeket is tartalmazó — második kiadása.

Az Irányelv el´́oírásai kiterjednek arra, hogy minden vállalkozásnak, amely veszélyes anyagokat
állít el´́o, használ, vagy egyéb módon kezel, az érintettekkel együttm´́uködve azonosítania kell a veszé-
lyeket, el kell végeznie a kockázatelemzést, meghatározva, hogy baleset esetén az alkalmazottak, a la-
kosság, a környezet és az anyagi javak milyen kockázatnak vannak kitéve.

A kockázatelemzést a tervezés és építés legkorábbi fázisaitól kezdve az üzemelésen és karbantar-
táson keresztül el kell készíteni és meg kell határozni az emberi vagy technológiai hibák lehet´́oségeit,
valamint a természeti katasztrófákból vagy szándékos cselekményekb´́ol (pl. szabotázs, terrorizmus, ron-
gálás vagy lopás) ered´́oen a veszélyes anyagok környezetbe történ´́o kijutásának valószín´́uségét. Az
elemzést meghatározott gyakorisággal, valamint olyan esetekben kell ismételten elvégezni, amikor a lé-
tesítmény és a technológia jelent´́os módosítására kerül sor.

A hatóságoknak mechanizmusokat kell kialakítaniuk a veszélyes létesítmények ellen´́orzésére, an-
nak érdekében, hogy biztosítsák a hatályos törvények és el´́oírások betartását, szavatolva a biztonsági
irányítási rendszer rendeltetésszer´́u — a veszélyeztetésekre megfelel´́o választ adó és az azonnali haté-
kony beavatkozást biztosító — m´́uködését.

A hatóságok kötelezettsége, hogy az ellen´́orzés tapasztalatait és az azokból levont javaslatokat
közöljék a létesítmény vezetésével, illetve segítsék a létesítmény hatásterületén él´́okkel való kommuni-
kációt és együttm´́uködést.

A hatékony információáramlás a biztonsági programok kritikus eleme, ezért óriási jelent´́oség´́u,
hogy azok minden érintett számára id´́oben rendelkezésre álljanak, megalapozva a lakosság felkészítését,
a döntéshozók reagáló készségét és a védekezés hatékony megszervezését.
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Meggy´́oz´́odésünk, hogy az OECD környezetpolitikáját bemutató sorozat most megjelen´́o kötete
hiánypótló munka, amely egyrészt hozzájárul a kémiai biztonság hazai megszilárdításához, másrészt je-
lent´́os segítséget nyújt az érintett vegyipari létesítményeknek, a hatóságoknak és nem utolsó sorban a la-
kosságnak ahhoz, hogy elsajátítsák a veszélyes tevékenységekhez kapcsolódó ismereteket és biztosítsák
azok tudatos alkalmazását.

Budapest, 2003. október
´́Ori István

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közigazgatási államtitkára

El´́oszó
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetnyilvánítás

Az OECD Irányelvek a vegyi balesetek megel´́ozésére, a felkészülésre és az elhárításra ezen má-
sodik kiadását az OECD Vegyipari Balesetekkel foglalkozó Vegyipari Balesetek munkacsoportjának irá-
nyítása alatt m´́uköd´́o szerkeszt´́o csoport állította össze. Az Irányelv fejlesztése a vegyi balesetek
megel´́ozésével, azokra való felkészüléssel és elhárítással foglalkozó, más nemzetközi szervezetekkel
(ILO, IMO, UNEP, UNECE, UNOCHA és WHO) szoros együttm´́uködésben történt.

Az OECD Irányelv összeállítása során támaszkodtunk a szerkeszt´́o csoport munkatárainak széles
kör´́u tudására és tapasztalataira. A szerkeszt´́o csoport tagjai között megtalálhatók az OECD tagországok
és megfigyel´́o országok, az ipar, a munkaügyi szervezetek, a nem kormányszervezetek és más nemzet-
közi szervezetek képvisel´́oi. A csoport tagjai Kanada, Olaszország, az USA és az Európai Közösség
szerkeszt´́oségi tagjainak szíves meghívására 1999. és 2002. között hat alkalommal találkoztak. A szer-
keszt´́oségi csoport tagjai voltak Wayne Bissett, Eric Clément, Jean-Paul Lacoursiere és Robert Reiss
(Kanada); Jukka Metso (Finlandország); David Hourtolou és Olivier Salvi (Franciaország) Erika Moch
és Jorg Steinbach (Németország); Roberta Gagliardi, Gian Carlo Ludovisi and Raffaele Scialdoni
(Olaszország); Soon-Joong Kang, Jae-Hyyn Kim és Hyuck Myun Kwon (Kórea); Gunnar Hem (Norvé-
gia); Mieczyslaw Borysiewicz és Barbara Kucnerowicz Polak (Lengyelország); Josef Skultety (Szlovák
Köztársaság); Juan Pablo Perez Sanchez (Spanyolország); Äke Persson (Svédország); David Bosworth
(Egyesült Királyság); Kim Jennings, Kathy Jones és Jim Makris (USA); Jürgen Wettig (Európai Közös-
ség); Sigal Blumenfeld (Izrael); Apostolos Paralikas (EEB); Fritz Balkau és Ruth Do Coutto (UNEP);
Patricia Charlebois és Vlagyimir Szaharov (UNOCHA); Kersten Gutschmidt (WHO-IPCS); Simon Cas-
sidy (BIAC); és Reg Green (TUAC).

A kiadvány írásos formájának egybeszerkesztéséért Francine Schulberg (OECD konzultáns) volt
a felel´́os. A teljes folyamat során Robert Visser felügyeletével Peter Kearns, Béatrice Grenier és Marie-
Chantal Huet (OECD Titkárság) jelent´́os munkát végeztek. A kiadvány nyelvi lektorálását Beatrix de
Koster végezte.

Az Irányelv összeállítási folyamatának végén a végs´́o fogalmazvány széleskör´́u észrevételezésére
és különleges felülvizsgálatára szolgáló megbeszélést szerveztünk. A kiadványban az egész világ szak-
ért´́oinek megjegyzéseit figyelembe vettük. Ezen a megbeszélésen részt vettek Nestor H. Sposito (Argen-
tína); Jose A. Coelho és Cesar A. Leal (Brazília); Wayne Bissett, Jean-Paul Lacoursiere és Robert Reiss
(Kanada); Olivier Salvi (Franciaország); Mark Hailwood (Németország); Apostolos Paralikas és Elias
Sampatakakis (Görögország); Elena Floridi, Roberta Gagliardi, Gian Carlo Ludovisi és Raffaele delle
Piane (Olaszország); Hyuck Myun Kwon (Kórea); Luis Hector Barojas Weber (Mexikó); Gerard Lom-
mers (Hollandia); Gunnar Hem (Norvégia); Manuel Bouza Serrano (Portugália); Henrieta Lefflerova
(Szlovák Köztársaság); Garcia Ara, Gonzalo del Castillo, Marisol Lorente, Francisco Perez, Agata ML
Puente Rubio és Olga Sanahuja (Spanyolország); Äke Persson (Svédország); Bernard Gay (Svájc); Da-
vid Bosworth, Simon Cassidy, Reg Green, Elisabeth Schoffield és David Twaites (Egyesült Királyság;
Kim Jennings, Kathy Jones, Dorothy McManus, Jim Makris és további húsz érdekl´́od´́o (USA); Juergen
Wettig (EK); Fritz Balkau, Ruth Do Coutto, James Kamara és Jiang Yangpin (UNEP).

Az Irányelv internet alapú, interaktív verzióját a US EPA (Kimlennings vezetésével) támogatásá-
val, Fancine Schulberg közremr´́uködésével fejlesztettük ki.

Az Irányelv és a kapcsolatos Guidance on Safety Performance Indicators kiadványokat népszer´́u-
sít´́o füzetet Dana Robinson, Kim Jennings, Kathy Jones és Francine Schulberg állította össze, melyért
itt fejezzük ki köszönetünket.

Az Irányelv elkészítését Ausztria, Kanada, Finnország, Németország, Hollandia, Norvégia és az
USA költségvetésen felüli hozzájárulása segítette el´́o.
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Ezt a kiadványt Jim Makris emlékének szenteljük, a nemzetközi kooperáció irányításáért,
lelkesedéséért és elkötelezettségéért a vegyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhárítás
területe iránt és különösen az OECD Vegyi Balesetek Programja és ezen Irányelv
kifejlesztéséért.

Köszönetnyilvánítás
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BEMUTATKOZIK AZ OECD ÉS AZ IOMC

Bemutatkozik Az OECD és az IOMC

A Nemzetközi Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egy kormányközi szervezet,
amelyben Észak-Amerika, Európa és a Csendes-óceáni régió 30 iparosodott országa, továbbá az Euró-
pai Közösség képvisel´́oi találkoznak a politikák koordinálásra és harmonizálására, a kölcsönös érdekl´́o-
désre számot tartó jelenségek megvitatására és m´́uködnek együtt a nemzetközi eseményekre való
reagálásban. Az OECD munkájának túlnyomó részét a a tagállamok képvisel´́oib´́ol álló 200-nál több
szakért´́oi Bizottság és albizottság végzi. Számos OECD ülésen részt vesznek az OECD-ben különleges
megfigyel´́oi státusszal rendelkez´́o országok és az érdekelt nemzetközi szervezetek képvisel´́oi. A Bizott-
ságokat és albizottságokat a Párizsban székel´́o OECD Titkárság szolgálja ki, amely Igazgatóságokra és
Divíziókra van felosztva.

Az OECD vegyipari balesetmegel´́ozéssel, felkészüléssel és kárelhárítással kapcsolatos tevé-
kenységét a Környezetvédelmi Igazgatóság Környezet Egészség és Biztonság (EHS) Divízió1 által
nyújtott Titkársági támogatás mellett a Vegyipari Balesetek Munkacsoport végzi. A Vegyipari Baleseti
Program célkit´́uzései közé tartozik a vegyipari balesetmegel´́ozéssel, felkészüléssel és kárelhárítással
kapcsolatos útmutatók kidolgozása, tájékoztatás és tapasztalatcsere, és az OECD Tagállamok kölcsönös
érdekl´́odésére számot tartó különleges események elemzése. Ebben az összefüggésben 1989. óta több,
mint tizenöt munkamegbeszélést és ülést szerveztek.

Az OECD a vegyipari balesetek tárgyában végzett munkája részeként számos Tanácsi Döntést és
Ajánlást dolgozott ki (az el´́obbiek végrehajtása a Tagországokra nézve törvényileg kötelez´́o), valamint
számos Útmutatót és m´́uszaki jelentést állított össze. A vonatkozó kiadványok közé tartozik az Útmuta-
tó a biztonsági teljesít ´́oképesség mérésére (2003-ban jelenik meg), az Útmutató a vegyi biztonságra a
kiköt´́ok területén (az IMO-val közös munka), az Útmutató a vegyi balesetek egészségügyi vonatkozásai-
hoz (OECD/UNEP/OCHA) és a Kárelhárítási Központok Nemzetközi Igazgatóságának közös munkája);
és a különböz´́o munkamegbeszélések jegyz´́okönyvei.

Ez a kiadvány a Vegyipar Helyes Irányítási Gyakorlatával kapcsolatos Szervezeti Együtt-
m´́uködési Program (IOMC) keretében készült. Az IOMC-t az 1992. évi ENSZ Környezet és Fejl´́odés
Konferencia ajánlásai alapján az UNEP, ILO, FAO, WHO, UNIDO és az OECD (Részes Szervezetek)
alapították 1995-ben a vegyi biztonság terén az együttm´́uködés er´́osítése és a nemzetközi koordináció
növelése céljából. 1997-ben mint hetedik Részes Szervezet az UNITAR is csatlakozott az IOMC-hez.
AZ IOMC célja el´́osegíteni a Részes Szervezetek által önállóan vagy közösen folytatott politikák és te-
vékenységek koordinálását az emberi egészséggel és a környezettel kapcsolatosan a Vegyipar Ésszer´́u
irányításának eléréséhez.

AZ OECD Kiadványok beszerzése: Az OECD Irányelvek a vegyi balesetek megel´́ozésére, a fel-
készülésre és az elhárításra kiadvány elektronikus formája térítésmentesen áll rendelkezésre. Ezen és
más EHS kiadványok teljes szövege hozzáférhet´́o az OECD honlapján (www.oecd.org/ehs/) vagy a kö-
vetkez´́o levelezési címen: OECD Environment Directorate (Environment, Health and Safety Division),
2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. Fax: (33) 1 45 24 16 75. E-mail: ehscont@oecd.org.
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1 Az EHS Divízió kiadványait hét sorozatban (Vizsgálat és Értékelés; Helyes Laboratóriumi Gyakorlat és Meg-
felel ´́oség Követés; Peszticidek; Kockázatkezelés; Harmonizálás és Szabályzói Áttekintés a Biotechnológiában,
Vegyipari Balesetek; és Szennyez´́oanyag Kibocsátás és Átvitel Regiszter), és kiadási összefoglalók formájában
jelenteti meg. Az EHS Programokra és az EHS publikációkra vonatkozó részletes információ található az
OECD honlapján (www.oecd.org/ehs/).                                                                                                                         
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AZ OLVASÓ TÁJÉKOZTATÁSA

Az olvasó tájékoztatása

Ez az OECD Irányelvek második kiadása. Mind nyomtatott, mind az OECD honlapján elektroni-
kus formában rendelkezésre áll. Ez az els´́o kiadáshoz képest számos változást — mind szerkesztésben,
mind tartalomban — tartalmaz. Ez a kiadás a bevezetést követ´́oen öt f´́o részb´́ol áll. Ezen öt f´́o rész té-
makörei:

A. Megel´́ozés: ide tartozik a veszélyes létesítmények irányításának, üzemeltetésének és ellen´́or-
zésének minden aspektusa a koncepciótól kezdve a kiürítésig/lebontásig.

B. Felkészülés/kárenyhítés: súlypontban a tervszer´́u felkészülés, a lakossággal való kommuni-
káció és a létesítmény területhasználati tervezése/helyszíne

C. Elhárítás: tartalmazza mindazokat a beavatkozásokat, amelyeket baleset bekövetkeztekor
vagy közvetlen balesetveszély esetén kell végezni, beleértve az egészségre, a környezetre és
az anyagi javakra káros hatások enyhítését.

D. Eseményeket követ´́o tevékenységek: beleértve a jegyz´́okönyvet, vizsgálatokat és az egész-
ségügyi utótevékenységeket.

E. „Különleges Esetek”: ez kiegészít´́o útmutatást tartalmaz a határokon átnyúló/nemzetközi
eseményekkel és a szállítással kapcsolatosan, beleértve a helyhez kötött létesítményeket (azaz
a veszélyes anyagok szállításában érintett, helyhez kötött létesítményeket, mint a cs´́ovezeté-
kek, kiköt´́ok területe, közúti/vasúti terminálok és más szállítási interfészek).

(Megjegyzés: Ez az Útmutató méretét´́ol függetlenül minden veszélyes létesítményre vonatkozik.
Azonban a kis és közepes méret´́u vállalkozásoknál (KKV-k) történ´́o használatának megkönnyítésére az
1. fejezet végén található szövegdobozban ki vannak emelve bizonyos pontok, amelyek a KKV-k és az
ezekben dolgozók számára különösen fontosnak t´́unhetnek.)

A kiadvány hat Mellékletet tartalmaz, amelyek segítik az olvasót a használat során.

A Használt fogalmak magyarázata (I. Melléklet). Az Irányelv elveinek pontos megértéséhez
fontos ezen Függelék tanulmányozása. Meg kell jegyezni azonban, hogy itt szerepl´́o fogalmak meghatá-
rozásai kizárólag ezek kiadvány megértésének és használatának el´́osegítésére szolgálnak és nem tekint-
het ´́ok általánosan elfogadott vagy az országok és szervezetek között már harmonizált
meghatározásoknak.

A Bet´́uszavak felsorolása (II. Melléklet) tartalmazza a vegyipari balesetmegel´́ozésben, felkészü-
lésben és elhárításban használt, leggyakoribb bet´́uszavak teljes feloldását.

A Kulcsszavak Mutatója (III. Melléklet) célja, hogy segítse az olvasót egy adott tárgykörre
vagy részre vonatkozó bekezdések azonosításában. Ebben a Mellékletben a kereszthivatkozások a kap-
csolatos (bár nem szükségszer´́uen azonos) fogalmakra utalnak. A Mutató használata során figyelembe
kell venni, hogy az Irányelv különböz´́o részeiben kissé eltér´́o fogalmak használatosak, még ha azonos
vagy szorosan kapcsolódó témakörökre vonatkoznak is.

A Válogatott referenciák (IV. Melléklet) a vegyi balesetmegel´́ozésre, felkészülésre és kárelhárí-
tásra vonatkozó néhány fontos nemzetközi publikációt sorol fel a kiadványok beszerzésére vonatkozó
információkkal együtt. Tartalmazza számos nemzetközi szervezettel a kapcsolatba lépésre vonatkozó in-
formációkat (beleértve a világhálós oldal címeket), amelyek tevékenysége az Irányelvben megnevezett
tárgykörökkel kapcsolatos.

A Háttér információk (V. Melléklet) röviden leírja az Irányelv kifejlesztése során alkalmazott
eljárásokat és az érintett személyeket és rövid áttekintést nyújt az OECD-r´́ol.

Az „Aranyszabályok” összefoglalása (VI. Melléklet) bemutatja az Aranyszabályok f´́o pontjait
(kiemelt szövegrésszel). Az Aranyszabályok teljes szövege a Bevezetés után található.
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Figyelem

Az OECD az Irányelv rendszeres áttekintését és felülvizsgálatát tervezi. Ezért az OECD köszö-
nettel vesz minden visszajelzést ezen kiadvány tartalmát és megjelenési formáját tekintve egyaránt. Ha
önnek bármilyen megjegyzése vagy javaslata van, kérjük lépjen kapcsolatba az OECD Titkárságával az
alábbi címen:

OECD Environmental Directorate (Environment, Health and Safety Division) 
2, rue Abré-Pascal 75775 Paris Cedex France 
Fax: (33) 1 45 24 16 75 
E-mail: ehscont@oecd.org

Az olvasó tájékoztatása
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BEVEZETÉS

Bevezetés

A kiadvány bemutatása

Ez az Irányelv az OECD Vegyi Balesetek Programja részeként kerültek összeállításra és a kiad-
vány a Vegyipar Józan Irányításával kapcsolatos Szervezeti Együttm´́uködési Program (IOMC)
keretében készült. Célja általános útmutatás nyújtása a veszélyes létesítmények biztonságos tervezésé-
hez és üzemeltetéséhez a baleseteket megakadályozására és annak felismerésére, hogy ha mindezek el-
lenére a veszélyes anyagokat érint´́o balesetek bekövetkeznek, hogyan kell elhárítani azok hátrányos
hatásait hatékony vészhelyzeti felkészüléssel, terület használat tervezéssel és az okozott károk elhárítá-
sával.

Az Irányelv minden érintettnek szól akik/amelyek e kiadvány tekintetében a vegyi balesetmege-
l´́ozésben, felkészülésben és elhárításban érintett bármely személy, csoport vagy szervezet egyaránt le-
het. Így az érdekeltek fogalmába tartozik mindenki, akinek a kémiai biztonsággal2 kapcsolatos feladata,
felel´́ossége és intézkedési joga van, beleértve az ipart/a veszélyes létesítmények menedzsmentjét, az
ilyen létesítmények munkavállalóit, a hatóságokat minden szinten, a közösségeket/a lakosságot és más
érdekelt feleket.3

Az Irányelv úgy került összeállításra, hogy mindenre kiterjedjen és a következ´́o területeken le-
gyen használható:

» megel´́ozés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos események (balesetek és kvázibalese-
tek4 terén (pl. a veszélyes anyagok kiszabadulása, robbanás, t´́uz, stb.);

» felkészülés a balesetekre és a baleset hátrányos hatásainak csökkentése vészhelyzeti
tervezek készítésével, területhasználat tervezéssel5 és a lakossággal történ´́o kommuni-
kációval;

» baleseti kárelhárítás az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra kifejtett káros
hatások következményeinek minimálisra csökkentése céljából; és

» balesetet követ´́o utótevékenységek, beleértve a kezdeti tájékozódási tevékenységet, a
baleset jelentését és a kivizsgálást.

Az Irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos váratlan események veszélyére vonatkozik, ame-
lyek bármely létesítményben, azaz helyhez kötött létesítményekben, ahol veszélyes anyagokat állítanak
el´́o, dolgoznak fel, használnak, kezelnek, tárolnak vagy megsemmisítenek (ebben a kiadványban „ve-
szélyes létesítmény”-nek nevezve).

Ismeretes, hogy a területhasználat tervezés megel´́oz´́o intézkedésnek tekinthet´́o (azaz hozzájárul
ahhoz, hogy a veszélyes létesítmények és más fejlesztések megfelel´́o távolsággal el legyenek választva
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2 A „biztonság” fogalma ebben a kiadványban kiterjed az egészség, a környezet és az anyagi javak védelemére
olyan mértékben, amennyire az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́ozését, az azokra való fel-
készülést vagy a kárelhárítást érinti.                                                                                                                               

3 Az érdekelt felek további részletezésére lásd a „Célkit´́uzések/Hatály” fejezetet.                                                     
4 A „baleset” és „kvázibaleset” ezen kiadványban használatos értelmezésére lásd az I. Függeléket. A „baleset”

fogalma alá tartoznak azok a váratlan események, amelyeket pl. technológiai vagy emberi hibák, szándékos
cselekedetek (pl. szabotázs, terrorizmus, rongálás vagy lopás) vagy természeti katasztrófák idézhetnek el´́o. A
balesetek a bekövetkezett t´́uz, robbanás vagy veszélyes anyag kiszabadulás révén közvetlenül vagy közvetve
károsíthatják a környezetet, az egészséget és/vagy az anyagi javakat. Ezek pl. a vizek vagy az élelmiszerek
szennyezésével közvetve az egészséget is veszélyeztethetik.                                                                                      

5 Tudatában kell lenni, hogy a területhasználat tervezés megel´́oz´́o intézkedésnek tekintend´́o (pl. annak biztosí-
tására, hogy a veszélyes létesítmények és más fejlesztések megfelel´́o távolsággal el legyenek választva, ezáltal
megvédve azokat a hátrányos hatásoktól), vagy úgy tekinthet´́o, mint a balesetek hátrányos hatásait mérsékl´́o
eszköz.                                                                                                                                                                               



és ezáltal a hátrányos hatások megel´́ozhet´́ok) vagy úgy tekinthet´́o, mint a balesetek hátrányos hatásait
csökkent´́o eszköz.

Az e kiadványban lefektetett útmutatás a veszélyes berendezések és veszélyes anyagok szállí-
tásához használt helyhez kötött létesítmények, mint a cs´́ovezetékek és szállítási interfészek (azaz kikö-
t´́oi területek és közúti/vasúti terminálok) irányítói által ellen´́orzött veszélyes anyag szállítással egyaránt
foglalkozik.

Bár az Irányelv nem terjed ki specifikusan magára a veszélyes áruk szállításának teljes témaköré-
re (pl. a közúti, vasúti, vízi és légi szállításra), ezen kiadvány számos rendelkezése vonatkozik a szállí-
tási balesetek megel´́ozésére, a felkészülésre és a kárelhárításra és így igen hasznos lehet a szállítással
kapcsolatos tevékenységet végz´́ok számára is.

Az Irányelv azon a feltételezésen alapul, amely szerint minden veszélyes létesítménynek
ugyanazon általános biztonsági célkit´́uzéseknek kell megfelelnie, függetlenül méretét´́ol, elhelyezke-
dését´́ol vagy attól, hogy magán vagy közösségi tulajdonú/üzemeltetés´́u. Ezenkívül ezt az útmutatót nem
csak azokra a létesítményekre kell alkalmazni, amelyekben vegyi anyagok el´́oállítása vagy átalakítása
történik, hanem más ipari létesítményekre is, amelyek m´́uködésük során vegyi anyagokat használnak
vagy amelyekben más módon ilyeneket kezelnek vagy tárolnak.

Az Irányelv megfogalmazása során törekedtünk az alkalmazhatóság rugalmasságának elérésé-
re, hogy a használó kiválaszthassa a vonatkozó el´́oírásokat és azokat az adott körülményekre — beleért-
ve a helyi kulturális viszonyokat, jogi környezetet, a veszélyek természetét és a rendelkezésre álló
források típusát és terjedelmét — adaptálhassa.

Ez a kiadvány az OECD Vegyi Balesetek Munkacsoportjának felügyeletével kifejtett közös er´́o-
feszítés eredménye, amelyben számos országból és szervezett´́ol, mind a közösségi mind a magánszek-
torból, nagyszámú szakért´́o vett részt. A nemzetközi szakért´́ok ezen széles kör´́u csoportjának kollektív
tapasztalata alapján az Irányelv a „legjobb gyakorlatot” képviseli.

A kiadvány megkísérli a kiegyensúlyozott útmutatást, ami annyira általános és rugalmas, hogy a
vállalkozások, ügynökségek és közösségek széles köre számára hasznos lehet, ugyanakkor elegend´́oen
specifikus és részletes ahhoz, hogy a döntéshozók számára is hasznos forrásul szolgál.

Az Irányelv figyelembe veszi a vegyi balesetek megel´́ozésével, a felkészüléssel és az elhárítással
kapcsolatos, más nemzetközi szabályzatok és útmutatók el´́oírásait és azokkal összhangban van. Ide so-
rolhatók a Európai Unió „Seveso II” Irányelve6, az ENSZ Környezeti Program (UNEP) APELL prog-
ramja7, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konvenciói és ajánlásai8, az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottság (UNECE)9, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Vegyi Biztonsági Program
(IPCS), és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)10 keretében létrejött dokumentumok és útmuta-
tó anyagok.

Ez az Irányelv második kiadása. Az 1992-ben megjelent els´́o kiadás az egész világon terjesztés-
re került11. Az OECD a példányok ezreit terjesztette a Tagországaiban és számos nem kormányszerve-
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6 Az 1996. december 6-i 96/82/EC Tanácsi Irányelv a Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek keze-
lésér´́ol. (Megjegyzés: Az ezen Irányelvet módosító javaslat el´́okészítés alatt áll.)                                                   

7 APELL álláspont a „Tudatosság és vészhelyzetekre való felkészülésben helyi szinten” tárgyában. További in-
formáció található a szövegdobozban.                                                                                                                           

8 Az 1993-ban elfogadott, A súlyos ipari balesetek megel´́ozésére vonatkozó Konvenció (No. 174) és a csatolt
Ajánlások (No. 181), valamint az 1990-ben elfogadott, A vegyi anyagok munkahelyeken történ´́o biztonságos
használatára vonatkozó Konvenció (No. 170) és a csatolt Ajánlások (No. 177).                                                       

9 Az ipari balesetek határokon túlnyúló hatásairól és a határokon átmen´́o vízfolyások és nemzetközi állóvizek
védelmér´́ol szóló Konvenció.                                                                                                                                          

10 Ezen anyagok egy részét a IV. Melléklet sorolja fel, amelyek közül egyesek az itt tárgyalt témákkal kapcsola-
tosan további információt/útmutatást tartalmaznak                                                                                                       

11 Az Irányelv els´́o kiadása számos nyelven hozzáférhet´́o. Az els´́o és második kiadás fordításairól információk
találhatók az OECD web-oldalán: www.oecd.org/ehs/                                                                                                 



zetek (beleértve a munkaügyi és ipari szervezeteket) között. Ezenkívül más nemzetközi szervezetek, így
az UNEP és az UNECE is részt vettek a terjesztésben a vegyi vagy ipari balesetekkel kapcsolatos tevé-
kenységük részeként. Az OECD Titkársághoz visszajuttatott vélemények bizonyították, hogy az Irány-
elv igen értékesnek bizonyult a jogszabályok, szabályzatok, politikák és gyakorlatok fejlesztése és
értelmezése terén.

Az Irányelv ezen második kiadásában a következ´́ok kerültek átdolgozásra:

» Az 1992. óta felhalmozott nemzeti és nemzetközi tapasztalatok, valamint a m´́uszaki és
politikai fejl´́odés;

» Az elmúlt tíz év során a különböz´́o területeken az OECD munkamegbeszélések és kü-
lönleges felülvizsgálatok12 különböz´́o érdekl´́odés´́u és nemzetiség´́u széles kör´́u szakér-
t´́oi gárda részvételével kapott eredményeinek bedolgozása;

» A hatály kiterjesztése a szállítási interfészekre (azaz a kiköt´́ok területére és közúti/vas-
úti terminálokra) és cs´́ovezetékekre.

Az els´́o kiadáshoz képest fontos különbség az „Aranyszabályok” felvétele, amelyek az Irányelv
kiemelt részét képezik.

Ezenkívül ez a változat öt f´́o rész formájában átszerkesztésre is került, melyek a következ´́ok:

» vegyi balesetek megel´́ozése;

» felkészülés a vészhelyzetre/hatás enyhítés;

» kárelhárítás;

» balesetet követ´́o utótevékenységek;

» különleges esetek (két f´́o szakaszra osztva a „Határokon túlnyúló/nemzetközi esemé-
nyek”, ill. a „Helyhez kötött létesítmények és Szállítás” címmel.

Az egyes részeken belül a rendelkezések sorrendje megváltozott, el´́ore hozva az ipar szerepét,
amelyek a hatóságok szerepe követ, tükrözve azt a tényt, hogy a létesítmények biztonsága tekintetében
az ipar szerepe az els´́odleges.

Ez a második kiadás tartalmaz egy felülvizsgált és korszer´́usített szakaszt a „Használt fogalmak
magyarázata” címmel (korábban Fogalomgy´́ujtemény volt a címe). A Használt fogalmak magyarázata
csak az Irányelv céljára került kifejlesztésre és nem tekinthet´́o egyezményes meghatározásnak semmi-
lyen más célra. Az értelemzavarok elkerülésére fontos, hogy az olvasó a Használt fogalmak magyaráza-
tához forduljon.

Végül a kiadványt olvasóbaráttá téve a második kiadás formátuma is megváltozott.

Célkit´́uzés

Az Irányelvek a vegyi balesetek megel´́ozésére, a felkészülésre és az elhárításra célkit´́uzése, hogy
világszerte alkalmazható útmutatást adjon, segítve az érdekelteket a megfelel´́o intézkedések megtételé-
ben, hogy elkerüljék a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek bekövetkeztét és a mindazonáltal be-
következett balesetek hátrányos hatásait csökkenthessék.

A legújabb tapasztalatok, beleértve a széles kör´́u törvényes el´́oírásokat és adminisztratív kerete-
ket foganatosított országokban bekövetkezett súlyos baleseteket, azt mutatják, hogy a jogszabályok és
szabályzatok, bár szükségesek, mégsem elegend´́oek a balesetek megel´́ozésének eléréséhez vagy a meg-
felel´́o felkészüléshez. Ezért minden érintett számára fontos a kiegészít´́o kezdeményezések számbavétele
és a tanulás a mások tapasztalataiból.
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12 A munkamegbeszélések felsorolását a IV. Melléklet tartalmazza. E munkamegbeszélések jegyz´́okönyvei a
www.oecd.org/ehs/ helyen megtalálhatók.                                                                                                                     



Hatály

A kiadvány az események széles körét kívánja átfogni, amelyekkel a hatékony kémiai biztonság
eléréséhez foglalkozni kell, így kiterjed az iparra (beleértve a dolgozókat), a hatóságokra, a civil szerve-
zetekre és más érintettekre háruló tevékenységekre, hogy: a balesetek bekövetkeztének valószín´́usége
minimálisra legyen csökkenthet´́o (megel´́ozés); a balesetek következményei csökkenthet´́ok legyenek a
vészhelyzeti tervezéssel, a területhasználat tervezéssel és a veszélyek tudatosításával (felkészülés/ká-
renyhítés); balesetek esetén az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra kifejtett káros következ-
mények korlátozhatók legyenek (kárelhárítás). Kiterjed azokra a tevékenységekre is, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a balesetek és más váratlan események tapasztalataiból tanulni lehessen (utótevé-
kenységek), csökkentve a jöv´́obeli balesetek számát (megel´́ozés).

Gyakran nehéz világosan elkülöníteni, hogy melyik intézkedés és tevékenység melyik kategóriá-
ba tartozik és jelent´́os átfedés van ezek között. Ezért a teljes folyamatot gyakran „Biztonsági folytonos-
ság”-nak vagy „Vészhelyzet Kezelési Ciklus”-nak is nevezik (lásd az ábrát). Az Irányelv mindezen
szakaszokkal és az egyes szakaszokban a különböz´́o érintettek szerepével és felel´́osségével egyaránt
foglalkozik.

Biztonsági folytonosság

Megel´́ozés Felkészülés

a balesetek elkerülése, 
hatásainak csökkentése, 

tanulás a tapasztalatokból a
sebezhet´́oség csökkentésére és

az ellenálló képesség növelésére

éberség, készenlét és képzettség
a baleset bekövetkezte el´́otti
beavatkozáshoz

Kárelhárítás

a baleset következményeinek kezelése és a
közvetlen hatások enyhítése, valamint lépések
tétele a normális állapotok helyreállításához 
és visszatéréséhez

Megcímzett felek

Ez a kiadvány a személyek, csoportok vagy szervezetek széles köre számára tartalmaz útmuta-
tást, akik/amelyek érintettek vagy érdekeltek a vegyi balesetek megel´́ozésében, a felkészülésben vagy
az elhárításban, illetve akiket ez potenciálisan befolyásol (ezekre itt az „érintettek” gy´́ujt´́onevet használjuk).

Ipar

Mivel a veszélyes létesítmények biztonságáért els´́osorban azok felel´́osek, akiknek az ilyenek a tu-
lajdonában vannak és azokat üzemeltetik, ezért ezen kiadvány legnagyobb részét az ipar szerepe és fele-
l´́ossége meghatározásának szenteltük.

Az ipar fogalma alá tartoznak az illetékes vállalkozások tulajdonosai/részvényesei/m´́uködtet´́oi
(legyen szó magán vagy köztulajdonról), menedzsmentje, más alkalmazottai és a létesítményen dolgozó
(al)vállalkozók. Ebben a kiadványban a „menedzsment” fogalmába tartozik mindenki, akinek a vállal-
kozás vonatkozásában döntéshozói felel´́ossége van, beleértve a tulajdonosokat és vezet´́oket; a „munka-
vállalók” kifejezés mindazon személyekre vonatkozik, akik a veszélyes létesítményen vagy
létesítményben munkát végeznek, beleértve mind a menedzsmentet, mind a dolgozókat, valamint az
(al)vállalkozókat; az „alkalmazottak” a veszélyes létesítményen vagy létesítményben munkát végz´́o
olyan személyeket, akik nem tartoznak a menedzsmentbe.

Ezen kiadvány céljából a veszélyes létesítményeket üzemeltet´́o állami vállalatokat (pl. szennyvíz-
kezel´́o létesítmények, szállítási interfészek vagy vegyi anyag közraktárak) is „ipar”-nak kell tekinteni.
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Hatóságok

Az Irányelv a biztonsági folytonosság minden fázisában figyelembe veszi a hatóságok fontossá-
gát. Ezért tartalmazza mindazon hatóságok szerepére és felel´́osségére vonatkozó útmutatásokat minden
szinten, amelyek a vegyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhárítás részét képez´́o számos sza-
bályozásban érdekeltek (pl. környezetvédelem, közegészségügy, település egészségügy és biztonság,
polgár´́orség, iparfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok). Ez az útmutató vonatkozik a szabályozó/végrehaj-
tó hatóságokra (nemzeti, regionális és helyi szinten), a kárelhárítást végz´́o személyekre, a köz-
egészségügyi hatóságokra, a beteg ellátó szolgálatokra és más típusú kormányszervezetekre.

Közösségek/Lakosság

Az Irányelv foglalkozik a lakosság szerepével, mind általánosságban, mind speciálisabban a ve-
szélyes létesítmények közelében lev´́o helyi közösségek tagjaival és mindazokkal, akik egy baleset ese-
tén potenciálisan érintettek. A középpontban a veszélyes létesítményekre és a vészhelyzetre való
felkészülésre és kárelhárításra vonatkozó információk közzététele, az azokhoz való hozzájutás, valamint
a veszélyes létesítményekre vonatkozó döntéshozatalban a lakosság részvétele áll. Hangsúlyos el´́ofelté-
tel, hogy az információáramlás és a kommunikáció kétirányú legyen és így a közösségek/lakosság nem
csak információhoz jusson, hanem lehet´́osége legyen az ipar, a hatóságok és más érintettek informálásá-
ra és befolyásolására is. Ismeretes, hogy a lakosság tájékoztatásának módja és a döntéshozatalban való
részvételének lehet´́osége országonként és társadalmanként eltér´́o, de a hangsúlyos alapelveknek a hatá-
rokon átnyúlva közösnek kell lenniük.

Érdekeltek, akiknek az Irányelv szól

IPAR

Tulajdonosok/Részvényesek, Menedzsment,
Alkalmazottak

beleértve: a veszélyes anyagokat el´́oállító vagy más
módon kezel´́o vagy használó, bármilyen nagyságrend´́u

vállalkozásokat

LAKOSSÁG

HATÓSÁGOK beleértve a következ´́oket:

beleértve a következ´́oket: - közösségek 
  (a veszélyes létesítmények  
  közelében)

- nemzeti hatóságok

- regionális hatóságok - baleset esetén potenciálisan
  érintett lakosság- helyi hatóságok

amelyeknek foglalkoznak: - lakosság általánosságban

- a környezetvédelemmel
- a közegészségüggyel/ 
  orvosi ellátással
- a polgári védelemmel
- a vészhelyzet elhárítással
- a településbiztonsággal

EGYÉB ÉRINTETTEK  

mint pl.:  

- az iparfejlesztéssel - üzleti szervezetek  
- munkaügyi szervezetek  
- kommunikációval foglalkozó nem
 kormányszervezetek

 
 

- akadémiai/kutatóintézetek  
- nemzetközi szervezetek
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Egyéb érintettek

Vannak ebben a kiadványban olyan rendelkezések, amelyek más érintettekre, így a munkaügyi
szervezetekre, egyéb nem kormányszervezetekre, kutató/akadémiai intézetekre és nemzetközi szerveze-
tekre vonatkoznak.

Együttm´́uködés és kommunikáció

Az Irányelvben többször ismételt kulcskérdés az érintettek együttm´́uködése és az érintettek tevé-
kenységének koordinálása, beleértve az érintettek közötti együttm´́uködést a közösségen belül, ahol a ve-
szélyes létesítmények elhelyezkednek (azaz helyi szinten). Például annak biztosítása, hogy minden
érintett megkapja a saját felel´́osségének tudatosításához szükséges információt, hatékony kommunikáci-
óra van szükség a hatóságok és az ipar között, a hatóságok és a lakosság között, a menedzsment és az
alkalmazottak között, az azonos érdek´́u különböz´́o vállalkozások között (elhelyezkedésük vagy érde-
keltségük hasonlósága miatt), és az ipar és a lakosság között. A kooperáció nemcsak er´́osíti az egyes ér-
dekeltek képességeit, hanem hozzásegít a bizalom kialakításához és fenntartásához és az ütközések,
átfedések, konfliktusok és hiányosságok elkerüléséhez.

Érintett létesítmények

Az Irányelvet a veszélyes létesítmények minden típusára — függetlenül azok méretét´́ol, elhelyez-
kedését´́ol vagy attól, hogy azok magánvállalkozások vagy közösségi intézmények tulajdonában vannak
vagy ilyenek m´́uködtetik — alkalmazni kell, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset olyan
kockázatát rejtik magukban, ami kihatással van az egészségre, a környezetre vagy az anyagi javakra.
Így az Irányelvet minden olyan helyhez kötött létesítményre/berendezésre alkalmazni kell, amelyben
veszélyes anyagokat13 állítanak el´́o, dolgoznak fel, használnak, kezelnek, tárolnak, szállítanak vagy
megsemmisítenek és a veszélyes anyagokkal kapcsolatosan fennáll a t´́uz, a mérgez´́o anyag kibocsátás, a
robbanás, a kiszabadulás vagy más típusú baleset potenciális veszélye. Ide tartoznak például:

» a vegyipari kisüzemek és kiszerel´́ok;

» azok a cégek, amelyek más termékek gyártásához vagy feldolgozásához veszélyes
anyagokat használnak;

» a tároló berendezések, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak; és

» a szállítási interfészek14 (ahol veszélyes anyagokat raknak ki vagy be, vagy ezeket
egyik szállítóeszközb´́ol egy másikba rakják át, azaz vasúti, közúti és vízi átrakó létesít-
mények), valamint a cs´́ovezetékek.

Így annak meghatározására, hogy ez az útmutató használható-e, annak a lehet´́oségnek a fennállá-
sa szolgál, hogy el´́ofordulhat-e a veszélyes árukkal kapcsolatosan olyan baleset, ami kihatással van az
egészségre, a környezetre vagy az anyagi javakra, nem pedig az, hogy milyen méret´́u a berendezés vagy
hol helyezkedik el. Ebben a tekintetben a kis és közepes méret´́u vállalkozásoknak (KKV-k)15 és olyan
az vállalkozásoknak, amelyek nem tartoznak a vegyiparba, ugyancsak tisztában kell lenniük felel´́os-
ségükkel a kémiai biztonság fenntartásában; mindazonáltal tudatában kell lenni annak, hogy az ilyen
vállalkozásoknál valószín´́uleg nem áll(nak) rendelkezésre ezen a téren a különleges személyzet, az in-
formáció és a források.
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13 A veszélyes anyagok meghatározása az I. Mellékletben („A használt fogalmak magyarázata”) található. A ve-
szélyes anyagok fogalma átfedést mutat a más nemzetközi szövegekben használt hasonló fogalmakkal, mint
pl. veszélyes áru, veszélyes rakomány vagy veszélyes vegyszer.                                                                               

14 A szállítási interfészek közé tartoznak például a kiköt´́oi területek és a közúti/vasúti átrakó terminálok.               
15 Lásd a KKV-kre vonatkozó szövegdobozt az 1. fejezet végén.                                                                                   



Ez az útmutató általában nem célozza meg a veszélyes anyagok szállítását 16, azonban kiterjed a
szállítás bizonyos vonatkozásaira, ahol helyhez kötött létesítményeket használnak, beleértve:

» a szállítást a veszélyes létesítmények területén belül (azaz a veszélyes anyagok szállí-
tása a helyszínen és a létesítménybe, ill. a létesítményb´́ol; és

» a szállítási interfészeket, beleértve például a közúti/vasúti átrakó terminálokat és a ki-
köt´́ok területét; és

» a cs´́ovezetékeket.

Bár a veszélyes anyagok közúti, vasúti vagy vízi szállítása során bekövetkez´́o balesetek nem spe-
ciális tárgykörei ennek kiadványnak, az Irányelv számos rendelkezése ezekre a helyzetekre is érvényes,
különösen ami a szállítási balesetekre való felkészülést és a kárelhárítást illeti.

Tárgyalt helyzetek

Az Irányelv célkit´́uzése a vegyi balesetek megel´́ozésével, azokra való felkészüléssel és a kárelhá-
rítással kapcsolatos események, beleértve a jelentést és a követ´́o tevékenységeket, széles körét fogja át
(nem vonatkozik azonban a balesetet követ´́o hosszú távú tisztítási és helyreállítási tevékenységekkel).
Ezek kiadvány céljából a vegyi balesetet úgy definiáljuk, mint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bár-
mely nem tervezett eseményt, ami egészségi ártalmat, környezeti károkat és az anyagi javak károsodá-
sát okozza vagy hajlamos okozni, mint pl. a veszélyes anyagok megtartásának megsz´́unése, t´́uz és
robbanás. Ezek az események általában nem szándékos m´́uszaki meghibásodások és/vagy emberi hibák
(vagy a kett´́o kombinációja) eredményei. Ez a dokumentum alkalmazható olyan vegyi balesetekre is,
amelyek természeti katasztrófák vagy szándékos tevékenységek, pl. szabotázs, terrorizmus, rongálás
vagy lopás miatt bekövetkez´́o hirtelen szabadba jutás miatt következtek be.17

A radioaktív anyagok kiszabadulásával kapcsolatos balesetekkel ebben a kiadványba nem foglal-
kozunk, mivel ezt a területet más nemzetközi útmutató anyagok már lefedték. Ez az Irányelv nem fog-
lalkozik a biológiai anyagok szabadba jutásával sem. Azonban az Irányelv vonatkozik a nukleáris
létesítményekben el´́oállított vegyi anyagokkal és a biológiai eljárásokkal el´́oállított vegyi anyagokkal
kapcsolatos balesetekkel. Ezenkívül az ebben a kiadványban leírt számos alapelv alkalmazható a nukle-
áris és biológiai létesítményekben.18

Az Irányelv ugyancsak nem foglalkozik a hosszú távú eseményekkel, mint a veszélyes anyagok
krónikus légszennyezése. Azonban az itt tárgyalt helyzetek szorosan összefüggenek a környezetvéde-
lem, a település- és közegészségügy és a várható fejl´́odés más aspektusaival. Ezért el´́onyös a vállalkozá-
sok számára, ha a biztonság, az egészség és a környezet különböz´́o aspektusaira vonatkozó
programjaikat és politikáikat integrálják és koordinálják.

Világszint´́u alkalmazás

Az Irányelvet úgy állítottuk össze, hogy nem csak az OECD tagországokban, de világszerte alkal-
mazhatók és hasznosak legyenek. Ezért az amiért arra törekedtünk, hogy összhangban legyenek más
nemzetközi útmutató anyagokkal és kiegészítsék azokat, amiért is a fejlesztési és felülvizsgálati folya-
matban sok állami és magán szervezettel konzultáltunk. Hasonlóan az els´́o kiadáshoz, várható, hogy az
Irányelv az OECD-n és tagországain, az érdekelt nem kormányszervezeteken és különböz´́o ENSZ és
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16 A szállítással kapcsolatos szövegekben gyakran használják a „veszélyes áru” vagy „veszélyes rakomány” kife-
jezéseket a szállított anyag leírására. Ebben a dokumentumban a „veszélyes anyagok” kifejezést használjuk,
de ez általában ugyanazt jelenti, mint a nemzetközi egyezményekben (pl. az ENSZ Veszélyes Áru Szállítási
Szakért´́oi Bizottsága, az IMO vagy az UNECE által kifejlesztett) használt veszélyes áru vagy veszélyes rako-
mány kifejezés, kivéve a radioaktív anyagokat.                                                                                                            

17 Ez a dokumentum nem foglalkozik a szándékos cselekedetekkel, bár az útmutatások többsége ilyen helyzetben
is használható. Ezekre a helyzetekre a jöv´́oben szándékozunk kitérni.                                                                       

18 Az Irányelv bizonyos vonatkozásai nem alkalmazhatók a katonai létesítményekre olyan mértékben, ami a
nemzetbiztonságot veszélyeztetné.                                                                                                                                 



nemzetközi szervezeteken keresztül az egész világon terjesztésre kerülnek. Minden érdekelt félnek
megköszönjük, ha részt vesz a terjesztésben saját országában/szervezetén belül és a szöveget saját kü-
lönleges igényeinek és körülményeinek megfelel´́oen adaptálja.
 

Útmutató a Biztonság Megvalósítási Mutatóhoz

Útmutató a Biztonság Megvalósítási Mutatóhoz (2002) címmel egy társ dokumentum
jelent meg az Irányelv második kiadásával körülbelül egyid´́oben. Az Útmutató a Biztonság
Megvalósítási Mutatóhoz célja, hogy segítséget nyújtson a szóban forgó érintetteknek a vegyi
balesetek megel´́ozésével, a felkészüléssel és a kárelhárítással kapcsolatos saját teljesít´́oképes-
ségük értékelésére alkalmas program kidolgozásában. Ez segít az érdekelt ipari vállalkozások,
hatóságok és közösségi szervezetek azon képességének javításában, hogy lemérhessék, vajon a
balesetek valószín´́uségének csökkentését, és a felkészülés és kárelhárítási képesség javítását
célzó számos intézkedés valóban biztonságosabb közösségeket és az emberi egészség és
környezet kisebb veszélyeztetését eredményezi.

Az Útmutató a Biztonság Megvalósítási Mutatóhoz nem tartalmaz pontos metodológiát,
inkább — a szakért´́ok ezen a téren összegy´́ujtött tapasztalatai alapján — azt sugallja, hogyan
kell a Biztonság Teljesítési Mutató programokat kifejleszteni, felsorolva azokat az elemeket,
amelyek az ilyen programokban használhatók.

Az Útmutató annyira rugalmasan került összeállításra, hogy a szóban forgó érintettek
számára világszerte önkéntes alapon eszközként szolgálhat. Célja az egyéb kapcsolatos
tevékenységek, beleértve az ipari indíttatásúak, kiegészítése.
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„ARANYSZABÁLYOK”

„ARANYSZABÁLYOK”

Az „Aranyszabályok” egy új kiegészítés az Irányelv második kiadásához. Célkit´́uzése, hogy né-
hány oldalon rávilágítson a f ´́o érintettek alapvet´́o szerepére és felel´́osségére a vegyi balesetek megel´́ozé-
se, a felkészülés és az elhárítás terén. Figyelembe kell venni, hogy ezek a pontok a legjobb gyakorlatot,
azaz az id ´́ovel elérend´́o célokat jelentik. Ezek nem egyszeri tevékenységek, inkább folyamatos éberséget
igényelnek. Ez a szakasz minden egyes Aranyszabályra rövid magyarázatot tartalmaz.

Az Aranyszabályok nem terjednek ki az Irányelv teljes áttekintésére; ezek nem tartalmazzák az
ebben a kiadványban tárgyalt kérdések teljes körét. Az ezeket a Szabályokat alkotó pontok teljes megér-
téséhez fontos az Irányelv teljes szövegének megismerése.

AZ ÖSSZES ÉRINTETT SZEREPE

» A vegyi kockázatcsökkentés és a balesetmegel´́ozés, valamint a hatékony vészhelyzeti felkészülés és
elhárítás megvalósítása, els´́obbséget biztosítva az egészség, a környezet és az anyagi javak védel-
mének.
Miközben a balesetveszély azokban a közösségekben áll fenn, ahol a veszélyes létesítmény elhe-
lyezkedik és helyi szinten az érintettek19 er´́ofeszítését igényli, felel´́osség terheli az érintetteket regi-
onális, nemzeti és nemzetközi szinten is.

» Kommunikáció és együttm´́uködés más érintettekkel a baleset megel´́ozés, a felkészülés és az el-
hárítás minden vonatkozásában.
A kommunikációnak és együttm´́uködésnek a nyíltság politikáján és a balesetek valószín´́uségének és
a bekövetkezett balesetek hátrányos hatásainak csökkentésére irányuló megosztott célkit´́uzéseken
kell alapulnia. Az egyik fontos aspektus az, hogy a potenciálisan érintett lakosságnak a megel´́ozési
és felkészülési célkit´́uzések támogatásához információra van szüksége, ill. lehet´́oséget kell biztosí-
tani a lakosság számára a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos döntéshozatalban való részvételre.

AZ IPAR SZEREPE (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat)

Menedzsment

» A veszélyes anyagokat tartalmazó létesítményekkel járó eredend´́o veszélyek és kockázatok is-
merete.
Minden vállalkozásnak, amely veszélyes anyagokat állít el´́o, használ vagy más módon kezel, más
érintettekkel együttm´́uködve azonosítania kell a veszélyeket és el kell végeznie kockázatelemzést,
meghatározva, hogy baleset esetén az alkalmazottak, a lakosság, a környezet és a javak milyen koc-
kázatnak vannak kitéve. A kockázatelemzést a tervezés és építés legkorábbi fázisaitól kezdve az
üzemelésen és karbantartáson keresztül kell elkészíteni és meg kell határozni az emberi vagy tech-
nológiai hibák lehet´́oségeit, valamint a természeti katasztrófákból vagy szándékos cselekményekb´́ol
(pl. szabotázs, terrorizmus, rongálás vagy lopás) ered´́o szabadba jutást. Az ilyen értékeléseket id´́o-
szakonként és valahányszor a létesítmény jelent´́os módosítására kerül sor, meg kell ismételni.

» A „biztonsági kultúra” el´́osegítése, amit a vállalkozáson belül megismertek és elfogadtak.
A biztonsági kultúra, ami a vállalat biztonságpolitikájában tükröz´́odik abból áll, hogy egyrészt a
hozzáállás alapján a biztonság els´́obbséget élvez (azaz a balesetek megel´́ozhet´́oek), másrészt ide
tartozik a megfelel´́o infrastruktúra (azaz a politikák és eljárások). Ahhoz, hogy egy biztonsági kul-
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19 Érintett bármely személy, csoport vagy szervezet, aki/amely a vegyi balesetek megel´́ozésében, a felkészülés-
ben vagy az elhárításban résztvev´́o, érdekelt, vagy akit/amelyet ezek potenciálisan érintenek. Az érintettek kö-
zé tartoznak a veszélyes létesítmények tulajdonosai és menedzsmentje, a létesítményben dolgozó más
alkalmazottak és azok képvisel´́oi, a hatóságok minden szinten és a lakosság/helyi közösségek.                             



túra hatékony legyen, a vállalkozáson belül a biztonság iránt látható fels´́o szint´́u elkötelezettség és
minden alkalmazott 20 és képvisel´́oik részvétele és támogatása szükséges.

» Biztonságirányítási rendszerek létesítése és ezek megvalósításának figyelése/felügyelete.
A veszélyes létesítmények biztonságirányítási rendszerei tartalmazzák a megfelel´́o technológiák és
eljárások használatát, valamint egy hatékony szervezeti felépítés (azaz üzemelési eljárások és gya-
korlatok, hatékony oktatási és képzési programok, jól képzett személyzet megfelel´́o szintje, és a
szükséges források biztosítása) kialakítását. Ez mind hozzájárul a veszélyek és kockázatok csökken-
téséhez. A biztonságirányítási rendszer megfelel´́oségének eléréséhez kritikus tényez´́o a rendszer
(beleértve a politikákat, eljárásokat és gyakorlatokat) figyeléséhez szükséges alkalmas és hatékony
megfigyel´́o szisztéma.

» Az „Eredend´́oen biztonságosabb technológia” használata a veszélyes létesítmények tervezése
és üzemelése során.
Ez segít a balesetek valószín´́uségének csökkentésében és a bekövetkezett balesetek következménye-
inek minimalizálásában. Például a létesítményeknél számításba kell venni a következ´́oket (olyan
mértékig, amennyiben az észszer´́u és csökkenti a kockázatokat): a felhasznált veszélyes anyag
mennyiségének csökkentése; a veszélyes anyag helyettesítése kevésbé veszélyessel; az üzemi nyo-
más és/vagy h´́omérséklet csökkentése; a készletellen´́orzés javítása; és egyszer´́ubb eljárások haszná-
lata. Ez visszacsatolási rendszerek használatával valósítható meg.

» Különös odafigyelés a változások kezelésében.
Bármilyen jelent´́os változás, beleértve a változásokat a technológiai folyamatokban, a személyzet-
ben és az eljárásokban, valamint a karbantartásban és a javításban, a beindulási és leállítási m´́uvele-
tekben, növeli a balesetveszélyt. Ezért különösen fontos ennek tudatában lenni és a megfelel´́o bizton-
sági intézkedéseket megtenni, ha jelent´́os változásokat terveznek és miel´́ott ezeket megvalósítanák.

» Felkészülés a lehetséges balesetre.
Fontos annak felismerése, hogy lehetetlen a baleset kockázatának teljes kiküszöbölése, ezért kriti-
kus a megfelel´́o felkészülés tervezés megléte, hogy a baleset bekövetkeztének valószín´́usége és az
egészségre, a környezetre és az anyagi javakra gyakorolt hátrányos hatásai minimalizálhatók legye-
nek. Ez tartalmazza mind a helyszíni felkészülés tervezését és a helyszínen túlnyúló tervezéshez va-
ló hozzájárulást (beleértve a potenciálisan érintett lakosság információval való ellátását).

» Mások hozzájárulása az ipar saját szerepének és felel´́osségének betöltéséhez.
Ebben a vonatkozásban a menedzsmentnek együtt kell m´́uködnie minden alkalmazottal és azok
képvisel´́oivel, a hatóságokkal, a helyi közösségekkel és a lakosság más tagjaival. Ezen kívül a me-
nedzsmentnek törekedni kell más vállalkozások (beleértve a szállítókat és a vev´́oket) segítésére a
megfelel´́o biztonsági standardok betartásában. Például a veszélyes anyagok el´́oállítóinak hatékony
Termékgondozási programot kell megvalósítaniuk.

» A folyamatos javítás keresése. 
Bár lehetetlen a balesetek minden kockázatát a veszélyes létesítményekben kiküszöbölni, a cél az,
hogy javításokat találjunk a technológiában, az irányítási rendszerben és a személyzet képzésében,
hogy el´́orelépés következzen be a balesetmentesség végs´́o célkit´́uzésének megközelítésében. Ebben
a tekintetben törekedni kell a saját vállalkozásoknál és más vállalkozásoknál bekövetkezett balese-
tekkel és kvázibalesetekkel kapcsolatos múltbeli tapasztalatokból való tanulásra.

Dolgozók

» A vállalkozás biztonsági kultúrája, biztonsági eljárásai és oktatása szerinti munkavégzés. 
Saját kötelezettségeinek teljesítése során az alkalmazottaknak — összhangban az munkaadó által
nyújtott oktatással és útmutatásokkal — be kell tartani a balesetmegel´́ozéssel, a felkészüléssel és az
elhárítással kapcsolatos minden eljárást és gyakorlatot. Minden alkalmazottnak (beleértve az alvál-
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munkát végez. Ide kell sorolni mind a menedzsmentet és az alkalmazottakat, mind az (al)vállalkozókat.             



lalkozókat) jelentenie kell elöljárójának bármilyen helyzetet, amelyr´́ol úgy gondolja, hogy jelent´́os
veszélyt jelenthet.

» Törekedés az informáltságra és a menedzsment információval való ellátása és annak vissza-
csatolása. 
Minden dolgozó, beleértve az alvállalkozókat, számára fontos, hogy megértse a vállalkozáson belüli
veszélyeket, ahol dolgozik, és megértse, hogyan kerülheti el veszély okozását vagy a kockázat
szintjének növelését. A dolgozóknak a lehet´́oség határán belül tájékoztatnia kell a menedzsmentet
(visszacsatolás) a biztonsággal kapcsolatos problémákról. Ebben a vonatkozásban az alkalmazottak
és képvisel´́oik együtt kell m´́uködjenek a vezet´́oséggel a biztonságirányítási rendszerek fejlesztésé-
ben és megvalósításában, beleértve az dolgozók megfelel´́o oktatásának és képzésének/ismételt kép-
zésének biztosítására szolgáló eljárásokat. A munkavállalóknak és képvisel´́oiknek lehet´́oséget kell
biztosítani, hogy a vegyi balesetek megel´́ozésével, a felkészüléssel és az elhárítással kapcsolatos in-
tézkedésekkel kapcsolatosan részt vegyenek a munkaadók vagy az illetékes hatóságok által végzett
megfigyelésben és vizsgálatokban.

» Aktivitás a helyi közösség informáltságának és oktatásának el´́osegítésében. 
A veszélyes létesítményekben a jól informált és motivált alkalmazottak a helyi közösségen belül a
biztonság fontos nagykövetei lehetnek.

A HATÓSÁGOK SZEREPE

» Törekvés a politikák, szabályzatok és gyakorlatok fejlesztésére, betartatására és folyamatos
javítására.
A hatóságok21 számára fontos a politikák, szabályzatok és gyakorlatok kialakítása és mechanizmu-
sok létezése ezek betartatására. A hatóságoknak ezeket a politikákat, szabályzatokat és gyakorlato-
kat rendszeresen felül kell vizsgálniuk és szükség esetén korszer´́usíteniük kell. Ebben a tekintetben
a hatóságoknak informáltnak kell lenniük a vonatkozó fejlesztésekr´́ol és azokat figyelembe kell
venniük. Ide sorolhatók a technológia, az üzleti gyakorlat és a kockázat szintjének változásai a saját
területükön, valamint a tapasztalat a meglev´́o törvények és baleseti esettanulmányok értelmezésé-
ben. A hatóságoknak a felügyeleti és korszer´́usítési folyamatokba más érintetteket is be kell vonniuk.

» Vezet´́o szerep betöltése minden érintett saját szerepe és feladata ellátásának motiválásában. 
Saját felel´́osségének és befolyásának területén belül minden illetékes hatóságnak törekednie kell a
más érintettek motiválására, hogy felismerjék a balesetmegel´́ozés, felkészülés és elhárítás fontossá-
gát és megtegyék a megfelel´́o lépéseket a baleseti kockázat minimálisra csökkentéséhez és a bekö-
vetkezett balesetek hatásainak csökkentéséhez. Ebben a tekintetben a hatóságoknak megfelel´́o sza-
bályozó környezetet kell kialakítaniuk és betartatniuk, el´́o kell segíteni az önkéntes
kezdeményezéseket és mechanizmusokat kell létrehozniuk a képzés és az információcsere el´́osegí-
tésére.

» Az ipar megfigyelése segítséget nyújtva a kockázatok helyes kezeléséhez. 
A hatóságoknak mechanizmusokat kell kialakítaniuk a veszélyes létesítmények megfigyeléséhez,
hogy segítséget nyújthassanak minden vonatkozó törvény és szabályzat követésének biztosításához
és hogy a biztonságirányítási rendszer létezzen és helyesen m´́uködjön, figyelembe véve a létesít-
ményben a veszély természetét (beleértve a szándékos kibocsátások lehet´́oségét). A hatóságok ki-
használhatják ezeket a lehet´́oségeket a tapasztalatok megosztására a létesítmény illetékes alkalma-
zottaival (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat).

» Segítségnyújtás annak biztosítására, hogy az érintettek között hatékony kommunikáció ás
együttm´́uködés valósuljon meg. 
Az információ a biztonsági programok kritikus eleme. A hatóságoknak fontos szerepe van annak
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21 E kiadvány céljából a hatóságok közé tartoznak a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, amelyek a vegyi bal-
esetmegel´́ozés, felkészülés és elhárítás bármely vonatkozásáért felel´́osek. Ide tartozhatnak többek között a
környezetvédelemmel a közegészségüggyel, a településbiztonsággal, az iparral és a vészhelyzeti beavat-
kozókkal/polgári védelemmel foglalkozók.                                                                                                                   



biztosításában, hogy minden illetékes érdekelt számára rendelkezésre álljon a megfelel´́o információ
és azokhoz az eljusson. Ez különleges szerepet játszik a lakosság oktatásának megkönnyítésében a
közösséget érint´́o vegyi kockázatot illet´́oen, úgy hogy a közösség tagjai meggy´́oz´́odhetnek a bizton-
sági intézkedések meglétér´́ol és megérthetik, mi a teend´́o baleset esetén, és hatékonyan részt vehet-
nek a megfelel´́o döntési folyamatokban. A hatóságok olyan helyzetben vannak, hogy el´́osegíthetik a
tapasztalatok megosztását (a határokon belül és azokon túl).

» Az intézmények közötti koordináció segítése. 
A vegyi balesetmegel´́ozés, felkészülés és elhárítás természetét illet´́oen interdiszciplináris tevékeny-
ség, amelyben a különböz´́o területek hatóságai különböz´́o szinteken érintettek. A hatékony megel´́o-
zés, felkészülés és elhárítás, valamint a források hatékony használata elérésnek el´́osegítésére fontos,
hogy minden illetékes hatóság koordinálja tevékenységét.

» A kockázatok ismerete saját felel´́osségi területünkön belül és ennek megfelel´́o tervezés. 
A hatóságok a felel´́osek a nagyobb térségek vészhelyzeti tervezéséért, figyelembe véve a vonatkozó
helyi terveket. Ezt a többi érintettel koordinálva kell végezni. Ezenkívül a hatóságoknak biztosí-
taniuk kell, hogy az elhárításhoz szükséges források (azaz szakértelem, információ, berendezések,
gyógyászati eszközök, pénzeszközök) rendelkezésre álljanak.

» A baleset hatásainak csökkentése a megfelel´́o elhárítási intézkedések révén. 
A hatóságok (gyakran helyi szinten) els´́odleges felel´́osséggel bírnak a helyszínen túlnyúló követ-
kezményekkel járó balesetek elhárításának biztosításában, a halálesetek és sérülések számának
csökkentésében és a környezet és az anyagi javak védelmében.

» Megfelel´́o és koherens terület használat tervezési politikák és megoldások kialakítása. 
A területhasználat tervezés (azaz az általános besorolás kialakítása és megvalósítása, valamint a ve-
szélyes létesítmények és más fejlesztések helyének meghatározása) segít annak biztosításában,
hogy a létesítmény a megfelel´́o helyen kerüljön kialakításra, tekintettel baleset esetén az egész-
ségvédelemre, a környezetvédelemre és az anyagi javak védelmére. A területhasználat tervezési po-
litikák és el´́okészítések megakadályozhatják az új fejlesztések nem megfelel´́o elhelyezését más ve-
szélyes létesítmények közelében (azaz elkerülhet´́o új lakónegyedek, kereskedelmi vagy közösségi
beruházások létesítése a veszélyes létesítményekt´́ol bizonyos távolságon belül). A területhasználat
tervezési politikák és megoldások ellen´́orizhetik a meglev´́o létesítményeknél a nem megfelel´́o vál-
toztatásokat (pl. új berendezések vagy eljárások használatát a létesítményen belül) és el´́oírhatják a
meglev´́o létesítményekben és építményekben az érvényes biztonsági el´́oírások kielégítéséhez szük-
séges változtatásokat.

MÁS ÉRINTETTEK SZEREPE (azaz közösségek/lakosság)

» Legyünk tisztában a veszélyekkel a saját közösségünkben és ismerjük meg mi a teend´́o baleset
esetén. 
A veszélyes létesítmények közelében él´́o közösségek tagjainak és mindazoknak, akik baleset esetén
érintettek lehetnek, meg kell gy´́oz´́odniük arról, hogy megértették-e a kockázatot, amellyel szembe
kell nézniük és baleset esetén mit kell tenniük az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra le-
hetséges hátrányos hatások mértékének csökkentésére (azaz ismerniük kell a figyelmeztet´́o jelzése-
ket és a teend´́o megfelel´́o lépéseket). Az érintettek számára ez kierjed a kapott információk megis-
merésére, annak meg´́orzésére, az információk megosztására másokkal saját háztartásukban, illetve
kiegészít´́o információk keresésére.

» Részvétel a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos döntéshozatalban. 
A törvények számos közösségben lehet´́oséget biztosítanak a lakosságnak a veszélyes létesítmények-
kel kapcsolatos döntésekben való részvételre, például a javasolt szabályzatok vagy besorolási dön-
tések véleményezésére vagy különleges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési és elhelyezési
eljárásokhoz a kiindulási pont megállapítására. A lakosságnak ki kell használniuk ezeket a lehet´́osé-
geket a közösség perspektívájának biztosítására. Mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy
amennyiben lehetséges, létezzenek ilyen lehet´́oségek és hogy a lakossághoz eljussanak a hatékony
részvételhez szükséges információk.
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» Együttm´́uködés a helyi hatóságokkal és az iparral a vészhelyzeti tervezésben és elhárításban.
A közösség képvisel´́oinek ki kell használniuk a lehet´́oségek el´́onyeit, hogy kiindulási alapot nyújt-
hatnak a vészhelyzeti tervezési folyamatokhoz mind a helyszíni, mind a helyszínen túlnyúló tervek
tekintetében. Ezenkívül a lakosságnak együtt kell m´́uködnie a vészhelyzeti tervek mindenfajta pró-
bájában vagy végrehajtásában, követve az utasításokat, illetve visszajelzést biztosítva.
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A. Rész

A VEGYI BALESETEK MEGEL ´́OZÉSE

A. Rész — A vegyi balesetek megel´́ozése

Ez a rész messze a leghosszabb az Irányelvek közül, tükrözve a vegyi balesetek
megel´́ozésének fontosságát. Az 1. fejezet (Általános elvek) a számos érintett fél szerepének és
felel ´́osségének áttekintését tartalmazza, felismerve, hogy a megel´́ozés számos különböz´́o
résztvev´́o feladata. Kihangsúlyozza az érintettek közötti együttm´́uködés fontosságát is, és
figyelembe veszi azt a tényt, hogy a kockázatokat helyi szinten kell kezelni. Ezek a témakörök a
2—4. fejezetben vannak részletesen kidolgozva, melyek konkrétabb információkat tartalmaznak
rendre az ipar, a hatóságok illetve a közösség és más érintettek szerepér´́ol és feladatáról.
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1. fejezet

ÁLTALÁNOS ELVEK
1. fejezet — Általános elvek

                                                                                                                                                                                                        1.1                                                                                                                                                                   A biztonsággal kapcsolatos programok els´́odleges célja a veszélyes létesítményeknél az
egészséget, a környezetet vagy az anyagi javakat érint´́o károkkal járó balesetek megel´́ozése
(mindemellett elismerve, hogy mégis bekövetkezhetnek veszélyes anyagokkal kapcsolatos bal-
esetek).

                                                                                                                                                                                                        1.2                                                                                                                                                                   A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́ozése minden érintett fél feladata, bele-
értve az ipart (például a veszélyes létesítmények tulajdonosait és irányítóit, más alkalmazot-
takat és (al)vállalkozókat ilyen létesítményeken vagy létesítményekben, és az alkalmazottak
képvisel´́oit,1 a nemzeti, regionális és helyi szint´́u hatóságokat és a közösségeket.

» A balesetmegel´́ozés hatékonysága érdekében minden illetékes fél között, minden szinten
közös er´́ofeszítésekre van szükség. Olyan közösségekben, ahol veszélyes létesítmények
vannak, fontos, hogy az ipar, a helyi hatóságok és a közösség együttm´́uködjön a balese-
tek kockázatának csökkentése érdekében.

» Ezt az együttm´́uködést a nyíltság elvére kell alapozni, amely egyebek mellett segít nö-
velni a közösség bizalmát abban, hogy megfelel´́o intézkedések történtek a kockázat kor-
látozása érdekében, és ezek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek környezetére
is kiterjed´́o hatással járnak.

                                                                                                                                                                                                        1.3                                                                                                                                                                   Minden veszélyes létesítménynek ugyanazon átfogó biztonsági célkit´́uzéseknek (azaz
ugyanannak a biztonsági elvárásnak) kell megfelelnie, függetlenül méreteit´́ol, helyét´́ol vagy
más tényez´́okt´́ol. Az ipar biztonságos üzemeltetésre vonatkozó kötelessége minden méret´́u
vállalkozásra vonatkozik, amely veszélyes anyagokat gyárt, használ, kezel, szállít, tárol,
vagy semmisít meg, beleértve azokat a vállalkozásokat, amelyek nem termelnek vegyi anya-
gokat, vagy egyébként nem tekinthet´́ok a vegyipar részének.

                                                                                                                                                                                                        1.4                                                                                                                                                                   A biztonság egy vállalkozás üzleti tevékenységének integrált része kell hogy legyen, és min-
den veszélyes létesítménynek törekednie kell a nulla esemény, mint végs´́o cél elérésére.2 Az
er´́oforrásokat e cél irányában kell összpontosítani.

» A nulla esemény, mint végs´́o célkit´́uzés, ösztönzést nyújt a lehet´́o legjobb teljesítmény
elérésére és biztosítja a nagyobb biztonságra irányuló folyamatos er´́ofeszítéseket.

» E cél felé haladás el´́osegíthet´́o a biztonsággal kapcsolatos célkit´́uzések meghatározásá-
val, kommunikálásával és közzétételével, valamint a célkit´́uzések irányában való hala-
dás mérésével.

                                                                                                                                                                                                        1.5                                                                                                                                                                   A veszélyes létesítmény menedzsmentjére hárul az els´́odleges felel´́osség, hogy az üzemelte-
tetés biztonságos legyen, illetve erre módozatokat dolgozzanak ki.

                                                                                                                                                                                                        1.6                                                                                                                                                                   Az iparnak rendszeresen ellen´́oriznie kell és/vagy felül kell vizsgálnia a veszélyes létesítmé-
nyekben a biztonság teljesítését, hogy

• megállapítsák az eredményeket az általános célkit´́uzések tekintetében;
• megállapítsák, milyen min´́oségben kerültek alkalmazásra egyes biztonsággal kap-

csolatos politikák és döntések;
• az er´́oforrásokat a legszükségesebb helyre koncentrálják;
• információt szolgáltassanak, alátámasztandó a célkit´́uzések pontosítását vagy mó-

dosítását és el´́osegítsék a további el´́orelépést;
• bemutassák a menedzsment elkötelezettségét a biztonság mellett és motivációt

nyújtsanak az el´́orelépésekhez;
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• alapot nyújtsanak a jó és a nem megfelel´́o teljesítés felismerésére
• információval szolgáljanak a biztonsági eredményekr´́ol a hatóságoknak, a közös-

ségnek, más érdekelteknek és nem kormányszervezeteknek (NGO); és
• kiindulási anyagot szolgáltassanak az oktatási és képzési tevékenységeknek.

                                                                                                                                                                                                        1.7                                                                                                                                                                   Ha a tevékenységgel harmadik felet bíznak meg, a menedzsmentnek meg kell gy´́oz´́odnie ar-
ról, hogy a vonatkozó szerz´́odések tartalmaznak a biztonsággal kapcsolatos szerepekkel és
feladatokkal kapcsolatos feltételeket, és megfelel´́o er´́oforrásokat kell biztosítania a harma-
dik fél számára, hogy ezeket a szerepeket betölthesse és a feladatokat elvégezhesse.

» Megfelel´́o eljárásoknak kell érvényben lenniük, amelyek megalapozzák a harmadik
szerz´́od´́o felek alkalmasságát szerepük biztonságos betöltésére.

» Bármilyen esetben a menedzsment meg´́orzi felel´́osségét az üzem biztonságát illet´́oen.

                                                                                                                                                                                                        1.8                                                                                                                                                                   A menedzsmentnek együtt kell m´́uködnie a hatóságokkal, segítve a hatóságokat saját felada-
taik ellátásában.

                                                                                                                                                                                                        1.9                                                                                                                                                                   A menedzsmentnek támogatnia kell, és el´́o kell segítenie, hogy minden alkalmazott (beleért-
ve az alvállalkozókat) jelentsen bármilyen vegyi balesetet vagy kvázibalesetet, hogy a ta-
pasztalatokból tanulni lehessen. Ez kritikus a biztonság terén történ´́o állandó el´́orelépés
biztosításához.

                                                                                                                                                                                                        1.10                                                                                                                                                                 A veszélyes anyagok gyártóinak felel´́ossége az ilyen anyagok biztonságos kezelésének el-
´́osegítése teljes életciklusuk során, és segítségnyújtás az utánuk következ´́o felhasználók szá-
mára, a Termékgondozás elvének megfelel´́oen.

                                                                                                                                                                                                        1.11                                                                                                                                                                 Minden alkalmazottnak3 részesülnie kell a felel´́osségb´́ol, és szerepet kell játszania a balese-
tek megel´́ozésében, munkája során aktív figyelmet szentelve a biztonságnak, mások ilyen
irányú képességét támogatva, és hozzájárulva a biztonsági politikák és eljárások fejlesztésé-
hez és megvalósításához.

                                                                                                                                                                                                        1.12                                                                                                                                                                 A hatóságoknak általános biztonsági célkit´́uzéseket kell közzétenniük, világos és következe-
tes keretet kell létrehozniuk, és megfelel´́o ellen´́orzési és végrehajtási intézkedések segítsé-
gével biztosítaniuk kell, hogy minden vonatkozó követelmény teljesüljön.

» Aktív módon részt kell vállalniuk az új balesetmegel´́ozési megközelítések fejlesztésé-
nek ösztönzésében, kiegészítve hagyományosabb, reaktív, konkrét közösségi ügyekre
reagáló szerepüket.

» Vezet´́o szerepet kell vállalniuk a társadalom minden részének motiválásában a baleset-
megel´́ozés szükségességének felismerését illet´́oen, a szükséges eszközök meghatározá-
sában, és egy olyan nemzeti kultúra kialakításában, amely támogatja a baleset-
megel´́ozést.

» Biztosítaniuk kell, hogy a közösség információhoz jusson a veszélyes létesítményeket
illet´́oen, és segíteniük kell a közösségnek megérteni ezeket az információkat, kialakítva
a társadalom bizalmát a szabályozási rendszerek iránt.

                                                                                                                                                                                                        1.13                                                                                                                                                                 A hatóságoknak együtt kell m´́uködniük az iparral (a menedzsmenttel és más alkalmazottak-
kal), és ösztönözniük kell az ipart feladatainak ellátására, azaz a veszélyes létesítmények
biztonságos m´́uködtetésére, valamint a társadalom tájékoztatására a potenciális kockázatok-
ról és a biztonsági intézkedésekr´́ol. Továbbá a hatóságoknak el´́o kell segíteniük az esetleg
korlátozott személyi és er´́oforrásokkal rendelkez´́o kis- és középvállalkozások (KKV-k) és
más vállalkozások támogatását a biztonsági programjuk javításában.

                                                                                                                                                                                                        1.14                                                                                                                                                                 A hatóságoknak id´́oszakonként felül kell vizsgálni a veszélyes létesítményekben a bizton-
sági teljesít´́oképességet, segítve ezek megvalósítási programjait. A felülvizsgálati progra-
mok egyúttal eszközt biztosítanak a hatóságok számára az ilyen létesítmények vezet´́o-
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ségével a biztonságra vonatkozó információk megosztására, és segítik a hatóságot saját
munkájában az els´́obbségek kialakításához.

                                                                                                                                                                                                        1.15                                                                                                                                                                 A helyi hatóságoknak törekedni kell saját közösségükön belül a vállalkozásokkal való
együttm´́uködési megállapodások kialakítására azzal a céllal, hogy fokozzák az általános ké-
miai biztonságot és különösen az KKV-k és más, korlátozott forrásokkal rendelkez´́o vállal-
kozások segítésére a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́ozésében és azokra
való felkészülésben.

                                                                                                                                                                                                        1.16                                                                                                                                                                 Többszörösen érintett csoportokat kell regionális és nemzeti szinten létrehozni, mint a biz-
tonságra vonatkozó információk kifejlesztésének és elterjesztésének és a konszenzus alapú
megközelítések kialakításának eszközeit, amelyeket minden fél könnyen elfogad.

                                                                                                                                                                                                        1.17                                                                                                                                                                 A hatóságoknak, az ipari szövetségeknek és másoknak javítaniuk kell a vegyi balesetek
megel´́ozésével kapcsolatos információk és a tájékoztató anyagok átadását, és általánosabban
fokozniuk kell a veszélyes létesítmények egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi
teljesít´́oképességét. Ennek az információnak mind a technikai eszközökre, mind az emberi
tényez´́okre és a biztonság kezel´́o rendszerekre ki kell terjednie.

                                                                                                                                                                                                        1.18                                                                                                                                                                 Minden érintettnek egy közösségben foglalkoznia kell a kockázat elfogadhatósággal/elvisel-
het´́oséggel kapcsolatos alapvet´́o kérdésekkel.

» Ebben a tekintetben minden országnak/szervezetnek saját kritériumai alapján kell dönte-
nie az elfogadhatóságról/elviselhet´́oségr´́ol. Abban a kérdésben a megegyezésre jutás,
hogy mi az elfogadható/elviselhet´́o, segítséget nyújthat a kritériumok megítélésére szol-
gáló, elfogadott keret létezése.

» Bár a kockázat értékelés információt nyújt a döntéshozatali folyamat számára, nem ez
az egyetlen meghatározó befolyásoló tényez´́o. Az ilyen kérdések szociálpolitikai meg-
ítélések tárgyát képezik.

                                                                                                                                                                                                        1.19                                                                                                                                                                 Eszközöknek kell rendelkezésre állnia a korlátozott forrásokkal rendelkez´́o vállalkozások
(mint pl. egyes KKV-k) számára, amelyek támogatást vagy segítséget igényelnek saját biz-
tonsági programjuk javításához.

» A résztvev´́ok és programok változatosságával rendelkez´́o többoldalú megközelítésre le-
het szükség, hogy az esetleg támogatást vagy segítséget igényl´́o KKV-k és más vállalko-
zások lehetséges érdekeltségével és korlátaival foglalkozzunk.

» Például az ilyen vállalkozásoknak meg kell gondolniuk, hogy:

• együttm´́uködési megállapodást kössenek a hatóságokkal, ipari szervezetekkel
és/vagy más vállalkozásokkal környezetükben a biztonság javítására irányuló tevé-
kenységre és a biztonság fokozásához szükséges információ és képzés biztosí-
tására;

• partnerségi viszont alakítsanak ki más vállalkozásokkal „kölcsönösen segít´́o” be-
avatkozó csoportok létrehozásához úgy, hogy vegyi baleset bekövetkeztekor a kor-
látozott források egyesíthet´́ok és eloszthatók (az érintett KKV-knak igényelniük
kell a hatóságok közrem´́uködését az ilyen „kölcsönösen segít´́o csoportok” létreho-
zásához) legyenek;

• kölcsönösen el´́onyös kapcsolatokba lépjenek a beszállítókkal és vev´́okkel és üdvö-
zöljék a segítségi ajánlatokat és használják ki azokat; és

• egyesüljenek professzionális szervezetekkel.

» A különböz´́o érdekelteknek (önálló vállalkozások, kereskedelmi/ipari szervezetek, ipar-
kormány partnerségek, hatóságok, biztonsági bizottságok, professzionális szervezetek,
munkaügyi egyesülések/szövetségek, kutatási/oktatási intézmények, média) támogatást,
információt, technikai eszközöket és ösztönzést kell biztosítaniuk a vállalkozásoknak,
amelyek támogatást igényelnek. Például a nagyobb vállalkozásoknak a rendelkezésre ál-
ló tapasztalataikkal segíteniük kell a környezetükben m´́uköd´́o kisebb vállalkozásokat a
kémiai biztonság tekintetében. A vállalkozásoknak törekedniük kell a vev´́ok, a beszállí-
tók és a kapcsolatos iparok más vállalkozásainak támogatására.

1. fejezet — Általános elvek
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

Minden veszélyes létesítménynek ugyanazon általános biztonsági célkit´́uzéseknek
(azaz a biztonság ugyanazon elvárásának) kell megfelelnie, függetlenül méretét´́ol, elhelyez-
kedését´́ol vagy más tényez´́okt´́ol.

A KKV-ket általában számos jellemz´́ovel rendelkeznek, amelyek növelik a balesetek
kockázatát. Például ezek általában kevésbé szabályozott m´́uködési szerkezettel rendelkeznek,
mint a nagy vállalkozások; ezek hajlamosak kevesebb mérnököt és biztonsági szakembert
alkalmazni; és hajlamosak a kémiai biztonsággal kapcsolatos információk tekintetében az üzleti
partnerekben és más küls´́o forrásokban bízni.

Másrészt a KKV-k számos er´́osséggel rendelkeznek, ami felhasználható a kémiai bizton-
ságirányítás fokozásához. Például olyan helyzetben lehetnek, hogy az eljárási változtatásokat
könnyebben megvalósíthatják, mint a nagy társaságok és gyakrabban rendelkeznek nyitott
kommunikációs csatornákkal.

A KKV-kkel a Irányelvekben azért foglalkozunk, mivel: (a) különleges er´́ofeszítésre lehet
szükség annak elérésére, hogy az ilyen vállalkozások tudatában legyenek a kémiai biztonság
elemeivel való tör´́odés szükségességének; és (b) ezek az Irányelvek által javasolt tevékenységek
megvalósításához kiegészít´́o támogatást igényelnek.

Többoldalú megközelítésre van szükség, amelyben a résztvev´́ok és programok
változatossága foglalkozik a KKV-k különböz´́o érdekeltségeivel és korlátozásaival (lásd pl. az
1.19 és a 2.i.5—6 bekezdést).

» A KKV-knek törekedniük kell:

— a biztonság fontosságának, mint üzleti tevékenységük integrált részének
figyelembe vételére és a biztonságos m´́uködés iránti elkötelezettségre;

— a biztonságra vonatkozó információk aktív keresésére;
— partneri viszony kialakítására a hatóságokkal és/vagy más vállalkozásokkal

a biztonság fokozásának célkit´́uzésével;
— „kölcsönös segít´́o” beavatkozó csoportok kialakítására más vállalkozások-

kal; és
— a professzionális szervezetekhez történ´́o csatlakozásra.

» A többi érintettnek er´́ofeszítéseket kell tennie, hogy támogassa a KKV-ket a
baleseti kockázat csökkentésében, szükség szerint információ nyújtással,
útmutatással és támogatással. Az ilyen érintettek közé tartoznak:

— más vállalkozások, beleértve a beszállítókat és egyenrangú csoportokat;
— hatóságok, beleértve a helyi hatóságokat;
— kereskedelmi/ipari szövetségek, beleértve a veszélyes anyagokat használó

(de nem el´́oállító) kereskedelmi szövetségek; és
— többszörös érintettség´́u csoportok;
— ipari önsegélyez´́o szervezetek, ipar-kormány partnerségek, hatóságok,

biztonsági bizottságok, professzionális szervezetek, szakszervezeti
egyesülések, konzultánsok, oktatási intézmények, nem kormányszervezetek
és a média.

A hatóságoknak valamint az ipari és kereskedelmi szövetségeknek szükség szerint
útmutatást kell nyújtaniuk arra nézve, hogy a KKV-k hogyan felelhetnek meg a szabályozásnak.

Az OECD készített egy rövid összeállást speciálisan a KKV-k vezet´́oi részére, hogy
megismertesse velük az Irányelvben szerepl´́o koncepciókat. Ezen kiadvány beszerezhet´́o az
OECD-vel kapcsolatba lépve, vagy megtalálható a www.oecd.org/ehs web-lapon a Vegyi
Balesetekre (Chemical Accidents) klikkelve. Ez a lap a KKV-ket érdekl´́o, más
információkat is tartalmaz.
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2. fejezet

IPAR (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat)
2. fejezet — Ipar (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat)

Ez az iparral foglalkozó fejezet rámutat arra, hogy a vállalkozások els´́odleges felel ´́osséggel bír-
nak a balesetmegel´́ozésben és hogy a kémiai biztonság egy vállalkozás minden szakaszának integrált ré-
szét kell képezze a tervezést´́ol és kivitelezést ´́ol kezdve az üzemelésen és karbantartáson keresztül a
kiürítésig/bezárásig/lebontásig. Ezenkívül a menedzsment szerepével foglalkozva, kitér a munkavállalók
(ez a menedzsmenten kívül mindazon személyeket jelenti, akik a veszélyes létesítményen vagy létesít-
ményben munkát végeznek, beleértve az alvállalkozókat) szerepére vonatkozó el ´́oírásokra.

a. BIZTONSÁGI KULTÚRA                                                                                                     

Általános elvek

                                                                                                                                                                                                        2.a.1                                                                                                                                                                 Minden vállalkozásnak társasági biztonsági kultúrát kell kialakítania és el´́osegítenie, amely-
nek a társaság biztonsági politikájában kell tükröz´́odnie.

» A hatékony biztonsági kultúra a biztonságirányítás lényeges eleme.

» A biztonsági kultúrát a fels´́o vezetés értékítéleteib´́ol, magatartásából és viselkedéséb´́ol,
és vállalkozáson belüli kommunikációjából kell kialakítani. A biztonsági kultúra az
igazgató tanács tagjainak és a vállalat fels´́o vezetésének látható elkötelezettségével kez-
d´́odik, akiknek példát kell mutatniuk, és demonstrálniuk kell vezetési képességüket, ak-
tívan részt véve a biztonsági kérdésekben.

» Ezen biztonságot illet´́o felülr´́ol lefelé irányuló elkötelezettség mellett minden munkavál-
lalónak a biztonsági politika aktív alkalmazása révén egy alulról felfelé irányuló elköte-
lezettsége is kell legyen. A biztonsági kultúrának elengedhetetlen része, hogy minden
dolgozó utasítást kapjon a biztonságos munkavégzésre, követve a kialakult eljárásokat,
és segítve másokat, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljenek.

» A biztonsági kultúrába lényeges elemként be kell építeni azt a várakozást, hogy minden
baleset megel´́ozhet´́o.

» A vállalkozásnak saját biztonsági kultúrája részeként átfogó szabályokat kell kialakíta-
nia mindazok szerepét, jogait és kötelezettségeit illet´́oen, akiket a biztonság megvalósí-
tása és fenntartása érint.

» A hatékony baleset-megel´́ozés céljából a biztonsági meggondolásokat többek között be
kell építeni a létesítmények tervezésébe, kialakítása, kivitelezésébe és felszerelésébe; az
üzemelési politikába és eljárásokba, beleértve szervezeti és személyi meggondolásokat;
a karbantartásba; az id´́oszakos leállásokba; a biztonságfigyel´́o és érzékel´́o rendszerekbe;
és a veszélyes létesítmények kiürítésébe, bezárásába és lebontásába.

                                                                                                                                                                                                        2.a.2                                                                                                                                                                 A biztonsági kultúra részeként világosan meghatározott és látható elkötelezettségnek kell
lennie a biztonság iránt a vállalkozásnál, amely arra irányul, hogy minden alkalmazott a biz-
tonság szempontjából megfelel´́o módon tevékenykedjen. Ez az elkötelezettség magától érte-
t´́odik a következ´́o gyakorlatok esetén:

• a menedzsment világos és látható érdekl´́odése a biztonsági teljesít´́oképesség iránt, a
biztonsági ügyekbe történ´́o személyes részvételén keresztül;

• a biztonsági témákban jó kommunikáció a menedzsmenten belül és a menedzsment
és a többi alkalmazott között;

• a biztonság fokozására irányuló tevékenységek pozitív visszacsatolása;
• gyors reagálás az észlelt hiányosságok kiküszöbölésében;
• anyagi és el´́omeneteli ösztönzések a jó biztonsági teljesítésben;
• az alkalmazottak részvétele minden szinten a biztonságirányítási eljárások kialakí-

tásában és felülvizsgálatában; és minden baleset és esetleges kvázibaleset id´́obeli
kivizsgálása és a vizsgálatok eredményeinek gyors közzététele.
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                                                                                                                                                                                                        2.a.3                                                                                                                                                                 A biztonsági kultúrának el´́o kell segítenie az iniciatívákat és az éberséget a biztonság érdekében.

» A biztonsági kultúrának védeni kell az önelégültség, vagy a strukturális/eljárási hiá-
nyosságokkal szemben, amelyek mind nem biztonságos tevékenységekhez vagy gyakor-
latokhoz vezetnek.

» A hatékony biztonsági kultúra egyik fontos jellemz´́oje a „hibat´́urés”; az ilyen biztonsági
kultúrának fejlesztenie kell az alkalmazottak képességét kötelezettségeik hatékony vég-
rehajtására és nem szabad, hogy a hibák miatt a szemrehányáson vagy büntetésen le-
gyen a hangsúly. A biztonsági kultúrának el´́o kell segítenie az együttm´́uköd´́o és nyílt
atmoszférát, amelyben az alkalmazottak komfortosan érzik magukat a hibák és kvázi-
balesetek megvitatásakor, hogy tanuljanak azokból. A hibat´́ur´́o kultúra mindazonáltal
megköveteli a megfelel´́o a feladatok végrehajtását és a beszámoltathatóság fenntartását.

» Az ilyen biztonsági kultúra el´́osegítésére az alkalmazottaknak és képvisel´́oiknek lehet´́o-
séget kell kapniuk, hogy részt vegyenek az eljárások kialakításában és felül-
vizsgálatában, és felhatalmazást kell kapjanak, hogy a tevékenységet a biztonságos
m´́uködéssel és/vagy életvédelemmel összhangban végezzék, a megtorlás veszélye nél-
kül.

                                                                                                                                                                                                        2.a.4                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek minden megfelel´́o tevékenységet el kell végeznie annak biztosítására,
hogy minden alkalmazott tudatában legyen saját szerepének és kötelezettségeinek a bizton-
ságot illet´́oen, és rendelkezzen a szükséges szaktudással, képzettséggel, oktatással, támoga-
tással és forrásokkal ezen szerepek és kötelezettségek tekintetében. A menedzsmentnek
biztosítania kell, hogy minden biztonsági eljárás közzétételre kerüljön, ill. az alkalmazottak
által (illetve mások által) jól ismert és megértett legyen.

(Lásd a következ´́o 2.b „Üzemeltetés” szakaszt, amely el ´́oírásokat tartalmaz a „Személyzetre” és

az „Oktatásra és képzésre”.)

                                                                                                                                                                                                        2.a.5                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek és a többi alkalmazottnak nem szabad önelégültté válni, ha a létesít-
ményben hosszú id´́o óta nem következett be baleset; a biztonság fenntartása folyamatos er´́o-
feszítést igényel.

                                                                                                                                                                                                        2.a.6                                                                                                                                                                 Egy vállalkozás biztonsági kultúrája fokozható, ha a menedzsment nyitott a lakosság felé a
biztonsági kérdések tekintetében.

Biztonsági politika

                                                                                                                                                                                                        2.a.7                                                                                                                                                                 Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell saját biztonsági politikája világos és értelmes írá-
sos rögzítésével, amelyekben megegyeztek és amelyet a vállalaton belül közzétettek és al-
kalmaznak, tükrözve a testületi biztonsági kultúrát, és tartalmazva a kémiai biztonság
vonatkozásában az általános célkit´́uzéseket és elveket, és beépítve az „nulla esemény” célki-
t´́uzést, valamint a hatóságok által meghatározott biztonsági célokat.

» A biztonsági politikának a vállalatnál a kémiai biztonsággal kapcsolatos dokumentáció
hierarchia csúcsát kell képeznie, minden további szintnek részletesebben kell magyaráz-
ni az el´́oírások alkalmazását, beleértvel a munkaanyagokat és utasításokat.

» A biztonsági politika tárgyai a baleset-megel´́ozés, a felkészülés és az elhárítás, beleértve
a biztonságirányítási rendszer elemeit (lásd a „Biztonságirányítási rendszert” a követ-
kez´́okben).

» A biztonsági politikának ki kell terjednie mindazon személyek biztonságának és egész-
ségének védelmére, akik a veszélyes anyagok gyártásával, feldolgozásával, kezelésével,
használatával, tárolásával, megsemmisítésével vagy elhelyezésével foglalkoznak, vagy
ezen tevékenységek érinthetik ´́oket, valamint a környezet és az anyagi javak védelmére.

» A biztonsági politikát a technológiákban, a törvényekben és a szabályzatokban bekövet-
kez´́o, e területet érint´́o változások és az összegy´́ult tapasztalatok fényében rendszeresen
felül kell vizsgálni és korszer´́usíteni kell.
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                                                                                                                                                                                                       2.a.8                                                                                                                                                                 A biztonsági politika fejlesztésében, felülvizsgálatában és módosításában a menedzsment-
nek minden szinten konzultálnia kell az dolgozókkal és be kell vonni azokat. A testületi biz-
tonsági politika fejlesztéséért felel´́os alkalmazottaknak függetlenek kell lenni azoktól, akik a
termelés irányításért felel´́osek, és közvetlenül a fels´́o vezetéssel kell kapcsolatban állniuk.

                                                                                                                                                                                                       2.a.9                                                                                                                                                                 A biztonsági politikát a vállalkozáson belül széles körben közzé kell tenni. A menedzsment-
nek törekedni kell, hogy a biztonsági politikai célkit´́uzéseit a vállalaton belül minden dolgo-
zó megértse és elfogadja.

                                                                                                                                                                                                       2.a.10                                                                                                                                                               A menedzsmentnek és a dolgozóknak együtt kell m´́uködni a vállalkozás biztonsági politiká-
jának való megfelel´́oség elérésében és biztonsági célkit´́uzések teljesítésében.

» A menedzsmentnek és a dolgozóknak eltér´́o, de egymást kiegészít´́o szerepük és felada-
tuk van saját munkájuk biztonságos módon történ´́o végzésével a baleset-megel´́ozésben,
aktívan közrem´́uködve és az egymással és más érintettekkel együttm´́uködve a bizton-
sági politika és gyakorlat fejlesztésében és megvalósításában.

» A dolgozókat minden szinten motiválni kell, és oktatásban/képzésben kell részesíteni,
hogy a biztonságot, mint els´́o számú prioritást fogadják el, és ennek folyamatos javítása
f´́o testületi cél legyen.

» A dolgozóknak és képvisel´́oiknek együtt kell m´́uködniük a menedzsmenttel a kémiai
biztonság el´́osegítésében, és ehhez hatékony eszközökkel (strukturák és folyamatok)
kell rendelkezniük.

                                                                                                                                                                                                       2.a.11                                                                                                                                                               A biztonsági politikát a lakosság számára hozzáférhet´́ové kell tenni.

                                                                                                                                                                                                       2.a.12                                                                                                                                                               Egy vállalkozáson belül minden helynek ki kell fejlesztenie és karban kell tartania saját biz-
tonsági programját, ami összhangban kell legyen a vállalati biztonsági politikával, és amely
az ezen helyre speciális biztonsági meggondolásokat és követelményeket részletesebben tar-
talmazza. Ezt a programot az alkalmazottak minden szintjén, az aktív részvételük mellett
kell kialakítani, és rendszeresen felül kell vizsgálni.

» A biztonság napi kezeléséért a felel´́osségnek az egyes létesítményeknél a középvezet´́ok
kezében kell lennie. A középvezetésnek a dolgozók és képvisel´́oik biztonsági témákkal
kapcsolatos javaslataira és ötleteire reagálnia kell vagy azokat a fels´́o vezetéshez kell to-
vábbítania.

» A fels´́o vezetésnek biztosítania kell a szükséges mérték´́u támogatást a középvezetés szá-
mára a biztonsággal kapcsolatos döntésekben és tevékenységekben.

                                                                                                                                                                                                       2.a.13                                                                                                                                                               A biztonsági politika valamely vállalkozás általi kifejlesztését, mint a teljes kockázatkezelé-
si program részét, és megvalósítását, valamint a baleset-megel´́ozésre és felkészülésre vonat-
kozó gyakorlatokat koordinálni és integrálni kell a vállalkozás munkabiztonsági,
egészségvédelmi és környezetvédelmi egyéb aspektusait érint´́o vállalati tevékenységekbe.

» Er´́ofeszítéseket kell tenni a vállalkozás szokásos üzleti tevékenységein keresztül a biz-
tonság, az egészség- és környezetvédelem integrált kezelésére. Ez általában hozzájárul a
fenntartható fejl´́odéshez. Ebben a tekintetben tudatában kell lenni annak, hogy nem le-
het a fenntartható fejl´́odést megvalósítani a biztonság, az egészség- és környezetvéde-
lem magas szint´́u standardjai nélkül.

» A biztonság kezelés a teljes min´́oségbiztosítás (TQM) integrált része kell legyen.

» A környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos vezetési
rendszerek integrálása és a minden helyen alkalmazható teljes vállalkozás-hatású eljárá-
sok kialakítása javulást eredményez a biztonságban is. Az ilyen eljárások használata se-
gíthet az olyan helyzetek azonosításában, amelyek foglalkozási ártalmakat, valamint
olyan szervezési vagy egyéb hiányosságokat okozhatnak, amelyek veszélyes anyagok
kiszabadulásához vezethetnek.
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Biztonságirányítási rendszerek

                                                                                                                                                                                                       2.a.14                                                                                                                                                               A menedzsmentnek biztonságirányítási rendszert kell kialakítania (saját általános irányítási
rendszerének teljesen integrált részeként), amely kiterjed a vegyi balesetmegel´́ozésre, felké-
szülésre és elhárításra. A biztonságirányítási rendszernek a biztonsági politika megvalósítá-
sához tartalmaznia kell a szükséges szervezeti struktúrát, a gyakorlatokat, az eljárásokat és a
forrásokat.

» A hatékony biztonságirányítási rendszer egy jó üzleti gyakorlat. Magától értet´́odik, hogy
egy hatékony biztonságirányítási rendszer közvetett és közvetlen pénzügyi el´́onyökkel
jár, például csökkentheti a balesetek és leállások miatti id´́okiesésekkel kapcsolatos költ-
ségeket, javíthatja a vállalkozás jó hírét, csökkentheti a baleseti járadékokat.

» A biztonságirányítási rendszernek tükröznie kell a vállalat biztonsági kultúráját és tar-
talmaznia kell egy felülr´́ol lefelé irányuló elkötelezettséget a rendszer iránt a vállalkozás
legmagasabb szintjét´́ol kezdve.

» Ki kell alakítani a biztonságirányítási rendszerhez az összes alkalmazott általi lentr´́ol
felfelé irányuló elkötelezettséget is. A vállalkozásnak be kell vonnia a dolgozókat és
képvisel´́oiket a biztonságirányítási rendszer fejlesztésébe úgy, hogy azok érezzék, hogy
a rendszer a sajátjuk, és megbízzanak abban.

» A biztonságirányítási rendszer megvalósításához megfelel´́o forrásokat és személyzetet
kell hozzárendelni. A felel´́osségét egyértelm´́uen hozzá kell rendelni az egyes elemek-
hez.

                                                                                                                                                                                                       2.a.15                                                                                                                                                               A biztonságirányítási rendszernek legalább a következ´́o területekre kell kiterjednie:

» Szervezeti struktúra (beleértve a biztonságot befolyásoló munkát végz´́o személyek sze-
repét, kötelezettségét, képzését, oktatását, min´́osítését és munkakapcsolatait).

» A veszélyek azonosítása és értékelése (formális eljárások kifejlesztése és megvalósítása
a veszélyek szisztematikus azonosítására és értékelésére — beleértve azok valószín´́usé-
gét és súlyosságát — amelyek normális és abnormális tevékenységekb´́ol erednek, és be-
leértve a kezelt, el´́oállított, szállított, tárolt vagy megsemmisített anyagokból származó
veszélyeket).

» Berendezés és m´́uködés ellen´́orzés (kiterjesztve a tervezésre és a gyártásra, valamint a
biztonságos üzemeléshez szükséges eljárásokra, beleértve a berendezés-karbantartást,
folyamatokat, készülékeket és id´́oszakos leállásokat).

» A változások kezelése (a változások tervezése és kézben tartása a szervezeten belül, sze-
mélyzet, üzem, folyamatok, beleértve a beindítás el´́otti felülvizsgálatokat, a karbantar-
tást és a leszerelést; anyagok, készülékek, eljárások, szoftver, tervezés és küls´́o
körülmények, amelyek képesek a biztonságot befolyásolni).

» A vészhelyzeti tervezés (vészhelyzeti tervek készítése, adaptálása, megvalósítása, ellen-
´́orzése, kipróbálása és szükség esetén felülvizsgálata és korszer´́usítése).

» A teljesít´́oképesség figyelése (a biztonsági politikának és a biztonságirányítási rend-
szernek való folyamatos megfelel´́oség értékelése és mechanizmusok a javító tevékeny-
ségek végrehajtására nem megfelel´́oség esetén).

» Auditálás és felülvizsgálat (a biztonsági politika és a biztonságirányítási rendszer haté-
konyságának és alkalmasságának id´́oszakos, szisztematikus értékelése).

» A balesetek kivizsgálása és a tapasztalatokból való tanulás.

Biztonsági jelentés

(A hatóságok szerepére lásd a 3.a.11—12 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.a.16                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények menedzsmentjének beszámolót kell készíteni, amely leírja az ezek-
nél a létesítményeknél fennálló jelent´́os kémiai veszélyeket, és bemutatja, hogy megtették a
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megfelel´́o lépéseket a vegyi balesetek megel´́ozésére és azok következményeinek korláto-
zására.4

                                                                                                                                                                                                       2.a.17                                                                                                                                                               Ennek a beszámolónak be kell mutatnia, hogy a kémiai veszélyek kezelésére megfelel´́o lé-
péseket tettek. A beszámolót rendszeresen felül kell vizsgálni, illetve naprakész állapotban
kell tartani. Ennek tartalmaznia kell a következ´́o témakör dokumentációit vagy az azokra
való hivatkozásokat:

» A létesítmény, beleértve annak célját, tevékenységét, kialakítását, a velee járó veszélyeket, a
veszélyes anyagokat, a személyzetet, a szolgáltatásokat és a m´́uszaki berendezéseket.

» A létesítményt körülvev´́o terület, beleértve az érzékeny környezetet, a lakosságot és a
területen folyó tevékenységeket (beleértve a kereskedelmi, lakóövezeti- és ipari tevé-
kenységeket).

» A létesítménnyel járó veszély azonosítása és kockázatelemzés (lásd 2.b fejezet
„Veszélyazonosítás és kockázatelemzés”).

» Helyszíni vészhelyzeti terv, beleértve a kapcsolódást a helyszínen túlnyúló tervekhez és
a kommunikációt és együttm´́uködést a veszély elhárító személyzettel (lásd 5. fejezet b.
szakasz „Vészhelyzetre való felkészülés és tervezés — ipar” ).

» A hatóságok szerepe (lásd 3.a.11—12 bekezdés).

» A testületi biztonsági politika (lásd 2.a.7—13 bekezdés).

» A vállalati biztonságirányítási rendszer (lásd 2.a.14—15 bekezdés).

» Az események bels´́o jelentési eljárásait (lásd 1.a.4 fejezet c. szakasz „Esemény doku-
mentálás és jelentés — ipar”).

                                                                                                                                                                                                       2.a.18                                                                                                                                                               Ezt a jelentést felülvizsgálat céljából a hatóságnak meg kell küldeni.

b. VESZÉLYAZONOSÍTÁS ÉS KOCKÁZATELEMZÉS                                                    

A kockázatelemzés ebben a szövegkörnyezetben olyan eszköz, amely a veszélykezelésben a veszé-
lyek megértéséhez használatos és tájékoztat a megel´́ozési és ellen´́orzési stratégiák kiválasztásában és az
els ´́obbségek meghatározásában. A kockázatelemzéssel a kockázatok egy relatív skálán osztályozhatók és
a m´́uszaki/szervezeti politikai opciók értékelhet ´́ok úgy, hogy az eredmény a fokozott biztonság meghatá-
rozása alapján maximalizálható. Ez segít az opciók kiválasztásában. A kockázatelemzés információt
nyújt a döntéshozóknak a kockázat elfogadhatóság vagy elviselhet ´́oség kritériumainak kialakításában,
mely alapján a különböz´́o célkit´́uzések vagy programok értékelhet´́ok.

A kockázatelemzés olyan eljárás, amely számos szekvenciális lépésb´́ol áll, vagyis például a ve-
szély azonosítása, esemény szcenárió értékelés, következmény értékelés, valószín´́uségi értékelés és koc-
kázat integrálás és összehasonlítás.5

                                                                                                                                                                                                       2.b.1                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek minden veszélyes létesítménynél el kell végeznie a veszélyazonosítást
és a kockázatelemzést.

                                                                                                                                                                                                       2.b.2                                                                                                                                                                 A kockázatelemzés során a menedzsmentnek gondosan meg kell vizsgálnia a különböz´́o le-
hetséges megközelítéseket és a rendelkezésre álló módszereket. Ki kell választaniuk az adott
estre a megfelel´́o megközelítést/módszert mivel minden megközelítésnek/módszernek meg-
van a maga el´́onye és hátránya, és egyik sem tökéletes.
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vábbi információra lásd a 2.b.9 bekezdéshez f´́uzött lábjegyzetet.                                                                               



» Az adott megközelítés/módszer kiválasztását számos tényez´́o befolyásolja, többek kö-
zött:

• a kockázatelemzés tárgya/célkit´́uzése;
• a kockázat becsült jellege;
• az adatok rendelkezésre állása és megfelel´́osége;
• az adott megközelítés/módszer használatához szükséges szaktudás és források és

ezek rendelkezésre állása;
• a létesítménynél és más hasonló létesítményeknél az események szcenáriója;
• a folyamatokkal járó elkerülhetetlen korlátozások;
• a szociálpolitikai környezet, amelyben az értékelést végrehajtják; és
• a megközelítés/módszer alapjául szolgáló feltételezések.

» Minden kockázatelemzési tevékenységhez a célkit´́uzések egyértelm´́u meghatározása
szükséges, hogy a megfelel´́o kockázatelemzési megközelítés/módszer kiválasztható le-
gyen.

                                                                                                                                                                                                       2.b.3                                                                                                                                                                 A kockázatelemzést ki kell egészíteni mindazon feltételekre, adat korlátozásokra és bizony-
talanságokra vonatkozó információkkal, amelyek a kockázatelemzési megközelítésbe/mód-
szerbe, valamint a döntési folyamatokba be vannak ágyazva, hogy a kockázatelemzés
eredményei megfelel´́oen felhasználhatók legyenek.

» Fontos a lehetséges adatkorlátozások és az adatok nem megfelel´́o kiválasztásának felül-
vizsgálata, hogy az elemzés végeredménye megbízható és átfogó legyen.

» Például hiányozhatnak vagy pontatlanok lehetnek az adatok a berendezések meghibáso-
dási mértéke és módja, az emberi hibák el´́orebecslése, az akut kitételek hosszú távú
vagy késleltetett egészségügyi vagy egészségi hatásai és a veszélyes anyagoknak a kör-
nyezetre gyakorolt hatása tekintetében.

» Az adatkorlátozások kezelhet´́ok különösen kevésbé részletes, általánosabb megközelí-
tés/módszer vagy összehasonlító értékelés használatával, el´́osegítve az alternatív opciók
közötti választást. Az összehasonlító módszerek használata rendszerint ugyanazon felté-
telezésekkel, korlátozásokkal és bizonytalanságokkal jár, és ezért hatása az értékelési
eredményekben elt´́unik.

                                                                                                                                                                                                       2.b.4                                                                                                                                                                 Minden félnek törekednie kell a nagyobb fokú egyértelm´́uségre a feltételezésekben, hangsú-
lyozva a veszélyek és kockázatok értékelését és az átláthatóságra az értékelési folyamatban,
el´́osegítve a jobb kommunikációt és megértést, és lehet´́ové téve az összehasonlítást.

» Mindazon feltételezések esetén, amelyek nem küszöbölhet´́ok ki, célszer´́u a döntéshoza-
tali folyamatban az összes résztvev´́o felek között megegyezésre jutni. Ennek elmulasz-
tása veszélyeztetheti az értékelés hitelességét és támogatottságát.

» A veszélyekkel kapcsolatos összhang és kommunikáció javítása irányába tett er´́ofeszíté-
seknek figyelembe kell venniük a különböz´́o országokban és szervezeteknél használt el-
tér´́o módszereket.

                                                                                                                                                                                                       2.b.5                                                                                                                                                                 Az érintett résztvev´́oknek, beleértve a lakosság képvisel´́oit, szerepet kell játszaniuk a kocká-
zatelemzési folyamatban, különösen az eredmények szignifikanciájának értékelésében.
Azok a döntések, amelyeket a kockázatelemzés befolyásol, baleset esetén alapvet´́o fontossá-
gúak lehetnek például a dolgozókra, a potenciálisan érintett lakosságra és a veszély elhárító
személyzetre.

» A megfelel´́o döntések eléréséhez az eredményekben való megbízás kialakításához és a
nyílt és alkotó párbeszéd el´́osegítéséhez fontos az érintettek bevonása.

» A kockázatelemzési folyamatnak átlátszónak kell lennie, hogy minden érintett tudatában
lehessen a kockázatelemzési folyamat és a használt megközelítések/módszerek er´́ossé-
geinek és korlátjainak.

» Az a tény, hogy azok az emberek, akik a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntéseket
hozzák, mások lehetnek, mint azok, akik a kockázatelemzést végzik, megköveteli a koc-
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kázatelemzési folyamat átláthatóságát és a kockázatelemzési terminológiát használó
koncepció megértését.

                                                                                                                                                                                                       2.b.6                                                                                                                                                                 A kockázatelemzési eljárás részének tekinthet´́o szcenárióknak figyelembe kell venni a lehet-
séges emberi és technológiai hibákat, valamint a természeti katasztrófák és/vagy szándékos
cselekmények (például szabotázs, terrorizmus, rongálás vagy lopás) lehet´́oségét, amelyek
vegyi balesetet indíthatnak el.

                                                                                                                                                                                                       2.b.7                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítményekre vonatkozó kockázatelemzések során figyelembe kell venni
minden lehetséges következményt, beleértve a környezeti következményeket (valamint a le-
hetséges egészségügyi következményeket) is.

» Ha a haláleset/egészségügyi következmények az egyetlen paraméterek, amelyeket a
kockázatelemzési folyamatban használunk, akkor az eljárás félreérthet´́o vagy más mó-
don nem megfelel´́o következtetésekhez vezethet.

» A menedzsmentnek és a hatóságoknak, tekintettel vegyi balesetek környezeti következ-
ményeire, aktívan részt kell venniük a kockázatelemzés javításában.

» A környezeti kockázatok értékelésének feladata összetett, de ez nem ok arra, hogy el-
hagyjuk, inkább törekedni kell a probléma kezelésére, kiindulva a legegyszer´́ubb model-
lekb´́ol, amelyek azután az id´́ok során továbbfejleszthet´́ok.

» A balesetek környezeti következményeinek értékelése nagyrészt azért is összetett, mivel
hiányoznak az ilyen értékelések elvégzéséhez és a megel´́ozéshez szükséges intézkedé-
sek azonosításához és a környezeti következmények csökkentéséhez szükséges adatok
és eszközök. A kihívások közé tartoznak:

• a lehetséges környezeti receptorok nagy száma (például flóra, fauna) és az ismere-
tek hiánya, hogy ezekre a vegyi anyagoknak való kitétel milyen hatást gyakorol;

• a lehetséges utak/módok nagy száma (például talaj, talajvíz, felszíni vizek, leveg´́o);
• annak korlátozott ismerete, hogy a vegyi anyagok a környezetben milyen módon

mozoghatnak, diszpergálódhatnak, reagálhatnak és alakulhatnak át; és
• a múltbeli balesetek környezetvédelmi aspektusaira vonatkozó adatok elégtelensége.

» Gyakran azok az anyagok, amelyek várhatóan önmagukban nem tekinthet´́ok a környe-
zetre veszélyesek, más anyagokkal és/vagy faktorokkal kombinálva jelent´́os veszélyt
képeznek vagy szinergetikus hatások jöhetnek létre, miáltal kis mennyiség´́u vegyi anyag
is jelent´́os hatást fejthet ki.

» Törekedni kell a tapasztalatok megosztására az országok között tekintettel a környezeti
kockázatok elemzésére szolgáló módszerek és eszközök fejl´́odésére és alkalmazására.

                                                                                                                                                                                                       2.b.8                                                                                                                                                                 A kockázatelemzésnek folyamatos és el´́orehaladó eljárásnak kell lennie. Az értékeléseket
id´́onként és amikor a felülvizsgálat szükségesnek látszik, felül kell vizsgálni és újra el kell
végezni.

» A kockázatelemzés felülvizsgálatára lehet szükség például:

• ha a veszélyes létesítményben új vagy megváltozott eljárásokat használnak, vagy
jelent´́os változás következett be a veszélyes áruk szállításában;

• események következtek be;
• az új technológiák javulásokat eredményeznek;
• a dolgozók és a menedzsment tapasztalata ellenkezik a kockázatelemzés következ-

tetéseivel;
• az anyagok és eljárások viselkedését vagy hatásait illet´́oen új információk állnak

rendelkezésre; és
• új konstrukciókra vagy más fejlesztésekre vonatkozó javaslatok vannak a létesít-

mény helyszínén belül vagy a környezetre vonatkozóan;

» Ezenkívül a kockázatelemzést rutinszer´́uen felül kell vizsgálni, ellen´́orizve a feltételezé-
seket, megkísérelve a bizonytalanságok kiküszöbölését és felhasználva a módszerekben
a tapasztalatok és a javulások el´́onyeit.
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                                                                                                                                                                                                       2.b.9                                                                                                                                                                 A vállalkozásoknak és az ipari szervezeteknek információt kell egymással cserélniük a koc-
kázatelemzési módszerekre és eredményekre vonatkozóan, úgy, hogy növelni lehessen a
kompetenciát a kockázatelemzés megközelítésének/módszereinek használatában. Az ilyen
információcsere felhasználható a képzés el´́osegítésére, növelve a rendelkezésre álló szaktu-
dást.6

c. HELYSZÍN, TERVEZÉS ÉS LÉTESÍTÉS                                                                         

A létesítmények helyszíne

(A területhasználat tervezésre lásd a 3.b szakaszt és a 6. fejezetet.)

                                                                                                                                                                                                       2.c.1                                                                                                                                                                 Egy vállalkozás menedzsmentjének, amikor kiválasztja az új veszélyes létesítmény lehetsé-
ges helyszíneit, tartania kell magát a területhasználat tervezés és övezet besorolás követel-
ményeihez és útmutatóihoz. A menedzsmentnek olyan helyeket kell keresnie, amelyek a
létesítményben vagy a veszélyes anyagoknak a létesítményhez, illetve onnan elszállítása
eredményeként bekövetkez´́o balesetek esetén az egészségre, a környezetre és az anyagi ja-
vakra a lehet´́o legkisebb hátrányos hatást fejtenek ki. A menedzsmentnek és a hatóságoknak
(különösen a területfejlesztés tervezési döntésekért felel´́osöknek) együtt kell m´́uködniük,
hogy a veszélyes létesítmények elhelyezése és felépítése minimálisra csökkentse az emberi
egészség, a környezet és az anyagi javak veszélyeztetését.

                                                                                                                                                                                                       2.c.2                                                                                                                                                                 A vállalkozás menedzsmentjének, amely új veszélyes létesítmény felépítését javasolja vagy
egy meglév´́o létesítményben jelent´́os módosításokat hajt végre, ki kell alakítania a javasolt
fejlesztés léptéktervét. Ennek a léptéktervnek tükröznie kell azokat az információkat, ame-
lyeket a hatóságok rendelkezésére bocsátanak, és be kell mutatnia

• a körülvev´́o területhez képest a helyszínen jelenlev´́o veszélyes anyagok elhelyezke-
dését és mennyiségét;

• a szomszédos területeken a területhasználat jellegét;
• a helyi lakosság és a helyi környezet területek szignifikanciáját; és
• a javaslatokban el´́oirányzott, a helyszínen túlnyúló potenciális hatásokat.

» A menedzsmentnek részletesen le kell írnia a folyamatokat, amelyekben veszélyes anya-
gok kerülnek felhasználásra, a fel kell sorolnia a veszélyes anyagok tárolt mennyiségeit
és a körülményeket, ahogyan ezeket a veszélyes anyagokat kezelni fogják. Ezenkívül a
menedzsmentnek értékelnie kell a javasolt berendezés emberi egészségre és környezetre
gyakorolt hatásait.

» Ezen értékeléssel kapcsolatos tevékenységeket egy új berendezésre vonatkozóan a helyi
hatósággal és a lakossággal együtt kell, a lehet´́o legkorábban kezdve, elvégezni a terve-
zési folyamat során, ily módon megkönnyítve a helyszínnel kapcsolatos döntéseket, és a
költség/hatékonyság alternatíváinak átgondolását.

» A léptéktervet, a kapcsolatos információkat és értékelést az illetékes hatósághoz kell be-
nyújtani.
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6 Az olyan tényez´́okre való válaszolásnál, mint a konzisztencia hiánya a kulcsfogalmak definiálásában egy ta-
pasztalat-megosztásra alapuló kockázatelemzésre törekedve az OECD létrehozta a világhálón alapuló
„CARAT” rendszert (Vegyi Baleset Kockázatelemzési Tezaurusz). A CARAT célja, hogy megkönnyítse a ve-
gyi baleseti kockázatértékelésekre vonatkozó kommunikációt az országok között és az országokon belül, segít-
ve a különböz´́o kultúrákból és nyelvekb´́ol fakadó problémák kiküszöbölését. A „CARAT” olyan rendszer,
amely adatbázisban rögzíti a kockázatelemzéssel kapcsolatos törvények, szabályzások, útmutató dokumentu-
mok, esettanulmányok és terminológiák különböz´́o megközelítésére vonatkozó információkat. A CARAT
rendszer azon a feltételezésen alapul, hogy a kockázatelemzési eljárás különböz´́o lépésekb´́ol áll, amelyek ob-
jektív operációs nyelven leírhatók. Az operációs nyelv átláthatósághoz vezet és alapul szolgál a különböz´́o
megközelítések összehasonlításához. A felhasználó kereshet a CARAT adatbázisban az Interneten keresztül,
megtekintve egy önállói tételt, összehasonlítva két vagy több tételt és számos felhasználó által meghatározott
keresést végrehajtva. A CARAT⇓  web-oldal címe: www.oecd.old/ehs/carat.                                                           



                                                                                                                                                                                                       2.c.3                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények menedzsmentjének és a hatóságoknak meg kell vitatniuk a meg-
lév´́o létesítményeknél a kockázatok csökkentésének lehet´́oségeit úgy, hogy azok megfelelje-
nek az adott területhasználati terveknek és az övezetbesorolási jogszabályoknak (például, ha
a jogszabályok/útmutatók a létesítmény felépítése óta megváltoztak, vagy ha lakóövezet ki-
alakítás vagy más fejlesztések történtek a létesítmény szomszédságában).

» A menedzsmentnek jóhiszem´́uen törekednie kell a meglév´́o létesítményeknél a kockázat
csökkentésére úgy, hogy azok megfeleljenek a jelenlegi törvényeknek és útmutatóknak.

» A menedzsmentnek meg kell kísérelnie az együttm´́uködést más érintettekkel a közös-
ségben, hogy megakadályozzák, hogy lakónegyedek és más fejlesztések (bele értve pél-
dául iskolákat, kórházakat és bevásároló központokat) épüljenek az olyan veszélyes
létesítmények közelében, amelyek az egészség, a környezet vagy az anyagi javak a
helyszínen túlnyúló kockázatát rejtik magukban.

Tervezés, kialakítás és elrendezés

                                                                                                                                                                                                       2.c.4                                                                                                                                                                 A biztonsági intézkedéseket a létesítmény legkorábbi koncepcionális és mérnöki tervezési
szakaszába be kell építeni, el´́osegítve a létesítmény amennyire csak lehetséges eredend´́oen
biztonságos voltát.

» Az eredend´́oen biztonságosabb technológia7 alkalmazása a termelésben, a szállításban
és a veszélyes anyagok használatában (például a veszélyes anyagok mennyiségének
csökkentése, biztonságosabb gyártási eljárások használata, és a másodlagos megtartó
szerkezetek növelése) fokozza a veszélyes létesítmények biztonságát.

» A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy a veszélyes köztes termékek olyan mennyisé-
gét tartalmazzák, ellen´́orizzék és minimalizálják, ami növeli a biztonságot. Ha ez nem
lehetséges, az el´́oállított veszélyes köztes termékek mennyiségét olyan mértékre kell
csökkenteni, ami még elegend´́o a folyamat következ´́o lépéséhez, úgy, hogy a tárolt
mennyiségek a lehet´́o legkisebbek legyenek.

» A biztonsági intézkedéseknek figyelembe kell venni az emberi és/vagy m´́uszaki hibák
lehet´́oségeit, valamint a szándékos cselekményeket, mint a szabotázs vagy rongálás,
amelyek a létesítményben el´́ofordulhatnak.

» A biztonsági intézkedéseknek, amennyire csak lehetséges, összhangban kell lenniük a
biztonsági eljárásokkal.

» A veszélyes létesítmények tervezésének figyelembe kell venni az emberi tényez´́oket és
az emberi korlátokat, és meg kell felelnie az ergonómiai elveknek. A kialakításnak fi-
gyelembe kell venni az emberek fiziológiai, pszichológiai és kognitív képességeit és
korlátait, akiknek a veszélyes létesítményben jellegzetes feladataik vannak. Ebben a te-
kintetben a kialakításban a kezel´́ok által végzend´́o tevékenységek lehet´́o legegyszer´́ubb
voltát kell biztosítani, összhangban azok kognitív képességeivel és ily módon minimali-
zálva a hibák lehet´́oségét.

» Ahhoz, hogy elkerüljék a kialakítás során a látens üzemeltetési hibákat okozó megoldá-
sokat, vizsgálatokat kell végezni annak meghatározására, hogy a létesítmény üzemelési
kialakítása elfogadható és gyakorlatias-e (például figyelembe vették-e az információ-
mennyiség korlátozott voltát, amelyet az emberek a létesítményben fennálló üzemi kö-
rülmények között feldolgozni képesek).

» A biztonsággal kapcsolatos mérnöki tervezési elveket nemcsak új üzemeknél és folya-
matok kialakításainál kell alkalmazni, hanem a már létez´́o üzemek és folyamatok módo-
sításánál, valamint a kutatási tevékenységeknél is.
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7 Az eredend´́o biztonság vagy eredend´́oen biztonságos fogalmak, ha a veszélyes létesítményekkel kapcsolatban
használjuk, nem jelentik azt, hogy nincs semmiféle kockázat. Fontos, hogy ezeket a fogalmakat óvatosan hasz-
náljuk, és hogy a berendezések által képviselt veszélyeket jól megértsük és kommunikáljuk.                               



                                                                                                                                                                                                       2.c.5                                                                                                                                                                 A biztonság magas szintjének eléréséhez az új berendezések tervezésébe és a meglev´́o léte-
sítmények jelent´́os módosításába be kell építeni a vonatkozó, legújabb nemzetközi szab-
ványokat, szakmai kódexeket és útmutatásokat, amelyeket a hatóságok, a vállalkozások, a
szakmai szervezetek és más szervek alakítottak ki.

» Az ilyen szabványok, szakmai kódexek és útmutatók azonban csak mint minimális kö-
vetelmények tekinthet´́ok. A biztonság növelése egy dinamikus folyamat, és tükröznie
kell az ismeretekben és a technológiában bekövetkezett fejl´́odést. Ezért ezeket a szab-
ványokat, kódexeket és útmutatókat az üzemeltetési tapasztalatok és szakért´́ok tudása
alapján ki kell egészíteni a vállalaton belül kifejlesztett útmutatásokkal (házon belüli
m´́uszaki tervezési útmutatókba és el´́oírásokba beépítve).

» A meglév´́o létesítményeket értékelni kell annak meghatározására, hogy kielégítik-e eze-
ket a szabványokat, kódexeket és útmutatókat. Ahol ezek nem felelnek meg a szab-
ványoknak, a módosításokat a lehet´́o leghamarabb végre kell hajtani.

                                                                                                                                                                                                       2.c.6                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények tervezésébe a gyakorlatilag lehetséges mértékben integrálni kell a
megfelel´́o berendezéseket, eszközöket és m´́uszaki eljárásokat, amelyek csökkentik a veszé-
lyekb´́ol ered´́o kockázatokat (azaz a kockázatcsökkentést szolgáló minden intézkedést figye-
lembe kell venni, amíg ezek járulékos többletköltsége messze elmarad a biztonságban
bekövetkez´́o növekedést´́ol).

» Ebben a tekintetben meg kell gondolni a kockázat csökkentésére az „eredend´́oen bizton-
ságos” eljárások és létesítménytervezés alkalmazását. Az eredend´́oen biztonságosabb
megközelítés kiterjed a folyamatok gondos kiválasztására együtt a létesítmény jó terve-
zésével (ez ténylegesen kiküszöböl bizonyos veszélyeket, minimálisra csökkenti az em-
beri hibák hatásait és jobb hibat´́urést eredményez az esetleges hibák elkövetésekor). Az
ilyen megközelítések közé tartoznak a következ´́o koncepciók olyan mértékben, ameny-
nyiben azok csökkentik az általános kockázatot:

• a veszélyes anyagok tárolt mennyiségének csökkentése;
• a veszélyes anyagok használatának elfogadható mérték´́u minimalizálása;
• a veszélyes anyagok kiváltása kevésbé veszélyes anyagokkal;
• a veszélyes anyagok vagy eljárások oly módon történ´́o használata, ami csökkenti a

bennük rejl´́o veszély mértékét, például zárt rendszerek vagy kevésbé reaktív anya-
gok használatával);

• az üzem és a folyamatok egyszer´́usítése tervezési, létesítési és üzemeltetési szem-
pontból;

• a folyamatok körülményeinek mérsékelése (például nyomásszintek);
• a bonyolult rendszerek kiváltása egyszer´́ubbekkel;
• a létesítménybe, a létesítményb´́ol és a létesítményen belüli szállítás jellegének és

mértékének adaptálása;
• redundáns biztonsági rendszerek használata; és
• a veszélyes hulladékok keletkezésének minimalizálása.

» A folyamatok biztonságának növelésével kapcsolatos speciális megoldásokat, például a
nyomáslefúvókat és a láng (füst)- és robbanásérzékel´́oket be kell építeni az új és megle-
v´́o veszélyes létesítmények m´́uszaki tervezésébe, figyelembe véve a lehetséges baleset
szcenáriókat.

» A veszélyes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy minimális legyen az alkalmazot-
tak veszélyes anyagoknak való kitétele, ezáltal csökkentve a személyes véd´́oeszközök
szükségességét.

» A biztonság szempontjából kritikus berendezéseknél (nyomástartó edények vagy szabá-
lyozó készülékek) a m´́uszaki tervezést az elismert tanúsító vagy min´́osít´́o eljárások alap-
ján kell végezni.

» A veszélyes létesítmények tervezése során ügyelni kell a redundáns biztonsággal kap-
csolatos közm´́u ellátások kialakítására (például elektromos betáplálás a szabályozó
rendszerekhez). Ugyancsak meg kell gondolni a vállalkozás érzékeny részeinek maxi-
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mális védelmét, hogy elkerüljék a küls´́o er´́ohatások (például szabotázs, terrorizmus, ron-
gálás, lopás) által okozott károkat.

                                                                                                                                                                                                       2.c.7                                                                                                                                                                 Az eredend´́oen biztonságos tervezés elveit nem az elszigeteléshez kell használni, hanem
azoknak inkább a biztonság elérésének integrált részét kell képezniük.

» Ide sorolható a létesítmény üzemelése és karbantartása és a biztonságirányítási rend-
szerek alkalmazása, továbbá ide sorolhatók az egyéb meggondolások, mint a berendezés
hosszú idej´́u folyamatos integritása, a személyzet irányítása, a változások kezelése, a
kezel´́ok és más dolgozók képzése, a biztonsági teljesít´́oképesség felülvizsgálata és audi-
tálása, a tapasztalatokból való tanulás és egy biztonsági kultúra létrehozása.

» A jó kialakítást ki kell egészíteni a megfelel´́o biztonságirányítási rendszerrel, beleértve
az alkalmazottak képzését, ismétl´́o képzését és oktatását; az üzemelési eljárások megfe-
lel´́o fejlesztését, megvalósítását, felülvizsgálatát és korszer´́usítését, a tervezési változá-
sok gondos menedzselését; a biztonsággal kapcsolatos meggondolásokat, amikor a
menedzsment vagy más alkalmazottak kicserél´́odnek; és az eljárások auditálását és el-
len´́orzését.

                                                                                                                                                                                                       2.c.8                                                                                                                                                                 Bár a hangsúlynak a kialakítás és az üzemelés során az eredend´́o biztonságon kell lennie, fi-
gyelmet kell fordítani a „hozzáadott” védelmi rendszerek szükségességére is, a biztonságot
a kockázatcsökkentési intézkedések révén elérve.

» Az eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy minimális legyen a meghibásodás esélye, és
amennyiben meghibásodás következik be, a hátrányos hatások megel´́ozhet´́ok vagy mini-
malizálhatók legyenek.

» A veszélyes létesítmények kialakításába ugyancsak be kell építeni mechanizmuso-
kat/rendszereket a kiöml´́o/kiszivárgó anyagok vagy a t´́uzoltásra szolgáló víz felfogására
(felhasználva például a kett´́os tartályfalakat vagy felfogó medencéket), figyelembe véve
a veszélyes anyagok azon mennyiségét, ami kiszabadulhat. Az ilyen rendszerek/mecha-
nizmusok fokozott számú gátat tartalmazhatnak, megakadályozva a veszélyes anyagok
szabadba jutását, például kett´́os falú tartályok használhatók.

» Ha a megtartó rendszerek meghibásodnak, a hátrányos hatások egyéb korlátozó intézke-
désekkel, például t´́uzvédelmi berendezések és vészhelyzeti eljárások alkalmazásával mi-
nimálisra csökkenthet´́ok.

                                                                                                                                                                                                       2.c.9                                                                                                                                                                 A rendszereket úgy kell kialakítani, hogy amennyiben valamely egyedi komponens meghi-
básodik, az ne okozza biztonság megsz´́unését a folyamat körülményeiben (például „meghi-
básodás-biztos” komponenseket kell alkalmazni) és alkalmasnak kell lenni a lehetséges
emberi hibák elviselésére. Ha az alkalmazottak megfelel´́o képzésben részesültek, akkor
megfelel´́o módon tudnak reagálni abnormális vagy váratlan helyzetekben, különösen ha van
bizonyos idejük az elhárításra. Ezért a veszélyes létesítmények kialakításánál ezt figyelembe
kell venni és bizonyos id´́ot kell hagyni a kezel´́ok számára, hogy reagálhassanak, miel´́ott to-
vábbi károk következnek be, amennyiben abnormális helyzet lép fel.

                                                                                                                                                                                                       2.c.10                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények kialakításába az automatizálási és döntéstámogatási rendszerek
megfelel´́o szintjét kell beépíteni.

» A teljes automatizálásnak nincs realitása, és nem is optimális a biztonsági perspektívák
szempontjából. Bár az automatizálás és a döntéstámogatási rendszerek a gyors diag-
nosztika és beavatkozás révén növelhetik a biztonságot, az ilyen rendszerek csak
„ismert” vagy el´́ore becsült abnormális eseményekre tudnak reagálni. Olyan esemé-
nyeknél, amelyek nem szerepelnek a tervezési el´́oírásokban, vagy amelyek el´́ore nem
jósolhatók meg, manuális beavatkozásra van szükség. Ezért a beavatkozás tekintetében
jól informált és jól képzett kezel´́o elengedhetetlen.

» Ha a rendszer olyan mértékben automatizált, hogy a kezel´́onek csak igen korlátozott be-
avatkozás áll rendelkezésre, a kezel´́o nem lehet elég éber vagy tapasztalt a ritka, abnor-
mális helyzetek kezelésében. A biztonság akkor is veszélyben lehet, ha a kezel´́o
tevékenysége túlzottan rutinjelleg´́u, vagy, ha a kezel´́onek nincs elég lehet´́osége saját tu-
dásának kihasználására.
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» Függetlenül az automatizálás szintjét´́ol, továbbra is szükség van a személyzet megfelel´́o
szintjének fenntartására azért, hogy rendszeresen jelen legyenek az üzemel´́o egységek-
ben (nemcsak a távirányító számítógépeknél) és elegend´́o személyzet legyen a vészhely-
zetek kezelésére.

(A személyzetre lásd a 2.b.10—17 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.c.11                                                                                                                                                               A számítógép-rendszerek az üzemelési biztonság fontos elemei lehetnek.

» Az on-line rendszerek támogathatják a kezel´́oket, átvéve azok feladatait és könny´́u és
gyors hozzáférést biztosítanak az üzemelési eljárásokhoz és kapcsolatos információkhoz.

» Az on-line rendszereknek képeseknek kell lenniük az események alapvet´́o okainak meg-
határozása szempontjából hasznos információk összegy´́ujtésére, míg az off-line rend-
szerek esetén könny´́u és gyors hozzáférést kell biztosítani a vészhelyzeti tervezés és az
oktatás és képzés tekintetében a vállalkozásra vonatkozó dokumentációhoz.

                                                                                                                                                                                                       2.c.12                                                                                                                                                               A biztonsági rendszereket akár automatizáltak, akár emberi beavatkozást igényelnek, úgy
kell kialakítani és kipróbálni, hogy kritikus jelzések ne szállhassanak el az kezel´́o mellett
(még ha több egyidej´́u meghibásodás következik is be), és így a rendszer ne kerüljön túlter-
helt állapotba, és ennek következtében ne álljon le.

» Például meg kell gondolni, hogy a kezel´́o nem lesz-e túlzott mérték´́u jelzéssel terhelve,
ha a létesítménynél egyidej´́uleg több rendszer is meghibásodik, a túl sok információ
nem teszi-e bizonytalanná, és képtelenné annak meghatározására, hogy mi a tevékeny-
ségek megfelel´́o sorrendje. Ebben a tekintetben a nagymértékben integrált információ
sokkal nehezebben értelmezhet´́o, mint az egyedi adatok.

» A biztonsági rendszerek kialakításában a rendszer meghibásodása esetén lényeges az
irányítóra vagy kezel´́ore kifejtett lehetséges pszichológiai hatások figyelembevétele és
annak megismerése, hogy az ilyen feszültség hogyan befolyásolja annak reagálóképes-
ségét.

                                                                                                                                                                                                       2.c.13                                                                                                                                                               A tervezési fázisban a menedzsmentnek biztosítania kell, hogy megfelel´́o figyelmet fordítsa-
nak az általános biztonsági célkit´́uzések betartásával a helyszíni kialakításra. Különös tekin-
tettel kell lenni a következ´́okre:

» Biztonságos elválasztó távolságok betartása a dominó-effektus8 minimálisra csökkenté-
sére mind a helyszínen, mind a létesítmény tágabb környezetében, vagy még távolabb,
más vállalkozásokra kiterjed´́oen.

» A veszélyes eljárások és anyagok helye a személyzet és a kritikus biztonsággal kapcso-
latos berendezések és m´́uszerek elhelyezkedéséhez képest.

» Az irányító, ellen´́orz´́o helyiségek és egyéb létesítmények helye, minimalizálva az egész-
ségre gyakorolt hátrányos hatást, és növelve baleset esetén a létesítmény kézbentartha-
tóságát.

» A helyi közösségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatások.

                                                                                                                                                                                                       2.c.14                                                                                                                                                               A tárolórendszereket vagy bármely veszélyes létesítményt, amely veszélyes anyagokat tárol,
úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegyék a létesítményben tárolandó veszélyes anyagok
természetét és mennyiségét.

» A tárolóberendezések kialakításánál biztonsági megoldásokat kell beépíteni, hogy mini-
malizálják a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek valószín´́uségét és mértékét.
Ebben a tekintetben a kialakításnak lehet´́ové kell tenni az összeférhetetlen anyagok el-
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különítését, és a készletek megosztását, például különálló épületek vagy t´́uzfalak hasz-
nálatával. Ezenkívül a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy baleset esetén csökken-
jen a dominó-effektus valószín´́usége.

» Különös figyelmet kell szentelni a veszélyes anyagok kezelésénél az automatizált rend-
szerek beépítésére, amelyek csökkentik az ilyen anyagokkal kapcsolatos balesetek koc-
kázatát.

» A t´́uzvédelmi berendezéseknek rendelkezésre kell állniuk, és megfelel´́o gy´́ujt´́o létesít-
mények (például összeköt´́o területek) kell kialakítani, baleset esetén megkönnyítve a ki-
folyás elhárítási eljárások aktiválását az emberek és a környezet védelmére. A
biztonsági eszközöknek a helyükön kell lenni, ilyenek például a kerítések és az illetékte-
len személyek hozzáférését korlátozó megoldások. Er´́ofeszítéseket kell tenni a veszé-
lyes anyagok mennyiségének minimálisra csökkentésére a tároló berendezéseknél olyan
mértékben, ami összhangban van a kockázat általános szintjének csökkentésével.

                                                                                                                                                                                                       2.c.15                                                                                                                                                               Gondosan kell eljárni annak biztosítására, hogy a kialakítási módosítások ne növeljék a koc-
kázatot. Például egyes esetekben a veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése növelheti
az általános kockázatot, mivel a veszélyes anyagok gyakoribb szállítására és kezelésére (be-
rakás és kirakás) van szükség.

                                                                                                                                                                                                       2.c.16                                                                                                                                                               Az illetékes személyek, akik a veszélyes létesítmény üzemeltetésében érintettek, bevonan-
dók a tervezésbe, kialakításba és a létesítmény konstrukciós fázisába. Az alkalmazottaknak
és azok képvisel´́oinek részt kell venni a munkahelyek kialakítására irányuló döntésekben, és
lehet´́oséget kell számukra biztosítani, hogy a berendezések kialakítására, alkalmazására és
javítására vonatkozó észrevételeik figyelembevételre kerüljenek, úgy, hogy kihasználható
legyen az alkalmazottak szaktudása és tapasztalata.

                                                                                                                                                                                                       2.c.17                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények menedzsmentjének össze kell gy´́ujteni minden biztonsággal kap-
csolatos információt a szóban forgó eljárásokra és kapcsolatos berendezésekre, például a
kialakítással, az üzemeléssel, a karbantartással és a vészhelyzetekkel kapcsolatos informáci-
ókat.

» Az ilyen gy´́ujtemény lényeges az oktatáshoz, valamint üzemeltetési célokra.

» Ez a gy´́ujtemény szükséges a biztonsági jelentések elkészítéséhez, amelyet a hatóságok
megkövetelhetnek, és a hatóságok általi szemlékhez/ellen´́orzésekhez.

» Az üzemelési koncepcióknak/eljárásoknak dokumentálniuk kell a kialakítás során be-
épített biztonsági megoldásokat (beleértve az automatizált biztonsági rendszereket), va-
lamint a kezel´́ok, irányítók, karbantartó személyzet és mások szerepét. Ezen kívül ennek
a folyamat dokumentációs mappának vagy üzemeltetési gy´́ujteménynek a következ´́o in-
formációkat is tartalmaznia kell:

• gyártási eljárások;
• folyamat és üzemelési utasítások (beleértve a biztonságos beindulást és leállást);
• a legfontosabb berendezéseket bemutató folyamat vonaldiagramjai;
• az el´́oállított, tárolt vagy a helyszínen kezelt anyagok mennyiségei és tulajdonságai;
• a nyersanyagokra, oldószerekre, katalizátorokra, köztes termékekre és melléktermé-

kekre, valamint a reakcióanyagokra és termékekre vonatkozó biztonsági vizsgála-
tok és biztonsági adatgy´́ujtések eredményei;

• mellékreakciók és ezek kémiája;
• a veszélyességi vizsgálatok során kapott adatok és a hulladékkezelés (tároló és

megsemmisít´́o hely);
• a folyamat dokumentáló mappát vagy üzemeltetési gy´́ujteményt naprakész állapot-

ban kell tartani;

Konstrukció

                                                                                                                                                                                                       2.c.18                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények menedzsmentjének különös figyelmet kell fordítania a projekt
konstrukciós fázisa alatt a min´́oségbiztosításra.
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» A biztonsági ellen´́orzéseket és felülvizsgálatokat rutinszer´́uen kell végrehajtani a konst-
rukciós fázisban annak biztosítására, hogy az eredeti tervek integritása fennmaradjon.
Ez kiterjed annak ellen´́orzésére, hogy a terveket pontosan követik-e, a veszélyelemz´́o
tanulmányok követelményeit teljes mértékben megvalósították-e és a kapcsolatos beren-
dezéseket helyesen állították-e fel. Ide tartozik annak ellen´́orzése, hogy megfelel´́oen mi-
n´́osített személyek (alkalmazottak vagy küls´́o szerz´́od´́o felek) megfelel´́o anyagokat,
módszereket (például hegesztési technikákat) és ellen´́orzéseket (például nyomás/szivár-
gási próba) használtak az elismert m´́uszaki szabványokkal összhangban.

» A létesítmény eredeti kialakításának bármilyen módosítását dokumentálni kell, és ezek-
nek a módosításoknak tükröz´́odni kell a min´́oségbiztosítási és biztonsági felülvizs-
gálatokban a létesítmény feltöltése és beindítása el´́ott.

» A min´́oségbiztosítási (QA) rendszerek hasznos eszközt nyújthatnak a berendezések a
szabványoknak és más követelményeknek való megfelel´́oségének biztosításához.

                                                                                                                                                                                                       2.c.19                                                                                                                                                               A biztonsági ellen´́orzéseket egy üzem feltöltési és beindítási fázisánál is el kell végezni an-
nak biztosítására, hogy a tervezési ajánlásokat teljesen betartották. Funkcionális vizsgálato-
kat kell végrehajtani minden komponensnél, vezérl´́o és biztonsági eszköznél, amelyek a
létesítmény biztonsága szempontjából kritikusak.

                                                                                                                                                                                                       2.c.20                                                                                                                                                               A vállalkozásnak a berendezéseket csak elismert beszállítóktól szabad beszereznie, és a be-
rendezéseket, miel´́ott azokat üzembe helyeznék, formálisan felül kell vizsgálnia annak biz-
tosítására, hogy megfeleljenek a tervezési el´́oírásoknak és a biztonsági követelményeknek.
A beszállítók megbízhatóságára vonatkozó információkat meg kell osztani más vállalkozás-
sokkal.

                                                                                                                                                                                                       2.c.21                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmény konstrukciójánál a vállalkozásnak csak olyan alvállalkozókkal sza-
bad szerz´́odést kötni, akik képesek a vállalkozás igényeit kielégíteni és szolgáltatásukat
minden alkalmazható jogszabálynak és szabályzatnak megfelel´́oen nyújtani, valamint a vo-
natkozó biztonsági szabványok és a vállalat biztonsági politikája figyelembevételével tevé-
kenykednek, úgy hogy nem növelik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti kockázatot.
Az alvállalkozóknak a létesítmény menedzsmentje által biztosított standardok szerint kell
dolgozniuk és a menedzsment megfelel´́o mérték´́u, közvetlen felügyelete mellett kell munká-
jukat végezniük.

d. ÜZEMELTETÉS                                                                                                                      

Eljárások

                                                                                                                                                                                                       2.d.1                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek biztosítania kell, hogy kialakítsák a megfelel´́o szervezeti megoldásokat
a testületi biztonsági politika megvalósításához. Világosan meg kell határozni a menedzs-
ment biztonságért való felel´́osségének határát és a változtatásokra jogosultak körét, valamint
a biztonságért egyedileg felel´́osöket. Ugyancsak világosan meg kell határozni minden mun-
katárs biztonsággal kapcsolatos feladatát és felel´́osségét (azaz a vezet´́oségét és az dolgozó-
két, beleértve az alvállalkozókat).

                                                                                                                                                                                                       2.d.2                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek biztosítania kell, hogy a vállalkozásnál minden létesítményre vonatko-
zóan írásos és könnyen hozzáférhet´́o üzemelési leírások és útmutatások álljanak rendelke-
zésre, hogy létrehozhassák azokat a körülményeket, amelyek szükségesek a létesítmény
tervezési célkit´́uzéseinek kielégítésére és integritásának fenntartására. Ezeknek figyelembe
kell venni a vonatkozó szabványokat, kódexeket és útmutatásokat annak biztosítására, hogy
a berendezések, üzemek és egyéb építmények a munkavégzés számára biztonságos helyet
nyújtsanak normális és abnormális üzemelési körülmények között egyaránt.

» Az eljárások leírásait minden érintett alkalmazottnak (beleértve az alvállalkozókat) meg
kell értenie. Létre kell hozni az oktatási, képzési, ellen´́orzési és felügyeleti rendszereket
annak biztosítására, hogy minden alkalmazott megismerje, megértse és mindenkor kö-
vesse a megfelel´́o eljárásokat, és hogy ezeket az eljárásokat rendszeresen felülvizsgálják
és korszer´́usítsék, figyelembe véve az üzem kialakításában vagy a m´́uködésben bekövet-
kez´́o lényeges változásokat.
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» A biztonsággal kapcsolatos feladatokkal rendelkez´́o kezel´́oknek, karbantartó személy-
zetnek és másoknak a létesítménynél be kell kapcsolódniuk az eljárások fejlesztésébe és
karbantartásába. Ez segít abban, hogy az eljárások reálisak, m´́uköd´́oképesek és konzisz-
tensen alkalmazhatók legyenek, és megkönnyítsék azt az elvet, hogy azok, akiknek az
eljárásokat követni kell, sajátjuknak érezzék ezeket.

» Minden illetékes alkalmazottnak tudomással kell bírni az üzemet érint´́o bármilyen mó-
dosításról.

                                                                                                                                                                                                       2.d.3                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítményeknél a t´́uzvédelemre, valamint a veszélyes anyagok kiszabadulásá-
nak megakadályozására eljárásokat és megoldásokat kell bevezetni. Ezen kívül alkalmas
megoldásokat kell kialakítani a személyzet, az épületek és a berendezések védelmére, vala-
mint t´́uz- vagy anyagkiszabadulás esetén a beavatkozáshoz (például t´́uzoltókészülékek).

                                                                                                                                                                                                       2.d.4                                                                                                                                                                 Eljárásokat kell megvalósítani a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek hatékony meg-
el´́ozésére abnormális körülmények között. Az abnormális körülmények közé tartoznak pél-
dául, ha a kritikus m´́uszerek, riasztók és vészberendezések nem m´́uködnek, ha szokatlan
(rövid id´́otartamú) termelési igények lépnek fel, rendkívüli túlmunka vagy a termelés lassí-
tása fordult el´́o, ha a források korlátozottak (beleértve személyzetet és a pénzügyi forráso-
kat), vagy ha vészhelyzeti leállás vagy evakuálás történik.

                                                                                                                                                                                                       2.d.5                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek biztosítania kell, hogy minden alkalmazott rendelkezzen a személyi vé-
d´́oeszközökkel, ha szükséges, és biztosítania kell, hogy az ilyen véd´́oeszközöket jó állapot-
ban tartsák.

» A menedzsmentnek azt is biztosítania kell, hogy a személyes véd´́oeszközök használatá-
ra rendszeres képzés történjen.

» Az alkalmazottak felel´́ossége a személyi véd´́oeszközök használata, összhangban a biz-
tonsági eljárásokkal és politikával.

» Törekedni kell arra, hogy a létesítmény kialakítása olyan legyen, hogy a személyi véd´́o-
eszközök szükségessége minimális legyen.

(A létesítmény kialakításra, a tervezésre és az elrendezésre lásd a 2.c.4—17 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.d.6                                                                                                                                                                 Eljárásokat kell kialakítani a balesetveszély minimálisra csökkentésére és különösen a ve-
szélyes anyagok vagy feliratozások, címkék és más jelölések tönkremenésének megakadá-
lyozására a tároló berendezéseknél és olyan üzemeknél, ahol veszélyes anyagok vannak
jelen.

» A raktár vezet´́ojének biztosítania kell, hogy a veszélyes anyagok biztonságos tárolásá-
hoz minden vonatkozó jogszabályi követelményt és alkalmazható gyakorlati kódexet
szigorúan betartsanak, ahol ezek alkalmazhatók.

» A t´́uz- és robbanásveszély megel´́ozésére meg kell gondolni, vajon a tárolási körülmé-
nyek (beleértve például a h´́omérsékletet és nyomást) nem képeznek-e speciális kockáza-
tot. Ügyelni kell a potenciális gyújtóforrások, így a dohányzás, a hegesztés és a
zsugorfóliás berendezések elkerülésére. Minden er´́ogépet szükség szerint különleges vé-
delemmel kell ellátni.

» A raktárvezetésnek tárolási tervet kell készíteni, bemutatva a tároló létesítmények egyes
részlegeiben tárolt veszélyes anyagok jellemz´́oit.

• a tárolási tervet az alkalmazottak és az illetékes helyi hatóságok számára (például
t´́uzoltóság) hozzáférhet´́ové kell tenni;

• a tároló létesítményekben tartott veszélyes anyagokra vonatkozó információkat
napra kész állapotban kell tartani, és azoknak az alkalmazottak, a munkaügyi elöl-
járók és vészhelyzeti beavatkozók számára könnyen hozzáférhet´́onek kell lenniük.

» Ha a tárolás harmadik fél feladata (küls´́o tárolók), a veszélyes anyagok (termékek,
nyersanyagok és köztes termékek) tulajdonosainak meg kell gy´́oz´́odniük arról, hogy a
létesítmények az ilyen anyagok tárolására alkalmasak és a raktárvezetés kompetenciája
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a biztonságos módon történ´́o tárolás iránt fennáll. Ez kiterjed a tárolási létesítménynek
az anyagok tulajdonosai/beszállítói általi megfigyelésére és a küls´́o létesítmények alkal-
mazottainak oktatására.

• a tárolt veszélyes anyagok tulajdonosainak/beszállítóinak el kell látni a raktárveze-
tést a balesetveszély elkerüléséhez és baleset esetén a megfelel´́o beavatkozáshoz
szükséges információkkal, beleértve a t´́uz esetén bekövetkez´́o reakciókra és/vagy a
képz´́od´́o bomlástermékekre vonatkozókat;

• ebben a tekintetben a tulajdonosnak/beszállítónak biztosítania kell a biztonsági
adatlapokat (MSDS) vagy a termék adatlapokat úgy, hogy a raktárvezetés biztosí-
thassa, hogy a raktár létesítményben minden érintett ott dolgozó alkalmazott a bal-
eset esetére vonatkozó fizikai-kémiai, (öko)toxikológiai és más anyagi
tulajdonságokat megismerje .

• Különös figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok helyes címkézésére és jelölé-
sére, utalva a címkén bármilyen veszélyes tulajdonságra és a betartandó el´́ovigyá-
zatossági intézkedésekre; és

• a tulajdonosnak/beszállítónak biztosítani kell, hogy az összeférhetetlen anyagok el
legyenek különítve.

                                                                                                                                                                                                       2.d.7                                                                                                                                                                 Megfelel´́o eszközökkel kell biztosítani a veszélyes létesítmények biztonságának fenntartá-
sát, minimalizálva a szándékos szabadba juttatás lehet´́oségét, például terrorista cselekmé-
nyek, szabotázs, rongálás vagy eltulajdonítás révén. A veszélyes létesítmény
menedzsmentjének meg kell határozni a létesítmény azon területeit, ahová a bejutás korláto-
zott vagy ellen´́orzött, és intézkedéseket kell foganatosítania az ellen´́orzés fenntartására és az
illetéktelen bejutás megakadályozására.

                                                                                                                                                                                                       2.d.8                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítményeknél, beleérte a tárolólétesítményeket, az üzemvezetés és m´́uködési
hatékonyság magas színvonalát kell fenntartani, mivel egyértelm´́u összefüggés áll fenn ezen
funkciók és a jó biztonsági teljesít´́oképesség között.

                                                                                                                                                                                                       2.d.9                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek biztosítania kell az új termékekkel, eljárásokkal vagy berendezésekkel
kapcsolatos megfelel´́o írásos, elfogadott üzemelési eljárásokat és biztonsági útmutatásokat,
miel´́ott azokat egyik részlegt´́ol a másiknak átadnák (vagy egyik tulajdonostól egy másiknak
átadnák) úgy, hogy a kutatásban, fejlesztésben, kísérleti üzemnél és gyártásban összegy´́ult
tudást és tapasztalatokat átadják. Ezt az átadást megfelel´́oen aláírt átadási nyilatkozat formá-
jában kell formalizálni.

» Ezt kell alkalmazni például, ha egy terméket vagy eljárást a kutatási vagy fejlesztési fá-
zisból a teljes lépték´́u gyártásba átvisznek, vagy ha a gyártásból valamely berendezés át-
kerül a karbantartókhoz, vagy karbantartásból vissza a gyártásba.

» Valahányszor egy berendezést vagy technológiát továbbadnak, az üzemelési eljárások és
biztonsági utasítások leírását ugyancsak mellékelni kell.

(A technológia-transzferre lásd a 2.i.7—10 bekezdést.)

Személyzet

                                                                                                                                                                                                       2.d.10                                                                                                                                                               A menedzsment felel´́os annak biztosításáért, hogy minden tevékenységhez megfelel´́o szint´́u
személyzet álljon rendelkezésre oly módon, ami lehet´́ové teszi a létesítmény biztonságos
üzemelését minden id´́oben.

» Figyelmet kell fordítani az alkalmazottak feladatuk betöltésére biztonságos módon való
képességére (figyelembe véve mind a fizikai, mind a fiziológiai tényez´́oket), beleértve
azokat az alkalmazottakat, akiknek a tevékenysége jórészt helyhez kötött, mint a mene-
dzserek és vezérl´́oterem alkalmazottai. Ebben a vonatkozásban az alkalmazottakat nem
szabad olyan feladatokkal megbízni, amelyek kompromisszumot jelenthetnek a létesít-
mény biztonságos üzemelésében.

» Meg kell határozni azokat a munkákat, amelyekre a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
balesetveszély miatt csökkent képesség´́u alkalmazottak, terhes n´́ok vagy fiatalkorúak
nem alkalmazhatók.
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» Az alkalmazottaknak és képvisel´́oiknek részt kell venniük a tevékenységekhez és a léte-
sítmény m´́uködéséhez szükséges személyzet szervezésére vonatkozó döntéshozatalban
olyan mértékig, amennyire az a biztonságot befolyásolhatja. Ebben a tekintetben a me-
nedzsmentnek figyelembe kell venni a biztonsági teljesít´́oképesség „egyenrangú felül-
vizsgálatának” intézményesített mechanizmusát.

                                                                                                                                                                                                       2.d.11                                                                                                                                                               A menedzsmentnek különlegesen figyelembe kell vennie az éjszakai és hétvégi, valamint
azon id´́oszak elegend´́o személyzetének és felügyeletének biztosítását, amikor bonyolult
vagy szokatlan helyzetek következnek be, vagy a túlmunka id´́oszak vagy szabálytalan mun-
kavégzési mód ellen´́orzését, ha ezek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset fokozott
kockázatával járhatnak.

» A személyzet munkarendjének tervezése során tekintettel kell lenni a személyzet túlter-
helésének és a túlmunkának az elkerülésére. Például a munkaóráknak és a pihen´́oid´́o
megszakításoknak összhangban kell lenniük a biztonsági követelményekkel. Az egyé-
nek általi túlmunka és pihen´́o napon végzett munka nem lehet túlzott mérték´́u. Minden
ilyen abnormális munkavégzési id´́o rögzítését meg kell ´́orizni, megkönnyítve a munká-
ban töltött id´́o ellen´́orzését.

» A menedzsmentnek meg kell határozni és foglalkozni kell a speciális személyzeti köve-
telmények és m´́uszaki tudás szükségességével, amelyre a beindulásoknál, leállásoknál,
abnormális vagy egyedi üzemelési helyzetekben van szükség, amely id´́oszakok szokat-
lan gyártási követelményeket, forráskorlátozást vagy vészhelyzeteket vagy más olyan
helyzeteket eredményeznek, ami a személyzet túlterhelését okozhatja.

                                                                                                                                                                                                       2.d.12                                                                                                                                                               Figyelembe kell venni, hogy bizonyos feladatok, mivel a baleset-megel´́ozéssel kapcsolato-
sak, speciális vezet´́oi ellen´́orzések tárgyát képezhetik, speciális engedélyeket igényelhetnek,
munkavégzési engedélyeket vagy tevékenységi bizonyítványokat igényelnek, mint például a
nyomástartó tartályok és a hegesztés.

                                                                                                                                                                                                       2.d.13                                                                                                                                                               A menedzsmentnek intézkedni kell az olyan helyzetek elkerülésére, ahol a biztonság szem-
pontjából kritikus munkavégzés rutinná válik, vagy túlzottan korlátozott a munkavégz´́ok fel-
adata.

                                                                                                                                                                                                       2.d.14                                                                                                                                                               A személyes tevékenységekre vonatkozó speciális el´́oírásokat, amelyek befolyásolhatják
egy létesítményben a biztonságos m´́uködést — például dohányzás, anyagokkal való vissza-
élés és hasonló tevékenységek — egyeztetni kell az alkalmazottakkal, és minden egyes al-
kalmazott munkaszerz´́odésébe be kell építeni.

                                                                                                                                                                                                       2.d.15                                                                                                                                                               A menedzsmentnek nem szabad a veszélyes létesítmények m´́uködésével kapcsolatos felada-
tokra alvállalkozókkal szerz´́odni, ha ez a biztonság rovására történik.

» A menedzsmentnek csak olyan alvállalkozókkal szabad dolgoztatnia, akik kompetensek
egy szerz´́odéses munka elvégzésére, összhangban az alkalmazható jogszabályokkal és
szabályzatokkal, biztonsági politikákkal és a vállalkozás standardjaival és minden más
munkavégzésre vonatkozó gyakorlattal.

» Szerz´́odéskötés el´́ott a menedzsmentnek meg kell gy´́oz´́odnie, hogy a szerz´́od´́o partner
képes feladatának a biztonság kielégít´́oen magas szintjén eleget tenni. A vonatkozó jog-
szabályok, szabályzatok, biztonsági politikák és standardok betartása az alvállalkozói
szerz´́odések integrált részét kell képezze.

» A menedzsmentnek felügyelnie kell az alvállalkozók biztonsági teljesít´́oképességét. Ál-
talában az alvállalkozó ugyanolyan biztonságirányítási rendszer alá kell tartozzanak,
mint a vállalkozás személyzete.

                                                                                                                                                                                                       2.d.16                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények üzemelésével kapcsolatos kötelezettségeket végz´́o küls´́o vállalko-
zóknak azonos jogai és feladatai vannak a biztonsággal kapcsolatosan, mint a vállalkozás
személyzetének. Szüksége esetén speciális intézkedéseket kell kialakítani annak biztosí-
tására, hogy az alvállalkozók a veszélyekr´́ol jól informáltak legyenek, ha a veszélyes létesít-
ményekben tevékenykednek. Számukra speciális helyszíni biztonsági információkat kell
nyújtani.
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                                                                                                                                                                                                       2.d.17                                                                                                                                                               Figyelembe kell venni, hogy a létszámcsökkentés mind a dolgozók (például kezel´́ok), mind
a menedzsment esetében hátrányosan befolyásolhatja a biztonságot.

» Ez egy fontos tényez´́o, mivel a gazdasági körülmények az alkalmazottak számának
csökkenéséhez és a testületi szerkezetben változásokhoz vezethetnek.

» A személyzet létszámának csökkentése nem feltétlenül befolyásolja a biztonságot, mivel
vannak más tényez´́ok is, amelyek erre hatással vannak, beleértve a kialakítást, az irányí-
tást és üzemelést. Azonban el´́ofordulhat, hogy a személyzet létszámkorlátozása csök-
kenti a biztonsági kommunikációt, megszünteti a kapcsolatot a biztonsági politika és a
mindennapi tevékenység között, növeli a feszültséget, és kevesebb id´́o fordítódik az ok-
tatásra, az önkéntes ellen´́orzésekre és a m´́uszakok közötti id´́o átfedésre. Ez a tapasz-
talatok elveszéséhez vezethet, és a kezel´́ok nagy száma egyedül dolgozik, ahelyett, hogy
csoportmunkát végezne.

                                                                                                                                                                                                       2.d.18                                                                                                                                                               A biztonsági teljesít´́oképességet úgy kell tekinteni, mint minden menedzser és dolgozót álta-
lános teljesít´́oképességének lényeges részét, és id´́oszakonként ezt felül kell vizsgálni. A ve-
zet´́ok és az alkalmazottak szerepét (minden szinten) a biztonság vonatkozásában világosan
meg kell határozni, úgy, hogy a biztonsági teljesít´́oképesség megfelel´́o módon ellen´́orizhet´́o
és követhet´́o legyen.

                                                                                                                                                                                                       2.d.19                                                                                                                                                               A menedzsment és az alkalmazottak közötti kommunikáció minden szinten lényeges a ve-
szélyes létesítmények biztonságos üzemelésének eléréséhez.

» A menedzsmentnek el´́o kell segítenie és lehet´́ové kell tennie az alkalmazottaknak, hogy
feladatukat és szerepüket képesek legyenek ellátni.

» Az alkalmazottaknak tapasztalatokkal kell rendelkezniük és támogatniuk kell a szak-
szervezeteket, szövetségeket és azok nemzetközi szervezeteit, hogy közrem´́uködhes-
senek.

                                                                                                                                                                                                       2.d.20                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények menedzsmentjének meg kell tennie minden ésszer´́u intézkedést,
hogy informálja a helyszínen dolgozó alkalmazottakat, beleértve a veszélyes létesítmények
alvállalkozóit, mindazon veszélyes anyagokról, amelyekkel érintkezésbe kerülhetnek. A ve-
szélyekre (beleértve a vészhelyzeti kitételi szinteket) és a létesítményben minden anyag biz-
tonságos kezeléséhez követend´́o eljárásokra vonatkozó (beleértve a felhasznált, gyártott és
köztes termékeket, a tárolt vagy értékesítésre rendelkezésre álló anyagokat) vonatkozó adek-
vát információt össze kell gy´́ujteni, napra kész állapotban kell tartani és széles körben ter-
jeszteni kell olyan nyelven (nyelveken), amelyet minden alkalmazott megért.

(A bels ´́o kommunikációra lásd a 2.d.25—33 bekezdést; az oktatásra és képzésre lásd a 2.d.34—41 

bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.d.21                                                                                                                                                               Er´́ofeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az alkalmazottak jól informáltak legye-
nek azon tevékenységek terén és részt vegyenek azokban, amelyek a munkahelyi környeze-
tüket érinti, például a karbantartásban, vizsgálatokban és hitelesítésekben. Ezenkívül az
alkalmazottakat képzésben kell részesíteni az olyan tevékenységekkel kapcsolatosan, mint a
munkahelyek kialakítása, a létesítmények értékelése és auditálása.

                                                                                                                                                                                                       2.d.22                                                                                                                                                               A személyzetfejlesztési és rotációs munkabeosztási terveket mindig az üzemelési biztonság
követelményeinek fenntartásával összhangban kell kialakítani. Ez vonatkozik az alkalma-
zottakra minden szinten, beleértve a menedzsmentet.

                                                                                                                                                                                                       2.d.23                                                                                                                                                               A vállalkozáson belül elegend´́o professzionális biztonsági személyzetnek kell rendelkezésre
állnia. Ezek feladatának a középvezetés által nem befolyásoltnak és függetlennek kell len-
nie, hogy szaktanácsokat adhassanak és úgy tevékenykedhessenek, mint a vállalkozás biz-
tonsági lelkiismerete.

» Ebben a tekintetben a biztonsági szakért´́oknek:

• rendelkezniük kell a szükséges önállósággal saját feladataik elvégzésében és a me-
nedzsment által támogatottnak kell lenniük;
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• a vállalaton belül minden szinten együtt kell m´́uködniük az alkalmazottakkal és
azoknak el kell ´́oket ismerniük;

• m´́uszakilag kompetensnek kell lenniük akár specializált képzésük, akár adekvát ta-
pasztalatuk (el´́onyösebb mindkett´́o) révén; és

• jó személyi kapcsolatteremt´́o és kommunikációs készséggel kell rendelkezniük.

» A biztonsági személyzet létszámának meg kell felelnie a vállalkozás méretének, techno-
lógiájának és bonyolultságának.

» A menedzsmentnek meg kell gondolnia az alkalmazottak rotációját a középvezetés és a
biztonsági funkciók között, hogy növeljék a biztonsággal kapcsolatos problémák megér-
tését, jobb megoldásokat alakítsanak ki a biztonsággal kapcsolatos problémák tekinteté-
ben és er´́osítsék a vállalkozáson belül a biztonsági kultúrát.

                                                                                                                                                                                                       2.d.24                                                                                                                                                               Minden alkalmazottnak felel´́osnek kell lennie a menedzsment által lefektetett eljárások kö-
vetésében és elfogadható gondosság kifejtésében saját biztonságuk és mások biztonsága ér-
dekében, akiket tevékenységük vagy munkájuk elhanyagolása befolyásolhat.

» Minden alkalmazottnak támogatnia kell a többiek képességét, hogy saját munkájukat
biztonságos módon végezzék és aktívan együtt kell m´́uködni a menedzsmenttel a biz-
tonsági eljárások és eszközök alkalmazásában.

» Az alkalmazottak számára minden szinten fontos az oktatás és képzés nyújtása és azon
források rendelkezésre állása, amelyek szükségesek feladataik elvégzésére, ugyanakkor
vállalniuk kell a felel´́osséget és beszámoltathatónak kell lenniük feladataik végrehajtá-
sát illet´́oen mind egyedileg, mind csoportmunka résztvev´́ojeként.

» Bár az egyéneknek saját felel´́osségük van a biztonsági teljesít´́oképességért, a vállalko-
zásnál olyan körülményeket kell biztosítani, ami lehet´́ové teszi az egyének számára a fe-
lel´́osségteljes és hatékony tevékenységet.

» A tapasztalat azt sugallja, hogy ha lehet´́ové teszik egy szervezet alkalmazottainak
feladatvégzését a bizalom atmoszférájában és rendelkezésre bocsátják az eszközöket,
amelyek a munkavégzéshez és a döntéshozatalhoz szükségesek, az el´́onyös a bizton-
ságra nézve.

Bels´́o kommunikáció

                                                                                                                                                                                                       2.d.25                                                                                                                                                               A veszélyes létesítményekben hatékony kétirányú kommunikációs csatornát kell kialakítani
a biztonsági információk átvitelére a menedzsment és az alkalmazottak között.

» Ez segít az alkalmazottak magas szint´́u motiváltságának fenntartásában, hogy azok a lé-
tesítményt biztonságosan üzemeltessék.

» Ügyelni kell annak biztosítására, hogy a fontos kommunikációs kapcsolatokat ne blok-
kolják például a nyelvi nehézségek vagy el´́oítéletek arra nézve, hogy bizonyos alkalma-
zottak vagy alvállalkozók nem el´́ovigyázatosak vagy nem tudják megérteni a vonatkozó
tényez´́oket.

                                                                                                                                                                                                       2.d.26                                                                                                                                                               A reguláris kommunikációs csatornákat er´́osíteni kell biztonsági tanácsok létrehozásával,
biztosítva a formális mechanizmusokat a menedzsment és az alkalmazottak és képvisel´́oik
között a biztonsági kérdésekben történ´́o konzultációhoz. A biztonsági tanácsokat támogatni
kell — de nem lehet helyettesíteni — közvetlen kommunikációval a menedzsment és az al-
kalmazottak között és az egyedek és a biztonságért felel´́os középvezet´́ok között. Az ilyen ta-
nácsok megléte lehet´́ové teszi az alkalmazottak gyakorlati tapasztalatának és tudásának
maximális felhasználását és tovább növeli a bizalmat a biztonsággal kapcsolatos intézkedé-
sek révén.

» A biztonsági tanácsoknak különböz´́o szinteken kell tevékenykedniük egy vállalkozás-
nál. Az ilyen tanácsok a vállalkozás méretét´́ol függ´́oen a következ´́okb´́ol állhatnak:

• alkalmazottak különböz´́o szinteken (beleértve a biztonsági képvisel´́oket, ha ilyenek
vannak);

• menedzserek a tanácsi ajánlások megvalósítására vonatkozó felhatalmazással;
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• biztonsági szakért´́ok és alvállalkozók, ha ilyenek vannak;
• a biztonsági tanács tagjait biztonsági oktatásban kell részesíteni és szükség szerint

speciális tanácsokkal kell ellátni.

» A biztonsági tanács számára tevékenysége végrehajtásához forrásokat kell biztosítani.

» A menedzsmentnek a biztonsági tanács ajánlásai alapján kell tevékenykednie, tudatosít-
va, hogy a biztonságért a végs´́o felel´́osség a menedzsmentre hárul.

» A biztonsági tanács tagjait nem érheti anyagi hátrány a biztonsági tanáccsal kapcsolatos
tevékenységükre fordított id´́o miatt.

                                                                                                                                                                                                       2.d.27                                                                                                                                                               Az egyes veszélyes létesítményeknél m´́uköd´́o biztonsági tanács mellett a testületi, szektor
vagy nemzeti vagy nemzetközi szint´́u mechanizmusok létrehozása hasznosnak tekinthet´́o,
el´́osegítve a biztonsági információk terjesztését, és indíttatást adva a biztonsággal kapcsola-
tos megfelel´́o döntési folyamatokhoz.

                                                                                                                                                                                                       2.d.28                                                                                                                                                               A biztonsági képvisel´́oket üzemi szinten támogatni kell munkájukban. A biztonsági képvise-
l´́oket az alkalmazottak választják meg és ezért a menedzsmenttel való konzultációkban a
biztonsággal kapcsolatos kérdések terén az alkalmazottakat képviselik. A biztonsági képvi-
sel´́ok számára feladataikkal kapcsolatosan speciális oktatást kell nyújtani.

                                                                                                                                                                                                       2.d.29                                                                                                                                                               Egyetlen alkalmazottat sem lehet hátrányosan elítélni, ha jóhiszem´́uen panaszkodik az ille-
tékes hatóságokra vagy más, a biztonságért felel´́os alkalmazottakra azért, amit ´́o az alkotmá-
nyos követelmények megsértésének, vagy a biztonsággal hozott intézkedések alkalmatlan-
ságának ítél meg. A menedzsmentnek támogatnia kell azt a megközelítést, hogy a szükséges
„nyílt” viselkedést a biztonsági ügyekkel kapcsolatban megvalósíthassa.

                                                                                                                                                                                                       2.d.30                                                                                                                                                               Az alkalmazottnak joga van bármilyen feladat végrehajtásának visszautasítására, amennyi-
ben úgy érzi, hogy az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset elviselhetetlen kockázatá-
val járna.

» Az alkalmazottnak azonnal jelentenie kell a menedzsment felé az okokat, amiért ezen
feladat teljesítését visszautasította.

» Bizonyos esetekben az alkalmazott, vagy ahol van, a biztonsági képvisel´́o, amennyire
csak lehetséges, biztonságos módon megszakíthatja a veszélyes tevékenységeket, ha
kell´́o oka volt úgy ítélni, hogy ezek a tevékenységek a biztonságra nézve fenyeget´́o és
súlyos veszéllyel járnak.

                                                                                                                                                                                                       2.d.31                                                                                                                                                               Az alkalmazottaknak azonnal kell jelenteniük a menedzsmentnek minden olyan helyzetet,
amelyr´́ol úgy gondolják, hogy eltérést képezhet a normál üzemi körülményekt´́ol, különösen
azokat a helyzeteket, amelyek veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesethez vezethetnek.

» A menedzsmentnek ezeket a jelentéseket meg kell vizsgálnia.

» Minden alkalmazottat fel kell hatalmazni, hogy a nem biztonságos körülményeket az il-
letékes hatóság felé jelezze.

                                                                                                                                                                                                       2.d.32                                                                                                                                                               Az alkalmazottakat nem érheti hátrány az el´́oz´́o két bekezdésben hivatkozott tevékenység miatt.

                                                                                                                                                                                                       2.d.33                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények menedzsmentjének az alvállalkozók, termékelosztók, beszállítók,
vev´́ok és a vállalkozás utáni felhasználók, valamint az alkalmazottak számára biztosítania
kell a veszélyes anyagokkal kapcsolatos technológiai információt és támogatást .

Oktatás és képzés

                                                                                                                                                                                                       2.d.34                                                                                                                                                               A menedzsmentnek minden ésszer´́u intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a
veszélyes létesítményben minden alkalmazott, beleértve az id´́oszakos alkalmazottakat és az
alvállalkozókat, megfelel´́o oktatásban és gyakorlati képzésben részesüljenek és kompeten-
sen végezzék feladataikat normális és abnormális körülmények között egyaránt.

» Ennek az oktatásnak és gyakorlati képzésnek a következ´́okre kell kiterjednie:

• a veszély azonosítása, kockázatelemzés és megfelel´́o javító intézkedések a bizton-
sággal kapcsolatosan;
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• kockázat-megel´́ozés és csökkentés;
• tevékenységek, amelyeket szokatlan vagy vészhelyzetekben kell végezni;
• helyes anyagkezelési eljárások; és
• a munkavégzéssel kapcsolatos bármilyen speciális egyedi veszély.

» A biztonsági oktatásnak minden új alkalmazott számára nyújtandó bevezet´́o oktatás ré-
szeként kell történnie, hogy a biztonság lelkiismereti kérdéssé és kötelességé váljon.
Rendszeresen megújító és továbbfejleszt´́o oktatást és képzést kell nyújtani. Enyhébb
munkaid´́oszakok során, vagy ahogy a körülmények diktálják, meggondolható, hogy az
alkalmazottak szabadidejét használják fel az oktatási és képzési tevékenységekre.

» A képzést strukturáltan kell nyújtani minden alkalmazott számára, elérhet´́ové téve azt a
szaktudást, ami szükséges annak a munkának az elvégzésére, amelyre alkalmazásra ke-
rültek, és annak elegend´́oen széles alapokon kell nyugodnia, hogy az alkalmazottak
megértsék a létesítmény, a berendezések, az eljárások és folyamatok m´́uködését és az
abnormális helyzetek lehet´́oségét. Az oktatás és képzés területét magas szint´́u tudatos-
sággal kell kezelni, ami ahhoz szükséges, hogy nemcsak a balesetek legyenek elkerülhe-
t´́ok, hanem az abnormális jelenségekre gyorsan és hatékonyan lehessen reagálni.

» Megoldásokat kell találni a helyesen azonosított speciális képzési igények meghatározá-
sára minden szinten, és ezeket alkalmas módon ki kell elégíteni.

» Minden alkalmazottat ösztönözni kell és ki kell oktatni arra, hogy átgondolja a rábízott
feladatokat, és hogy azokat hogyan végezheti el a legbiztonságosabban, elkerülve, hogy
azokat csak mechanikusan végezze el. A képzésnek világosnak kell lennie nemcsak ab-
ban a tekintetben, hogy az alkalmazottaknak mit kell tenniük, hanem abban is, hogy a
biztonság szempontjából bizonyos tevékenységek miért szükségesek. Ebben a vonatko-
zásban a képzésnek sugallnia kell az alkalmazottak felé a bizalmat a biztonsággal kap-
csolatosan (mind m´́uszaki, mind vezetési területen), ahol ez lehetséges.

» Az alkalmazottakat és képvisel´́oiket be kell vonni az oktatási és képzési programok ki-
alakításába.

                                                                                                                                                                                                       2.d.35                                                                                                                                                               A képzési programok kialakításában figyelembe kell venni a leghatékonyabb módszerek al-
kalmazását különösen olyan esetekben, mint a napi m´́uveletek és a szokatlan vagy vészhely-
zeti szituációk kezelése.

» A képzés különböz´́o megközelítései közé tartozik például a kezel´́ok általi kezel´́oképzés,
az on-line rendszerek és az elektronikus szimulációs modellek. A szimulátoros oktatás
használata biztosítja a modern automatizált rendszerekben történ´́o munkavégzésnél a
diagnosztikai alkalmazások és javító tevékenységek megtanulásának módját.

» Figyelembe kell venni, hogy az alkalmazottak oktatása inkább csoportosan, mint egye-
dileg történjen, amennyiben erre lehet´́oség van, mivel a csoportos oktatás a helyes biz-
tonsági viselkedés sugalmazásának hatékony módja az alkalmazottak között, hozzájárul
a pozitív csoportviselkedés kifejlesztéséhez és el´́osegíti a csoport tagjainak azon képes-
ségét, hogy a potenciális biztonsági problémákat el´́ore megjósolhassák és megoldásokat
fejlesszenek ki.

» A menedzserek és az alkalmazottak együttes oktatása lehet´́ové teszi egymás szerepének
és feladatának megértését.

                                                                                                                                                                                                       2.d.36                                                                                                                                                               A menedzsereknek speciális kötelességük saját informáltságuk fenntartása a biztonsági stan-
dardok és kockázatok tekintetében. Ismerniük kell és teljes egészében meg kell érteniük a
használt veszélyes anyagok tulajdonságait és viselkedését és a berendezések és technológiák
korlátait.

» A menedzsereknek kötelessége kell legyen vészhelyzet esetén az intézkedések életbe-
léptetése.

» Minden menedzsernek biztosítania kell, hogy a saját teamjébe tartozók ismeretében le-
gyenek annak, hogyan kell a rájuk bízott feladatokat biztonságosan elvégezni és hogyan
kell a biztonság tudatosság magas szintjét fenntartani. Ennek elérésére minden ellen´́or-
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zést végz´́onek oktatást kell kapnia kommunikációs technikából, biztonsági vezetésb´́ol,
balesetvizsgálatból és a jelentési eljárásokból, biztonság- és egészségelemzésekb´́ol és a
biztonsági megbeszélések vezetéséb´́ol.

                                                                                                                                                                                                       2.d.37                                                                                                                                                               A gyakorlatokat megfelel´́o s´́ur´́uséggel kell végrehajtani, hogy a kezel´́ok megérthessék a
vészhelyzeteket és megfelel´́oen reagálhassanak a kivételes üzemi helyzetekre, különös te-
kintettel a vészhelyzetben történ´́o döntéshozatalra, ami fontos tényez´́o az üzemelési bizton-
ságban. A kivételes helyzetek bonyolultak lehetnek, megoldásukra a korábban összegy´́ult
információkat és a rendszerek korábbi megértését kell felhasználni.

                                                                                                                                                                                                       2.d.38                                                                                                                                                               A biztonsági oktatás és képzés jellegét rendszeresen elemezni kell és az oktatási és képzési
programok hatékonyságát figyelni és értékelni, valamint szükség szerint módosítani kell.

» Az oktatási és képzési programokat módosítani kell, hogy tükrözzék a változásokat a
használt folyamatokban, az alkalmazott technológiákban és a létesítménynél követett el-
járásokban.

» Ez az értékelési és módosítási eljárás különösen fontos olyan változások esetén, amikor
a az alkalmazottakat, beleértve a vezet´́oket és felügyel´́oket, új vagy más létesítmények-
hez helyezik át.

» A munkavégz´́oknek és képvisel´́oiknek részt kell venniük az oktatási és képzési progra-
mok és azok kés´́obbi felülvizsgálatának ellen´́orzésében és értékelésében.

                                                                                                                                                                                                       2.d.39                                                                                                                                                               A menedzsmentnek tudatában kell lennie a lehetséges nyelvi különbségekkel való foglalko-
zás szükségességének, úgy hogy az alkalmazottak megérthessék a kapott oktatást és képzést,
és képesek legyenek munkatársaikkal kommunikálni. Ezért, amennyiben alkalmazható, az
oktatást és képzést a létesítményben használt els´́odleges nyelven kívül más nyelven is kell
nyújtani, például, ha külföldi alkalmazottak vannak, vagy ha a létesítmény többnyelv´́u terü-
leten üzemel.

» Ahol az alkalmazottak különböz´́o nyelven beszélnek, a menedzsmentnek biztosítania
kell a szükséges nyelvi képzést úgy, hogy legyen egy közös nyelv a kommunikációhoz,
ami szükséges a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez és vészhelyzetek esetén a be-
avatkozáshoz.

                                                                                                                                                                                                       2.d.40                                                                                                                                                               Minden személy, beleértve a vezet´́oket és alvállalkozókat, minden biztonsággal kapcsolatos
oktatásáról és képzésér´́ol feljegyzéseket kell készíteni és azokat naprakész állapotban kell
tartani.

                                                                                                                                                                                                       2.d.41                                                                                                                                                               Az oktatást és képzést úgy kell tekinteni a munkaid´́o és a jövedelem tekintetében, mint az
alkalmazottak munkavégzésének részét.

Emberi tényez´́ok

                                                                                                                                                                                                       2.d.42                                                                                                                                                               Különös figyelmet kell szentelni az ún. „emberi tényez´́o” szerepének a veszélyes létesítmé-
nyekben az események megel´́ozésére és az abnormális jelenségekre való reagálásban.

» Ebben a tekintetben figyelembe kell venni, hogy az emberek adott esetben hibáznak, és
hogy a balesetek többsége részben emberi hibáknak tulajdonítható, mivel az emberi te-
vékenységek vagy tevékenységek hiánya az, ami akaratlanul el´́ohozza a berendezések-
ben, eljárásokban, rendszerekben és/vagy szervezetekben rejt´́oz´́o gyengeségeket.

» A „emberi tényez´́o” fogalmát gyakran használják negatív összefüggésben (azonosnak
vélve az emberi hibákkal). Azonban az emberek gyakran az egyetlen beavatkozók az ab-
normális helyzetekre adandó hatékony reagálásokban, mivel rendelkeznek azzal a ké-
pességgel, hogy felismerjék és áthidalják a berendezések automatikus reakcióit. Az
emberek tapasztalatuk és képzettségük alapján képesek az események meglátására,
komplett és zavaros információk integrálására, és annak megértésére, hogy a szokatlan
helyzeteket hogyan kezeljék. Így egy alkalmazott képes lehet egy potenciálisan bizony-
talan helyzet kijavítására, ha megfelel´́o információ áll rendelkezésére és megfelel´́o kép-
zettség´́u, valamint, ha a munkahely kialakítása lehet´́ové teszi számára a javító
tevékenység elvégzését.

A. Rész — A vegyi balesetek megel´́ozése

58



                                                                                                                                                                                                       2.d.43                                                                                                                                                               Az emberi tényez´́ot figyelembe kell venni a veszélyes létesítmény minden fázisában, bele-
értve a tervezést, a kivitelezést, a veszélyazonosítást és kockázatelemzést, üzemeltetést, ok-
tatást és képzést, karbantartást, leállítást és leszerelést.

» Az emberi tényez´́o, beleértve az emberi viselkedés pozitív és negatív vonatkozásait
egyaránt, egy veszélyes létesítményben minden alkalmazottnál (azaz menedzsereknél és
dolgozóknál, beleértve az alvállalkozókat) felmerül.

» A munkahelyeket, beleértve a kapcsolatos szerszámokat és készülékeket, úgy kell kiala-
kítani, hogy figyelembe vegyék az ergonómiai elveket és az alkalmazott/gép kapcsolato-
kat, úgy, hogy a munkahelyek tükrözzék az alkalmazottak fizikai és kognitív
képességeit és korlátait.

» A feladatok által támasztott igényeket, amelyek befolyásolhatják egy létesítmény biz-
tonságos üzemelését, elemezni kell, hogy az alkalmazottak olyan helyre kerüljenek,
amely megfelel fizikai és pszichológiai képességeiknek és ez segítsen annak biztosí-
tásában, hogy az alkalmazottak ne legyenek túlterhelve vagy túlzott stressznek kitéve.

(Az elhelyezésre, tervezésre és konstrukcióra lásd a 2.c szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       2.d.44                                                                                                                                                               Az alkalmazottakat ösztönözni kell, hogy tapasztalataikat használják fel az emberi hibák
kockázatának csökkentésére.

» Ez például megvalósítható biztonsági értekezletek, kvázibalesetek megvitatása és más
csoportos beszélgetés formájában, valamint a munkahely alkalmazottak és amennyiben
alkalmazható biztonsági képvisel´́ok által felülvizsgálatával és megfigyelésével.

» Az emberi hibákkal kapcsolatos tapasztalatokat meg kell osztani a különböz´́o vállalko-
zások között és a lehetséges mértékben a hatóságokkal is.

(A bels ´́o kommunikációra lásd a 2.d.25—33 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.d.45                                                                                                                                                               Különös gondossággal kell eljárni olyan emberi hibák elkerülésére, amelyek szokatlan kö-
rülmények id´́otartama alatt, vagy amikor az alkalmazottak jelent´́os stressznek lehetnek kité-
ve (például ha szokatlan rövid határidej´́u termelési igények, túlzott mérték´́u túlmunka vagy
lassítás a termelésben vagy amikor a források korlátozottak), balesetekhez vezethetnek. A
menedzsmentnek bizonyítania kell, hogy a biztonsági meggondolások els´́obbséget élveznek
minden más meggondolással szemben. A biztonságot befolyásoló feszültségek származhat-
nak az egyénekre vagy az alkalmazottak csoportjára háruló nyomásból vagy a vállalat egé-
szére ható nyomásból (például a termelés növelését vagy költségcsökkentést célzó
intézkedésekb´́ol).

(A személyzetre lásd a 2.d.10—24 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.d.46                                                                                                                                                               Különös gondossággal kell eljárni módosítások és karbantartások után, a leállítási/beindítási
eljárások során és a kimaradásokat követ´́oen, mivel az emberi hibák hajlamosak ezen id´́o-
szakok alatt és után növekedni.

(A karbantartásra és javításra lásd a 2.e szakaszt; a módosításokra lásd a 2.f szakaszt.)

e. KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       2.e.1                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények menedzsmentjének programot kell kialakítani a berendezések
rendszeres karbantartására, felülvizsgálatára és vizsgálatára, biztosítva, hogy azok minden-
kor megfeleljenek annak a célnak, amire azokat tervezték.

» Különös figyelmet kell fordítani a karbantartási és javítási id´́oszakokra, mivel az ilyen
id´́oszakok alatt nagyobb a balesetek kockázata.
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» A karbantartási programokhoz szigorúan ragaszkodni kell, és ezeket id´́oszakonként felül
kell vizsgálni annak biztosítására, hogy a biztonsági követelmények vonatkozásában to-
vábbra is alkalmasak legyenek.

» Ki kell alakítani a karbantartási és javítási standardokat és eljárásokat, el´́osegítve min-
den tevékenység biztonságát és minden munkát az ilyen eljárások szerint kell elvégezni.

» Eljárásokat kell kialakítani egyes berendezések kiiktatására és a rendkívüli munka enge-
délyezésére.

» A karbantartási programoknak figyelembe kell venniük a veszély azonosításból és a
kockázatelemzési eljárásokból kapott információkat.

» A menedzsmentnek biztosítania kell, hogy minden alvállalkozó, aki a karbantartásért
vagy javításért felel´́os, tudatában legyen minden vonatkozó standardnak és eljárásnak és
ezeket kövesse.

» Minden biztonsággal kapcsolatos karbantartási munka elvégzésér´́ol feljegyzést kell ké-
szíteni és ki kell alakítani a berendezések felülvizsgálati és megbízhatóság értékelési el-
járásait.

» A berendezések karbantartása során feljegyzést kell készíteni minden olyan tapasztalt
hibáról, amely az anyag szempontjából a biztonságot befolyásolhatja, és az ilyen hibá-
kat azonnal ki kell javítani.

» Eljárásokat kell kialakítani a létesítmények biztonságos leállítására és beindítására, pél-
dául a berendezések karbantartása során. Különleges er´́ofeszítésekre van szükség, hogy
elkerüljék a kockázatok potenciális okait, mint a kommunikációs problémák és a fele-
l´́osség-megosztás; ez különösen vonatkozik arra az esetre, amikor alvállalkozók tevé-
kenykednek (akik esetleg nincsenek teljesen tisztában a létesítmény üzemelésének,
politikáinak és eljárásainak részleteivel).

                                                                                                                                                                                                       2.e.2                                                                                                                                                                 Az egyes veszélyes létesítményeknél a helyi menedzsmentnek rendszeresen felül kell vizs-
gálnia és karban kell tartania a vészjelz´́oket, véd´́o- és vészhelyzeti eszközöket és minden
más berendezést, amely kritikus a tevékenység szabályos leállításához; ezt a tevékenységet
(amennyiben szükséges) az illetékes hatósággal együtt kell végezni.

f. MDOSÍTÁSOK (m´́uszaki és szervezeti)                                                                               

                                                                                                                                                                                                       2.f.1                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények menedzsmentjének formális eljárásokat kell kialakítania annak
biztosítására, hogy az üzem, berendezés, eljárások, szoftver (beleértve az automatikus irá-
nyítást), segédberendezések vagy eljárások módosítása ne sértse a biztonságot.

» A módosítási eljárásokat mind az ideiglenes, mind a tartós változásokra alkalmazni kell,
és ezeknek a megfelel´́o napra kész eljárások dokumentáción és ahol lehetséges a létesít-
mény fizikai felülvizsgálatán kell alapulniuk.

» A veszélyes létesítményeknél minden módosításra vonatkozó javaslatot rögzíteni, doku-
mentálni és értékelni kell, hogy a szükséges veszélyességi tanulmányokat elvégezzék, a
megfelel´́o kialakítási módosításokat megtegyék és a módosításokat m´́uszakilag alkalmas
módon hajtsák végre és dokumentálják:

• a jelent´́os módosításokra vonatkozó javaslatokat a közvetlen felel´́osökt´́ol független
kompetens m´́uszaki szakembereknek kell felülvizsgálniuk;

• a módosítás elvégzéséhez szükséges jóváhagyás menedzsmentszintjét a kapcsolatos
kockázati szint alapján kell meghatározni; és

• a módosítás (például gyártási folyamat vagy üzemelési utasítások megváltoztatása)
bevezetésére jogosult felügyel´́oknek teljes mértékben tudatában kell lenniük a kap-
csolatos kockázatokkal és konzultálniuk kell a megfelel´́o kompetens szakért´́okkel,
miel´́ott az ilyen módosításokat kezdeményeznék.
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» Az a nagyfokú módosítások ugyanazon bejelentési és feljegyzési követelmények alá es-
nek, mint az új létesítmények.

                                                                                                                                                                                                       2.f.2                                                                                                                                                                 Olyan esetekben, amikor a végrehajtott változások befolyásolhatják a biztonságot, például a
folyamatban más anyagok használata, akkor a feltételek megváltozása, az egyszerre feldol-
gozott anyagmennyiség növelése vagy nagyobb/eltér´́o berendezés használata, az eredeti
kockázatelemzési dokumentációs mappát vagy üzemelési dokumentációt felül kell vizsgál-
ni, és ennek megfelel´́oen ki kell egészíteni.

» Eljárásokat kell kialakítani annak biztosítására, hogy a menedzsmentben, az alkalmazot-
takban és a szervezetben (beleértve például a testületi szervezet vagy a finanszírozás
változását, a személyzetcsökkentést, bizonyos gyártások megszüntetését) bekövetkez´́o
változások ne csökkentsék a biztonságot. Az ilyen változásoknak felülvizsgálati eljárá-
sokat kell beindítaniuk annak biztosítására, hogy a biztonságot hátrányosan ne befolyá-
solják.

» Technikákat kell kifejleszteni annak értékelésére, hogy a létesítményben a kismérték´́u
változások sorozata együttesen hogyan befolyásolhatja a biztonságot, és mit lehet tenni
a megnövekedett balesetveszély kiküszöbölésére.

                                                                                                                                                                                                       2.f.3                                                                                                                                                                 Eljárásokat kell kialakítani a módosítás, javítás és/vagy üzemfelújítás, üzem, berendezés
vagy szoftver felújítás után a beindításhoz. Ezek az eljárások szükségessé teszik a próbaüze-
melés és biztonsági ellen´́orzések végrehajtását a létesítmény integritásának biztosításához. A
próbaüzemet a létesítmény üzemeltetésért felel´́os vezet´́o jelenlétében kell elvégezni. A veze-
t´́onek a tevékenység újraindításához formális engedélyt kell adnia.

                                                                                                                                                                                                       2.f.4                                                                                                                                                                 Minden érintett alkalmazottnak tudatában kell lennie a létesítményben bekövetkezett módo-
sításoknak. Az üzem, folyamat, segédberendezések, személyek, szoftver vagy más aspektus
jelent´́os módosításának, amely a biztonságot befolyásolhatja, eljárások kell kiváltania az ok-
tatási és képzési gyakorlat felülvizsgálatra annak meghatározásához, hogy szükség van-e to-
vábbi oktatásra és képzésre.

                                                                                                                                                                                                       2.f.5                                                                                                                                                                 A bármilyen módosításban érintett alvállalkozók ugyanolyan eljárás tárgyát képezik, bele-
értve a regisztrálásra, jelentésre és értékelésre vonatkozó ugyanazon követelményeket, mint
a létesítmény személyzete. Eljárásokat kell kialakítani annak biztosítására, hogy a módosí-
tásban érintett alvállalkozókat a menedzsment informálja a biztonsággal kapcsolatos minden
tényez´́okr´́ol.

g.     A BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI TELJESÍT ´́OKÉPESSÉG FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÉR-
TÉKELÉSE                                                                                                                                         

(A biztonsági teljesít ´́oképesség hatóság általi felülvizsgálatára és értékelésére lásd 3.c szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       2.g.1                                                                                                                                                                 Az iparnak monitor programokat (például auditálás) kell kialakítani a veszélyes létesítmé-
nyekben a biztonság folyamatos javításának támogatására.

» Az ipar általi monitor tevékenység területe egy létesítményen belül kiterjed a környezet,
az egészség és a biztonságirányítás folyamatos értékelésére, a létesítmény önértékelésé-
re, a létesítmény testületi auditálására és harmadik felek általi auditálásra/felügyeletre.

» Ezek a tevékenységek olyan ellen´́orzési pontokat nyújtanak, amelyek segítenek ahhoz,
hogy a biztonságirányítási rendszer elemei helyükön legyenek és azokat a speciális cél-
kit´́uzések elérésére megfelel´́oen alkalmazzák. 

                                                                                                                                                                                                       2.g.2                                                                                                                                                                 A megfigyelés kialakításának szisztematikusnak kell lennie. Ebben a tekintetben minden léte-
sítménynél ki kell fejleszteni egy megfigyelési tervet, amelyet a helyi menedzsment alakít ki
és valósít meg olyan beépített rugalmassággal, hogy az ne váljon rutinfeladattá.

» A megfigyelési tervnek ki kell terjednie a rendszeres ellen´́orzésre, beleértve a munka-
végz´́oket és közvetlen irányítóikat a munkahelyeken, speciális tevékenységek és eljárá-
sok id´́oszakos részletes ellen´́orzésére és a teljesít´́oképesség általános auditálására.
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» A létesítmény megfigyelési terve az éves biztonsági jelentések hierarchiájának alapját
kell képezze, a beruházásért felel´́os vezet´́ot´́ol a divízió, értékesítési, vállalkozás igazga-
tókon át, végül egészen a vállalkozás vezérigazgatójáig.

» A megfigyel´́o rendszerben a hangsúly azokon a jellemz´́okön van, amelyek a legfonto-
sabbak az adott létesítmény biztonsága szempontjából, mint azt a kockázatelemzés is bi-
zonyította. Bizonyos általános jellemz´́oket minden megfigyel´́o rendszernek kezelni kell,
mint például a szervezeti felépítés és a menedzsment, oktatás, üzemintegritás, t´́uzvéde-
lem és megel´́ozés; baleset/veszélyes jelenségek vizsgálata és jelentése; és vészhelyzeti
eljárások.

» A kockázat potenciális szintje fontos tényez´́ot képez a megfigyelés gyakoriságának
meghatározásában.

                                                                                                                                                                                                       2.g.3                                                                                                                                                                 Minden megfigyel´́o rendszert a visszacsatolási hurok fogalmával kell definiálni (azaz terv,
tevékenység, ellen´́orzés, beavatkozás), amelynek célja a folyamatos javulás elérése (ugyan-
akkor felismerve, hogy a megfigyelési programok célkit´́uzései megfogalmazásban és meg-
közelítésekben eltérhetnek). Vannak közös elemek, amelyek kritikusak minden megfigyel´́o
rendszer sikeressége tekintetében (például az auditálás és ellen´́orzés). Minden ilyen prog-
ramnak tartalmaznia kell:

• jól meghatározott célokat;
• azonosított hatókört, felismerve, ha ez túl széles, akkor nehéz lehet a kívánt célkit´́u-

zés elérése;
• egy menetrendet (beleértve például egy tevékenységi tervet id´́obeosztással);
• megfelel´́o szakért´́oket, akik speciális feladatokra és célokra kiképzettek és min´́osí-

tettek;
• a megfelel´́o dokumentáció áttekintését, valamint a kulcsszemélyekkel való interjú-

kat (beleértve a folyamatirányítókat);
• a hiányosságok azonosítását és a helyes gyakorlatokat;
• az észleltek formális jelentését;
• a menedzsment áttekintését, hogy a feladatok és az id´́ozítések világosan meg legye-

nek határozva a kés´́obbi tevékenységekhez, és eszközöket annak biztosítására, hogy
a tevékenységeket végrehajtsák; és

• annak bizonyítását, hogy a követ´́o tevékenységeket végrehajtották.

                                                                                                                                                                                                       2.g.4                                                                                                                                                                 Er´́ofeszítéseket kell tenni az átlátszóság növelésére az auditok levezetésében, beleértve a po-
litikák, programok és eredmények számára a publicitás biztosítását. Ez segíthet az érintettek
(hatóságok, ipar, alkalmazottak, közösségek és mások) közötti bizalom kialakításában és
fenntartásában. Bizonyítékok utalnak arra, hogy a kockázat tudatának fokozott közzététele
közvetetten a biztonság növekedéséhez vezet.

» Az iparnak koncentrált er´́ofeszítéseket kell tennie, hogy a rendelkezésre álló informáci-
ók számára publicitást biztosítson olyan formában, ami hozzájárulhat a jobb megértés-
hez és lehet´́oség nyújt az érintettek (ipar, hatóságok és a lakosság) közötti párbeszédre.

» A vállalkozás biztonsági és egészségügyi teljesít´́oképességére vonatkozó megállapítá-
soknak az érintettek és az alkalmazottak számára készített éves jelentés részét kell ké-
pezniük.

(A globális jelentés iniciatíváira lásd a szövegdobozt a 2. fejezet végén.)

» Szükséges a lakosság segítése a „kockázatok” jellegének és a veszélyes létesítményb´́ol
fakadó kockázatok jobb megértésében.

                                                                                                                                                                                                       2.g.5                                                                                                                                                                 Figyelemmel kell lenni a közösségi képvisel´́okre (beleértve például a veszélyelhárító sze-
mélyzetet) az auditálás során. Ez segíthet a bizalom szintjének növelésében a veszélyes léte-
sítmény üzemeltetéséért felel´́osek és a helyi közösségek között.

                                                                                                                                                                                                       2.g.6                                                                                                                                                                 Az iparnak közzé kell tennie — országokon belül és nemzetközi szinten — a felülvizsgá-
latok és auditálások során használt metodológiákra és eszközökre és a speciális felülvizsgá-
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latok és auditálások következtetéseire vonatkozó információkat. Törekedni kell, hogy az
ilyen tevékenységek folyamatosan el´́otérben legyenek, és olyan mechanizmusokat kell ki-
alakítani, amelyek felhasználhatók az információ továbbadás megkönnyítéséhez.

                                                                                                                                                                                                       2.g.7                                                                                                                                                                 Törekedni kell jobb teljesítménymutatók használatára, mint biztonság mérésének egyik
módjára és annak meghatározására, hogy a megtett intézkedések ténylegesen a kockázat
csökkenéséhez vezetnek-e. Ezen kívül az ilyen mutatóknak segíteniük kell az auditálások és
felülvizsgálatok során a legnagyobb prioritású területek gyújtópontba helyezését.9

                                                                                                                                                                                                       2.g.8                                                                                                                                                                 Minden vállalkozásnak monitor programokat kell kialakítania, amelyeket az auditok több
szintjét tartalmazzák a létesítményen belül a különböz´́o technikai és irányítási rendszerek el-
len´́orzésére. Az ilyen megfigyel´́o rendszereknek lehet´́ové kell tenniük a menedzsment szá-
mára, hogy felülvizsgálhassa azok m´́uködését annak biztosítására, hogy ne lépjenek fel
korábban ismeretlen kockázatok és a megfelel´́oség megkíván mértéke összhangban legyen a
nemzeti és nemzetközi el´́oírásokkal, standardokkal, kódexekkel és útmutatókkal, valamint a
vállalkozás saját követelményeivel és útmutatásaival. Ezenkívül a létesítményben bármilyen
hiányosság vagy potenciális probléma azonosításához az auditálás során fel kell ismerni a
biztonság tekintetében sikeres tevékenységeket, tanulni kell a tapasztalatokból és javításokat
kell eszközölni.

» Az üzemi szint´́u audit a folyamatirányítók napi tevékenységének részletes megértését
biztosíthatja, és betekintést nyújt azok számára, akik a rendszert ismerik, míg a testület
igazgatósági szintjén végzett audit vagy harmadik fél által készített audit meghatároz-
hatja a potenciális problémákat, amelyeket a tevékenységekben közvetlenül érintettek
figyelmen kívül hagyhatnak, meghatározhatja a vállalat szervezeti felépítésnek potenci-
ális problémáit, vagy annak az auditrendszerében fennálló problémákat és új ötletek fel-
vetésével segíti a javulást.

» Az auditok felvethetik a kiegészít´́o, új vagy javított standardok, hardver és/vagy eljárá-
sok szükségességét. Ezenkívül vezetési vagy stratégiai eszközt biztosíthatnak a prioritá-
sok meghatározásában a források allokálása céljából; mechanizmust biztosíthatnak az
információk megosztásához és a legjobb gyakorlatok tapasztalatának továbbadásához;
támogathatják a középvezet´́oket feladatuk megvalósításában; eszközt nyújthatnak a biz-
tonság terén a javulások azonosításához; kiindulási alapul szolgálnak a hatóságokkal és
a lakossággal való párbeszédhez; és mechanizmust nyújtanak annak meghatározására,
hogy a bels´́o vagy a hatósági követelményeket teljesítik-e.

» Az auditoknak a vállalkozás biztonságirányítási rendszerének egyik elemét kell képezniük.

» Az auditok alapot nyújtanak a biztonságirányítási rendszer alkalmasságának felül-
vizsgálatára és szükség szerinti módosítására annak eléréséhez, hogy azt továbbra is
eléggé érzékeny legyen és a legjobb gyakorlatnak feleljen meg.

(A biztonságirányítási rendszerre lásd a 2.d.14—15 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.g.9                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek szükség szerint fel kell használnia független szakért´́oket a veszélyes lé-
tesítmények megfigyelésére. Küls´́o szakért´́ok igénybevétele bizonyos esetekben a független
néz´́opont biztosításával a biztonsági teljesít´́oképesség fokozásának hasznos eszköze lehet.

» A megfigyel´́o rendszerek létrehozásánál figyelembe kell venni, hogy bizonyos auditokat
azok céljától és jellegét´́ol függ´́oen független harmadik félnek kell elvégeznie.

» A biztosító társaságok ezen a téren hasznos szolgáltatást nyújthatnak különösen a kis- és
közepes vállalkozásoknak.

                                                                                                                                                                                                       2.g.10                                                                                                                                                               Az auditoknak tartalmazniuk kell a kulcsalkalmazottakkal való beszélgetést, beleértve az al-
kalmazottakat és a menedzsmentet. Az ilyen beszélgetések segítenek annak ellen´́orzésében,
hogy az alkalmazottak megértették-e az üzemi eljárásokat és feladatukat ezen eljárások sze-
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rint hatják-e végre. Ezek hozzásegítenek ahhoz, hogy meg lehessen ismerni vajon az alkal-
mazottakban tudatosult-e a szóban forgó veszély és saját szerepük ennek kézbentartásához.
Ezenkívül a beszélgetések segítenek annak meghatározásában, hogy van-e a vállalkozáson
belül megfelel´́o információáramlás (például létezik-e kétirányú csatorna az információcseré-
hez) és a menedzsment tud-e tanulni az alkalmazottak tapasztalataiból.

                                                                                                                                                                                                       2.g.11                                                                                                                                                               Minden auditálási tevékenységhez auditáló teamet kell létrehozni.

» Egy auditáló team tagjait az auditálás követelményei és célkit´́uzései alapján kell kivá-
lasztani és lehet´́oség szerint részt kell benne venniük a különböz´́o funkciók képvisel´́oi-
nek, mint például üzemeltetés, karbantartás, mérnöki feladatok, biztonság, egészség- és
környezetvédelem.

» Az auditáló team tagjainak gyakorlati tapasztalatokkal kell rendelkezniük és jól képzett-
nek kell lenniük a létesítményben a potenciális veszélyek meghatározásához és a tapasz-
taltakat fel kell jegyezniük. Az oktatási programokat úgy kell kialakítani, hogy
segítsék az auditorokat a létesítményben mind a hiányosságok, mind a jó gyakorlat
azonosításában.

                                                                                                                                                                                                       2.g.12                                                                                                                                                               Az auditáló team tagjainak részt kell venniük az auditálási program kidolgozásában úgy,
hogy az audit eredményei tulajdonosi szemlélet´́uek legyenek.

                                                                                                                                                                                                       2.g.13                                                                                                                                                               Az alkalmazottakat és képvisel´́oiket be kell vonni az auditálási programok kialakításába és
az auditálási tevékenységekbe.

                                                                                                                                                                                                       2.g.14                                                                                                                                                               Az iparnak meg kell gondolnia egy rendszer kialakítását egy vállalkozáson belül a létesít-
mények között és a vállalkozások között az információcsere és a tapasztalatátadás javításá-
ra, hogy növeljék az auditorok szakmai tudását. Ide tartozik szükség szerint az auditáló
teamek cseréje (vagy együttes üzemlátogatások) vagy az auditálási jelentések megosztása
egymás közt.

h. KIÜRÍTÉS, BEZÁRÁS ÉS LEBONTÁS                                                                             

                                                                                                                                                                                                       2.h.1                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények biztonságos leállításához, kiürítéséhez és lebontásához megfelel´́o
eljárásokat és szervezeti struktúrákat kell kialakítani.

» Az ilyen eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy biztosítva legyen, hogy ellen´́orzés alatt
tartsák a veszélyeket a leállási folyamat során és amíg a létesítmény nem üzemel, elke-
rülve szennyezett helyek visszahagyását, miután a létesítményt kiürítették és annak biz-
tosítására, hogy a lebontási folyamatot biztonságos módon lehessen végrehajtani, és a
hely feleljen meg a továbbiakban minden vonatkozó környezetvédelmi és biztonsági
jogszabálynak.

» A menedzsmentnek biztosítania kell, hogy a leállásban és kiürítésben érintett alvállalko-
zók kövessék a biztonsági eljárásokat.

i. MÁS IPARÁGAK FELEL ´́OSSÉGE                                                                                     

Termékgondozás és más vállalkozások segítése

                                                                                                                                                                                                       2.i.1                                                                                                                                                                 A veszélyes anyagok gyártóinak el´́o kell segíteniük az általuk el´́oállított anyagok bizton-
ságos kezelését az anyagok teljes életciklusa során, tervezésükt´́ol kezdve, a gyártáson és a
felhasználáson keresztül, a végs´́o megsemmisítésükig vagy elhelyezésükig, összhangban a
”termékgondozás” elvével. A gyártóknak különleges er´́ofeszítéseket kell tenniük annak el-
´́osegítésére, hogy a veszélyes anyag kezelése és használata során ne forduljanak el´́o balese-
tek az utánuk következ´́o felhasználóknál.

» A veszélyes anyagok gyártói felel´́osséggel bírnak termékeik iránt, és ezért bármilyen
potenciális veszélyt teljes mértékben tudatosítaniuk kell, ami termékük felhasználása,
kezelése, tárolása vagy megsemmisítése során jelentkezhet és segítséget és/vagy útmu-
tatót kell szükség szerint nyújtaniuk.
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» Ebben a tekintetben a gyártóknak technológiát, információt és segítséget kell nyújtaniuk
szerz´́odéses partnereinek, elosztóinak, beszállítóinak, vev´́oinek és termékei használói-
nak úgy, hogy ezek követhessék a megfelel´́o megel´́ozési gyakorlatokat. A gyártóknak
önkéntesen ösztönözniük kell a vev´́ok képzését, oktatását, informálását és más, a vegyi
anyagok kockázatával és biztonságos kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat.

» A veszélyes anyagok gyártóinak biztosítaniuk kell, hogy a teljes anyag biztonsági adat-
lapok (MSDS) elkészüljenek az egyes anyagokra és ezek megfelel´́o nyelveken minden
ügyfelük számára rendelkezésre álljanak.

                                                                                                                                                                                                       2.i.2                                                                                                                                                                 A veszélyes anyagokat értékesít´́o vállalkozásnak aktívan meg kell kísérelnie annak meghatá-
rozását, hogy vev´́oi képesek-e az anyagok biztonságos kezelésére (beleértve szükség esetén
a feldolgozást, a használatot és az anyagok megsemmisítését).

» Ha ez nem határozható meg, megítélésük alapján kell eldönteni, hogy az ilyen vev´́oket
elfogadják-e.

» Ha úgy tapasztalják, hogy a vev´́o képtelen a veszélyes anyagok biztonságos kezelésére,
az anyagok eladóinak kell a megfelel´́o intézkedést megtenniük (például segíteni a
vev´́oket e képesség kialakításában) vagy egyébként az ilyen vev´́oket nem szabad ki-
szolgálniuk.

» A veszélyes anyagok beszállítói és elosztói kulcs információs csatornát alkotnak azon
vállalkozások, például egyes kis- és középvállalkozások számára, amelyek információt
és segítséget igényelnek.

                                                                                                                                                                                                       2.i.3                                                                                                                                                                 A vállalkozásoknak keresniük kell a kooperáció lehet´́oségét a területükön belül, vagy ipari
szektorukon belül másokkal kooperációt vagy partnerkapcsolatokat kell kiépíteniük, hogy
el´́osegítsék az információk megosztását és a tapasztalatokból való tanulást.

                                                                                                                                                                                                       2.i.4                                                                                                                                                                 Az ipari/kereskedelmi szövetségeknek, helyi kereskedelmi kamaráknak és más ipari és pro-
fesszionális szervezeteknek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́ozésére vo-
natkozó információk terjesztésének fontos eszközéül kell szolgálniuk.

» Az ipari/kereskedelmi szövetségek, professzionális szervezetek az útmutatás, a konzul-
tációs szolgálat és más technikai eszközök kritikus forrásainak kell lenniük, mechaniz-
must biztosítva az összegy´́ujtött tapasztalatok tagjaikhoz való eljuttatásához, a
finanszírozás fejlesztéséhez, ami a tagok és nem tagok számára hozzáférhet´́ové tehet´́o.

» A vállalkozásoknak és ipari/kereskedelmi szövetségeknek határozottan ösztönözniük
kell azokat a vállalkozásokat, amelyek kevésbé felel´́osségteljesen járnak el a javulás el-
érésében és a megfelel´́o biztonsági célkit´́uzések teljesítésében.

                                                                                                                                                                                                       2.i.5                                                                                                                                                                 A nagyobb vállalkozásoknak és/vagy ipari/kereskedelmi szövetségeknek ösztönözniük és tá-
mogatniuk kell a kis- és középvállalkozásokat és más társaságokat, amelyek segítséget igé-
nyelnek, meg kell osztaniuk tapasztalataikat ezekkel, és útmutatást és segítséget kell
nyújtaniuk a beszállítóknak, vev´́oknek, szerz´́odéses partnereknek és másoknak, akikre befo-
lyásuk van, és/vagy akikkel üzleti kapcsolatban állnak. Ebben a tekintetben a nagyobb vál-
lalkozásoknak például a következ´́oket kell tenniük.

» Kapcsolatba kell lépniük a KKV-kkel és más társaságokkal regionális tevékenységük ré-
vén vagy indirekt módon az ipari/kereskedelmi egyesüléseken és professzionális szerve-
zeteken keresztül.

» Gondnokként kell m´́uködni a KKV-k számára, összhangban a termékgondozás elvével,
amelyet számos vegyipari szövetség már megvalósított.

» Mentorként kell tevékenykedni a helyi KKV-k számára (amit a tapasztaltabb KKV-k is
megtehetnek).

» Az alvállalkozókkal úgy kell dolgozniuk, hogy biztosítsák, hogy azok megfeleljenek a
biztonsági standardoknak, amikor azok a nagyobb vállalkozásoknál munkát végeznek,
általánosabban, hogy javítsák az alvállalkozók biztonságos munkavégzési képességét,
segítve a hosszú távú, kölcsönösen el´́onyös kapcsolatok kialakítását.
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» Információnyújtás a kémiai biztonság terén a megfelel´́o alvállalkozóknak, vev´́oknek és
beszállítóknak (anélkül, hogy felkérésre várnának).

» Együttm´́uködés a hatóságokkal a világos, megvalósítható szabályzók kialakításához.

» Részvétel az ipar által irányított, önkéntes biztonsági iniciatívák, így a Vegyipari Fele-
l´́osségteljes Tör´́odési Program©-jában.

(A Felel ´́osségteljes Tör´́odési Program©-ra lásd az alábbi szövegdobozt.)

                                                                                                                                                                                                       2.i.6                                                                                                                                                                 A korlátozott forrásokkal rendelkez´́o kisebb vállalkozásoknak meg kell vizsgálniuk, hogy
szükségük van-e támogatásra a biztonsági kérdésekben küls´́o konzultánsok, szakért´́ok, ipari
vagy kereskedelmi szövetségek vagy hatóságok, valamint a beszállítók részér´́ol. A veszélyes
anyagok beszállítóinak támogató módon kell eljárniuk, biztosítva, hogy a rendelkezésre áll-
janak olyan szakemberek, akik a biztonság megfelel´́o szintjének eléréséhez tanácsokat ad-
hatnak.

(A KKV-kre lásd a az 1.19 bekezdést és a szövegdobozt.)

VEGYIPARI FELEL ´́OSSÉGTELJES TÖR ´́ODÉSI PROGRAM©
 

A Felel´́osségteljes Tör´́odés© olyan iniciatíva, amelyet a vegyipari szövetségek fogadtak el
és valósítottak meg, fokozva a tagtársaságok tevékenységének és termékeinek egészségügyi,
biztonsági és környezeti teljesít´́oképességét és a közösség részvételi szintjét, valamint az ipar
tudatosságát.

A Felel´́osségteljes Tör´́odés© révén a résztvev´́o társaságokat felkérik, hogy támogassák a
folyamatos törekvéseket a vegyi anyagok ipar általi felel´́osségteljes kezelésének fokozására és
járuljanak különösen segítsék el´́o:

— azok egészségügyi, környezeti és biztonsági teljesít´́oképességének folyamatos
javítását;

— a közérdek´́u kérdések meghallgatását és megválaszolását;
— egymás segítését az optimális teljesít´́oképesség elérésében és a lakosság számára

célkit´́uzéseik és el´́orehaladásuk bemutatását.
 
A Felel´́osségteljes Tör´́odés©-sel kapcsolatosan a további információra lásd:

http://www.icca-chem.org/
 

Technológia átadás

(A technológia nemzetközi átadására lásd a 16.c.7—14 és 16.c.23—41 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.i.7                                                                                                                                                                 Amikor egy vállalkozás feldolgozási technológiát vagy más biztonsággal kapcsolatos tech-
nológiát ad át, akkor ezen vállalkozás menedzsmentjének törekednie kell annak biztosí-
tására, hogy a technológiát oly módon alkalmazzák, ami a biztonság ugyanolyan szintjét
eredményezi, mint amit a technológiát a saját létesítményében használó technológia szállító
elért.

» Az eljárásokat vagy más biztonsággal kapcsolatos technológiákat veszélyes létesítmé-
nyeknek átadó vállalkozások felel´́osek olyan technológiák és kapcsolatos tevékenységi
eljárások kialakításáért, amelyekkel a létesítmény a biztonság elfogadható szintjén m´́u-
ködhet, felismerve, hogy bizonyos biztonsági technológiák nem feltétlenül megfelel´́oek
minden helyen, és hogy a menedzsment és más alkalmazottak gyakorlatát lényegesen
befolyásolhatják a helyi kulturális és közigazgatási feltételek.

» Minden technológia átadáshoz kapcsolódnia kell a vonatkozó biztonsági információk át-
adásának.

A. Rész — A vegyi balesetek megel´́ozése

66



» A technológia szállítónak segítséget kell nyújtania a technológia befogadó számára az
oktatás és képzés terén.

» A technológia szállítónak nem szabad olyan technológia átadására törekedni, amely sa-
ját helyszínén elfogadhatatlannak t´́unik, vagy az illetékes hatóság egyébként biztonsági
problémák miatt elvetette.

                                                                                                                                                                                                       2.i.8                                                                                                                                                                 A technológiát tilos átadni, hacsak a szállító és a befogadó nincs meggy´́oz´́odve egy ténye-
lemz´́o tanulmány és a megfelel´́o kockázatértékelés áttekintés alapján arról, hogy a technoló-
gia befogadó a technológiát biztonságos módon képes alkalmazni és használni, figyelembe
véve a helyi körülményeket, valamint a biztonságos m´́uködéshez szükséges jogi és közigaz-
gatási infrastruktúrát.

» Az ezen értékelése elvégzéséért felel´́os félnek — ami a szerz´́odést´́ol függ´́oen különböz´́o
lehet — hozzá kell jutnia minden szükséges információhoz és a veszély azonosításhoz
és a kockázatelemzéshez a jelenleg elfogadott technikákat kell alkalmaznia.

» A felel´́os félnek be kell vonnia a helyei hatóságokat és a közösség képvisel´́oit és biztosí-
tania kell, hogy a helyi hatóságok megkapják az értékelési eredményeket.

                                                                                                                                                                                                       2.i.9                                                                                                                                                                 Szerz´́odést kell kötni a technológia átadás szabályozására, és ennek a szerz´́odésnek többek
között világosan meg kell határoznia és szabályoznia kell a felel´́osségek megosztását az
érintett felek között tekintettel az üzemelés, baleset-megel´́ozés és vészhelyzetre való felké-
szülés és beavatkozás hatékony ellen´́orzésére.

» Ha lehet´́oség van rá, ennek a szerz´́odésnek egy kulcsrakész üzem átadási eljárással kap-
csolatos rendelkezéseket is tartalmaznia kell.

» A szerz´́odés fent leírt területekkel foglalkozó szakaszait kérésre át kell adni az illetékes
hatóságnak,  az alkalmazottaknak és az alkalmazottak képvisel´́oinek.

                                                                                                                                                                                                       2.i.10                                                                                                                                                               Ha a technológia átadásban résztvev´́o veszélyes létesítményt meghatározott kialakítással
építették fel és biztonságos m´́uködési képessége (összhangban a meghatározott eljárásokkal)
a sikeres próbaüzeme léssel kielégít´́oen demonstrálható, az átadási okmányt minden érintett
félnek, beleértve az alvállalkozókat, alá kell írnia.

Akvizíciók10 és kapcsolatos tevékenységek

(A nemzetközi befektetésekre lásd a 16.c.15—41 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       2.i.11                                                                                                                                                               Egy meglév´́o vagy tervezett veszélyes létesítmény megvétele vagy ilyenbe történ´́o befekte-
tés el´́ott a vállalkozásnak el kell végeznie a kockázatértékelését, meghatározva a létesít-
ményben a veszély természetét és mértékét. A vállalkozásnak ugyancsak meg kell
határoznia azokat a létesítmény üzemelési követelményeket, amelyek összhangban vannak a
saját standardjaikkal.

» Egy meglév´́o létesítmény „eladója” felel´́os minden ismert vagy gyanított biztonsági
probléma közléséért, amely a szóban forgó létesítménnyel kapcsolatos.

» A „vev´́o” ugyancsak felel´́os annak biztosításáért, hogy ezek az információk teljes kör´́u-
ek legyenek és hogy az átvételt követ´́o biztonságos üzemeltetéshez szükséges tevékeny-
ségeket ellássa.

                                                                                                                                                                                                       2.i.12                                                                                                                                                               A balesetmegel´́ozésére, a felkészülésre és az elhárításra vonatkozó minden testületi bizton-
sági politikai el´́oírásnak és útmutatónak az eladás tárgyát kell képeznie.

» Ha egy meglev´́o létesítményt megszerz´́o vállalkozás arra a következtetésre jut az értéke-
lés után, hogy a létesítmény nem felel meg a vállalkozás standardjainak, vagy a nemzet-
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közileg elfogadható biztonsági szinteknek, a létesítményt elfogadható id´́on belül erre a
biztonsági szintre kell hoznia.

» Olyan esetekben, amikor a helyreállítás nem valósítható meg ezen szintek eléréséhez, a
beruházó vállalkozásnak id´́oben megfelel´́o módon tájékoztatnia kell a lakosságot, az
alkalmazottakat és az alkalmazottak képvisel´́oit err´́ol a helyzetr´́ol és az általa tervezett
megoldásokról.

                                                                                                                                                                                                       2.i.13                                                                                                                                                               Ha egy vállalkozásnak van egy befektetése, de a veszélyes létesítményt egy másik vállalko-
zás üzemelteti, és az el´́oz´́onek nincs m´́uködési ellen´́orzése felette, akkor a befektetést végre-
hajtó vállalkozásnak meg kell gondolnia, ha alkalmas, hogy szerz´́odéses kapcsolatot
alakítson ki a biztonsági standardok kialakítására és karbantartására.

                                                                                                                                                                                                       2.i.14                                                                                                                                                               Egy vállalkozásnak minden leányvállalatának és kapcsolódó fiókjának hozzáférést kell biz-
tosítania az összes biztonsággal kapcsolatos információhoz — beleértve az újonnan kapott
információkat, kutatási eredményeket, technológiákat és menedzsment-technikákat, ame-
lyek csökkenthetik a balesetek valószín´́uségét, vagy csökkenthetik baleset esetén a követ-
kezményeket — a leányvállalat vagy fiók m´́uködési helyén.

                                                                                                                                                                                                       2.i.15                                                                                                                                                               A vállalkozásnak feljegyzéseket kell vezetnie arról, hogy milyen veszélyes anyagokat állíta-
nak el´́o, használnak vagy tárolnak a leányvállalatainál és fiókjainál, azok elhelyezési bontá-
sában, az egész világra kiterjed´́oen, hogy képes legyen az ilyen veszélyes árukkal
kapcsolatos baleseteknél az információ hatékony megosztására az érdekeltekkel.

                                                                                                                                                                                                       2.i.16                                                                                                                                                               A vállalkozásnak rendszeresen auditálnia kell a biztonsági teljesít´́oképességet és a leányvál-
lalatok és amilyen mértékben lehet, a fiókok minden veszélyes létesítményének vészhelyzeti
beavatkozó rendszerét olyan mértékben, amire lehet´́osége van a fiókok esetében is, saját
magát biztosítva arról, hogy az ilyen létesítmények biztonsági szintje nem veszélyezteti
megengedhetetlen mértékben az alkalmazottakat, a szomszédos közösségeket, a környezetet
vagy az anyagi javakat és összhangban van az elfogadható biztonsági standardokkal.

                                                                                                                                                                                                       2.i.17                                                                                                                                                               A pénzügyi intézményeknek, amikor meghatározzák a t´́oke szintet, amelyet a veszélyes léte-
sítményekbe történ´́o befektetéshez egy vállalkozásnak nyújtanak, figyelembe kell venniük
az ahhoz szükségesé forrásokat, hogy a biztonsági követelményeknek, valamint a testületi
biztonsági politikáknak és irányvonalaknak meg lehessen felelni.

                                                                                                                                                                                                       2.i.18                                                                                                                                                               Baleset esetén a vállalkozás menedzsmentjének indokolatlan késedelem nélkül informálnia
kell az érintett leányvállalatok és fióktelepek menedzsmentjét a balesetr´́ol, annak valószín´́u
okairól és ajánlásokat kell tennie az azonnali biztonsági ellen´́orzésekre. Ezenkívül a balese-
tet követ´́oen készített minden jelentést meg kell küldenie a leányvállalatok és fióktelepek
menedzsmentjének.
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GLOBLIS JELENTÉSI INICIATÍVA (GRI)
 

Az ipari tevékenységek teljesít´́oképességére vonatkozó jelentések fontosak a hatóságok és
a lakosság számára

A globális jelentési iniciatíva (GRI) egy nemzetközi többszörös érdekeltség´́u
iniciatívaként lett kifejlesztetve, meghirdetve és terjesztve a szervezetek gazdasági, környezeti
és társadalmi teljesít´́oképességének önkéntes jelentésének keretében (esetenként „fenntart-
hatósági jelentésnek” is nevezik). A GRI a fenntarthatósági jelentést, mint a pénzügyi jelentések
rutin és hitelt érdeml´́o fajtáját jelenti, az összehasonlíthatóság, a szigorúság és az értékelhet´́oség
fogalmai alapján. Minden ipari szektor adaptálhatja és továbbfejlesztheti a GRI által kifejlesztett
eredeti kereteket. A biztonsági teljesít´́oképesség és a balesetek közzététele, együtt a hulladé-
kokra és a kibocsátásokra, valamint az emberi jogokra és a munkavégzés körülményeire
vonatkozó adatokkal, az ilyen jelentések részét képezi.

A fenntarthatósági jelentés általánosan elfogadott keretéb´́ol számos érintett el´́onyt
meríthet. A szabványosított eljárás számos társaságot ösztönz´́o nyilvános jelentések kibocsá-
tására. A GRI irányvonalak jobb összehasonlíthatóságot eredményeznek a tevékenységek között
és biztosítják, hogy minden fontos paraméter szerepeljen az értékelésekben és az
auditálásokban. Ez különösen fontos olyan területeken, mint az egészség és a biztonság, ahol a
jelentési gyakorlatok széles változata alakult ki, megnehezítve az összehasonlítást. A
szisztematikus jelentés lehet´́ové teszi a társaságok összehasonlítását és az id´́obeli össze-
hasonlítást és megmutathatja, hogy baleset-megel´́ozés, felkészülés és elhárítás terén az
iniciatívákat hatékonyan és sikeresen megvalósították-e.

Ugyancsak fontos, hogy a jelentések a GRI keretét követve lehet´́ové teszik az emberek és
a felülvizsgáló szervek számára annak megértését, hogy egy társaság milyen biztonsági és
környezetvédelmi politikát folytat többek között. A kormányok felhasználhatják a fenntart-
hatósági információkat, rámutatva és felülvizsgálva azokat a területeket, ahol a társaságok
javulásokat értek el, és ennek megfelel´́oen további szerz´́odéseket köthetnek. A min´́osít´́o
társaságok és befektet´́ok információhoz jutnak az íróasztalnál a fenntarthatóság teljesülésér´́ol és
a legjobb gyakorlat elemzésér´́ol.

A GRI keretek használatában a gyors terjedés nagymértékben hozzájárul ahhoz a módhoz,
ami szerint az irányvonalakat alkalmazzák, és ahogyan ezek alkalmazása követhet´́o.

További információ található a www.globalreporting.org címen.
 

2. fejezet — Ipar (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat)

69



70



3. fejezet

HATÓSÁGOK
3. fejezet — Hatóságok

Ez a fejezet a hatóságok szerepével és feladatával foglalkozik, tárgyalva azok viszonyát a veszé-
lyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́ozéséhez. Speciálisan foglalkozik a biztonsági célkit´́uzések
kialakításával és az ellen´́orzések keretének meghatározásával, valamint a folyamatos követéssel és
kényszerítéssel. A hatóságok feladata a felkészülés/hatáscsökkentés, elhárítás és követ´́o tevékenységek
más aspektusaival (beleértve például az információnyújtást a lakosság számára és a területhasználat
tervezéshez) ebben a kiadványban másutt foglalkozunk.

Fontos figyelembe venni, hogy a hatóságok fogalma, ahogy ebben a kiadvány használjuk, kiterjed
a kormányszervek széles körére helyi, regionális és nemzeti szinten, amelyek felel ´́osek a környezetvéde-
lemért, a közegészségügyért, a település egészségéért és biztonságáért, a polgári védelemért, a vész-
helyzeti beavatkozásért és a vegyi baleset-megel´́ozés, felkészülés és elhárítás más aspektusaiért. Ez a
szöveg nem határozza meg, hogy a kormánytestület milyen típusa felel ´́os a különböz´́o tevékenységekért,
mivel a különböz´́o országokban a felel ´́osségek másképpen vannak felosztva fel a helyi jogrend és kultú-
ra fényében.

a.   BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉS ELLEN ´́ORZÉSI KERET                                               

                                                                                                                                                                                                       3.a.1                                                                                                                                                                 A hatóságoknak hosszú távú stratégiát kell kialakítaniuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
baleseti kockázat csökkentésére és a bekövetkez´́o balesetek hátrányos következményeinek
korlátozására. Ennek a stratégiának világos, megfelel´́o célkit´́uzéseket kell tartalmaznia.

                                                                                                                                                                                                       3.a.2                                                                                                                                                                 A hatóságoknak világos, koherens és konzisztens ellen´́orzési kereteket kell kialakítaniuk,
amelyeknek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset-megel´́ozés és az ilyen balesetek kö-
vetkezményeinek csökkenése minden aspektusát átfogják.

» Az ellen´́orzési keretnek betartandó követelményekb´́ol kell állnia (például jogszabályok-
kal, szabályzatokkal el´́oírtak). Ezen kívül a hatóságoknak meg kell gy´́oz´́odniük arról,
hogy a standardokat, kódexeket és útmutatókat kialakították (mint például gyakorlati
kódexek és min´́oségbiztosítási útmutatók). Ezeket az anyagokat úgy kell kialakítani,
hogy minden érdekelt fél számára lehet´́ové tegyék annak meghatározását, hogy a meg-
felel´́o biztonsági célkit´́uzéseket teljesítették-e.

» Az ellen´́orzés keretének tartalmaznia kell a veszélyes létesítmények biztonságának kö-
vetésére vonatkozó el´́oírásokat azok életciklusának minden fázisa során.

» A hatóságoknak ösztönözniük kell a különböz´́o nemzeti és helyi hatóságok közötti sza-
bályzat harmonizálást a lehetséges mértékben és ki kell küszöbölniük a megismételt kö-
vetelményeket.

                                                                                                                                                                                                       3.a.3                                                                                                                                                                 A hatóságoknak el´́o kell segíteniük a szervezetek közötti koordinációt. A leghatékonyabb
megel´́ozési, felkészülési és elhárítási tevékenység elérésének és a források hatékony fel-
használásnak el´́osegítésére fontos, hogy minden érdekelt szervezet koordinálja saját tevé-
kenységét.

» A vegyi baleset-megel´́ozés, felkészülés és elhárítás természeténél fogva interdiszcipli-
náris tevékenység, amely a különböz´́o szektorok hatóságait különböz´́o szinteken érinti.

» Ahol egynél több illetékes hatóság létezik, koordinált mechanizmust kell kialakítani,
hogy minimalizálják a tevékenységek átfedését és a konfliktusokat a különböz´́o hatósá-
gok által támasztott követelmények kielégítésében.

» A hatóságoknak egymás között is koordinálniuk kell annak elérését, hogy a vállalkozá-
sokra vonatkozó szabályzatok, útmutatók és m´́uszaki információk egymást kiegészítsék,
ne legyenek ellentmondásban, és ne tartalmazzak ismétl´́od´́o el´́oírásokat.

                                                                                                                                                                                                       3.a.4                                                                                                                                                                 A biztonsági célkit´́uzések és az ellen´́orzési keretek kialakításánál a hatóságoknak konzultál-
niuk kell a más érintettek képvisel´́oivel.
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» Ilyen érintettek közé tartoznak:

• a más hatóságok, beleértve szükség szerint a szomszédos közösségek vagy orszá-
gok képvisel´́oit;

• az ipar (beleértve a menedzsmentet és más alkalmazottakat);
• a professzionális és ipari/kereskedelmi szövetségek;
• a független szakért´́ok;
• a kereskedelmi szervezetek;
• az érdekelt csoportok; és
• a lakosság.

» Különleges er´́ofeszítést kell tenni annak elérésére, hogy a lakosság számára megfelel´́o
lehet´́oséget biztosítsanak a hatóságok általi döntéshozatalban való részvételhez.

                                                                                                                                                                                                       3.a.5                                                                                                                                                                 A hatóságok által meghatározott célkit´́uzéseket és követelményeket korrektül és egyöntet´́u-
en kell alkalmazni annak biztosítására, hogy minden méret´́u és típusú vállalkozás, legyen
szó nemzeti vagy külföldi vállalkozásról, kötelez´́oen betartsa ugyanazon általános bizton-
sági el´́oírásokat. A hatóságoknak garantálniuk kell minden vállalkozás azonos kezelését,
függetlenül a méretekt´́ol, létre hozva egy „kiegyenlített játékteret” (bár a megvalósítás esz-
közei változhatnak). Törekedni kell annak biztosítására, hogy az el´́oírások és a kormány-
programok ne legyenek a nagyobb szervezetek irányában egyoldalúak.

                                                                                                                                                                                                       3.a.6                                                                                                                                                                 Az ellen´́orzési kereteknek lehet´́ové kell tenniük a felhasznált módszerek rugalmasságát,
hogy a biztonsági célkit´́uzéseket és követelményeket kielégíthessék. Szükség szerint az ipar-
nak lehet´́ové kell tennie olyan módszerek kialakítását a célkit´́uzések és követelmények telje-
sítéséhez, amelyek saját körülményeikhez a legjobban megfelelnek.

» A hatóságoknak a kockázat szintjével arányosan több szint´́u követelményekben kell
gondolkozniuk.

» A hatóságok és az ipar között folyamatos párbeszédre van szükség annak biztosítására,
hogy a szabályzatokat különösen a kis- és középvállalkozások alkalmazzák, ami a foko-
zott biztonsághoz vezet.

                                                                                                                                                                                                       3.a.7                                                                                                                                                                 Az ellen´́orzési kereteknek tartalmazniuk kell rendelkezéseket a követelmények kikényszerí-
tésére és megfelel´́o forrásoknak kell rendelkezésre állniuk a hatóságok számára a figyel´́o és
kényszerít´́o tevékenységekhez. A kényszerít´́o mechanizmusoknak tartalmazniuk kell a meg-
felel´́o szankciókat együtt a nem megfelel´́oség esetén alkalmazható büntetésekkel.

                                                                                                                                                                                                       3.a.8                                                                                                                                                                 A hatóságoknak világos, könnyen érthet´́o útmutatást kell nyújtaniuk arra nézve, hogy a vál-
lalkozások a szabályozási célkit´́uzéseket és követelményeket hogyan teljesíthetik.

                                                                                                                                                                                                       3.a.9                                                                                                                                                                 A hatóságok által meghatározott követelményeknek és útmutatásoknak ösztönözniük kell az
innovációt és el´́o kell segíteniük a javított biztonsági technológia és biztonsági gyakorlat
használatát.

» A követelményeket úgy kell tekintetni, mint minimális el´́oírásokat, és az ipart ösztönöz-
ni kell a biztonság magasabb szintjének elérésére, mint ami csupán a megállapított stan-
dardokhoz és útmutatókhoz való ragaszkodás révén elérhet´́o.

» A hatóságoknak ösztönözniük kell az ipart, hogy intézkedéseket tegyen a biztonság fo-
kozására, például az eredend´́oen biztonságos technológiák elvének használatára.

(Az eredend´́oen biztonságos technológiákra lásd a 2.c.6—8 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       3.a.10                                                                                                                                                               A hatóságoknak tudatában kell lenniük annak, hogy tevékenységük bár nem közvetlenül egy
adott veszélyes létesítményre vonatkozik, hozzájárulhat a balesetveszély növekedéséhez
vagy baleset esetén a hátrányos hatások növekedéséhez. Például a hatóságoknak figyelembe
kell venniük, hogy a területhasználati tervezéssel, vészhelyzeti tervezéssel, vészhelyzet el-
hárítással vagy leveg´́oszennyezés ellen´́orzéssel kapcsolatos döntéseik befolyásolhatják a
balesetek valószín´́uségét vagy súlyosbíthatják a balesetek hatásait.
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                                                                                                                                                                                                       3.a.11                                                                                                                                                               A hatóságoknak kritériumokat kell megállapítaniuk a baleset okozó potenciállal rendelkez´́o-
nek tekinthet´́o veszélyes létesítmények azonosítására. Ezek a kritériumok például speciális
anyagokon és/vagy anyagkategórián alapulhatnak, amelyek a létesítményekben megtalálha-
tók, továbbá ezek feldolgozási körülményein, potenciálisan jelent´́os ártalmain alapulhatnak,
amelyeket az egészségre, a környezetre vagy az anyagi javakra kifejthetnek.11

                                                                                                                                                                                                       3.a.12                                                                                                                                                               A hatóságoknak rendszert kell kialakítaniuk az információ gy´́ujtésére a veszélyes anyagok
bizonyos kategóriájára vonatkozóan, a megállapított kritériumok alapján (lásd az el´́oz´́o
3.a.11 bekezdést). E rendszer alapján az illetékes létesítmények menedzsmentje felkérhet´́o
arra, hogy jelentést készítsen, amely leírja a létesítményben fennálló jelent´́os veszélyeket és
bemutatja, hogy megtették a megfelel´́o lépéseket a balesetek megel´́ozésére és a balesetek
bekövetkeztekor a következmények korlátozására.12

» A hatóságok különböz´́o jelentési követelményeket írhatnak el´́o a létesítmények külön-
böz´́o kategóriáira, amelyeknek a legnagyobb potenciális veszélyt képvisel´́onek tekintett
létesítményekre szigorúbbaknak kell lenniük.

» Az ilyen jelentések részletességének összhangban kell lennie a létesítménynél fennálló
veszély mértékével.

» A jelentéseket harmonizált forma alapján kell készíteni és elfogadott definíciókat kell
bennük használni.

» A hatóságoknak a kapott jelentéseket át kell tekinteni, például megvizsgálva azok teljes-
ségét, értékelve a vizsgált létesítményben a biztonságot és szükség esetén helyi felül-
vizsgálatokat tartva a jelentésben lev´́o információk ellen´́orzésére.

» Az ilyen jelentéseknek publicitást kell biztosítani figyelembe véve a megfelel´́o titokvé-
delmi korlátokat (pl. a kapcsolatos üzleti titkokat,13 személyi jogokat) vagy a közbizton-
sági vagy a nemzetvédelmi aspektusokat. Az ilyen jelentéseket akár elektronikus
változatban, akár nyomtatott formában el lehet készíteni. Ahol alkalmazható, el kell ké-
szíteni a jelentések összegzését és azt a lakosság számára hozzáférhet´́ové kell tenni.

(Az ipar által készítend´́o biztonsági jelentésekre lásd a 2.a.16—18 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       3.a.13                                                                                                                                                               A hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk annak biztosítására, hogy minden veszé-
lyes létesítményre, beleértve a KKV-ket és a veszélyes anyagok kereskedelmi felhasználóit,
elvégezzék a lehetséges balesetek terjedelmének megfelel´́o értékelést (bele értve az ala-
csony valószín´́uség´́ueket, a súlyos következményekkel járó baleseteket), és megfelel´́o vész-
helyzeti terveket készítsenek.

                                                                                                                                                                                                       3.a.14                                                                                                                                                               A hatóságoknak át kell tekinteniük, hogy mely létesítmények vagy létesítmények módosítá-
sai jelentenek akkora potenciális veszélyt, hogy a létesítményeket tilos engedélyezni az érin-
tett hatóság el´́ozetes és folyamatos jóváhagyása nélkül. Ilyen esetekben engedély
felülvizsgálati formát kell alkalmazni, amely megkívánja a menedzsmentt´́ol, hogy a terve-
zett tevékenység´́u létesítmény összes vonatkozó aspektusainak minden részletét benyújtsák
a létesítés és beindítás el´́ott a hatósághoz, és azután id´́oszakosan. Lehet´́ové kell tenni a la-
kosság számára, hogy ezen engedélyezési döntésekben részt vegyen.

                                                                                                                                                                                                       3.a.15                                                                                                                                                               A hatóságoknak korlátozniuk kell az adminisztrációs/jelentési kötelezettségeket, összponto-
sítva azokra a kérdésekre, amelyek fontosak a kockázat meghatározásához és azok kezelési
módjához, vagy amelyek a kormányfunkciókhoz szükségesek. Tudatában kell lenni annak,
hogy az adminisztrációs követelmények különös terhet rónak a kis- és középvállalkozások-
ra, azonban a jelentések és vészhelyzeti tervek fontos gyakorlati tanuló eszközök és vész-
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helyzet esetén fontos forrásokat biztosítanak. Ezen kívül a hatóságoknak jogosan szüksége
van az összes veszélyes létesítményb´́ol az azonos információk összegy´́ujtésére.

                                                                                                                                                                                                       3.a.16                                                                                                                                                               A szabályzatokat és útmutatókat id´́oszakonként felül kell vizsgálni annak biztosítására, hogy
összhangban legyenek a kockázat minimalizálás célkit´́uzéseivel, ne akadályozzák a javulá-
sokat a tervezésben és figyelembe vegyék a technológiában bekövetkezett változásokat és az
összegy´́ult tapasztalatokat.

» A követelményeket és útmutatókat szükség esetén id´́oben módosítani kell, figyelembe
véve a m´́uszaki fejl´́odést, az ismeretek b´́ovülését és a nemzetközi fejl´́odést.

» Az ellen´́orzési keretek módosításai, amelyek megkövetelik a technológiában vagy az
irányítási gyakorlatban a változtatásokat, elegend´́o id´́ot kell biztosítsanak az ipar számá-
ra a megvalósításhoz és a megfelel´́oség eléréséhez.

                                                                                                                                                                                                       3.a.17                                                                                                                                                               A hatóságoknak a biztonságirányítási rendszerekkel kapcsolatos információ-megosztás meg-
könnyítésével és az ilyen rendszerek értékelésével el´́o kell segíteniük a biztonságot, megha-
tározva, hogy hol van szükség a további munkára.

(A biztonságirányítási rendszerekre lásd a 2.a.14—15 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       3.a.18                                                                                                                                                               A hatóságok elegend´́o számú min´́osített és képzett személyzettel kell rendelkezzenek felada-
tuk ellátására és szerepük betöltésére a baleset-megel´́ozésben és biztosítaniuk kell, hogy a
személyzet megfelel´́oen képzett és oktatásban részesített legyen.

» Ha a hatóságnak feladatának és szerepének betöltéséhez olyan szakért´́okre van szüksé-
ge, akik nem találhatók a személyzet között, megoldást kell találnia arra, hogy az ilyen
szakértelem szükség szerint például küls´́o konzultánsok formájában álljon rendelkezésre.

» A hatóságok által alkalmazott küls´́o szakért´́ok/konzultánsok szerz´́odéseinek rögzítenie
kell, hogy a szakért´́ok/konzultánsok nem közölhetik másokkal a kapott nem publikus in-
formációkat, kivéve a szolgáltatásukra szerz´́odést kötött hatóságokat.

                                                                                                                                                                                                       3.a.19                                                                                                                                                               A hatóságoknak követelményeket kell felállítaniuk, amelyek szerint a veszélyes létesítmé-
nyek menedzsmentjének bizonyos eseményeket (baleseteket és kvázibaleseteket) jelenteni-
ük kell.

» Az ezekben a jelentésekben található, vonatkozó információk széles körben alkalmazha-
tók kell legyenek a hasonló események megel´́ozésére más veszélyes létesítményeknél.

» A hatóságoknak rendszert kell kialakítaniuk a baleseti statisztikák vezetésére, az össze-
gy´́ult információk elemzésére és az elemzésekb´́ol származó értékes információk közrea-
dására.

                                                                                                                                                                                                       3.a.20                                                                                                                                                               Ahhoz, hogy az ipar közrem´́uködhessen a veszélyes létesítményekben a biztonság fokozásá-
ban, a hatóságoknak meg kell gondolniuk, milyen további tevékenységekre van szükség,
mint például m´́uszaki segítségnyújtás; az oktatási programok segítése; kutatásösztönzés; és
a lakosság éberségének fenntartása. Ezeket a tevékenységeket olyan módon kell végezni,
hogy ne befolyásolják hátrányosan a lakosság megítélését a biztonsági követelmények és
célkit´́uzések kialakításában és megkövetelésében játszott els´́odleges szerepüket illet´́oen.

                                                                                                                                                                                                       3.a.21                                                                                                                                                               A hatóságoknak el´́o kell segíteniük a támogatási (hatóságok, ipar és mások általi) tevékeny-
ségeket a biztonsági programok javítására a kis- és középvállalkozások és más vállalkozá-
sok veszélyes létesítményeiben, amelyek hasonló korlátokkal rendelkezhetnek (például
szakértelemben, személyzetben) az ilyen programok megvalósításához. A hatóságok általi
támogatási tevékenységet a programok kikényszerítését´́ol elkülönítetten kell végezni. A ha-
tóságok által végrehajtható különleges tevékenységek példái.

» Mechanizmusok biztosítása a kis- és középvállalkozások számára, hogy hangot adhassa-
nak törekvéseiknek a szabályozások terén és alternatív megközelítéseket javasolhassa-
nak, például ombudsman, tanácsadó bizottságok és helyi információ közzétev´́o fórumok
felhasználásával.

» Közvetlen hozzáférés biztosítása a vonatkozó információkhoz és m´́uszaki segítséghez,
például információs központokon és díjmentes telefonvonalakon keresztül.

A. Rész — A vegyi balesetek megel´́ozése

74



» Útmutatás és m´́uszaki eszközök biztosítása például min´́osített auditálási programok át-
adása formájában.

» A vállalatok általi önkéntes szolgáltatások segítése, például közrem´́uködés más vállala-
toknál azok iparágában vagy közösségében, amelyek segítséget igényelhetnek (például
KKV-k).

» Információ, oktatás és képzés nyújtása, beleértve a tapasztalatokból, adatbázisokból és
m´́uszaki dokumentációkból származó információk visszacsatolását.

» Az önkéntes biztonságfokozási tevékenységek el´́osegítése, amelyek túlmutatnak a sza-
bályzati követelményeken.

(A kis- és középvállalkozásokra lásd az 1.19 bekezdést és a kapcsolatos szövegdobozt.)

b. TERÜLETHASZNÁLATI TERVEZÉS                                                                               

A területhasználati tervezési rendelkezések (mind a zónába sorolás, mind az elhelyezés) tekinteté-
ben fejlesztése és megvalósítása hozzájárul mind a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́o-
zéséhez, mind hatásuk csökkentéséhez. A területhasználat tervezés megel´́oz´́o módszernek tekinthet ´́o
abban, hogy segíthet annak eléréséhez, hogy a veszélyes létesítmények megfelel ´́o távolságra legyenek
más létesítményekt´́ol és fejlesztésekt ´́ol, ezáltal megakadályozva a hátrányos hatásokat; vagy úgy tekint-
het ´́o, mint eszköz a veszélyes anyag kiszabadulás, t´́uz, robbanás és más el ´́oforduló balesetek hátrányos
hatásainak csökkentésére.

A területhasználati tervezéss kett ´́os szerepe folytán egyes kapcsolatos szövegeket a 6. fejezet tar-
talmaz. A témakör teljes áttekintésére ezért lényeges mindkét rendelkezés-készlet tanulmányozása.

Bár a területhasználat tervezés lényeges elem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetekre vo-
natkozó kockázatkezelés stratégiájában, ez csak egy hozzájárulás más megel´́oz´́o és hatáscsökkent´́o in-
tézkedésekhez, de nem helyettesíti azokat.

Fontos annak felismerése, hogy a területhasználat tervezést ebben a kontextusban nemcsak a ve-
szélyes létesítmények zónáira és elhelyezésére kell alkalmazni, hanem a meglev´́o létesítmények jelent ´́os
módosításaihoz is. Igen fontos a területhasználat tervezési meggondolások használata, amikor egy meg-
lév´́o veszélyes létesítmény szomszédságában megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozó javaslatok eldön-
tésér´́ol van szó (bele értve például lakónegyedeket, iskolákat, bevásárló és más kereskedelmi
létesítményeket és közhasznú infrastruktúrát, mint például autóbusz/vasútállomásokat).

Érdemes megemlíteni, hogy egyes országokban a területhasználat tervezés nemzeti szinten törté-
nik a helyi hatóságokkal együttm´́uködve, míg más országokban ez szigorúan a helyi érdekeken alapul.

                                                                                                                                                                                                       3.b.1                                                                                                                                                                 A hatóságoknak területhasználati tervezési megoldásokat kell kialakítani annak biztosí-
tására, hogy az új veszélyes létesítmények alkalmas helyen létesüljenek, tekintettel az
egészség, a környezet és az anyagi javak védelmére a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bal-
eset esetén.

» Ezeknek a megoldásoknak meg kell akadályozni, hogy a veszélyes létesítmények köze-
lében nem megfelel´́o lakótelepi vagy más fejlesztések történjenek, és ellen´́orizniük kell
a meglév´́o létesítményekben a nem megfelel´́o változásokat.

» A területhasználati tervezésnek a következ´́o két elemre kell kiterjednie:

• általános zóna besorolás, ami tartalmazza a veszélyes ipari tevékenységekhez meg-
határozott területek kialakítását, figyelembe véve az egészség, a környezet és az
anyagi javak védelmének minden vonatkozását; és

• esetr´́ol esetre történ´́o döntéshozatal speciális új létesítmények elhelyezéséhez, meg-
lev´́o létesítményekben jelent´́os változások végrehajtásához vagy javasolt fejleszté-
sekre egy meglev´́o létesítmény közelében.

» Számos területen a veszélyes létesítményeket lakónegyedek és kereskedelmi létesítmé-
nyek vagy érzékeny környezet közelében helyezték el. Ez nem felel meg a területhasz-
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nálat fejlesztési standardoknak új létesítményeknél vagy más fejlesztéseknél (például
azon tény következtében, hogy az id´́ok során a szabványok megváltoztak, vagy a szab-
ványok betartását a múltban nem megfelel´́oen követelték meg). A hatóságoknak, ahol
csak lehet´́oség van rá, keresni kell a megoldást, hogy a meglev´́o fejlesztések megfelelje-
nek a jelenlegi területhasználat fejlesztési szabványoknak.

(A létesítmény elhelyezésre lásd a 2.c.1—3 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       3.b.2                                                                                                                                                                 A hatóságoknak, amikor meglév´́o létesítmények közelében új veszélyes létesítményekre
vagy fejlesztésekre vonatkozó javaslatot vizsgálnak, figyelembe kell venniük az okozott bal-
eseti kockázatokat (beleértve a baleset esetén bekövetkez´́o hátrányos hatásokat). A kockáza-
telemzést a hatóságoknak kell elvégezni vagy elvégeztetni; a szóban forgó veszélyes
létesítmény menedzsmentjének biztosítania kell a rendelkezésre álló információkat a ható-
ság számára.

» A kockázatelemzésnek figyelembe kell vennie a megvalósítás teljes terjedelmét és az új
létesítményre vagy fejlesztésre javasolt adott hely el´́onyeit és hátrányait. Ezt el kell vé-
gezni egy új létesítményre, a meglév´́o létesítmény jelent´́os módosítására és a veszélyes
létesítmények közelében más fejlesztésekre vonatkozó javaslatok esetén.

» A területhasználati tervezést végz´́o hatóságnak rendelkezésére kell bocsátani (és számí-
tásba kell vennie) a m´́uszaki információkat a szóban forgó veszélyes létesítménnyel
kapcsolatos veszélyek tekintetében (a hatóságokhoz érkez´́o bejelentésekb´́ol vagy a biz-
tonsági jelentésekb´́ol). Az információkat a vállalkozásnak az esemény kapcsán kell
nyújtania. A tervez´́o hatóságnak figyelembe kell vennie más információkat is, amelyek
rendelkezésre állhatnak, bele értve például az akadémiai intézetek vagy NGO-k által ké-
szített jelentéseket.

» A veszélyek és kockázatok azonosítására, becslésére és értékelésére vonatkozó sziszte-
matikus megközelítés hasznos a hatóságok számára, útmutatót nyújtva, amikor terület-
használat tervezési döntéseket hoznak. Például a szisztematikus megközelítés lehet´́ové
teheti a veszélyek és kockázatok relatív besorolását.

» A területhasználat tervezésre vonatkozó döntések meghozatalában a kockázatelemzések
befolyásolják a döntéshozatali eljárást, de gyakran nem ezek képezik az egyetlen meg-
határozó befolyást. Az ilyen döntések helyi szinten szociálpolitikai megítélések tárgyát
is képezik. Ebben a tekintetben a hatóságoknak a területhasználat fejlesztési döntések-
ben használt minden kritériumot explicit módon kell felhasználni, beleértve a kockázat-
t´́urés/elviselés elemzési kritériumait és a döntési folyamatot, és a következtetéseknek
átláthatónak kell lenniük.

(A veszélyazonosításra és a kockázatelemzésre lásd a 2.b szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       3.b.3                                                                                                                                                                 A hatóságoknak veszélyes létesítményekre vonatkozó területhasználati döntéseik során fi-
gyelembe kell venniük a veszélyes létesítmények szomszédságában a lakosságra háruló ku-
mulatív kockázatot. Egyes esetekben a biztonsági perspektíva szempontjából el´́onyös lehet a
veszélyes létesítmények egy helyre koncentrálása, míg más esetekben el´́onyös lehet a veszé-
lyes létesítmények egymástól távol elhelyezése.

» A területhasználat tervezési döntések során figyelembe kell venni a dominó effektus le-
het´́oségét, amikor az egyik helyen bekövetkezett vegyi baleset a szomszédos helyeken
balesetet vált ki.

» A döntéseknek figyelembe kell venniük a veszélyes létesítmények és a szomszédságban
elhelyezked´́o más fejlesztések közötti alkalmas távolságok megfelel´́o értékeinek meg-
tartását, hogy baleset esetén csökkentsék a hátrányos hatások kockázatát.

» A döntéseknek figyelembe kell venniük a veszélyes létesítmények, a lakosság és az ér-
zékeny környezet közötti megfelel´́o távolság kialakításának mértékét, veszély esetén
csökkentve a hátrányos hatások kockázatát.

                                                                                                                                                                                                       3.b.4                                                                                                                                                                 A hatóság szerepét mind a biztonsági célkit´́uzések, mind a területhasználat tervezés kialakí-
tása tekintetében megfelel´́o bels´́o kommunikáció révén jól kell koordinálni.
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c. BIZTONSÁGTELJESÍTÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS                           

(A biztonságirányítás ipar általi teljesítésének felülvizsgálatára és értékelésére lásd a 2.d szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       3.c.1                                                                                                                                                                 A hatóságoknak létre kell hozniuk a megfelel´́o biztonsági teljesít´́oképességi és felügyeleti
programot (bele értve a felülvizsgálatokat) a veszélyes létesítmények biztonságának figyelé-
sére, azok életciklusának minden szakaszában. Ez kiterjed a tervezésre, az elhelyezésre, a
kialakításra, a felépítésre, az üzemeltetésre (bele értve a karbantartást) és a kiürítésre/bezá-
rásra/lebontásra.

» A felülvizsgálatok kritikus elemek a veszélyes létesítmények általános biztonságának el-
éréséhez, ellen´́orizve vajon a vonatkozó szabályzatokat, standardokat és gyakorlatot
betartották-e, vajon a biztonságirányítási rendszer létezik-e és megfelel´́o módon m´́ukö-
dik-e, és vajon a biztonsági jelentések valósak-e. Ezek eszközt biztosítanak annak meg-
mutatására, hogy a biztonságirányítási rendszereket mily módon kell javítani, és hogyan
lehet segíteni az ipar tevékenységét a minimális követelményeken túl. Az ellen´́or-
zésekb´́ol származó másik fontos el´́ony az, hogy ezek alapul szolgálhatnak a veszélyes
létesítmények biztonsága tekintetében a lakosság bizalmának elnyeréséhez.

» A vizsgáló hatóságnak szükség szerint különböz´́o feladatokat kell ellátnia:

• a felügyel´́ok hagyományos szerepe — az összes követelményeknek való megfelel´́o-
ség biztosítása — kiszélesíthet´́o úgy, hogy a felügyel´́ok fontos szerepet játszanak a
vállalatok segítésében a potenciális problémák meghatározására (még ha azok nem
képezik törvényes követelmények tárgyát) és információk nyújtását arra nézve,
hogy mily módon lehet a biztonsági teljesít´́oképességet javítani; és

• a vizsgáló hatóságok közrem´́uködnek más kapcsolatos tevékenységekben, amelyek
célja a biztonság javítás további általános célkit´́uzése, mint például útmutatók ki-
alakítása az auditálási programok kialakításához és megvalósításához, konzultációs
szolgáltatások biztosítása és az önkéntes önauditálási programok el´́osegítése.

» A vizsgálatok nem lehetnek képesek egy veszélyes létesítmény minden biztonsággal
kapcsolatos vonatkozásának nagy részletesség´́u ellen´́orzésére. Ezért a vizsgálatok hang-
súlyát az irányítási rendszerek értékelésére, és különösen annak értékelésére kell he-
lyezni, hogy minden szükséges elem megfelel´́o módon látja el a feladatát (más
szavakkal, annak meghatározására, hogy a vállalkozás betölti-e a saját feladatait a biz-
tonsággal kapcsolatosan).

» Egyes esetekben a felülvizsgálat az oktatási és képzési programok részletesebb áttekin-
tésére is kiterjedhet. Ez az eset fordulhat el´́o egy általános felülvizsgálati terv részeként
(például amikor a hatóság speciális prioritási területeket alakít ki stratégiai tervek alap-
ján) vagy a létesítménynél a gyenge teljesít´́oképességre reagálva, vagy más meghatáro-
zott esetekben (például ha a felülvizsgálat potenciális problémákat tárt fel, vagy ha a
biztonsági jelentés hatósági felülvizsgálata alapján más kérdések merültek fel).

» A felülvizsgálatok kulcselemek, de a hatóságok rendelkezésre álló ellen´́orzési rend-
szernek csak egy részét képezik. A további elemek közé tartoznak például az engedé-
lyek, dokumentációk és beszámolók.

                                                                                                                                                                                                       3.c.2                                                                                                                                                                 A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy útmutatók készüljenek a megfelel´́oségi kötelezett-
ségekkel bírók számára arra nézve, hogy kötelezettségeiknek hogyan tudnának legjobban
megfelelni és hogyan tudnának az ellen´́orz´́o/megkövetel´́o hatóságoknak legjobban meg-
felelni.

                                                                                                                                                                                                       3.c.3                                                                                                                                                                 Ahhoz, hogy a megfigyelés hatékony és megbízható legyen, a felügyeletért és a megfigyelé-
si tevékenységért felel´́os hatóságnak a nyilvánosság el´́ott kell beszámolnia. Ez a rendszert
átlátszóvá téve valósítható meg.

» Ennélfogva a felügyeletért és a megfigyelési tevékenységért felel´́os hatóságnak közzé
kell tennie célkit´́uzéseit, politikáit és eljárásait, amelyeket a megfigyelési tevékenység
során követ.

3. fejezet — Hatóságok

77



» Ezenkívül a hatóságnak a megfigyelési tevékenységének eredményeit hozzáférhet´́ové
kell tennie.

» Ez segít az érintettek (hatóságok, ipar, érintettek, lakosság és mások) bizalmának elnye-
résében és megtartásában.

» A hatóságoknak (és az iparnak) koncentrált er´́ofeszítéseket kell tennie, hogy a lakossá-
got ellássa a megfelel´́o információkkal olyan formában, amely könnyen érhet´́o és lehe-
t´́oséget kell biztosítaniuk az érintettek (ipar, hatóságok és a lakosság) közötti
párbeszédekre.

» A hatóságnak el´́o kell segítenie, hogy a lakosság jobban megértse a „kockázat” mibenlé-
tét és a veszélyes létesítménnyel járó kockázatokat.

                                                                                                                                                                                                       3.c.4                                                                                                                                                                 Minden felügyeleti programnak tartalmaznia kell néhány közös elemet (amelyek kritikusak
minden audit és felügyeleti program sikerességéhez). Ezek különösen a következ´́ok:

• világosan meghatározott célok;
• meghatározott hatály, felismerve, hogy ha ez túl széles, akkor nehéz lehet az óhaj-

tott célok elérése;
• id´́oterv (beleértve pl. a tevékenységi terv id´́obeli kereteit);
• alkalmas szakért´́ok, akik a különleges céloknak és feladatoknak megfelel´́o oktatás-

ban és képzésben részesültek;
• a megfelel´́o dokumentáció áttekintése, valamint a kulcs személyekkel (beleértve a

folyamatirányítókat) folytatott interjúk ;
• a hiányosságok és helyes gyakorlatok azonosítása;
• a tapasztaltak formális jegyz´́okönyvezése;
• a menedzsment áttekintése a felel´́osségek világos meghatározására a követ´́o tevé-

kenységek tekintetében és annak biztosítása, hogy a tevékenységeket el is végez-
zék; és

• annak bemutatása, hogy a követ´́o tevékenységeket végrehajtották.

                                                                                                                                                                                                       3.c.5                                                                                                                                                                 A hatóságok közrem´́uködése a megfigyel´́o tevékenységben, beleértve a felügyeletet, nem te-
szi elhanyagolhatóvá azt a tényt, hogy a veszélyes létesítményekért az els´́odleges felel´́osség
a menedzsmentre hárul.

                                                                                                                                                                                                       3.c.6                                                                                                                                                                 A hatóságoknak a metodológiákra és eszközökre vonatkozó információkat és tapasztalatokat
a felügyeletekkel kapcsolatosan meg kell osztania az országok belül és nemzetközi szinten
és a speciális felügyeletek eredményeit közzé kell tenniük. Er´́ofeszítéseket kell tenniük az
ilyen tevékenységek folyamatosságára és mechanizmusokat kell kifejleszteni, amelyek fel-
használhatók az információ közzététel el´́osegítéséhez.

» A felügyel´́ok közötti tapasztalat megosztás céljából további er´́ofeszítéseket kell tenni a
felügyel´́ok „kölcsönös közös látogatásainak” el´́osegítésére.

» Ezenkívül létre kell hozni a kémiai biztonság különböz´́o aspektusaira a felügyel´́ok nem-
zetközi hálózatát.

» A mások tapasztalataiból történ´́o tanulás el´́osegítésére az egyik mód a megfigyeléssel és
felügyelettel kapcsolatos törvények harmonizálásának és megközelítési konzisztenciájá-
nak fokozása.

» A felügyelethez használt megközelítéseknek megfelel´́onek kell lenniük a helyi tör-
vényeknek és kultúrának, és ezért a megközelítésekben nem lehet cél az egyöntet´́u-
ség elérése.

                                                                                                                                                                                                       3.c.7                                                                                                                                                                 Er´́ofeszítéseket kell tenni a biztonság mérésének egyik módjaként jellemz´́obb teljesít´́oképes-
ség mutatók használatára annak meghatározására, hogy a beavatkozások ténylegesen a
kockázat csökkenéséhez vezetnek-e. Ezenkívül az ilyen mutatók segítenek abban, hogy
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az auditálásokat és a felülvizsgálatokat a legnagyobb prioritású helyekre lehessen
koncentrálni.14

                                                                                                                                                                                                        3.c.8                                                                                                                                                                 A hatóságoknak programokat kell kialakítaniuk a felülvizsgálatokra éves szinten (vagy több
éves tervek formájában), meghatározva a célokat és prioritásokat — például egyik évben
egy adott tárgykörre koncentrálva, mint például a több kezel´́ovel m´́uköd´́o helyekre — és
id´́orendet kell készíteniük.

» A célok és prioritások meghatározása során a hatóságoknak figyelembe kell vennük a
veszélyes létesítmények biztonsággal kapcsolatos múltbeli teljesít´́oképességét, valamint
a létesítményekben felmerül´́o veszélyek jellegét és mértékét.

» A felülvizsgálati programok normál esetben tartalmazzák az ütemezett felül-
vizsgálatokra vonatkozó el´́oírásokat, valamint szükség szerint a nem tervezett „véletlen-
szer´́u felülvizsgálatokat” (például egy érdekl´́odésre számot tartó területen). Mind a
tervezett felülvizsgálatoknak, mind a véletlen ellen´́orzéseknek fontos funkciója van.

» A felügyeleti tervek el´́ozetes kialakításának fontos el´́onye az, hogy lehet´́oséget nyújt a
hatóságok számára a felügyel´́oik képzésére és felszerelésére, hogy azok a felül-
vizsgálatokat hatékonyan végezhessék el.

                                                                                                                                                                                                        3.c.9                                                                                                                                                                 A hatóságoknak konzisztens és szabványosított megközelítést kell kialakítaniuk a felül-
vizsgálatok tervezésére, végrehajtására és jelentésére. Ez lehet´́ové teszi az id´́ok során a tren-
dek jobb megértését és megkönnyíti az információ- és tapasztalatcserét.

» Minden felülvizsgálatnak tartalmaznia kell az eredmények dokumentálását, bele értve a
követ´́o tevékenységekre vonatkozó ajánlásokat és a szükséges kikényszerít´́o tevékeny-
ségeket.

» A követ´́o tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák, hogy a meghatározott
hiányosságokat megfelel´́o módon és id´́oben kezeljék, és a tevékenységek értékelése is
megtörténjen.

» A hatóságok számára a szóban forgó hiányosság súlyosságától függ´́oen számos külön-
böz´́o eszköz áll rendelkezésre a követ´́o tevékenységek vonatkozásában, például ide so-
rolható a végrehajtandó változások felsorolása; az egyeztetett tevékenységek
azonosítása és ezek id´́obeli sorrendje; idézések és bírságok; és a legsúlyosabb esetekben
a létesítmények bezárása.

                                                                                                                                                                                                        3.c.10                                                                                                                                                               A felülvizsgálatokat szükség esetén szakért´́okkel támogatott felügyel´́ovel vagy felügyel´́ok-
kel kell elvégezni, akik a létesítmény speciális veszélyeivel foglalkoznak.

» A m´́uszaki vagy rendszer felülvizsgálatok hatóságok részére történ´́o végrehajtásához
harmadik felek (kormány- és vállalkozás-független) is alkalmazhatók. Törekedni kell
annak biztosítására, hogy az ilyen harmadik felek min´́osége megfelel´́o legyen (például
bizonyítványok vagy akkreditálási sémák formájában).

» Még ha harmadik feleket is bevonnak, a hatóságok megtartják törvényes felel´́osségüket
a felülvizsgálatokért; nem háríthatják át felel´́osségüket a harmadik felek felügyel´́oikre.

» Ha harmadik feleket vonnak be, gondosan kell eljárni, elkerülve az összeütközések ve-
szélyét, különösen ahol a harmadik felek mind a konzultációs, mind a felülvizsgálati
szolgáltatásban részt vesznek.

                                                                                                                                                                                                       3.c.11                                                                                                                                                               A hatóságok számára elegend´́o forrást és személyzetet kell biztosítani felügyeleti funkcióik
betöltéséhez. A hatóságnak dolgozó felügyel´́oket oktatásban kell részesíteni és rendelkezni-
ük kell a szükséges tapasztalatokkal annak meghatározására például, hogy a veszélyes léte-
sítményben megvalósított megoldások megfelelnek-e a törvényes el´́oírásoknak.
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sítási mutató fejlesztésére és alkalmazására.                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                                       3.c.12                                                                                                                                                               A vegyi baleset-megel´́ozésben, felkészülésben és elhárításban érdekelt hatóságoknak (azaz
akik az egészség, biztonság, környezet, polgári védelem, nemzeti, regionális és helyi szintje-
in kapcsolatos felel´́osséggel rendelkeznek) együtt kell m´́uködniük és koordinálniuk kell a
felülvizsgálatok területét. Ez segít az er´́ofeszítések hatékonyságának maximalizálásában és a
kétszeresen elvégzett tevékenységek minimalizálásában (különösen korlátozott források ese-
tén) és hatékonyan hozzájárul a kockázatkezeléshez. Az ilyen kooperációnak ki kell terjed-
nie szükség szerint a felülvizsgálati folyamat különböz´́o fázisaira (például el´́okészítés,
helyszíni felülvizsgálat, jelentés és követ´́o tevékenység).

» Az együttm´́uködés számos kapcsolatos el´́onnyel jár, beleértve a lehet´́oséget az egymás-
tól való tanulásra, a források megosztására, a szakértelem és az eszközök kihasználásá-
ra; a különböz´́o megközelítésekb´́ol fakadó el´́onyökre, a különböz´́o hatóságok
egymásnak ellent mondó tanácsai valószín´́uségének minimalizálására vagy konfliktus
megszüntetések elérésére; a szabályzatok/szabványok javításának el´́osegítésére, a konf-
liktusmegoldások el´́osegítésére (például a biztonság és a környezet között); a megértés
javítására és a hatóságok közötti bizalom kialakítására. Így a kooperáció egy országon
belül a felülvizsgálatot végz´́o teamek közötti nagyobb összhangot és konzisztensebb
megközelítést eredményez.

» Az ipar ugyancsak élvezi az ilyen koordináció el´́onyeit, például a kooperáció jobban
célra orientált felülvizsgálatokhoz vezethet, kiküszöböli az ismétl´́odéseket, és a külön-
böz´́o érintett hatóságok megközelítésének konzisztenciájával jár. Ez az üzleti tevékeny-
ségben kevesebb megszakításhoz vezet, és lehet´́ové teszi az alkalmazott számára a
felülvizsgálatokban való hatékonyabb részvételt.

» A különböz´́o érintett hatóságok között a felülvizsgálatok hatékony koordinációja jelen-
t´́os munkát igényel, hogy biztosítsák a különböz´́o kultúrák, jogrendek és hatósági struk-
túrák kölcsönös megértését.

» A hatékony koordináláshoz szükséges lépések részeként a hatóságoknak a következ´́oket
kell kialakítaniuk:

• eljárások szükség szerint a közös felülvizsgálatokra;
• világos feladat felosztás, meghatározva a felülvizsgálatok különböz´́o aspektusaiban

játszott szerepeket és felel´́osségeket;
• a hatósági kultúra minden vonatkozó aspektusának kölcsönös megértése a hatósá-

gok között, bele értve azok jogi eszközeit, politikáit és eljárásait;
• koordinált oktatási tevékenységek;
• világos kommunikációs csatornák;
• a konfliktusok kezelésére vonatkozó, meghatározott mechanizmusok.

» A koordinált felülvizsgálat nem eredményezi azt, hogy a felülvizsgálat teljesen integrált.
Inkább a célkit´́uzésekben kell elkerülni az er´́ofeszítések kett´́osségét és ahol közös érde-
keltség áll fenn, a felülvizsgálatok aspektusainak terheit meg kell osztani.

                                                                                                                                                                                                       3.c.13                                                                                                                                                               A felülvizsgálóknak (hatóságok) és a szabályozott iparnak együtt kell m´́uködniük az auditá-
lások és felülvizsgálatok végrehajtásában. Az ilyen kooperáció különböz´́o formákat ölthet,
bele értve a tevékenységek kommunikációjának javított koordinációját a kölcsönös érdekl´́o-
dés´́u területeken és a nyíltságot az auditálási eredmények megvitatásában, valamint az id´́o-
rendeket. Ezenkívül a koordinálás segít abban, hogy a hatóságok megbízhassanak a
vállalkozások vagy a harmadik felek által végzett auditálások eredményeiben.

» A szabályzás jó rendszere biztosítja a szükséges alapokat a kooperációhoz és az ipar és
a hatóság közötti bizalomhoz. A szabályzatok nyújtják azt a hajtóer´́ot, ami ahhoz szük-
séges, hogy a hatóságok a lakosság és az alkalmazottak érdekeit megvédhessék.

» A kooperáció általában számos javuláshoz vezet, például többek között:

• növekedik a felülvizsgálatok hatékonysága, ezáltal lehet´́ové teszi a hatóságok, az
ipar és mások számára, hogy a korlátozott forrásokat (bele értve az emberi er´́ot) a
legjobban használják fel;
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• alapot nyújt a hatóságok számára a kapott információkra alapozva a felül-
vizsgálatok gyakoriságának csökkentésére vagy jellegének megváltoztatására;

• el´́osegíti a felek képességét az egymástól való tanulásra, amely azt eredményezi,
hogy jobban képesek betölteni feladatukat és szerepüket (azaz az auditálási folya-
mat a felülvizsgáló hatóság tanácsaira alapozva javulhat); és

• növekedik bizalom szintje és a részvétel az érintettek között (beleértve az alkalma-
zottakat és a lakosságot).

» Az iparral való kooperáció megvalósítása során a hatóságoknak biztosítaniuk a kell,
hogy ez a kooperáció ne befolyásolja a törvény betartatási képességüket, sem pedig ne
t´́unjön úgy, hogy függetlenségük az ilyen kooperáció révén megsz´́unik.

» Ahhoz, hogy a kooperáció sikeres legyen, a veszélyes létesítmények menedzsmentjének
kompetensnek kell lennie, és törekednie kell a biztonsági kérdések szigorú módon való
kezelésére. Ezen kívül törekednie kell az auditálási eredmények megosztására a hatósá-
gokkal.

                                                                                                                                                                                                       3.c.14                                                                                                                                                               A hatóságoknak figyelembe kell venniük a biztonság, az egészség és a környezet különböz´́o
aspektusainak koordinálását, amikor ez látható el´́onyökkel jár. Ez párhuzamosan végezhet´́o
a vegyi és más ipari szektorok biztonsági, egészségi és környezeti kérdésekkel foglalkozó
menedzsmenje integrációjának javítási törekvéseivel, hogy ezek a felmerül´́o kérdésekkel
eredményesebben és hatékony módon foglalkozhassanak.

3. fejezet — Hatóságok
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4. fejezet

KÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS ÉRINTETTEK
4. fejezet — Közösségek és más érintettek

Ez a fejezet az iparon és a hatóságokon kívül a többi érintett feladataival és tevékenységeivel fog-
lalkozik. A tárgyalás középpontjában a közösségek/lakosság, a munkaügyi szervezetek, a kutató/akadé-
miai intézetek és a nem kormányszervezetek állnak.

a. KÖZÖSSÉGEK/TÁRSADALOM                                                                                         

(A „közösségek képvisel ´́oinek példáira” lásd a 4.a fejezetet követ ´́o szövegdobozt.)

                                                                                                                                                                                                       4.a.1                                                                                                                                                                 A közösségek tagjainak a veszélyes létesítmények szomszédságában és másoknak, akik bal-
eset esetén potenciálisan érintve vannak, tudatában kell lenniük a balesetek kockázatával, is-
merve, hogy hol lehet információhoz jutni a létesítményre vonatkozóan és megértve, hogy
baleset esetén mit kell tenniük.

» A közösségi tudatosság várhatóan a vegyi balesetek számának és súlyosságának csökke-
néséhez vezet. Például egy tájékozott közösség az ipar számára indítékot adhat a vegyi
balesetek kockázatának csökkentésére. Ezenkívül egy tájékozott közösség el´́osegítheti
az ipar, a hatóságok és a közösség közötti párbeszédet és alapot nyújthat a közösség ha-
tékony részvételéhez a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos döntéshozatalban.

» Amilyen mértékben a közösség tájékozott a saját magára vonatkozó kockázatokról,
olyan mértékben képes részt venni a döntési folyamatokban és lépéseket tenni a kocká-
zatcsökkentés el´́osegítésére.

(A lakossággal való kommunikációra, középpontban a vészhelyzetre való

felkészüléssel/hatáscsökkentéssel lásd a 7. fejezetet.)

                                                                                                                                                                                                       4.a.2                                                                                                                                                                 A közösségeknek a veszélyes létesítmények szomszédságában, ahol lehet´́oség van rá, képvi-
sel´́okkel kell rendelkezniük, akik összeköt´́o kapocsként szolgálnak a közösség és más érin-
tettek között és megkönnyítik az információcserét.

» Az ilyen képvisel´́oket például a helyi közigazgatásnak kell megválasztania, de ezek le-
hetnek saját indíttatású önkéntesek is.

» A közösségi képvisel´́oket úgy lehet tekinteni, mint a többi érintett partnereit, akik el´́ose-
gítik a közösséget érint´́o nézetek és kérdések megismerését, és eszközt biztosítanak ah-
hoz, hogy a létesítmények a közösség tagjaival együttm´́uködjenek.

» A közösségi képvisel´́ok megléte nem változtatja meg, vagy nem korlátozza az ipar és a
hatóságok szerepét és feladatait.

                                                                                                                                                                                                       4.a.3                                                                                                                                                                 A közösségi képvisel´́ok el´́osegíthetik más érintettek informálását és a lakosság oktatását és
segíthetnek a közösségt´́ol a létesítmények és a hatóságok felé irányuló visszacsatoló csator-
nák kialakításában.

» A közösségi képvisel´́oknek aktívan kell keresniük a veszélyes létesítményekre vonatko-
zó információkat. Ezeket képvisel´́oket a veszélyes létesítményeknek és a hatóságoknak
nyilván kell tartaniuk, hogy információval láthassák el ´́oket.

» A közösségi képvisel´́oknek együtt kell m´́uködniük a hatóságokkal és amennyiben lehe-
t´́oség van rá, a veszélyes létesítmények képvisel´́oivel, hogy segítsék a kommunikációs
programok és közlemények fejlesztését. A közösségi képvisel´́ok közrem´́uködése segít-
het annak biztosításában, hogy a veszélyekre vonatkozó információk elterjedjenek, a
célzott hallgatóság azokat megértse és kedvez´́oen fogadja.

» A közösségi képvisel´́oknek, amennyiben megoldható, tovább kell adniuk az általuk
megszerzett információkat. Ez különböz´́o módon történhet, például újságok, internetes
web-oldalak, kiadványok postázása, stb. révén.
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A KÖZÖSSÉGI KÉPVISEL ´́OK PÉLDÁJA, HOGY KELL EGY ÁLLAMPOLGÁRI
BIZOTTSÁGOT LÉTREHOZNI A VEGYI BALESETMEGEL ´́OZÉS, A FELKÉSZÜLÉS

ÉS AZ ELHÁRÍTÁS KÉRDÉSEIVEL TÖRTÉN ´́O FOGLALKOZÁSHOZ.

A közösség tagjainak nagyobb mérték´́u bevonásának és a helyi lakosság és más érintettek
közötti információcsere el´́osegítésének egyik módja olyan bizottságok létrehozása, amelyek
tagjai a közösség különböz´́o érdekeit képviselik. Bár nem kimerít´́o módon, a következ´́okben
kiemelünk számos tényez´́ot, amely meggondolandó egy funkcionális és reprezentatív bizottság
létrehozása során.

A bizottsági tagság fontos, mivel a bizottságnak tükröznie kell a közösség érdekeit. A
tagoknak a közösség különböz´́o területeir´́ol kell származniuk, valamint különböz´́o háttérrel kell
rendelkezniük. Mint az az USA-ban és Kanadában szokásos, a bizottságokban általában részt
vesznek a helyi ipar, a helyi törvényhatóságok, nem kormányszervezetek képvisel´́oi és a közeli
létesítmények alkalmazottai, valamint az oktatók, közösségi aktivisták és független polgárok.

A bizottság-felállítás megkönnyítésére küls´́o és semleges konzultánsok vehet´́ok igénybe.
A veszélyes létesítmények segíthetnek a közösségen belül a célcsoportok azonosítási folya-
matában és ezek felkérésében a részvételre.

Ahhoz, hogy a helyi állampolgárok hatékony részvételét elérjék, a bizottságnak meg kell
kísérelnie különböz´́o szaktudású személyek megnyerését. Ennek egyik módja a nyugalomba
vonultak bevonása (például nyugalmazott bírók, mérnökök, környezetvédelmi szakemberek
stb.).

Normál esetben a közösség azon tagjai, akik részt vesznek a bizottságban, ezt önkéntes
alapon teszik. Ennek figyelembevételével fontos a részvétel megkönnyítése (például az
összejövetelek alkalmas id´́oben és helyen való tartása) és megtalálni annak a módját, hogy a
résztvev´́ok er´́ofeszítéseinek elismerését kifejezzék. Ezenkívül az atmoszférának tükröznie kell a
részvétel érzetét és barátságosnak és nyugodtnak kell lennie, ahol az emberek megtanulhatnak
együtt dolgozni. Ez megkönnyíti a kommunikációt és el´́osegíti az érintettek közötti magasabb
szint´́u bizalom kialakulását.

A bizottságnak meg kell határoznia mandátumát és célkit´́uzéseit (az illetékes érintettekkel
konzultálva) és meg kell választania saját aktivistáit ezen célkit´́uzések megvalósításához. Meg
kell gondolnia semleges közvetít´́o (fizetett vagy nem) alkalmazását a bizottsági összejövetelek
el´́osegítésére.

A veszélyes létesítmények menedzsmentjének és a hatóságok képvisel´́oinek a bizottság
tagjait partnerként kell kezelniük. A helyi vállalkozások vagy a hatóságok képvisel´́oinek
paternalista viselkedése árthat az érintettek közötti viszonynak és csökkentheti az információ-
cserét.

A bizottság számára az életképesség fenntartásához ellátmányt kell biztosítani. Azonban a
bizottság függetlenségének megtartásához ez az ellátmány csak a bizottság kiadásainak
fedezésére szolgálhat. A finanszírozás különböz´́o forrásokból eredhet, bele értve például a
veszélyes létesítmények menedzsmentjét, a kereskedelmi vagy ipari szövetségeket és a
hatóságokat.

Az egyes bizottságon belül ki kell alakítani az információcsere és a kommunikáció
hálóját. Ezen kívül módokat kell kialakítani a különböz´́o bizottságok tapasztalat-megosztásának
el´́osegítésére.

b. MUNKAÜGYI SZERVEZETEK                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       4.b.1                                                                                                                                                                 A munkaügyi szervezeteknek támogatniuk kell a tagjaik biztonsági oktatását és képzését.

» Ez a támogatás a személyek közvetlen oktatásának formájában vagy mások oktatási te-
vékenységének el´́osegítésében valósulhat meg, például tanmenetek, oktatási anyagok és
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programok kialakításával, oktatók és szóviv´́ok támogatásában és az oktatásra vonatkozó
tapasztalatok megosztásában való közrem´́uködésben.

» A munkaügyi szervezetek által a saját oktatási és képzési programjaiból összegy´́ujtött,
valamint a gyakorlati, napi munkájuk során összegy´́ujtött tapasztalatok és információk
felhasználhatók a megel´́ozési politikák és tevékenységek el´́osegítésére. Mivel a szak-
szervezetek közvetlenül érdekeltek a vállalkozások sikeres jöv´́ojében, ahol tagjaik
dolgoznak, ezek értékes szövetségesek lehetnek a biztonság magas szintjének megvaló-
sításában.

» A munkaügyi szervezetek ugyancsak hozzájárulnak a biztonsági képvisel´́ok képzéséhez.
A biztonsági képvisel´́ok felel´́osek az összes alkalmazott egészségével és bizton-
ságérdekével való tör´́odésért. Ezek fontos szerepet játszanak a menedzsment és a többi
alkalmazott közötti véleménycsere és kommunikáció tekintetében.

(A biztonsági képvisel´́okre lásd a 2.d.28. bekezdést.) 

                                                                                                                                                                                                       4.b.2                                                                                                                                                                 A munkaügyi szervezeteknek el´́o kell segíteniük a menedzsmenttel való kooperációt nemze-
ti és nemzetközi szinteken.

                                                                                                                                                                                                       4.b.3                                                                                                                                                                 A munkaügyi szervezeteknek részt kell venniük a nemzetközi szervezetekben, amelyek út-
mutatókat adnak ki a kémiai biztonságra és a baleset-megel´́ozésre vonatkozóan, például az
ILO egyik három résztvev´́os alkotócsoportjainak egyikeként vezet´́o szerepet játszottak és
továbbra is játszanak az ILO Koncepciók és Ajánlások kifejlesztésében és népszer´́usítésé-
ben.

c. KUTATÓ/AKADÉMIAI INTÉZMÉNYEK                                                                         

(Lásd ezen fejezet végén a szövegdobozt.)

d. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK                                                                                         

(A kormányközi szervezetekre lásd a szövegdobozt a 16.b szakaszban; továbbá az APELL-re lásd a

szövegdobozt az 5.d és a 16.b szakaszban.)

e. NEM KORMÁNYSZERVEZETEK (NGO-k)                                                                    

                                                                                                                                                                                                       4.e.1                                                                                                                                                                 Az NGO-knak (így a környezetvédelmi, humanitárius és fogyasztói csoportoknak) motivál-
niuk kell tagjaikat és másokat, hogy vegyenek részt a kockázatcsökkentésben és a baleset-
megel´́ozési törekvésekben. Ezeknek segíteniük kell a speciális vonatkozások azonosítását és
a kockázatcsökkentési és a megel´́ozési, felkészülési és elhárítási tevékenységek tekintetében
a prioritások meghatározását.

                                                                                                                                                                                                       4.e.2                                                                                                                                                                 Az NGO-knak el´́o kell segíteniük a törekvéseket a lakosság informálására és m´́uszaki támo-
gatást kell nyújtaniuk, segítve a lakosságot a rendelkezésre álló információk jobb elemzésé-
ben és megértésében.

                                                                                                                                                                                                       4.e.3                                                                                                                                                                 Az NGO-knak lehet´́oséggel kell rendelkezniük a veszélyes létesítményekre vonatkozó dön-
téshozási folyamatban való részvételre, amennyiben lehetséges, beleértve például az enge-
délyezéssel és területhasználat tervezésével kapcsolatos kérdéseket. Az NGO-k tagjainak
rendelkezniük kell a szaktudással és tapasztalattal, ami lehet´́ové teszi számukra a m´́uszaki
információk, jogi dokumentumok és más anyagok vizsgálatát, ami szükséges a hatékony
részvételhez és a meghatározott területeket érint´́o, lehetséges megoldások ajánlásához.

                                                                                                                                                                                                       4.e.4                                                                                                                                                                 Az NGO-knak, ahol lehetséges, részt kell venniük a törvényhozási és szabályzási folyama-
tokban, például segítve a lakossági érdekek azonosítását, amelyek befolyásolhatják a politi-
kai célkit´́uzéseket, információelemzést készítve a létesítmények valamely csoportjáról
(például az események történetének bemutatásával) új politikai irányvonalak javasolásával
és el´́osegítve más országok vagy területek tapasztalatából való okulást.

4. fejezet — Közösségek és más érintettek
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KUTATÁSI/AKADÉMIAI INTÉZMÉNYEK

A kutató és akadémiai intézeteket motiválni kell, hogy kutatásokat folytassanak a vegyi
baleset-megel´́ozéssel, felkészüléssel és elhárítással kapcsolatban.

A további kutatásokhoz ezen a téren hasznos témaköröket meghatározva a következ´́ok
sorolhatók ide:

• a kockázatelemzési technikák javítása és a vegyi balesetek és elhárítási képességek
értékelése jobb eszközök és gyakorlatok révén;

• a különböz´́o veszélyes anyagoknak való akut kitételb´́ol*  ered´́o egészségi és környezeti
hatások megértésének javítása;

• a gyógykezelések és szennyez´́odésmentesítési eljárások javítása; és

• a kockázat elviselhet´́oség/t´́urés megértésének javítása.

A baleset-megel´́ozéssel, felkészüléssel és elhárítással kapcsolatos kutatásokban érintett
szervezeteknek kooperálniuk kell és kutatási eredményeit meg kell osztaniuk, hogy növeljék a
kutatási eredményekbe vetett bizalmat és elkerüljék a szükségtelen ismételt er´́ofeszítéseket. A
kooperáció megkönnyíthet´́o a több résztvev´́os, megosztott költség´́u kutatási projektek és
információs hálózatok révén, valamint az üléseken és az írásos anyagok formájában történ´́o
információcsere révén.

Ahhoz, hogy a biztonsággal kapcsolatos kutatásokat a lehet´́o legszélesebb körben
közzétegyék, az eredményeknek olyan formában és nyelven kell rendelkezésre állniuk, amelyet
a potenciális felhasználók széles körben megérthetnek.

Ezen kívül létre kell hozni a kutatási tevékenységek nemzeti és nemzetközi jegyzékeit,
el´́osegítve a kutatási információk és eredmények terjesztését.

Kapcsolatos módon ajánlatos, hogy az egyetemek és kollégiumok tudományos és mérnöki
fakultásainak tanmenete és kutatási programjai integrált elemként tartalmazzák a
kockázatelemzést és a veszélyes létesítmények tervezésének, üzemeltetésének és irányításának,
valamint a veszélyes anyagok szállításának további biztonsági aspektusait. Ezzel a témekörrel  i
az OECD 2003-ra tervezett valamelyik munkaülésén továbbra is foglalkozunk.

A vészhelyzeti tervezésnek, biztonság- és kockázatelemzés kurzusoknak az oktatási
programok b´́ovítésének és folytatásának részét kell képezniük.

Ezen kívül a kutatási szervezeteknek létre kell hozniuk kapcsolatukat az iparral a végzett
hallgatók számára megfelel´́o kutatási témák kidolgozásában.

* Az egészségügyi hatásokra vonatkozó munka számos nemzeti és nemzetközi projektben folytatódik, min
például az USA-ban használt Akut kitételi irányvonalak szintjei (ALGLs) projekt és az EK AKUTEX projekt,
innovatív megközelítést alakítva ki az akut kitételi szintek meghatározására, amelyek felhasználhatók akut
kitételi szintek meghatározására a vészhelyzeti tervezésben és a területhasználat tervezésben.
 

A. Rész — A vegyi balesetek megel´́ozése

86



B. Rész
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B. Rész — Vészhelyzeti felkészülés/Hatáscsökkentés

Ez a rész a vészhelyzeti tervezéssel kapcsolatban (esetenként felkészülés tervezésnek
nevezve) és a baleset hatásainak csökkentése (bele értve a területhasználat tervezést és a
lakossággal való kommunikációt) tekintetében a különböz´́o érintettek szerepével és feladataival
foglalkozik.

Mint a következ´́okben leírjuk, az ipar els´́odleges felel ´́ossége a helyszíni tervezés, és a
hatóságok els ´́odleges felel ´́ossége a helyszínen túlnyúló tervezés. Azonban a vészhelyzeti
tervezési eljárások hatékonyságához együttm´́uködésre van szükség a különböz´́o érintettek,
például beavatkozó a személyzet, az orvosi/egészségügyi ellátó személyzet

Jelen kiadvány céljából az egészségügyi/orvosi személyzet közé tartoznak mind a
szervezetek, mind a személyek, melyeknek/akiknek a népegészségüggyel való foglalkozás a
feladata.
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5. fejezet

VÉSZHELYZETI FELKÉSZÜLÉS ÉS TERVEZÉS
2. fejezet — Vészhelyzeti felkészülés és tervezés

a.   ÁLTALÁNOS ELVEK                                                                                                               

E fejezet el´́oírásait a helyszíni és a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervezésre is alkalmazni kell.

                                                                                                                                                                                                       5.a.1                                                                                                                                                                 A hatóságoknak (minden szinten) és a veszélyes létesítmények menedzsmentjének létre kell
hozniuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetekre vonatkozó vészhelyzeti tervezési
tevékenységeket/programokat.

» A vészhelyzeti tervezési tevékenységek/programok célkit´́uzése az kell legyen, hogy
minden eszköz megfelel´́o helyre kerüljön, ami szükséges a bekövetkezhet´́o baleset loka-
lizálására, amennyiben lehetséges, annak következményeit kezelje, és ezáltal minimális-
ra csökkentse az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra gyakorolt ártalmas
hatásokat.

» A hatékony vészhelyzeti terv el´́ofeltétele a vészhelyzeti terv által átfogott területen belül
elhelyezked´́o veszélyes létesítmények meghatározása.

» Helyszíni és helyszínen túlnyúló vészhelyzeti terveket kell készíteni, amelyek tartal-
mazzák a megfelel´́o m´́uszaki és szervezeti eljárások részleteit, amelyek baleset esetén
alkalmasak az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra gyakorolt hatások mini-
málisra csökkentésére (mind a helyszínen, mind a helyszínen túlnyúló mértékben).

» A veszélyes létesítményekre vonatkozó vészhelyzeti tervekben más kockázatok, mint pl.
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos szállítási balesetek kockázata és a természeti ka-
tasztrófák, ugyancsak figyelembe veend´́ok.

                                                                                                                                                                                                       5.a.2                                                                                                                                                                 A vészhelyzeti tervezési folyamat részeként ki kell dolgozni a lehetséges forgatókönyvet és
meg kell határozni a potenciális veszélyeket és azokat a földrajzi zónákat, ahol baleset ese-
tén valamilyen hatás léphet fel. A zónáknak meg kell különböztetniük többek között azokat
a helyeket, ahol hatás a lakosságot potenciálisan érintheti és azokat, amelyeknél a kitétel
korlátozása célhából evakuálásra, helyszíni óvóhelyre vagy más tevékenységre vonatkozó
döntést kell esetleg hozni. Az ilyen zónák meghatározásánál figyelembe kell venni a baleset
esetén esetleg szükséges források jellegének és mértének meghatározását.

» A zóna besorolásnak, ahol kitétel el´́ofordulhat, figyelembe kell vennie annak lehet´́osé-
gét, hogy hátrányos hatások következhetnek be a mérgez´́o vagy irritáló anyagokkal való
(például a szembe jutás, b´́orrel való érintkezés vagy lenyelés révén) közvetlen érintke-
zésb´́ol; h´́osugárzásból vagy nyomáshullámból; indirekt kitételb´́ol (például szennyezett
élelmiszer vagy víz fogyasztása révén) vagy indirekt sérülésb´́ol (például szerkezetek
összed´́olése, t´́uz kiterjedése).1

» A zónák kijelölésének, ahol hatások következhetnek be, figyelembe kell vennie a kriti-
kus infrastruktúra meglétét (beleértve a szállítóeszközöket és utakat), a környezeti
szempontból érzékeny területeket, és érzékeny populációjú területeken folyó fejlesztése-
ket (például kórházak, n´́ovérotthonok, id´́osek otthona, bevásárló központok, iskolák
vagy más területek, ahol gyerekek gy´́ulhetnek össze). Érzékeny populációjú fejlesztések
esetén szükség lehet baleset esetén a speciális útmutatások tekintetében a közvetlen kon-
taktusra.
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1 Folyamatban van számos nemzeti és nemzetközi projektben a speciális veszélyes anyagoknak való akut kitétel
egészségi következményei megértésének javítására, így például az USA vezetésével az akut kitételi útmutató
szintek (AEGLs) projekt, és az EK ACUTEX projekt innovatív megközelítés kialakítására az akut kitételi
szintek definiálásához, amelyek felhasználhatók a vészhelyzeti tervezéshez és területhasználati tervezéshez.     



» A vészhelyzeti tervezési folyamatnak figyelembe kell vennie az ilyen zónák meghatáro-
zását. A lehetséges hatások azonosítását a legrosszabb helyzet és a legvalószín´́ubb bal-
eset szcenárió feltételezése alapján kell elvégezni.

» Baleset esetén a tényleges kockázati területen a kiszabadult veszélyes anyagok jellege
alapján, figyelembe véve az id´́ojárási körülményeket, meg kell határozni az uralkodó
szélirányt és az anyagoknak a környezetbe történ´́o esetleges diszperzióját.

                                                                                                                                                                                                       5.a.3                                                                                                                                                                 A vészhelyzeti tervezés eljárásnak tartalmaznia kell a baleset potenciális környezeti követ-
kezményeinek értékelését, valamint a potenciális egészségügyi következményeket és meg
kell határoznia a megfelel´́o megel´́ozési, felkészülési és elhárítási tevékenységeket.

» A vészhelyzet tervezés célja kell legyen a veszélyes létesítményeknél bekövetkez´́o bal-
esetek esetén a környezet, így a felszíni és a felszín alatti vízfolyások és a talaj, szeny -
nyez´́odésének elkerülése.

» A javasolt fejlesztéseknél az elkészített környezeti hatás értékeléseken kívül szükség
esetén figyelembe kell venni a vegyi baleset lehet´́oségét is.

(A kockázatértékelésre és a veszély azonosításra lásd a 2.b szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       5.a.4                                                                                                                                                                 A vészhelyzeti tervezésnek figyelembe kell vennie a potenciális bonyolultsági tényez´́oket,
amelyek a veszélyes létesítményeknél a balesetekkel kapcsolatban fennállhatnak, valamint
azokat a tényez´́oket, amelyek felel´́osek lehetnek az elhárítás megnehezítéséért. Ide tartoznak
például a rendkívüli id´́ojárási körülmények, a természeti katasztrófák, az energiaellátás vagy
ivóvíz ellátás megsz´́unése, problémák a kommunikációs és szállító rendszerekkel, a baleset
szinergetikus hatásai többféle anyag esetén, a dominó effektusok és a szabotázs.

                                                                                                                                                                                                       5.a.5                                                                                                                                                                 Minden félnek, aki a vészhelyzet elhárítási törekvésekben részt fog venni (például t´́uzoltó-
ság, rend´́orség) rész kell vennie a vészhelyzeti tervezési eljárásban is.

» Ebben a tekintetben közegészségügyi hatóságok, bele értve az információs központok
szakért´́oit, ugyancsak részt kell vegyenek mind a helyszíni, mind a helyszínen túlnyúló
vészhelyzeti tervezés megfelel´́o aspektusaiban.

» A közösségek képvisel´́oinek lehet´́oséget kell biztosítani, hogy a vészhelyzet tervezési
folyamathoz kiindulási szempontokat adhassanak.

» A média képvisel´́oit ugyancsak be kell vonni a vészhelyzeti tervek kialakítása folyama-
tában.

(Az elhárításra lásd a C. részt.)

                                                                                                                                                                                                       5.a.6                                                                                                                                                                 A helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervnek és minden helyszíni vészhelyzeti tervnek kon-
zisztensnek és integráltnak kell lennie.

» Ez kritikus annak biztosításához, hogy:

• legyen hatékony koordináció;
• a bonyolult interfészek és az átlapolt tevékenységek problémáit kiküszöböljék; és
• hogy világos legyen, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset bekövetkez-

tekor, amelynek a helyszínen túlnyúló hatásai lehetnek, ki a felel´́os a különböz´́o
vészhelyzeti beavatkozási tevékenységekért .

» Szoros kooperációt kell fenntartani a helyszíni és a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti ter-
vezésért felel´́osök között.

                                                                                                                                                                                                       5.a.7                                                                                                                                                                 A hatóságoknak és az iparnak a vészhelyzeti tervezésben együtt kell m´́uködniük, óvva a ve-
szélyes létesítmények környékén a lakott területeket, valamint az érzékeny környezeteket.

» A vészhelyzeti terveknek útmutatót kell nyújtaniuk, hogy mikor kell a potenciálisan
érintett lakosságot az épületeken belül tartani, és mikor kell evakuálni.

B. Rész — Vészhelyzeti felkészülés/Hatáscsökkentés
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» A vészhelyzeti terveknek figyelembe kell venniük a helyi létesítmény speciális helyze-
tét, példéul ha az különösen érzékeny népességet és kritikus infrastruktúrát tartalmazó
területek, például iskolák, kórházak, id´́osek otthona és börtönök közelében van.

                                                                                                                                                                                                       5.a.8                                                                                                                                                                 Az ipar és a beavatkozó személyzet (például t´́uzoltóság, rend´́orség, m´́uszaki ment´́oszolgála-
tok, egészségügyi szolgálatok) közötti jó kooperáció lényeges a hatékony felkészüléshez és
elhárításhoz.

» Ebben a tekintetben mindezen érintetteknek hatékonyan kell tudni kommunikálni, azaz
ugyanazt a nyelvet kell beszélniük.

» Az iparnak és az elhárító szolgálatokért felel´́os hatóságoknak a megel´́ozés, felkészülés
és elhárítás minden aspektusára vonatkozó tudásukat és tapasztalatukat meg kell egy-
mással osztaniuk.

                                                                                                                                                                                                       5.a.9                                                                                                                                                                 Az iparnak, a hatóságoknak és az egészségügyi, gyógykezel´́o szervezeteknek együtt kell
m´́uködniük annak biztosítására, hogy az egészségügyi/gyógyító személyzet — akik a veszé-
lyes anyagokkal kapcsolatos vészhelyzeti beavatkozásban érintettek lehetnek — megismer-
kedjenek a veszélyes anyagokkal, amelyeket közösségükben jelent´́os mennyiségben el´́oállí-
tanak, felhasználnak, szállítanak vagy más módon kezelnek. Az egészségügyi/orvosi
beavatkozást végz´́o személyzetnek ismernie kell a helyi vészhelyzeti tervek rájuk vonatkozó
aspektusait és szerepüket ezen tervekben.

(A vészhelyzeti tervezés egészségügyi/gyógykezelési aspektusaira lásd az 5.c.15—19 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       5.a.10                                                                                                                                                               A vészhelyzeti terveknek (a helyszínre és tágabb környezetre vonatkozóan) meg kell hatá-
rozniuk minden érintett fél szerepét és feladatát és utalniuk kell a parancsláncra, a kommu-
nikációs vonalakra, a felek közötti koordinációra és a szükséges információk, források és
eszközök hozzáférési módjára.

                                                                                                                                                                                                       5.a.11                                                                                                                                                               A vészhelyzeti terveknek tartalmazniuk kell az összes útmutatást, ami lehet´́ové teszi a lehet-
séges szituációk széles körénél (kisebb balesetekt´́ol kezdve a legrosszabb szcenáriókig) a
hatékony elhárítást.

» Egy vészhelyzeti terv nem nyújthat perspektivikus utasításokat a beavatkozók számára,
mivel minden baleset természeténél fogva különbözik és gyakran az aspektusok olyan
kombinációjával jár, amelyeket egy tervezési eljárásban nem lehet figyelembe venni.

» Azon okok között, amiért a vészhelyzeti tervek, bár elméletileg világosak, alkalmazásuk
során cs´́odöt mondanak, a következ´́ok szerepelhetnek: nem vették figyelembe a baleset
id´́opontjában az információ rendelkezésre állásának hiányát; nem kielégít´́o képzés; nem
kielégít´́o koordináció; a kommunikáció megszakadása; az egyének stressz-helyzeti kor-
látozottságát nem ismerték fel; és a tervek túl bonyolultak voltak, vagy túl sok követel-
ményt támasztottak egyes személyekkel szemben.

                                                                                                                                                                                                       5.a.12                                                                                                                                                               A helyszíni és helyszínen túlnyúló vészhelyzeti terveket rendszeresen ellen´́orizni kell és fe-
lül kell vizsgálni, továbbá szükség szerint korszer´́usíteni kell és napra kész állapotban tarta-
ni, figyelembe véve például a kockázat természetében bekövetkez´́o változásokat, a területen
létrejött új lakónegyedeket és kereskedelmi fejlesztéseket, az elhárítási technológia és ké-
pesség fejl´́odését, a gyakorlatokból és vizsgálatokból levonható tanulságokat, és a tervek
balesetek és kvázibalesetek esetén történ´́o alkalmazásának tanulságait, valamint a szemé-
lyekben bekövetkezett változásokat.

» A vészhelyzeti tervek ellen´́orzése megfelel´́o id´́oszakonként kritikus annak biztosí-
tásához, hogy azok adekvátak, komplettek és reálisak legyenek, és hogy a területen (és a
területen túlnyúló módon) alkalmazható különböz´́o tervek kompatibilisek legyenek. A
gyakorlatok eszközt nyújtanak a hiányosságok vagy szükségletek feltárásához a megfe-
lel´́o személyek (bele értve az oktatási igényeket), berendezések, szolgáltatások és infor-
mációk rendelkezésre állása terén. Ezen kívül a próbák növelik a beavatkozó személyek
meggy´́oz´́odését arról, hogy képesek valódi vészhelyzetek kezelésére.

» A gyakorlatok alkalmasak egy terv különböz´́o összetev´́oinek különálló kipróbálására és
kiterjedhetnek például asztali számítógépeken történ´́o szimulációs gyakorlatokra.

2. fejezet — Vészhelyzeti felkészülés és tervezés
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» Szükség van a megfelel´́o kipróbálási körülmények meghatározására és hogy milyen as-
pektusokat kell egy adott id´́opontban kipróbálni (mivel egy terv nem minden aspektusa
képezi minden próba részét). Például els´́obbséget kell biztosítani azon területek kipróbá-
lására, amelyek gyanúsak vagy már régóta kerültek kipróbálásra.

» Gyakorlatokat kell végezni hátrányos körülmények között (például a normál munkaid´́on
túl, rossz id´́ojárási körülmények között), megállapítva a vészhelyzeti tervekb´́ol fakadó
korlátozások és problémák területeit.

» Azokat a személyeknek, akik egy baleset esetén érintettek, be kell vonni a próbák-
ba/gyakorlatokba, például mivel egy baleset elhárítása magas szint´́u elöljárók döntéseit
fogja igényelni (az ipar és hatóságok részér´́ol), ezért az ilyen elöljárókat be kell vonni a
megfelel´́o próbákba. Ezen kívül a lakosságnak is részt kell vennie a próbák/gyakorlatok
megfelel´́o részeiben.

» A próbákkal/gyakorlatokkal kapcsolatos tevékenységek felvethetik a lakosság érdekl´́o-
désének kérdését, azért velük a próbákat/gyakorlatokat el´́ozetesen meg kell beszélni.

» A maximális el´́onyök nyerhet´́ok abból, hogy a gyakorlatokat/próbákat a környezet lebe-
csülése nélkül (nem megszégyenítve a hibákért vagy problémákért, amelyeket észleltek)
vézik. Ilyen esetekben minden résztvev´́o szabadon érezheti magát és nyitott lesz és elis-
meri saját értékelését anélkül, hogy utóhatásoktól kellene félnie.

» A gyakorlatok során független megfigyel´́ok alkalmazása el´́osegíti a vészhelyzeti tervek-
ben az esetleges hiányosságok vagy hibák objektív vizsgálatát.

» A helyszínen túlnyúló vizsgálatok során figyelembe kell venni egy adott területre vonat-
kozó tervek (azaz ahol egynél több veszélyes létesítmény van a területen, vagy ahol egy
baleset egynél több közösséget érinthet egy országon belül vagy a határokon túlnyúlva)
kombinált vizsgálatát.

» A próbáknak ki kell terjednie veszélyes anyagoknak a veszélyes létesítmények feladatát
képez´́o szállítására is.

» A vészhelyzeti tervek gyakorlásának, próbájának eredményeit és az esetleges felül-
vizsgált vészhelyzeti terveket közre kell adni és széles körben hozzáférhet´́ové kell tenni,
hogy mindazok tájékoztatást kapjanak, akik szerepet játszhatnak egy baleset esetén és
eszközt kell nyújtani mások számára, hogy tanulhassanak a gyakorlatokból.

                                                                                                                                                                                                       5.a.13                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési folyamat során reálisan kell értékelni a meglev´́o szaktudást, eszkö-
zöket és más forrásokat, és értékelni kell a lehetséges baleseti szcenáriók, beleértve a leg-
rosszabb szcenáriók alapján szükséges szaktudást, eszközöket és más forrásokat. Ezek az ér-
tékelések betekintést nyújtanak abba hogy milyen további szaktudásra, eszközökre és
forrásokra van szükség.

                                                                                                                                                                                                       5.a.14                                                                                                                                                               Minden felel´́os félnek biztosítania kell, hogy a humán er´́oforrások, eszközök (bele értve a
kommunikációs és személyi véd´́oeszközöket) és a pénzügyi és más források, amelyek a
vészhelyzeti tervek végrehajtásához szükségesek, egy baleset vagy fenyegetettség esetén
könnyen hozzáférhet´́ok legyenek az azonnali aktiváláshoz. Szükség esetén a költséges vagy
speciális eszközöket más közösségekkel vagy hatóságokkal, más szinteken történ´́o kooperá-
cióval kell rendelkezésre bocsátani vagy magánvállalkozásokkal való kooperáció révén kell
biztosítani.

» Mechanizmusokat kell kialakítani, hogy az országon belül vagy a határokon túlnyúlóan
(kölcsönös segítség) a szomszédos vagy más megfelel´́o közösségek részér´́ol a helyi be-
avatkozási képességeket meghaladó baleset esetén közrem´́uködés legyen biztosítható.

» A szomszédos közösségek (egy országon belül vagy a határokon túlnyúlóan) hatóságai-
nak forrásokat (bele értve eszközöket, szakértelmet, egészségi vonatkozású forrásokat
és információkat) kell felhalmozniuk, hogy a beavatkozási képességek legjobb kihasz-
nálását elérjék. Er´́ofeszítéseket kell tenniük az eszközök és más kapcsolatos források
kompatibilitásának (pl. szabványos cs´́oszerelvények) kialakítására, amelyek lehet´́ové te-
szik ezek a más közösségekkel történ´́o megosztást.
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» A közösségek számára fontos a beavatkozási kapacitás megfelel´́o szintjének fenntartása
és a beavatkozó források szintjének összhangban tartása a helyi kockázatokkal, miel´́ott
a kölcsönös segítési törekvések részeként más közösségek számára forrásokat biztosí-
tanának.

» Er´́ofeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy egy egész országon belül megfelel´́o
beavatkozási kapacitás legyen, úgy, hogy a szükséges források elfogadható szintje ösz -
szevetve a kockázatok szintjével minden területen rendelkezésre álljon, figyelembe vé-
ve mind a hatósági, mind a magán forrásokat. Bizonyos területeken szükség lehet a
vállalkozás részér´́ol eszközök és források biztosítására a létesítményekben bekövetke-
zett baleset elhárítására, kompenzálva a helyi hatóságok rendelkezésre álló források hiá-
nyát.

(A határokon átnyúló kooperációra lásd a 16.a szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       5.a.15                                                                                                                                                               Információra, szolgáltatásokra és eszközökre van szükség, hogy segítsék a beavatkozó sze-
mélyzetet a balesethez való hozzáférésben és hogy a megfelel´́o beavatkozási tevékenységre
vonatkozó döntések meghozhatók legyenek.

» Ez kiterjed például a veszélyes anyagok detektálására szolgáló analitikai módszerekre
és eszközökre és a megel´́oz´́o intézkedések életbeléptetésére ilyen anyagok tartályokból
való kiszabadulása esetén, és információkra a speciális vegyszerekkel kapcsolatos ellen-
anyagok és els´́osegély nyújtási intézkedésekhez.

» A vészhelyzeti tervekben a m´́uszaki információkat (azaz az anyagok fizikai-kémiai tu-
lajdonságait illet´́oen) olyan formában kell közreadni, ami alkalmas a veszélyelhárítók
számára és világos utasításokat kell tartalmazniuk a végrehajtandó tevékenységekr´́ol.

» A baleset potenciálisan hátrányos hatásaira vonatkozó információt — az el´́ore tervezett
szcenárió és a szétszóródási modellek alapján — a beavatkozóknak megfelel´́o id´́oben
rendelkezésükre kell bocsátani, megkönnyítve a gyors beavatkozást.

» A biztonsággal kapcsolatosan világos információknak kell rendelkezésre állnia minden
veszélyes létesítménynél. Az ilyen információk kiterjednek például arra nézve, mit kell
baleset esetén tenni, hogyan kell az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra gya-
korolt hátrányos hatásokat minimalizálni, a kitételt szenvedett személyeket milyen els´́o-
segélyben kell részesíteni.

» Minden er´́ofeszítést meg kell tenni veszélyes anyagok problémáinak kezelésére, ame-
lyekhez korlátozott az értékelés (és ezért korlátozott az információ, hogy milyen módon
kell beavatkozni baleset esetén). Ezen kívül az ilyen anyagoknak els´́obbséget kell bizto-
sítani a kutatásban, javítva az egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatások
és a kezelési módszerek ismeretét.

                                                                                                                                                                                                       5.a.16                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervekben visszacsatolási rendszereket kell beépíteni. Például alternatív kom-
munikációs csatornáknak kell rendelkezésre állniuk, gondoskodni kell a kulcsszemélyek
mentesítésér´́ol és alternatív irányító központokat kell megjelölni azokra az esetekre, amikor
az els´́odleges központ képtelen a helyes m´́uködésre.

                                                                                                                                                                                                       5.a.17                                                                                                                                                               A rendszernek és eljárásoknak helyükön kell lenniük egy baleset vagy súlyos fenyegetettség
gyors felismerésére és a vészhelyzeti beavatkozó személyek azonnali értesítésére.

                                                                                                                                                                                                       5.a.18                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési eljárásnak tartalmaznia kell a lakosság informálására használatos
módszerek kidolgozását, arra nézve, hogy vészhelyzet esetén mi a teend´́o, és hogy a lakos-
ságot hogyan fogják informálni baleset bekövetkeztekor.

» Ki kell alakítani a vészhelyzeti figyelmeztet´́o rendszereket a potenciálisan érintett lakos-
ság figyelmeztetésére, ha baleset történt vagy baleset közvetlen fenyegetettsége áll fenn.

» A választott rendszernek hatékonynak kell lennie és id´́oben kell figyelmeztetni. Az al-
kalmas figyelmeztet´́o rendszerek közé tartoznak önállóan vagy kombinálva például a
szirénák, az automatikus telefonüzenetek és a mobil lakosság felhívó rendszer.
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» A potenciálisan érintett lakosságot amelyet tájékoztatni kell, amelyek használatos fi-
gyelmeztetésükre vészhelyzet esetén és a rendszereket el´́ozetesen ki kell próbálni, hogy
azok fontosságát a lakosság teljes mértékben megértse, és hogy a lakosság tudja, hogy
vészhelyzet esetén mi a megfelel´́o viselkedés.

(A lakossággal való kommunikációra lásd a 7. fejezetet.)

                                                                                                                                                                                                       5.a.19                                                                                                                                                               A vészhelyzetek esetére kijelölt szóviv´́oket gondosan kell kiválasztani a tervezési folyamat
során úgy, hogy azok rendelkezzenek a szükséges ismeretekkel, szaktudással, hatáskörrel és
megbízhatósággal a lakossággal való hatékony kommunikáció céljából.

» A szóviv´́oket speciálisan kell kiválasztani és oktatni, hogy azok megértsék hogy kell a
célközönség számára az információt beszerezni és hogyan kell azt hatékonyan terjeszte-
ni.

» Mivel vészhelyzet esetén a lakossággal való hatékony kommunikáció megkívánja szá-
mos illetékes fél koordinált részvételét — bele értve például a helyi felel´́os elöljárókat,
testületi szóviv´́oket, az alkalmazottak képvisel´́oit, a közösség képvisel´́oit, a hatóságokat,
a m´́uszaki szakért´́oket és a médiát — ezen felek kötelességeit a vészhelyzeti tervek el-
készítése során meg kell határozni.

(A média szerepére lásd a 7.13 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       5.a.20                                                                                                                                                               A hatóságokat, az ipart és más érintetteket be kell vonni a multinacionális és regionális
együttm´́uködési tevékenységekbe a vészhelyzeti tervezésekkel kapcsolatos, amennyiben le-
hetséges, hogy megosszák egymás közt tapasztalataikat, javítsák a tervezést és el´́osegítsék
baleset esetén az elhárítás megfelel´́o koordinálását.

b. IPAR                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       5.b.1                                                                                                                                                                 Minden veszélyes létesítménynek rendelkeznie kell megfelel´́o helyszíni vészhelyzeti terv-
vel, ami alkalmas a létesítményhez és a baleseti események, bele értve a legvalószín´́ubb ese-
ményeket és a legrosszabb lefolyásokat, teljes skáláján alapul.

» A vészhelyzeti tervezés alapjának meghatározásához (mind a helyszíni, mind a helyszí-
nen túlnyúló) minden veszélyes létesítmény menedzsmentjének — bele értve a KKV-ket
és azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tekinthet´́o a vegyipar részének, de veszélyes
anyagokat használnak vagy kezelnek — meg kell határoznia és értékelni ekell a balese-
tek teljes skáláját, amelyek a létesítménynél el´́ofordulhatnak (bele értve a csekély való-
szín´́uséggel, de súlyos következményekkel járó baleseteket) és a megfelel´́o elhárítási
tevékenységeket. Ezt az információt a biztonsági jelentésekbe vagy a vonatkozó jelen-
tésekbe kell integrálni, ahol ilyen jelentések készülnek.

(A biztonsági jelentésekre lásd a 2.a.16—8 bekezdést.)

» A helyszíni vészhelyzeti tervnek tartalmaznia kell a helyszín léptéktervét, felsorolva
minden kezelt veszélyes anyagot és jelezve a szóban forgó mennyiségeket és azok he-
lyét a helyszínen a körülvev´́o területekhez és lakossághoz képest. A tervnek tartalmaz-
nia kell az el´́oforduló veszélyek értékelését és információt kell tartalmaznia minden
egyes veszélyes anyagra, azok kezelési és tárolási körülményeire és az els´́osegély nyúj-
tásra, ami szükséges, amennyiben az alkalmazottak vagy a lakosság veszélyes anyaggal
érintkezhetnek.

» A helyszíni vészhelyzeti terveknek tartalmazniuk kell a létesítmény szükség esetén tör-
tén´́o rendezett, ütemezett leállítását.

» A helyszíni terv elkészítéséért a menedzsment a felel´́os és ezt a vállalkozásnak kell fi-
nanszíroznia. A terv megvalósításáért a felel´́osség a menedzsmentre hárul az alkalma-
zottakkal történ´́o kooperációban.

» A helyszíni terveket betekintésre a hatóságoknak rendelkezésre kell bocsátani.
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» Minden olyan veszélyes létesítménynek, amely nem rendelkezik forrásokkal a balesetek
teljes körén alapuló vészhelyzeti terv elkészítéséhez, amelyek a létesítményben fellép-
hetnek, keresni-e kell a segítséget ezen kötelezettség teljesítéséhez (például a szomszéd
létesítményekt´́ol, szállítóktól vagy a hatóságoktól).

                                                                                                                                                                                                       5.b.2                                                                                                                                                                 A helyszíni vészhelyzeti tervnek meg kell határoznia minden érintett fél szerepét és felada-
tát és világosan jeleznie kell a parancsláncot és a felek közötti koordinációt, a kommuniká-
ciós vonalakat, és a szükséges információhoz való hozzájutás módját.

» A helyszíni vészhelyzeti terv részeként ki kell jelölni azokat a személyeket, akik többek
között a következ´́o feladatokat látják el:

• helyszíni (vállalkozás) koordinátorok baleset esetén az események kézben tartására;
• helyszíni f´́oellen´́orök a vállalkozás vészhelyzet irányító központjából a vészhelyzet

általános ellen´́orzésére és a lakossággal való kommunikációhoz; és
• személyek, akik felel´́osek a helyszínen túlnyúló tervek végrehajtásának kezdemé-

nyezésére.

» A helyszíni koordinátor és a helyszíni f´́oirányító szerepe a közösségi vészhelyzet elhárí-
tó személyzettel kapcsolatosan világosan megfogalmazásra kell kerüljön, hogy elkerül-
jék a potenciális konfliktusokat. Ebben a tekintetben a helyszíni koordinátor és irányító
alávethet´́o a hatóságok baleseti koordinátora döntéseinek.

» A különböz´́o alkalmazottakra2 háruló felel´́osség meghatározásában baleset esetén a
helyszíni vészhelyzeti tervnek annyira rugalmasnak kell lennie, hogy az minden el´́ore
látható variációra alkalmazható legyen a személyzet körében és figyelembe kell venni
olyan tényez´́oket, mint a betegség, szabadság és létesítmény leállási id´́oszakok miatti tá-
vollét.

                                                                                                                                                                                                       5.b.3                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítményeknél minden alkalmazottnak a helyszíni vészhelyzeti terv vonatko-
zó el´́oírásainak teljes tudatában kell lennie. Különösen tudatában kell lenniük annak, hogy
mi a teend´́o vészhelyzet esetén, így például milyen tevékenységet kell végrehajtani a veszé-
lyes anyag kiszabadulásának korlátozására és/vagy a létesítmény evakuálására és a koráb-
ban megjelölt gyülekez´́ohelyek eléréséhez.

» Minden alkalmazottnak tájékozottnak kell lennie azokról az eljárásokról, amelyek bal-
eset esetén vagy baleseti fenyegetettség esetén a vészjelzés aktválásához szükségesek
annak biztosítására, hogy az események kézbentartásához a lehet´́o legkorábbi tevékeny-
séget elvégezzék.

» A helyszíni elöljáróknak biztosítania kell, hogy a megfelel´́o alkalmazottak ismerjék a
t´́uzoltók és más vészhelyzeti elhárítók képességeit és elhárítási terveit.

                                                                                                                                                                                                       5.b.4                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények látogatóit el kell látni a megfelel´́o információval arra nézve, hogy
mi a teend´́o vészhelyzet esetén.

                                                                                                                                                                                                       5.b.5                                                                                                                                                                 Az üzembiztonságra, a biztonsági intézkedésekre és az anyagok jellemz´́oire vonatkozó la-
kosságot érint´́o információk közlését nem akadályozhatják az ipar üzleti titok védelmi el´́oí-
rásai. Általános szabályként a multinacionális vállalkozások nem írhatnak el´́o üzleti titokvé-
delmet valamely országban olyan típusú információkkal kapcsolatosan, amelyeket más
országokban közzétettek. Az e szabály alóli kivételeket eseti alapon kell megítélni.

                                                                                                                                                                                                       5.b.6                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítmények menedzsmentjének biztosítania kell, hogy a megfelel´́o vészhely-
zeti gyógyszerek (bele értve az ellenanyagokat) megfelel´́o mennyisége rendelkezésre álljon,
azok naprakész állapotban legyenek és könnyen hozzáférhet´́o helyen legyenek. Ez különö-
sen fontos olyan területeken, ahol az ilyen ellátmányok a helyi egészségügyi hatóságok szá-
mára nehezen beszerezhet´́ok.
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                                                                                                                                                                                                       5.b.7                                                                                                                                                                 A vészhelyzeti felkészüléssel kapcsolatos tevékenységeket és a vegyi balesetek megel´́ozését
szolgáló tevékenységeket a veszélyes létesítmények normális m´́uködésébe kell integrálni
úgy, hogy ezen tevékenységekhez a szervezeti struktúrák kompatibilisek legyenek.

                                                                                                                                                                                                       5.b.8                                                                                                                                                                 A menedzsmentnek együtt kell m´́uködnie a hatóságokkal a helyszínen túlnyúló tervek kiala-
kításában, annak biztosítására, hogy a helyszínen túlnyúló tervek elkészítéséért felel´́o sze-
mélyek számára rendelkezésre álljon saját terveikhez minden szükséges információ, bele
értve a veszélyek értékeléséhez szükséges információkat és a helyszíni és a helyszínen túl-
nyúló tervek kompatibilitásának biztosításához szükségeseket.

» A vészhelyzeti tervezési folyamat részeként a menedzsmentnek együtt kell m´́uködnie a
veszély elhárítókkal különböz´́o baleset lefolyásokra adandó optimális beavatkozásokhoz
és a különböz´́o lefolyások esetén a megfelel´́o tevékenységekben történ´́o egyeztetésekhez.

» A vészhelyzeti felkészülés, elhárítás és követ´́o tevékenységek céljából a menedzsment-
nek hozzáférhet´́ové kell tennie az egészséggel kapcsolatos információkat a veszélyes
anyagokkal kapcsolatosan, amelyeket gyártanak és/vagy forgalomba hoznak, tárolnak,
amelyeket elosztanak, feldolgoznak, megsemmisítenek vagy más módon használnak a
munkahelyen. Ide tartoznak a veszélyes anyagok, bele értve az oldószereket és adalék-
anyagokat, összetételére és toxikológiai, ökotoxikológiai és más tulajdonságaira vonat-
kozó információk.

» A létesítményre és a helyszínen jelenlev´́o vegyi anyagokra vonatkozó információkon túl
a menedzsmentnek együtt kell m´́uködnie a hatóságokkal a cs´́ovezetékek és a veszélyes
létesítmények határain túlnyúló szállítási útvonalak meghatározásában és nyomvonalá-
ban, amelyeken a létesítményb´́ol, illetve a létesítménybe veszélyes anyagokat szállítanak.

» A menedzsment soha nem tarthatja vissza azokat az információkat, amelyek a vészhely-
zeti tervek kialakításához szükségesek. Így az az el´́oírás, hogy egy információt üzleti
titoknak vagy bizalmas üzleti információnak min´́osül, nem alkalmazható valamely infor-
máció visszatartásának okaként. Azonban megoldást kell találni annak el´́osegítésére,
hogy aki ilyen üzleti információkhoz hozzájut, az megfelel´́o módon bizalmasan kezelje.

                                                                                                                                                                                                       5.b.9                                                                                                                                                                 Az iparnak együtt kell m´́uködnie a hatóságokkal annak biztosítására, hogy a potenciálisan
érintett lakosság megfelel´́oen informálva legyen annak megértéséhez, hogy milyen veszé-
lyekkel néz szembe és mit kell tennie egy baleset esetén. A veszélyes létesítményeknél a
menedzsmentnek és más alkalmazottaknak szoros kapcsolatban kell állniuk a közösségek
vezet´́oivel, oktatási létesítményekkel és a helyi lakosság más tagjaival, hogy el´́osegítsék a
közösségek oktatását a veszély koncepciójának vonatkozásában.

                                                                                                                                                                                                       5.b.10                                                                                                                                                               Az ugyanazon földrajzi helyen lev´́o vállalkozásoknak (bele értve például a kiköt´́ok területén
lev´́o vállalkozásokat vagy ipari területeken lev´́o vállalkozásokat) koordinálniuk kell saját
helyszíni terveiket és elhárítási tevékenységeiket annak biztosítására, hogy a tervek konzisz-
tensek legyenek, és ki kell alakítaniuk szükség esetére a kölcsönös segítség rendszerét és se-
gíteniük kell a dominó effektusok elkerülésében.

c. HATÓSÁGOK                                                                                                                           

Ez a fejezet foglalkozik az egészségügyi/gyógyászati ellátását hatóságaival és létesítményeivel

                                                                                                                                                                                                       5.c.1                                                                                                                                                                 A hatóságoknak útmutatásokat és standardokat kell kialakítaniuk a helyszíni és a helyszínen
túlnyúló vészhelyzeti tervek elkészítéséhez.

                                                                                                                                                                                                       5.c.2                                                                                                                                                                 A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen helyszíni és a helyszínen túlnyúló tervek
kialakítása, megvalósítása, gyakorlati kipróbálása és korszer´́usítése a veszélyes létesítmé-
nyek menedzsmentjével és amennyiben lehetséges, az érintett közösségek képvisel´́oivel és
az alkalmazottak képvisel´́oivel együtt kerüljön sor, felismerve, hogy az ilyen tervek tényle-
ges kialakításáért és megvalósításáért a felel´́osség az egyes országokban eltér´́o lehet.

» A hatóságoknak különböz´́o szinten felel´́osségük van a helyszíni és a helyszínen túlnyúló
vészhelyzeti tervekkel kapcsolatosan.
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• általában a központi (nemzeti vagy regionális) hatóságoknak kell a vészhelyzeti ter-
vekkel kapcsolatos általános elveket kidolgozniuk és útmutatásokat kialakítaniuk a
beavatkozási tevékenységekre és a baleset során megsérült környezet bármely ré-
szének eredeti állapotba történ´́o visszaállítására. Megfelel´́o tanácsadással és közre-
m´́uködéssel segíteniük kell a helyi hatóságokat (amennyiben szükséges) és
biztosítaniuk kell, hogy az elöljárók minden szinten motiválva legyenek a megfele-
l´́o vészhelyzeti felkészülés és elhárítási képesség kialakításában; és

• általában a hatóságoknak helyi szinten biztosítaniuk kell, hogy a helyszíni és a
helyszínen túlnyúló vészhelyzeti terveket kialakítsák és ezeket az általános elvek-
kel összhangban valósítsák meg.

» A helyszíni és a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervek tényleges elkészítéséért és
megvalósításáért a felel´́osség a helyi elöljárókra vagy a kinevezett csoportok/bizottsá-
gokra hárul, a helyi környezetben alkalmazható törvények és politikáktól függ´́oen és ki-
terjedhet a regionális vagy nemzeti hatóságok általi közrem´́uködésre. Világosan meg
kell határozni azonban, hogy a tervek elkészítéséért és megvalósításáért kire hárul a
döntéshozási felel´́osség.

                                                                                                                                                                                                       5.c.3                                                                                                                                                                 A helyi hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy legyenek megfelel´́o helyszínen túlnyúló vész-
helyzeti tervek ott, ahol veszélyes létesítmény van.

» A helyszínen túlnyúló tervnek:

• meg kell állapítani a célkit´́uzéseit;
• megfelel´́o információt kell tartalmaznia a veszélyes létesítményre és a környezetre

vonatkozóan és
• követend´́o eljárásokat kell tartalmaznia és meg kell határoznia a felel´́os elöljárókat

baleset esetére.

» A hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk annak biztosításra, hogy minden ve-
szélyes létesítmény, bele értve a KKV-ket és a veszélyes anyagok kereskedelmi haszná-
lóit, a lehetséges balesetlefolyások teljes skáláját értékeljék és elkészítsék a megfelel´́o
vészhelyzeti terveket. Szükség esetén ehhez speciális közrem´́uködésre van szükség an-
nak biztosításához, hogy az ilyen vállalkozások és felhasználók a vészhelyzeti tervek-
ben rájuk háruló feladatokat teljesíthessék.

                                                                                                                                                                                                       5.c.4                                                                                                                                                                 A hatóságoknak a veszélyes létesítményekre vonatkozó vészhelyzeti terveket minden szin-
ten integrálniuk kell a természeti katasztrófákra (például árvíz, földrengés és viharos id´́ojá-
rás) vonatkozó vészhelyzeti és a polgári védelmi tervekkel, minthogy ezek a tevékenységek
számos azonos követelményt tartalmaznak. Ennek az integrálásnak koordinált és konzisz-
tens vészhelyzeti terveket kell eredményeznie, koordinált irányítási struktúra formájában.
Figyelembe kell venniük, hogy a természeti katasztrófák a veszélyes létesítményekben vegyi
baleseteket okozhatnak és ezáltal a vészhelyzeti elhárítási tevékenységek megindítását tehetik
szükségessé.

                                                                                                                                                                                                       5.c.5                                                                                                                                                                 A hatóságoknak meg kell határozniuk mindazon feleket, akik várhatóan közrem´́uködnek a
veszély elhárításban, mint a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti terv fejlesztésének résztvev´́oit.
Ezen kívül ezen résztvev´́ok szerepét, forrásait és képességeit reálisan kell figyelembe venni-
ük és felhasználniuk.

» Az ilyen résztvev´́ok közé kell tartozzanak többek között:

• rend´́orség, t´́uzoltóság, orvosi ellátás (beleértve a kórházakat), szállító és jóléti szol-
gálatok;

• vészhelyzeti vezet´́oség vagy polgári védelmi hatóságok
• közüzemek és létesítmények
• veszélyes létesítmények menedzsmentje
• lakossági információs/kommunikációs szervezetek; és
• közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok.

» A vészhelyzeti terveknek az összes érdekelt felek feladatának és felel´́osségének megha-
tározása során világosan meg kell jelölniük a parancsláncot és a felek közötti koordiná-
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ció módját, a kommunikációs csatornákat és a szükséges eszközök, források és informá-
ció hozzáférés módját (például m´́uszaki, meteorológiai és gyógykezelési információk).

» A tervnek világosan meg kell határoznia hogy ki jogosult a vészhelyzeti forrásokhoz va-
ló hozzáférésekhez és használatukhoz.

» A vészhelyzeti terveknek figyelembe kell venniük a potenciális konfliktusokat a külön-
böz´́o beavatkozó személyek tevékenységében (például a rend´́orség megpróbálja a jog-
sértés bizonyítékait meg´́orizni, míg a t´́uzoltók és az egészségügyi szolgálatok ezt nem
vehetik figyelembe, amikor megpróbálják a veszélyes anyagok kiszabadulását kézben
tartani).

                                                                                                                                                                                                       5.c.6                                                                                                                                                                 A vészhelyzeti tervnek és a vészhelyzeti beavatkozó személyzetnek figyelembe kell vennie,
hogy bizonyos létesítmények esetleg nem rendelkeznek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
balesetek esetén az elhárításhoz szükséges eszközökkel és forrásokkal.

                                                                                                                                                                                                       5.c.7                                                                                                                                                                 A vészhelyzeti terveknek részletes információt kell tartalmazniuk az els´́o beavatkozó számá-
ra, többek között arra nézve, hogy a különböz´́o beavatkozó csoportok (bele értve az orvo-
si/gyógyászati személyeket) hogyan kell együttm´́uködniük és hogyan kell els´́osegélynyúj-
tásban részesíteni.

                                                                                                                                                                                                       5.c.8                                                                                                                                                                 A vészhelyzet elhárítási folyamatban résztvev´́o minden személynek (bele értve például az
els´́o beavatkozókat, így a rend´́orséget, t´́uzoltóságot és ambuláns személyzetet) folyamatosan
oktatásban és képzésben kell részesülnie, annak biztosítására, hogy a készenléti állapotot
változó körülmények között is fenntarthassák. A beavatkozó személyzetnek rész kell vennie
a vészhelyzeti tervezési folyamatban, hogy megértse, baleset esetén milyen tevékenységet
kell végrehajtaniuk.

» Az oktatási és képzési programokat szükség szerint ellen´́orizni, értékelni és felül-
vizsgálni kell, figyelembe véve a vészhelyzeti tervekben és eszközökben, a közösségben
fennálló kockázatokban, a rendelkezésre álló forrásokban és más releváns tényez´́okben
bekövetkez´́o változásokat.

» A vészhelyzeti beavatkozók oktatásának és képzésének minimumként lehet´́ové kell ten-
nie, hogy a els´́o beavatkozók megismerkedjenek a következ´́okkel:

• helyi vészhelyzeti tervek
• veszélyes létesítmények a közösségben, beleértve ezen létesítmények kockázate-

lemzésének eredményeit;
• a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset-elhárítás esetén a szükséges véd´́ointéz-

kedések, bele értve a véd´́oruházat és -felszerelés használatát;
• a közösségekben el´́oforduló különböz´́o veszélyes anyagok tulajdonságai és az ilyen

anyagokkal kapcsolatos balesetek elhárításának eszközei;
• szennyez´́odési veszélyek és eljárások a szennyez´́odésmentesítésre.
• speciális els´́osegély nyújtási intézkedések; és
• az áldozatokra, a vészhelyzet-elhárítókra és a lakosságra háruló lehetséges hátrá-

nyos pszichológiai hatások.

» A vészhelyzet-elhárítók oktatásának és képzésének lehet´́ové kell tennie a beavatkozó
személyzetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset elhárítását az egészségre és a
környezetre gyakorolt minimális hátrányos hatások mellett. Lehet´́ové kell tenni számuk-
ra, hogy javítsák képességeiket, az egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hát-
rányos hatásokra vonatkozó információk összegy´́ujtésével.

» Minthogy veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek aránylag ritkán következnek be,
a vészhelyzeti terveknek ezért figyelembe kell venni, hogy nehéz fenntartani az elhárí-
tók szükséges szakmai képességeit olyan mértékben, ami az elhárító személyzet köteles-
ségének megfelel, és összhangban vanaz azok mindennapi tevékenységével.

» Az orvosi/gyógyászati személyzetnek amennyiben alkalmas, rész kell vennie ezen
egészségügyi szektoron kívüli képzésekben mindazokat oktatva, akik a vészhelyzeti el-
hárítási tevékenységekben részt vehetnek.
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» Az érdekelteket, akik a vészhelyzet-elhárításban részt vesznek (bele értve például a be-
avatkozó személyeket és az orvosi/gyógyászati ellátást nyújtókat), be kell vonni az
együttes képzésbe és gyakorlatokba.

                                                                                                                                                                                                       5.c.9                                                                                                                                                                 A vészhelyzet-elhárításért felel´́os hatóságoknak, bele értve a t´́uzoltókat és a mentési szolgá-
latokat, meg kell ismerkedniük egy vészhelyzetet megel´́oz´́oen — a területükön lev´́o veszé-
lyes létesítményekkel kapcsolatos vonatkozó információkkal; ez kiterjed a vegyi és fizikai
tulajdonságokra vonatkozó információkra (például toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdon-
ságok) és a veszélyes anyagok helyére, valamint a víz és oltóhab csatlakozási pontok és más
t´́uzoltó eszközök helyére vonatkozó információkra a veszélyes létesítményekben.

                                                                                                                                                                                                       5.c.10                                                                                                                                                               A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a vészhelyzet-elhárítók hozzáférjenek a szükséges
információkhoz (például kijelölt információs központok formájában), biztosítva a szükséges
információkat vészhelyzet esetén a veszélyes anyagok általi sérülést szenvedett személyek
diagnosztizálásához, kezeléséhez és rehabilitálásához.

» Ezeknek a központoknak vagy más forrásoknak információval kell rendelkezniük a kö-
vetkez´́okre:

• a balesetben érintett veszélyes anyagok
• gyógykezelési létesítmények és az áldozatok szállítási módjai
• hogyan és mikor lehet az alapvet´́o szolgálatokkal kapcsolatba lépni
• az elhárításhoz szükséges irányítási struktúra; és
• a rendelkezés álló szakért´́ok jegyzéke.

» A hatóságnak meg kell határoznia a lényeges információkhoz való hozzájutáshoz a leg-
alkalmasabb módszert.

» Az információ források közé tartozhatnak a veszélyes anyagoknak való emberi kitéte-
lekkel kapcsolatos vészhelyzeti tervezési és elhárítási információk összegy´́ujtésére, ren-
dezésére és továbbadásának megszervezésére létrehozott információs központok, mint
például a méreginformációs központ (PIC), és idesorolhatók az akadémiai intézetek,
ipari szervezetek és más források. Az információforrásokat a különböz´́o területeken kar-
ban kell tartani. Az információhoz a kijelölt információs forrásokból/központokból az
év minden napján, 24 órán át, hozzá kell tudni jutni.

» Az információs központok/források képvisel´́oinek rendelkezésre kell állniuk, hogy hoz-
zájáruljanak a vészhelyzeti tervezéshet, illetve szükség szerint közrem´́uködjenek abban.

» Ahol egynél több, kijelölt információközpont/forrás van egy országban, ezeket alkalmas
módon össze kell kapcsolni.

» Az információs központok közötti hálózatokat el´́o kell segíteni.

» A különböz´́o országokban lev´́o információs forrásoknak/központoknak információikat
és tapasztalataikat egymással meg kell osztaniuk.

» A vészhelyzeti felkészülésre és beavatkozásra vonatkozó különböz´́o területeken a nem-
zeti és nemzetközi szakért´́ok naprakész listáját kell vezetni. Ezenkívül létre kell hozni
egy nemzetközi szakért´́oi jegyzéket, amelyben olyanok szerepelnek, akik vészhelyzet
esetén felkérésre az országok számára rendelkezésre tudjnak állni.3

                                                                                                                                                                                                       5.c.11                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezésnek figyelembe kell vennie a lehetséges egészségkárosodások teljes
területét (akut hatások, hosszú távú hatások és pszichológiai hatások), amelyek a vegyi bal-
esetb´́ol és a elhárítási tevékenységb´́ol származhatnak, és ezekkel az elhárító személyzetre,
alkalmazottakra és közösségre gyakorolt hatásokkal foglalkozni kell.

» Figyelembe kell venni, hogy az érintett lakosságra kifejtett egészségi hatások rövid tá-
vúak és/vagy hosszú távúak lehetnek. A hátrányos hatások jelentkezhetnek azonnal vagy
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a balesetet követ´́o bizonyos id´́o elteltével. Az ilyen hatások lehetnek közvetlenek vagy
közvetettek. A pszichológiai hatások nem szükségszer´́uen a veszélyes anyagoknak való
kitétellel kapcsolatban léphetnek fel, ezek a baleset alatt vagy után is jelentkezhetnek.

» A vészhelyzeti tervezésnek figyelembe kell vennie a stressz csökkentési mechanizmuso-
kat és tanácsadó szolgálatot kell biztosítania azok számára, akik a krízis kezeléséért a
kommunikációért felel´́osek.

                                                                                                                                                                                                       5.c.12                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési folyamatnak figyelembe kell vennie a veszélyes anyagoknak való
kitétel elleni védelem során a segélynyújtók egészségvédelmét. Az ilyen kitételek bekövet-
kezhetnek az áldozatok kezeléséb´́ol, akik nincsenek megfelel´́o módon szennyez´́odés mente-
sítve vagy a helyszínen bekövetkez´́o váratlan kitételekb´́ol (például a szélirány megváltozása
révén).

» Az egészségügyi segélynyújtóknak rendszerint nem kell a szennyezett területre behatol-
niuk, hacsak nincsenek különleges körülmények (például az életment´́o eljárások fontos-
sági sorolása miatt). Ilyen esetekben teljes védelmet kell számukra biztosítani és ment´́o
személyzetnek kell kísérniük ´́oket, és nem megengedett a meghatározott kitételi határok
túllépése.

                                                                                                                                                                                                       5.c.13                                                                                                                                                               A kórházaknak és más kezel´́ohelyeknek, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bal-
esetek elhárítása során értesíthet´́ok, ugyancsak ki kell alakítaniuk a saját vészhelyzeti tervei-
ket (koordinálva a helyi és a helyszínen túlnyúló tervekkel).

» Ezeknek a terveknek le kell írniuk az egyidej´́uleg nagyszámú sérült fogadására és keze-
lésére szolgáló rendszereket/eljárásokat.

» Ezeknek a rendszereknek/eljárásoknak foglalkozniuk kell például az ellátás sorrendjé-
vel, a sérültek azonosítási és dokumentálási módjával és a lehetséges szennyez´́odésmen-
tesítéssel.

» A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ezek a tervek elkészüljenek és segítséget kell
nyújtaniuk azok létrehozásában.

(A gyógykezel ´́o létesítmények vészhelyzeti terveire lásd a szövegdobozt az 5.c.19 bekezdés után.)

                                                                                                                                                                                                       5.c.14                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési folyamat részeként értékelni kell a vészhelyzetek különböz´́o típusá-
ra és a lehetséges fokozatok változataihoz szükséges vészhelyzeti orvosi ellátás nyújtásának
típusait.

                                                                                                                                                                                                       5.c.15                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési folyamat részeként biztosítani kell, hogy megfelel´́o gyógyászati
eszközök álljanak rendelkezésre, bele értve a szállítóeszközöket.

» A szennyez´́odésmentesít´́o berendezéseknek a helyszíni és a kórházi használatra egya-
ránt, és szükség szerint az egészségügyi veszélyelhárító személyzet véd´́oeszközeinek
rendelkezésre kell állniuk.

» A hatóságoknak a kórházakkal/kezel´́ohelyekkel kooperálva ki kell alakítaniuk a támoga-
tó eljárásokat és rendszereket nagy számú sérült mozgatására és kezelésére, ha a helyi
kórházak és kezel´́ohelyek nem megfelel´́oek (például kapacitáshiány vagy speciális esz-
közök hiánya).

» A vészhelyzeti igények kielégítésére rendelkezéseket kell hozni a normál esetben más
célokra használt létesítmények gyors átalakítására. Például, ha a kórházak elérhet´́osége
korlátozott, alternatív létesítmények például iskolák, sportlétesítmények és kempingtá-
borok határozhatók meg, mint olyan helyek, ahol átmeneti orvosi ellátás biztosítható a
baleset áldozatainak.

» A vészhelyzeti terveknek utalniuk kell azokra a véd´́o intézkedésekre, amelyeket meg
kell hozni abban az esetben, ha a kórház vagy más kezel´́ohely szennyez´́odik vagy más-
képp kitételt szenvedett a baleset következtében (például áramkimaradás, szerkezeti sé-
rülés vagy ha a kórház a veszélyes anyagok kibocsátásának szélirányába esik):
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• a kórháznak/kezel´́ohelyeknek el´́oírásokat kell foganatosítaniuk a páciensek evakuá-
lására vagy szennyez´́odésmentesítésére, amennyiben a létesítmények szennyezet-
tekké váltak; és

• a kórházaknak ügyelniük kell arra, hogy speciális el´́ovigyázatossági intézkedésekre
lehet szükségük, ha a környékükre veszélyes anyag került vagy ha szennyezett sé-
rülteket fogadnak.

                                                                                                                                                                                                       5.c.16                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési folyamat részeként biztosítania kell az oxigén rendelkezésre állását,
valamint a korszer´́u ellenanyagok és más gyógyszerek meglétét, amelyek szükségesek a ve-
szélyes anyagok által sérült személyek kezelésére.

» Az ellenanyagokat és más gyógyszereket úgy kell tárolni, hogy azok hatékonyak marad-
janak (például megfelel´́o módon kell tárolni és nem szabad ´́oket meg´́orizni ajánlott el-
tarthatóságuk után).

» A hatóságoknak és a veszélyes létesítmények menedzsmentjének el´́o kell segíteniük
azon veszélyes anyagokhoz, amelyekhez nincs ellenanyag (vagy az nem megfelel´́o) a
hatékony ellenanyagok kifejlesztését.

VÉSZHELYZETI TERVEZÉS A GYÓGYKEZEL ´́O LÉTESÍTMÉNYEKRE

A kórházaknak és más kezel´́ohelyeknek ki kell alakítaniuk a vészhelyzeti terveket
(koordinálva a helyszínen túlnyúló tervekkel). A vészhelyzeti tervezés részeként a kórházaknak
és más kezel´́ohelyeknek a következ´́oket kell tenniük:

• a rendelkezésre álló berendezések felleltározása, amelyek szükségesek lehetnek, és
azon információk naprakész állapotban tartása, hogy milyen módon lehet további
támogatáshoz jutni;

• biztosítaniuk kell, hogy a szennyez´́odésmentesít´́o berendezések és helyek rendel-
kezésre álljanak (ha nincsenek a helyszínen, akkor mobil egységek formájában);

• nyilvántartást vezetniük az egészségügyi/orvosi személyzetr´́ol, akiket fel lehet kérni,
hogy közrem´́uködjenek a vészhelyzet során ellátás nyújtására a kórházakban/egyéb
helyeken;

• tervet/eljárásokat kell kialakítaniuk a páciensek szükség esetén más kórhá-
zakba/intézetekbe való küldésére (ezeket a terveket/eljárásokat a hatóságokkal
együttm´́uködve kell kialakítani);

• ki kell jelölniükr a telefonvonalakat (önálló vonalak), amelyek 24 órán át
folyamatosan használhatók, a vészhelyzeti szolgáltatás céljára baleset esetén, egy
támogatott kommunikációs rendszer létrehozásával együtt, amennyiben a baleset
következtében a telefonvonal nem használható;

• hozzá kell férniük a speciális információkhoz és a szakért´́okhöz a kitételt szenvedett
áldozatok megfelel´́o kezeléséhez;

• mintavételi eljárásokat kell foganatosítaniuk a biológiai (emberi) egyedekb´́ol vett
minták gy´́ujtésére, tárolására és elemzésére (ennek ki kell terjednie a biológiai
mintavételre, amilyen gyorsan csak lehet mindazoktól, akik kitételt szenvedtek vagy
kitételt szenvedhettek a veszélyes anyagok révén, bele értve azokat, akik nem
mutatnak azonnali szimptómákat);

• eljárást kell kialakítaniuk minden személy regisztrálására, aki a kórházba /
kezel´́ohelyre érkezett a veszélyes anyagokkal való kitétel folytán kezelés céljából;

• eljárást kell kialakítaniuk a személyzet és a páciensek szennyez´́odést´́ol való
védelmére; és

• mechanizmust kell kialakítaniuk a követ´́o és vizsgáló eljárásokra.
 

                                                                                                                                                                                                       5.c.17                                                                                                                                                               Mind az iparnak, mind a hatóságoknak mechanizmusokat kell kialakítaniuk, megkönnyítve
baleset esetén a gyógykezelési er´́oforrások összegy´́ujtését és/vagy megosztását (egy közös-
ségben belül, a szomszédos közösségek között és az országok között). Az ilyen gyógykeze-
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lési források közé tartoznak a létesítmények, berendezések, szolgáltatások, információ és sze-
mélyzet.

                                                                                                                                                                                                       5.c.18                                                                                                                                                               A közegészségügyi és oktatási hatóságoknak biztosítaniuk kell minden egészségügyi/orvosi
és paramedicinális személyzet alapvet´́o oktatását a gyógyászati toxikológia és a vészhelyzeti
gyógyszerek elveir´́ol. Ennek az oktatásnak és képzésnek folyamatosnak kell lennie, rend-
szeres, ismétl´́o oktatásokkal, figyelembe véve a vészhelyzeti tervekben és eszközökbe bekö-
vetkezett változásokat, a kockázatokat a közösségekben, a rendelkezésre álló forrásokat és
más idetartozó tényez´́oket.

                                                                                                                                                                                                       5.c.19                                                                                                                                                               A balesetek egészséggel kapcsolatos elhárításának szervezése és tervezése ki kell terjedjen
az állatgyógyászokra, a biológusokra és más, az él´́o szervezetek, háziállatok és vadállatok
megóvásában gyakorlott személyekre mindazért, hogy megvédjék az állatokat, és hogy tu-
lajdonosaik/etet´́oik részére támogatást nyújtsanak.

                                                                                                                                                                                                       5.c.20                                                                                                                                                               A vészhelyzeti tervezési eljárások részeként a hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a rend-
szerek a helyükön legyenek, információt nyújtva a lakosság számára a balesetet követ´́oen,
és az azonnali beavatkozó személyzet számára.

» A baleset során és azt követ´́oen megfelel´́o id´́oben megbízható, valós információt, ténye-
ket tartalmazó és fontos tájékoztatást kell nyújtani nyíltan és folyamatosan a lakosság
számára.

» Az ilyen információnak ki kell terjedniük a baleset helyszínen túlnyúló hatásaira, a hát-
rányos túlnyúló hatások további kockázataira és a lakosság által végrehajtandó tevé-
kenységekre, valamint a kapcsolatos követ´́o tevékenységekre.

» Ahhoz, hogy hatékonyan és bizalom gerjeszt´́oen tevékenykedjenek, a lakosságnak nyúj-
tott információnak valósnak kell lennie, még ha ez a hibákért való felel´́osség megállapí-
tásával jár is.

» A baleset során a kockázatkommunikálás speciális technikákat és rendszereket igényel,
amelyeket meg kell határozni. Az ilyen technikákat és rendszereket a kommunikációs
útmutató anyagokban kell részletezni és szerepelniük kell a vészhelyzeti tervezésben és
az elhárító oktatási tanfolyamokon.

(A lakossággal való kommunikációra lásd a 7. fejezetet.)

                                                                                                                                                                                                       5.c.21                                                                                                                                                               Olyan esetekre, amikor a veszélyes létesítményben bekövetkezett baleset kihatással lehet a
szomszédos közösségekre, a vészhelyzeti tervezést és az elhárítást koordinálni kell a poten-
ciálisan érintett közösségek között. Ahol a balesetnek határokon túlnyúló hatásai lehetnek, a
vészhelyzeti tervezést és elhárítást a szomszédos országokkal karöltve kell végrehajtani.4

(A határokon átnyúló kooperációra lásd a 16.a szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       5.c.22                                                                                                                                                               A hatóságoknak eljárásokat kell kialakítaniuk a balesetért felel´́osökt´́ol a költségek megtérí-
tésére, összhangban „a szennyez´́o fizet elvvel”.5

                                                                                                                                                                                                       5.c.23                                                                                                                                                               Ha veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset miatti riasztás történt, a beavatkozó hatósá-
goknak aktiválniuk kell vészhelyzeti terveiket, bele értve a mechanizmusokat annak biztosí-
tására, hogy a lakosságot értesítsék és informálják arra nézve, hogy mi a teend´́o a hátrányos
következmények minimalizálására.
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d. LAKOSSÁG ÉS MÁS ÉRINTETTEK                                                                                 

Közösségek/lakosság

                                                                                                                                                                                                       5.d.1                                                                                                                                                                 A közösségi képvisel´́oknek részt kell venniük a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervek ki-
alakításában. Ezek a helyszíni tervek elkészítésében hasznos ötleteket adhatnak.

                                                                                                                                                                                                       5.d.2                                                                                                                                                                 A közösségek képvisel´́oinek, amennyiben lehetséges, segíteniük kell a helyszíni és a hely-
színen túlnyúló tervek felülvizsgálatát annak ellen´́orzésére, hogy azok megfelel´́oek-e és
adekvátak- e a közösségben azonosított veszélyek tekintetében.

                                                                                                                                                                                                       5.d.3                                                                                                                                                                 A közösségek képvisel´́oinek támogatniuk kell az ipart és a hatóságokat a kockázat kommu-
nikációs programok kifejlesztésében, információt nyújtva a potenciálisan érintett lakosság-
nak a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek esetén a teend´́okre az egészségre, a környe-
zetre és az anyagi javakra gyakorolt hátrányos hatások csökkentésére.

                                                                                                                                                                                                       5.d.4                                                                                                                                                                 A közösségi képvisel´́oknek részt kell venniük a helyszíni és a helyszínen túlnyúló vészhely-
zeti tervek vizsgálatának/kipróbálásának fejlesztésében és megvalósításában. Közre kell m´́u-
ködniük a beszámoló folyamatokban, segítve a tesztek/gyakorlatok és a kapcsolatos követ´́o
tevékenységek során tanult ismeretek hasznosítását.

(A „közösségi képvisel ´́ok példájára” lásd a 4.a szakaszt követ´́o szövegdobozt.)

Munkaügyi szervezetek

                                                                                                                                                                                                       5.d.5                                                                                                                                                                 A munkaügyi szervezetek minden szinten (helyi, nemzeti és nemzetközi) fontos szerepet ját-
szanak a veszélyes létesítményekben a felkészülés és elhárítás magas szintjének biztosí-
tásában.

» A vészhelyzeti tervezési programok hatékonyságuk tekintetében függenek az alkalma-
zottak és képvisel´́oik lehet´́o legteljesebb együttm´́uködését´́ol.

» Az ilyen részvételek közé tartozik a kooperáció a munkaügyi szervezetek és a menedzs-
ment között a vészhelyzeti tervezési programok kialakításában, megvalósításában, köve-
tésében, tesztelésében és revíziójában annak biztosítására, hogy az információ
hatékonyan átadódjon és a vészhelyzeti tervezési programokat az alkalmazott maximáli-
san megértsék és támogassák.

» A veszélyes létesítményekben, ahol egyesített alkalmazotti/menedzsmenti egészségügyi,
biztonsági és környezeti bizottságok léteznek, a vészhelyzeti tervezési programokat az
ilyen bizottságokkal meg kell vitatni.

» Az alkalmazottak és a munkaügyi szervezetek fontos szerepet játszhatnak annak biztosí-
tásában, hogy az információ hatékonyan eljusson a helyi közösséghez. Az alkalmazottak
és a munkaügyi szervezetek támogatása ezen szerepükben növeli a helyi közösségek
számára biztosított információk megbízhatóságát.

                                                                                                                                                                                                       5.d.6                                                                                                                                                                 A munkaügyi szervezeteknek támogatniuk kell tagjaik vészhelyzeti tervezési oktatását és
képzését (bele értve az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi aspektusokat).

» A munkaügyi szervezetek felel´́osek a biztonsági felügyel´́ok oktatásáért, akik azután
felel´́osek tagjaik egészségügyii és biztonsági érdekeinek kezeléséért. Ebben a tekintet-
ben a biztonsági felügyel´́ok fontos kommunikációs és közvetít´́o szerepet játszanak a
menedzsment és az alkalmazott között.

» A munkaügyi szervezetek által összegy´́ujtött tapasztalat és szakértelem képzési és okta-
tási programjaikból és mindennapi gyakorlatukból biztosíthatja az értékes visszacsatolás
forrásait a vészhelyzeti tervezéshez és beavatkozáshoz.

                                                                                                                                                                                                       5.d.7                                                                                                                                                                 A munkaügyi szervezeteknek részt kell venniük az együttm´́uködési tevékenységekben a me-
nedzsmenttel helyi, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt . A munkaügyi szervezetek ezen
közrem´́uködése és részvétele a vészhelyzeti tervprogramok helyi, nemzeti és nemzetközi
szint´́u fejlesztésében, népszer´́usítésében, megvalósításában, felügyeletében és felül-
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vizsgálatában rendszeres lehet´́oséget biztosít a kooperációra és a tapasztalatcserére és a lé-
nyeges bizalom kialakításához és a megbízhatóság kiépítéséhez.

Kutató/akadémiai intézmények

(Lásd a szövegdobozt a 4. fejezet végén.)

Nem kormányszervezetek (NGO-k)

                                                                                                                                                                                                       5.d.8                                                                                                                                                                 Az NGO-knak szerepet kell játszaniuk a kockázatok lakosság általi fokozott felismerésében
és a kockázati koncepciók megismerésében (mind általában, mind a speciális veszélyes léte-
sítményekkel kapcsolatosan), el´́osegítve a lakosság oktatását a baleset esetén végrehajtandó
tevékenységek tekintetében  és baleset esetén humanitárius segítséget nyújtva.

» Az NGO-k gyakran felkérést kapnak a lakosság olyan tagjaitól  információkra, akik
egyébként az információkhoz nem jutnak könnyen és közvetlenül hozzá vagy akiknek
nehéz az információk megértése és az annak megfelel´́o cselekvés.

» A helyi csoportok (például környezetvédelmi csoportok) segíthetnek a veszélyes létesít-
mények és a képvisel´́o és a közösség közötti célirányos megbeszélések létrejöttében.

» Az NGO-knak részt kell venniük a kockázat elfogadhatóság/t´́urés kérdéseivel foglalko-
zó megbeszéléseken, növelve a lakosság kockázatokkal kapcsolatos tudatosságát.

UNEP APELL PROGRAM

Az APELL program (a vészhelyzetek tudatosítása és felkészülés helyi szinteken) az
UNEP fejlesztette ki, minimálisra csökkentve a technológiai balesetek és vészhelyzetek
hátrányos hatásainak bekövetkeztét, növelve a helyi közösségek éberségét és javítva a felek
közötti kommunikációt. Ez jól strukturált, részletes eljárást nyújt egy koordinált, integrált és jól
funkcionáló vészhelyzeti beavatkozási terv elkészítéséhez a helyi közösségek számára.

Az APELL egy eszköz az emberek együttm´́uködésére, hogy hatékonyabb kommunikációt
folytassanak a kockázatokról és a vészhelyzet elhárításról. A kommunikáció azután akciós
menetrend készítéséhez vezet.

A párbeszédes folyamat, amint az APEL eljárásban ajánlott, el´́osegíti:

— a kockázat csökkenését;
— a baleset hatékony elhárításának javítását;
— lehet´́ové teszi az emberek megfelel´́o reagálását vészhelyzet esetén.

Az APELL programra további információ található:
http://www.uneptie.org/pc/apell/home.html
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6. fejezet

TERÜLETHASZNÁLAT TERVEZÉS
3. fejezet — Területhasználat tervezés

A területhasználat tervezési eljárások kifejlesztése és megvalósítása (mind a zónára osztás, mind
a helyszínek értékelése) hozzájárul a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek megel´́ozéséhez és hatásuk
csökkentéséhez. A területhasználat tervezés úgy tekinthet ´́o, mint megel´́oz´́o intézkedés, mivel segít annak
biztosításához, hogy a veszélyes létesítmények és más fejlesztések megfelel´́o távolsággal el legyenek
egymástól választva, miáltal megakadályozza a hátrányos hatásokat vagy úgy tekinthet´́o, mint eszköz a
veszélyes áruk kiszabadulások, t´́uz, robbanás és más balesetek hátrányos hatásának csökkentéséhez.

Bár a területhasználat tervezés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek kockázatkezelési
stratégiájában lényeges elem, azonban csak kiegészíti, de nem helyettesítheti az egyéb megel´́ozési és ha-
táscsökkentési intézkedéseket.

Fontos, annak felismerése, hogy a területhasználati tervezés ebben az értelemben nem csak a
veszélyes létesítmények zóna besorolását és helyi elhelyezését szolgálja, de a meglév´́o létesítmények je-
lent´́os módosítását is. Ugyancsak igen fontos a területhasználati fejlesztési meggondolások figyelembe-
vétele, amikor a meglév´́o veszélyes létesítmények környezetében megvalósítandó fejlesztésekre
vonatkozó döntéseket hozzák (például lakóépületek, iskolák, bevásárlóközpontok és más kereskedelmi
létesítmények és kommunális infrastruktúra, mint például vasút/autóbusz állomás).

Fontos megjegyezni, hogy egyes országokban a területhasználat tervezést nemzeti szinten a helyi
hatóságokkal együttm´́uködve, míg más országokban szigorúan helyi érdekek alapján végzik.

(A területhasználat tervezés kett ´́os szerepével kapcsolatos szöveg található a 3.b szakaszban.

A témakör teljes áttekintéséhez mindkét hely el ´́oírásait figyelembe kell venni.)

                                                                                                                                                                                                       6.1                                                                                                                                                                   A hatóságoknak ki kell alakítaniuk a területhasználat fejlesztési eszközöket annak biztosí-
tására, hogy az új létesítmények megfelel´́o módon legyenek elhelyezve a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos balesetek esetén az egészség, a környezet és az anyagi javak védelme te-
kintetében. Ezenkívül a területhasználat tervezési eszközöknek ellen´́orizniük kell más
fejlesztéseket (lakónegyedek, kereskedelmi létesítmények, lakossági infrastruktúra stb.) a
veszélyes létesítmények szomszédságában.

» A területhasználat tervezési megoldásoknak nem szabad baleset esetén a potenciálisan
érintett személyek általános kockázati szintjét növel´́o hatásokat eredményeznie.

» Ebben a tekintetben a hatóságoknak figyelembe kell venniük a környezet és a társadalmi
egyenl´́oség kérdéseit.

» A létesítmények elhelyezésére vonatkozó döntés meghozatalakor a hatóságoknak figye-
lembe kell venniük az azon a területen fennálló minden veszélyt, hogy a lehetséges mér-
tékben korlátozzák az egészséget, a környezetet és az anyagi javakat fenyeget´́o
veszélyek általános növekedését.

                                                                                                                                                                                                       6.2                                                                                                                                                                   A helyi, megyei/regionális és nemzeti hatóságok területhasználati tervezési tevékenységét
koordinálni kell.

» A megyei/regionális és nemzeti hatóságoknak ki kell fejleszteniük az általánosan teljesí-
tend´́o célkit´́uzéseket (m´́uszaki információkkal és útmutatókkal alátámasztva) a kritériu-
mokban a helyi szinten konzisztencia elérésére.

» A helyi hatóságok megfelel´́o szinten rendszerint a legjobb helyzetben vannak ahhoz,
hogy speciális tervezési döntéseket hozhassanak, figyelembe véve a helyi társadalmi és
gazdasági tényez´́oket.

                                                                                                                                                                                                       6.3                                                                                                                                                                   A területhasználati tervezési eszközöknek tartalmazniuk kell mechanizmust a zónabeosztás-
ra és elhelyezésre vonatkozó döntések kikényszerítésére. A területhasználati tervezés bizton-
sági célokból történ´́o alkalmazásához és kikényszerítéséhez a mechanizmusok országról- or-
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szágra változhatnak a különböz´́o kultúrák, népesség és jogrendszerek eredményeként, azon-
ban néhány általános elv meghatározható.

                                                                                                                                                                                                       6.4.                                                                                                                                                                   A területhasználati eljárásoknak és eszközöknek, valamint a kapcsolatos ellen´́orzési eszkö-
zöknek és mechanizmusoknak a teljesítend´́o standardok és a hatóságok által használt értéke-
lési eljárások világos el´́oírását kell nyújtaniuk (új veszélyes létesítmények, meglév´́o létesít-
mények változtatása és a veszélyes létesítmények közelében javasolt lakóterület és más
fejlesztések esetén).

» Bár a területhasználati fejlesztési döntések (tekintettel a veszélyes létesítmények zóna-
besorolására és elhelyezésére) általában figyelembe veszik a társadalmi és gazdasági té-
nyez´́oket, fontos, hogy a döntési folyamatok átlátszóak legyenek, és hogy minden
döntés összhangban legyen a nagyfokú biztonság elérésének célkit´́uzésével.

» Különböz´́o típusú megközelítések használhatók a területhasználati tervezésnél. Ide tar-
toznak például a következmény alapú megközelítések (meghatározva a területeket, ahol
jelent´́os sérülések következhetnek be a számos lehetséges lefolyás hatásának értékelése
alapján egy speciális hely/létesítmény esetébkockázatalapú megközelítés (meghatározva
a területeket, ahol egy meghatározott helyen/létesítménynél a lehetséges esemény lefo-
lyás következményei és valószín´́usége értékelésére alapozva az általa meghatározott
szintj adott valószín´́usége áll fenn); és általános megközelítés (inkább a tevékenység tí-
pusáraa, semmint a meghatározott hely/létesítmény részletes elemzésére alapozva biz-
tonsági távolságok megállapítása).

                                                                                                                                                                                                       6.5                                                                                                                                                                   A küls´́o vészhelyzeti elhárítási képességek rendelkezésre állása (például bele értve a képzett
személyzetet, eszközöket) ugyancsak a területhasználati tervezési meggondolások részét
kell képezze. Ebben a tekintetben a területhasználati tervezési megoldásoknak figyelembe
kell venniük a helyi kórházak és kezel´́o létesítmények fontosságát azokon a területeken,
ahol azokat a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén feltehet´́oen nem éri hatás.

                                                                                                                                                                                                       6.6                                                                                                                                                                   Ahol a meglev´́o veszélyes létesítményekkel kapcsolatosan speciális területen nem lehet tel-
jesíteni a területhasználati tervezésre vonatkozó jelenlegi irányvonalakat rövid távon, intéz-
kedéseket figyelembe kell venni ezen kockázatok csökkentésére hosszú távon, például a lé-
tesítmények módosításával vagy az elöregedett létesítmények kikapcsolásával és/vagy a
hely közelében lev´́o lakótelepek megszüntetésével. Az ilyen kiiktatások az anyagi javak tu-
lajdonosainak kompenzálását igényelhetik.

                                                                                                                                                                                                       6.7                                                                                                                                                                   A lakosságnak lehet´́oséget kell biztosítani, hogy iniciatívákat adhasson a veszélyes létesít-
mény elhelyezésével kapcsolatos döntéshozási eljárásokhoz. A potenciálisan érintett lakos-
ságot értesíteni kell a létesítmény elhelyezésér´́ol, valamint a veszélyes létesítmények enge-
délyezésér´́ol. Az ilyen létesítményekre vonatkozó döntéseket nyilvánosságra kell hozni.6
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7. fejezet

KOMMUNIKÁCIÓ A LAKOSSÁGGAL
Kommunikáció a lakossággal

Ez a fejezet foglalkozik a lakosság informálására vonatkozó el ´́oírásokkal, amelyek a vészhelyzeti
felkészülés/hatáscsökkentés (valamint a megel´́ozés és az elhárítási programok) lényeges elemei. Az
Irányelv tudatában van annak, hogy a kommunikáció a lakossággal a hatóságok és az ipar közös fel-
adata és hogy a különböz´́o országokban és társadalmakban a kommunikációért való felel ´́osséget eltér´́o-
en határozzák meg. Ezenkívül az Irányvonal figyelembe veszi, hogy a kommunikációs csatornáknak
kétirányúaknak kell lenniük, és hogy a közösség tagjainak részt kell venniük a kommunikációs progra-
mok kialakításában és megvalósításában.

                                                                                                                                                                                                       7.1                                                                                                                                                                   A lakosság tagjainak, akik egy baleset esetén érintettek lehetnek, joguk van megfelel´́o infor-
mációhoz jutni, hogy tudatában lehessenek a közösségben lev´́o veszélyes létesítményekb´́ol
származó veszélyeknek és kockázatoknak és képesek legyenek egy baleset bekövetkeztekor
megfelel´́o módon cselekedni.7

                                                                                                                                                                                                       7.2                                                                                                                                                                   A potenciálisan érintett lakosság számára nyújtott információk közé kell tartoznia a speciális
útmutatónak arra nézve, hogy baleset esetén mi várható, beleértve:

• annak részletezését, hogy a potenciálisan érintett lakosság figyelmét milyen módon
hívják fel a balesetre vagy egy baleset azonnali bekövetkeztére;

• az útmutatást a potenciálisan érintett lakosság számára a baleset esetén teend´́okre
és viselkedésekre (az útmutatást a különböz´́o csoportok igényeihez kell adaptálni,
bele értve az érzékeny csoportokat, kórházakat, iskolákat, id´́osek otthonait stb.);

• annak magyarázatát, hogy miért kell az útmutatásban leírt módon viselkedni/eljárni,
hogy megértsék, ez milyen módon járul hozzá a hátrányos hatások csökkentéséhez; 

• a balesetet követ´́o információk forrásait (például rádió vagy televízió frekvenciák);
• kiegészít´́o magyarázat/információk forrásait;
• kapcsolódási pontokat, ahol a lakosság tagjai tájékoztathatják a hatóságokat a lehet-

séges balesettel kapcsolatosan (például ha valaki valamilyen szokatlan jelenséget
észlelt a létesítménynél); és

• milyen módon tájékoztatják a lakosságot a vészhelyzeti állapot megsz´́unésér´́ol.

» Ezeket az információkat megfelel´́o id´́orendben kell biztosítani és szükség szerint id´́o-
szakonként újra ki kell bocsátani és korszer´́usíteni.

» Világosan meg kell határozni, hogy ezeket az információkat azonnal el kell olvasni és
alkalmas helyen tartani, hogy baleset esetén kéznél legyenek.

» A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ezek az információk átadásra kerüljenek, bár az
egyes országok/közösségek maguk határozzák meg, hogy kinek kell ezt az információt
biztosítani.

                                                                                                                                                                                                       7.3                                                                                                                                                                   Az el´́oz´́o 7.2. bekezdésben meghatározott információk típusait a potenciálisan érintett lakos-
ság számára külön kérés nélkül kell eljuttatni („aktív információ”) és kell egy meg´́orzési he-
lyet megnevezni, ahol a lakosság az információhoz kérésre hozzájuthat.

                                                                                                                                                                                                       7.4                                                                                                                                                                   A potenciálisan érintett lakosságot el kell látni kiegészít´́o információkkal is a környékükön
lev´́o veszélyes létesítményekre vonatkozóan, anélkül, hogy ezt különösebben kérnék. Ennek
az információnak tartalmaznia kell

• az iparok típusát a területükön és az ezen létesítményekben el´́oállított és felhasznált
vegyi anyagokat (szokásos nevükkel vagy ha alkalmasabb, generikus neveikkel,
vagy a létesítményben lev´́o anyagok általános veszélyességi besorolásával, ami be-
következhet egy baleset esetén és jelent´́os helyszínen túlnyúló károk okozására ké-
pes, az alapvet´́o veszélyességi jellemz´́oik megadásával);
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• a létesítményekért felel´́os vállalkozások nevei és a létesítmények címei;
• a lehetséges balesetek típusaira vonatkozó információk, amelyek jelent´́os helyszí-

nen túlnyúló károk okozhatnak és ezek potenciális hatásai az egészségre, a környe-
zetre és az anyagi javakra;

• megel´́oz´́o intézkedések, amelyeket foganatosítottak a balesetek valószín´́uségének
minimalizálására;

• a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervekre való hivatkozás, kapcsolódási pontok,
ahol további információk és felvilágosítások kaphatók és alkalmasak a visszacsato-
lásra az elhárító személyzethez és más hatóságokhoz; és

• információ a létesítményben várható tevékenységekr´́ol, amelyek a szomszédok fi-
gyelmét felhívhatják (például fellobbanások, szagok).8

                                                                                                                                                                                                       7.5                                                                                                                                                                   A lakosság baleset eseténpotenciálisan érintett részét gondosan meg kell határozni, és az in-
formációnak célzottnak kell lennie, úgy hogy a potenciálisan érintett személyek egyszer´́u
módon adekvát és megfelel´́o információhoz jussanak.

» Az ilyen információk célzott befogadóinak meghatározása során el´́onyös lehet az
ugyanazon közösség tagjai között különböz´́o információk közlésének elkerülésére a ter-
mészetes közösségi csoportok vagy határok használata.

» Fontos annak felismerése, hogy a lakosság nem homogén, és ezért figyelembe kell ven-
ni, hogy szükség van-e különböz´́o közlemények kialakítására a különböz´́o csoportok
számára, például az életkor, nem, kultúra/nyelv, iskolai háttér, kockázati szint stb. alap-
ján.

» Törekedni kell arra, hogy bárki, aki a baleset esetén potenciálisan érintett területre köl-
tözik, vagy ott kezd dolgozni, információhoz jusson.

» Törekedni kell arra, hogyaz információ eléggé általános legyen (azaz m´́uszaki ismeretek
vagy képzettség nélküli személyeknek szóljon), és olyan formában és/vagy nyelven ad-
juk át, amit könnyen olvasnak és megértenek. A közösség tagjaival konzultálni kell an-
nak el´́osegítésére, hogy a kifejlesztett közlemények és használt nyelvek a közösség
számára megfelel´́oek legyenek.

» A baleset esetén végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó információknak reálisnak
kell lenniük vagy elvesztik megbízhatóságukat (például nem megfelel´́o az emberek szá-
mára egy sátortáborban azt mondani, hogy zárkózzanak be a helyszínen).

» Az információnak lehet´́ové kell tennie minden érintett személynek, hogy megértse fel-
adatait (például a tanárokat speciális információval kell ellátni és oktatásban kell része-
síteni a feladataikkal kapcsolatosan baleset esetén, és a szül´́oket meg kell gy´́ozni, hogy
gyermekeik biztonságban lesznek).

                                                                                                                                                                                                       7.6                                                                                                                                                                   A félreértések elkerülésére és az információcsere megkönnyítésére az információhoz való
hozzájutás mechanizmusainak a lehet´́o legvilágosabbnak kell lenniük és a lehetséges mér-
tékben az ismert és meglév´́o csatornákat kell használniuk.

» Akik a lakosság információval való ellátásának módját tervezik, figyelembe kell venni-
ük a más kapcsolatos területeken (például természeti katasztrófák) a veszély közlése so-
rán szerzett tapasztalatokat.

» Amikor a lakossággal való kommunikáció folyamatait tervezik és kialakítják, a  közös-
ség tagjaival konzultálni kell.

                                                                                                                                                                                                       7.7                                                                                                                                                                   Az egyedi emlékezés fokozására, és annak biztosítására, hogy minden célzott közösséget el-
érjünk, a közleményeket id´́oszakonként meg kell ismételni és különböz´́o kommunikációs
módokat/csatornákat kell használni.
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                                                                                                                                                                                                       7.8                                                                                                                                                                   Azoknak, akik a kommunikációs programok tervezéséért felel´́osek, figyelembe kell venni,
hogy a közleményeket a befogadók értelmezni fogják, egyedi tapasztalataik alapján megsz´́u-
rik és a megbízhatóság és más tényez´́ok alapján értékelik (például vannak-e ellentmondó in-
formációk). Fontos ezen hatások megértése és a közlemények ennek megfelel´́o formázása.

» A kommunikációs programok tervezése során figyelembe kell venni, hogy mit csinálnak
az emberek vészhelyzet esetén a megfigyelések vagy tapasztalatok alapján, nem pedig
az alapján, hogy mit mondanak, mit fognak tenni.

» A lakosság el´́orebecsülhet´́o reakcióit ugyancsak figyelembe kell venni a vészhelyzeti
utasítások kialakítása során. Ebben a tekintetben a lakosság reakciója a feszültséggel já-
ró, elkerülhetetlen eseményekre vagy nem várt eseményekre gyakran saját ösztöneik ha-
tározzák meg, semmint az oktatás és informálás. Például a szül´́ok eredend´́oen szeretnék
gyermekeiket az iskolából hazahozni, még ha ez rájuk és a gyerekekre nagyobb kocká-
zattal is jár.

                                                                                                                                                                                                       7.9                                                                                                                                                                   A potenciálisan érintett lakossághoz célzottan eljuttatott információkon kívül a lakosságot
általában tájékoztatni kell a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek kockázatáról (és
más vészhelyzetekkel kapcsolatosan) és a tevékenységek típusairól, amelyeket baleset ese-
tén kell tenni. Fontos, mivel az emberek mozognak (a kockázati területekr´́ol ki és be) és mi-
vel a kockázat bizonyos forrásai is mobilok.

                                                                                                                                                                                                       7.10                                                                                                                                                                 A veszélyes létesítményekre vonatkozó információközlésért felel´́osekként azokat a szemé-
lyeket kell megjelölni, akik megfelel´́o tudással és ismeretekkel bírnak, és akiket tájékozott-
nak és hitelesnek tartanak, akikben eredend´́oen megbíznak és akiket a közösség respektál.

                                                                                                                                                                                                       7.11                                                                                                                                                                 A hatóságok, az ipar és a lakosság számára lehet´́oségeket kell biztosítani az egymással való
konzultációra, az információ típusaival kapcsolatosan, amit a lakosság rendelkezésére kell
bocsátani (mind az aktív információra, mind a kérésre közölt információra vonatkozóan).

» A hatóságoknak kezdeményezni kell a lakossággal és más érintettekkel a párbeszédet a
kockázat elfogadhatóságáról/t´́urhet´́oségér´́ol, úgy hogy a lakosság megismerkedjen a ve-
szély koncepciókkal és képes legyen jobban részt venni a megfelel´́o döntéshozási folya-
matokban.

» A hatóságoknak meg kell gondolniuk ezen célokból szükség szerint közösségi csoportok
létrehozásának lehet´́oségét.

(A „közösségi képviselet példáira” lásd a 4.a fejezetet követ ´́o szövegdobozt.)

                                                                                                                                                                                                       7.12                                                                                                                                                                 Az alkalmazottaknak szerepet kell játszaniuk közösségük tagjainak informálásában és okta-
tásában. A tájékozott alkalmazottak közösségükben fontos biztonsági nagykövetekként tevé-
kenykedhetnek, mivel er´́os indíttatással rendelkeznek saját maguk, családjuk és szom-
szédaik védelmére.

                                                                                                                                                                                                       7.13                                                                                                                                                                 Mint hogy a média egy információs csatorna a nagyközönség számára, ösztönözni kell a
média részvételét a vészhelyzeti tervezésre vonatkozó kommunikációs folyamatok fejleszté-
sében és megvalósításában.

» Világosan meg kell határozni a médiaforrásokat a baleset esetén az információhoz való
jutáshoz, és a lakosságot tájékoztatni kell ezekr´́ol a forrásokról.

» Az iparnak és a hatóságoknak el kell látniuk a média képvisel´́oit a veszélyes létesítmé-
nyekre vonatkozó megbízható információkkal, úgy hogy a média rendelkezzen háttérrel
ahhoz, hogy baleset esetén a lakosság számára hatékony és megbízható információforrá-
sul szolgálhasson.

» A média szerepl´́oinek a veszélyes létesítményekre és a bekövetkezett balesetekre vonat-
kozó objektív információforrásokat kell felhasználni és ezért korlátozniuk kell a lehetsé-
ges érdekütközéseket.

                                                                                                                                                                                                       7.14                                                                                                                                                                 A politikusokat és más érintetteket, bele értve a lakosságot, tájékoztatni kell és oktatásban
kell részesíteni a lehetséges tevékenységekre vonatkozóan, amelyeket az elhárító személyzet
baleset esetén megtehet, figyelembe véve, hogy egyes esetekben a legtöbb megfelel´́o tevé-
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kenység az elhárítók általi korlátozott beavatkozás, hogy minimálisra csökkentsék egész-
ségre, a környezetre és az anyagi javakra kifejtett hátrányos hatásokat. A politikusoknak és a
lakosságnak meg kell érteniük, hogy a kárelhárító személyzet miért korlátozza beavatkozá-
sát, hogy elkerülje a lakosság vagy a politikusok nyomását egy sokkal károsabb megközelí-
tés megtételére.

(Lásd a 10.11 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       7.15                                                                                                                                                                 A lakosság számára eljárásoknak kell létezniük a helyszínen túlnyúló tervek kialakításában
való részvételre.9

(A lakosság és más érintettek szerepére a vészhelyzeti felkészülésben és tervezésben lásd

az 5.d szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       7.16                                                                                                                                                                 Olyan esetekben, amikor a veszélyes létesítmény egy határ közelében van, olyan mechaniz-
musokat kell kialakítani, amelyek biztosítják azt, hogy minden érintett a határ mindkét olda-
lán baleset esetén információval legyen ellátva.

(A határon átnyúló kooperációra lásd a 16.a szakaszt.)

                                                                                                                                                                                                       7.17                                                                                                                                                                 Törekedni kell a legjobb gyakorlatra, hogy könnyebb legyen az információcsere a lakosság-
gal való kommunikáció tekintetében a közösségek és országok között.

B. Rész — Vészhelyzeti felkészülés/Hatáscsökkentés
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C. Rész

VÉSZHELYZETI BEAVATKOZÁS

C. Rész — Vészhelyzeti beavatkozás

Ez a rész foglalkozik az ipar, a hatóságok, a lakosság és mások szerepével és feladataival a
vegyi balesetek elhárításában. Ez lényegesen rövidebb, mint a B. rész (vészhelyzeti
felkészülés/hatáscsökkentés), mivel az elhárítási tevékenységeknek els ´́osorban a vészhelyzeti
tervek megvalósításából kell állniuk, feltételezve, hogy a tervezési folyamat komplett és hatékony
volt (lásd a vészhelyzeti felkészülésre és tervezésre az 5. fejezetet).

Az ebben a részben leírt tevékenységek középpontjában azok a lokális területek állnak,
ahol egy baleset bekövetkezett; ezért az itt felsorolt hatóságok között szerepelnek a helyi elhárító
hatóságok (például t´́uzoltóság, els ´́osegélynyújtó szervezetek és rend´́orség) és a helyi/regionális
kormányszervek, valamint az egészségügyi/gyógykezel´́o létesítmények.
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8. fejezet

ÁLTALÁNOS ELVEK
8. fejezet — Általános elvek

                                                                                                                                                                                                        8.1                                                                                                                                                                   Létezniük kell rendszereknek, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén
vagy baleset közvetlen veszélye esetén, ami beavatkozást igényel,  azonnal riasztanak.

» A veszélyelhárító személyzet ezen értesítésének be kell indítania a vészhelyzeti terv
megvalósítását.

» A rendszereknek ezeket aktiválniuk kell a lakosság azon tagjainak figyelmeztetésére,
akiket a baleset érinthet.

                                                                                                                                                                                                        8.2                                                                                                                                                                   A vészhelyzeti beavatkozásért felel´́os feleknek részt kell venniük a tervezési folyamatban. A
beavatkozást követ´́oen a vészhelyzeti tervet felül kell vizsgálni és az összegy´́ult tapasz-
talatok fényében szükség szerint módosítani kell.

                                                                                                                                                                                                        8.3                                                                                                                                                                   A veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén az érintetteknek meg kell tenniük min-
den ésszer´́u intézkedést az emberek és a környezet ilyen anyagoknak való kitételének mini-
malizálására és az egészségre, a környezetre és az anyagi javakra gyakorolt hátrányos hatá-
sok korlátozására.

                                                                                                                                                                                                        8.4                                                                                                                                                                   A baleset esetén a lakosság tájékoztatására kijelölt szóviv´́oknek (bele értve az ipari és a ha-
tósági szóviv´́oket) rendelkezniük kell a szükséges ismeretekkel, szaktudással, felhatalma-
zással és megbízhatósággal a lakossággal való hatékony kommunikációhoz.

» A hivatalos szóviv´́onek a lehet´́o legnagyobb mértékben nyíltnak kell lenniük a baleset
alatt és után, az információközlésben.

» Ebben a tekintetben például id´́oben kell közreadniuk az információt, tanácsot kell adni-
uk, ha információ nem áll rendelkezésre, kerülniük kell az olyan javaslatokat, amelyek
nem teljesíthet´́ok, els´́oknek kell lenniük a rossz hírek közlésében, és biztosítaniuk kell,
hogy a nyújtott információ összhangban legyen az elvégzend´́o tevékenységekkel.
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9. fejezet

IPAR
9. fejezet — Ipar

                                                                                                                                                                                                        9.1                                                                                                                                                                   A veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén a veszélyes létesítmény menedzsmentjé-
nek azonnal be kell indítania saját helyszíni vészhelyzeti tervüket.

                                                                                                                                                                                                        9.2                                                                                                                                                                   A veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén, ami az egészség, a környezet és az anya-
gi javak ártalmával jár, vagy ártalmával fenyeget a helyszínen túlnyúlóan, vagy egyébként
nem kezelhet´́o a helyszíni elhárítási források révén, a menedzsmentnek vagy a veszélyes lé-
tesítmények más alkalmazottainak azonnal riasztaniuk kell a helyi vészhelyzeti beavatkozó
hatóságokat.

Figyelem: Ez eltér attól a követelményt´́ol az ipar számára, hogy értesítniük kell a hatóságokat egy

baleset bekövetkeztér´́ol pl. az adatrögzítési vagy kényszerít´́o célokból (lásd a 14. fejezetet).

» Miután a hatóságot a baleset miatt riasztották, azonnal életbe kell léptetni a helyszínen
túlnyúló vészhelyzeti tervet, kezdve a helyzet kezdeti értékelésével, ami döntéshez ve-
zet arra nézve, hogy milyen elhárítási tevékenységekre van szükség.

» A menedzsmentnek fel kell készülnie az elhárító személyzet segítésére információval,
szakértelemmel és szükség szerint más forrásokkal.

                                                                                                                                                                                                        9.3                                                                                                                                                                   A vészhelyzeti terveknek világos kritériumokat kell tartalmazniuk, meghatározva, hogy a
hatóságokat mikor kell felhívni a potenciálisan a helyszínen túlnyúló hatású balesetek elhá-
rításához.

» Ennek a kritériumnak világosan meg kell határoznia, hogy milyen fázisban kell a ható-
sággal kapcsolatba lépni és kivel kell kapcsolatba lépni.

» Az a tény, hogy a hatóságok egy elhárításban részt vettek, nincs kihatással arra a tényre,
hogy a vállalkozás továbbra is felel´́os saját létesítményének biztonságáért, beleértve
bármilyen baleset hátrányos hatásait.
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10. fejezet

HATÓSÁGOK
10. fejezet — Hatóságok

                                                                                                                                                                                                        10.1                                                                                                                                                                 Amikor az elhárító hatóságot értesítették egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetr´́ol, a
hatóságoknak életbe kell léptetniük saját vészhelyzeti terveiket.

» A célkit´́uzés az, hogy életbe léptessék azokat a megoldásokat, amelyek szükségesek a
baleset lokalizálásához és ha lehetséges minimalizálják az egészségre, a környezetre és
az anyagi javakra gyakorolt hatásokat.

» A vészhelyzeti tervnek mechanizmusokat kell tartalmaznia annak biztosítására, hogy a
lakosság értesüljön a balesetr´́ol és tájékoztatást kapjon, hogy mit kell tenni a hátrányos
következmények minimálisra csökkentéséhez.

                                                                                                                                                                                                        10.2                                                                                                                                                                 A helyszíni koordinátornak el kell döntenie az azonnali teend´́oket az emberek veszélyes
anyagoknak való kitételének elkerülésére vagy korlátozására mind a helyszínen, mind attól
távolabb,

» Itt figyelembe kell venni a mentést végz´́ok szennyez´́odésének elkerülését is.

» A helyszíni koordinátornak fel kell készülnie a vállalkozás menedzsmentjét´́ol valamint
más szakért´́okt´́ol az információk beszerzésére a környezet, az egészség és az anyagi ja-
vak a balesetben érintett veszélyes anyagokkal szembeni védelmének legjobb módját il-
let´́oen,

» Az egészségügyi/orvosi és elhárító személyzetnek kérésre támogatniuk kell a helyszíni
koordinátort az azonnali teend´́ok terén, hogy az alkalmazottak, a ment´́o személyzet és a
lakosság kitételét elkerüljék vagy minimálisra csökkentsék.

                                                                                                                                                                                                        10.3                                                                                                                                                                 Olyan esetekben, amikor mérgez´́o anyag szabadult ki, a helyszíni koordinátornak vagy a
vészhelyzeti tervben kijelölt személynek döntenie kell, vajon elegend´́o-e a potenciálisan
érintett lakosság épületeken belül tartása vagy evakuálásra van szükség. A hozott döntést a
hasonló kitételekre és a lehetséges egészségi hatásokra kell alapozni.

                                                                                                                                                                                                        10.4                                                                                                                                                                 Felismerve, hogy az azonnali beavatkozási döntéseket rendszerint az emberek akut mérgez´́o
hatásoktól való védelmének kell els´́osorban meghatároznia, az elhárítási döntéseknek figye-
lembe kell venniük azonban a veszélyes anyagoknak való kitételb´́ol (közvetlen és közvetett)
ered´́oen az egészségre gyakorolt hosszú távú vagy késleltetett hatásokat és a lehetséges kör-
nyezeti hatásokat is.

» Az elhárító személyzetnek (beleértve az egészségügyi/orvosi személyzetet) tudatában
kell lennie annak, hogy a veszélyes anyagoknak kitett személyzet akkor is hátrányosan
érintett lehet, ha nincsenek szemmel látható szimptómák. Ezért az érintett személyeket
megfigyelés alá kell helyezni és szükség szerint azonnali kezelésben kell részesíteni, és
gyógykezel´́o intézménybe kell szállítani.

» Információnak kell rendelkezésre állnia azon döntések támogatására, hogy milyen mó-
don kell kezelni a vegyi anyagoknak kitett embereket, akiket hosszú távú, késleltetett
vagy nem észlelet hátrányos hatások értek.

(A balesetet követ ´́o  tevékenységek orvosi aspektusaira lásd a 13. fejezetet.)

                                                                                                                                                                                                        10.5                                                                                                                                                                 Megoldást kell kialakítani az els´́osegély nyújtásra és más orvosi beavatkozásokra, amennyi-
ben lehetséges, a szennyezett területen kívül.

» A szennyezett területre való bejutást szigorúan ellen´́orizni kell, a bejutást csak a szüksé-
ges elhárító személyzetre korlátozva.

» Általában a kezdeti ellátást a baleset helyszínének közelében kell megoldani, a szennye-
zett területen kívül, úgy, hogy a sérültek a szükséges kezelést megkaphassák ahhoz,
hogy stabil állapotba kerüljenek, miel´́ott szükség esetén a f´́o ellátó létesítménybe szállí-
tanák ´́oket.
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» A legkritikusabb tevékenység a személyek eltávolítása a veszélyes anyagoknak való to-
vábbi kitétel területér´́ol. Itt fiziológiai és pszichológiai hatásokkal is számolni kell.

» Az általános els´́osegély nyújtási intézkedéseken túl a baleset helyszínén más kezelések
megkezdésére is szükség lehet. Ezért a helyszínen szükség szerint különleges eszközök-
nek és ellátásoknak, beleértve az ellenanyagokat, is rendelkezésre kell állniuk.

                                                                                                                                                                                                        10.6                                                                                                                                                                 Az elhárító személyzetnek (és szükség szerint másoknak is) ugyanazon sorrendi szabályokat
kell követniük a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek áldozatainak ellátásánál, mint
amelyeket általában alkalmaznak vészhelyzetekben. Az érzékeny népességnek (pl. gyere-
kek) rendszerint nagyobb mérték´́u els´́oségben kell részesülniük a gyógyászati ellátás során.

                                                                                                                                                                                                        10.7                                                                                                                                                                 Rendszereknek kell létezniük az elhárításhoz szükséges eszközök, szakemberek és más for-
rások biztosításához.

                                                                                                                                                                                                        10.8                                                                                                                                                                 A balesetbe els´́oként beavatkozóknak elegend´́o információval, képzettséggel, gyakorlattal és
tapasztalattal kell rendelkezniük, hogy gyorsan meg tudják ítélni, képesek-e a helyzetet ke-
zelni, vagy további támogatást (pl. különleges tapasztalattal rendelkez´́o személyek) kell igé-
nyeljenek.

» Rendelkezésre kell állni olyan rendszereknek, amelyek lehet´́ové teszik az azonnali hoz-
zájutást azokhoz az információkhoz, amelyek felhasználhatók egy vészhelyzet értékelé-
séhez és elhárításához. Ezenkívül rendszereket kell m´́uködtetni mindazon információk
gy´́ujtésére, terjesztésére és karbantartására, amelyek az egészségügyi/orvosi személyzet
és más érintettek számára szükségesek a vészhelyzet elhárítás során, beleértve a médián
keresztül a lakosság számára eljuttatott egészségügyi információkat vagy tanácsokat.

» Útmutatásnak kell rendelkezésre állnia a baleset elhárítási taktikák kiválasztásához, fel-
ismerve, hogy szükség lehet a döntések korlátozott id´́o alatti és hiányos információk
alapján történ´́o meghozására.

                                                                                                                                                                                                        10.9                                                                                                                                                                 A beavatkozási tevékenységek támogatásához felhasználható információknak, amelyet rend-
szeresen karban kell tartani és közzé kell tenni, a következ´́oket kell tartalmaznia:

» A balesetben érintett veszélyes anyag(ok) mennyiségére és jellegére vonatkozó informá-
ciók, beleértve pl. a fizikai-kémiai tulajdonságokat, az anyag(ok) bomlástermékeinek le-
hetséges képz´́odését pl. vízzel érintkezve vagy pirolízis révén, a toxikológiai és
öko-toxikológiai tulajdonságokat, a klinikai hatásokat beleértve az akut, késleltetett és
hosszú távú hatásokat, és a kockázatelemzést.

» Útmutatás a különböz´́o veszélyes anyagoknak való akut kitételi szintekre, a lehetséges
hátrányos hatásokra és az ilyen hatásokkal szembeni védelem módszereire vonatkozóan.

» Információ a sérültek vérható számára és típusára, azok sérülésének jellegére, és a kité-
tel súlyosságára.

» Információ az els´́osegély nyújtásra és orvosi ellátásra, az információ jellegének megfe-
lel´́onek kell lennie a célközönség számára, például a laikus (orvosi képzettség nélkül)
személyeknek, az általános praktizálóknak és a  szakorvosoknak (pl. hivatásos intenzív
kezel´́oknek). Ezeknek az információknak a következ´́okre kell kiterjedniük:

• a különböz´́o típusú és utakon történ´́o kitétel várható jelei, szimptómái és jelentke-
zési id´́opontja, pl. szembe kerülés, belélegzés, b´́orön keresztüli abszorpció és lenyelés;

• a sérültek szennyez´́odésmentesítése;
• a potenciálisan nagy számú áldozat regisztrálása és sürg´́osségi besorolása (figye-

lembe véve a körülményeket);
• orvosi kezelés (beleértve szükség esetén az ellenanyagokat, ha ilyenek vannak) a

körülményekt´́ol, azt áldozatok állapotának súlyosságától függ´́oen, és a kórházak és
kezel´́ohelyek elérhet´́osége;

• azoknál, akik kezdetben tünetmentesek, a szimptómák várható megjelenése (órák
vagy még hosszabb id´́o múlva);

• a mérgez´́oképesség vizsgálatához és más elemzésekhez szükséges minták össze-
gy´́ujtésének módja;

C. Rész — Vészhelyzeti beavatkozás
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• az orvosi és elhárító személyzet által teend´́o megel´́oz´́o intézkedések a szennyezetté
válás megel´́ozésére;

• a szükséges gyógyszerek beszerzési helyei; és
• laboratóriumok helye és az általuk végzett elemzések típusai.

» Információ a rendelkezésre álló forrásokról és létesítményekr´́ol, beleértve a követke-
z´́oket:

• gyógykezel´́o létesítmények (pl. egészségügyi gondozók, kórházak és gyógyszertá-
rak és az általuk nyújtott szolgáltatások, mint a betegágyak száma, mechanikus
szell´́oztetés, oxigénellátás és speciális berendezések);

• gyógyszer szolgáltatók;
• szennyez´́odésmentesít´́o létesítmények;
• kiegészít´́o orvosi személyzet, beleértve a szakorvosokat;
• biológiai megfigyel´́o szolgáltatás, laboratóriumi létesítmények;
• információ források.

» Az áldozatok szállítási módozatai (ambulancia, helikopter).

» Hogyan és mikor kell az alapvet´́o szolgálatokkal felvenni a kapcsolatot, beleértve a köz-
ponti hatóságokat, helyi hatóságokat és rend´́orséget, t´́uzoltókat és más ment´́oszolgá-
latokat.

» Ki tölti be vészhelyzetben a helyi koordinátor szerepét és a kritériumok, amelyek meg-
határozzák az irányítás és ellen´́orzés átadását magasabb hatóságoknak.

» Szakért´́ok felsorolása (ipartól, hatóságoktól, stb.), akik az adott veszélyes anyagok vagy
anyagcsoportokkal kapcsolatban tanácsot tudnak adni.

» A médián keresztül a lakosság számára biztosított orvosi információk vagy tanácsok.

                                                                                                                                                                                                        10.10                                                                                                                                                               Olyan esetekben, amikor az elhárítási követelmények meghaladják a vészhelyzeti tervben
el´́ore látottakat vagy más nehézségek lépnek fel (pl. a beavatkozók biztonsága veszélybe ke-
rült), a helyszíni koordinátornak támogatást kell keresnie.

» Ez a támogatás állhat küls´́o szakért´́ok (pl. akik toxikológiai, vegyész mérnöki, orvosi,
stb. ismeretekkel rendelkeznek) által adott információkból, aki képesek lehetnek igen
megbízható információk nyújtására. Az információk típusai, amelyekre szüksége lehet,
a következ´́ok.

• az érintett veszélyes anyagok azonosítása;
• javaslat a megfelel´́o intézkedések megtételére;
• a veszély értékelése;
• igény a véd´́ofelszerelésekre;
• a veszélyes anyagok ellen´́orzése és támogatás; és
• szennyez´́odésmentesítési és vészhelyzet megsz´́untetési tevékenységek.

» Baleset esetén, amennyiben a helyi beavatkozó források a helyzetet nem tudják megol-
dani (például eszközök, ellátások vagy személyzet hiánya miatt) kérelemmel kell for-
dulni a támogatásért szükség szerint a szomszédos közösségekhez, a regionális vagy
nemzeti hatóságokhoz és/vagy más országokhoz.

                                                                                                                                                                                                        10.11                                                                                                                                                               A vegyi baleset elhárításában a vészhelyzeti beavatkozó személyzetnek tudatában kell len-
nie annak, hogy az ´́oket aktivitásra serkent´́o természetes hajlam és nyomás ellenére az elhá-
rítás bizonyos szakaszaiban a legalkalmasabb tevékenység a várakozás vagy a korlátozott
beavatkozás az elhárító személyzet részér´́ol, hogy az egészségre, a környezetre és az anyagi
javakra gyakorolt hátrányos hatásokat minimálisra csökkentsék.

» Mindenfajta elhárítás (beleértve a korlátozott beavatkozást) megfelel´́o megfigyel´́o és
követ´́o tevékenységeket igényel annak biztosítására, hogy minden következményt felis-
merjenek, és minden lépést megtegyenek, amennyiben szükséges, az egészség és a kör-
nyezet védelmére.

10. fejezet — Hatóságok
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» Fontos, hogy a megfelel´́o tevékenységekre vonatkozó döntések id´́oben változhatnak, te-
kintettel a változó körülményekre és a rendelkezésre álló újabb információkra.

                                                                                                                                                                                                        10.12                                                                                                                                                               A kórházaknak és más kezel´́o létesítményeknek életbe kell léptetniük saját vészhelyzeti ter-
veiket és a közösségi vészhelyzeti terv saját részeit, amint riasztást kaptak, hogy fennáll a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset eredményeként sérültek érkezésének lehet´́osége.

                                                                                                                                                                                                        10.13                                                                                                                                                               A vészhelyzeti beavatkozás során az orvosi/egészségügyi személyzetnek és létesítmények-
nek az általános elhárítási team és az információs lánc részét kell képezniük, hogy szükség
szerint megfelel´́o információt nyújthassanak és információt fogadhassanak.

                                                                                                                                                                                                        10.14                                                                                                                                                               A baleset elhárításban részt vehet´́o kórházakat és más kezel´́o létesítményeket a lehet´́o legha-
marabb el kell látni információkkal a szóban forgó veszélyes anyagokra, a baleset típusára
(kiömlés, t´́uz stb.) az áldozatok várható számára és azok sérülésének jellegére vonatkozóan.

» Ezt az információt kell felhasználni a lehetséges emberi egészségi hatások korai megha-
tározására és a legalkalmasabb terápia vagy kezelés eldöntésére.

» A kezelési eljárási szabályoknak rendelkezésre kell állniuk és legtöbb esetben ezt kell
követni, különösen, ha a baleset áldozatait nagy számú, különálló ellátó létesítményekbe
szállították (figyelembe véve azonban, hogy bizonyos rugalmasságra van szükség az
egyedi érzékenységek és más dönt´́o tényez´́ok számításba vételéhez).1

(A vészhelyzeti tervezésre az orvosi ellátó létesítményeknél lásd az 5. fejezetben a szövegdobozt.)

                                                                                                                                                                                                        10.15                                                                                                                                                               A sérülést szenvedett áldozatok megfelel´́o kezeléséhez a orvosi/egészségügyi személyzetnek
hozzá kell férnie a speciális információkhoz és szükség szerint konzultálniuk kell számos
specialistával (toxikológusokkal, tüd´́o és légz´́oszervi szakorvosokkal, optalmológusokkal,
hematológusokkal és település egészségügyi ellátó orvosokkal).

                                                                                                                                                                                                        10.16                                                                                                                                                               A balesetet követ´́oen szükség esetén a korai szakaszban pszichológiai segítséget kell nyújta-
ni. Megfelel´́o id´́oben speciális pszichiátriai, pszichológiai vagy pszichoszociális képzésben
részesült tanácsadókra van szükség.

» Ezek a szakemberek/tanácsadók emocionális támogatást nyújthatnak az áldozatoknak,
barátaiknak és az áldozatok rokonainak és a beavatkozó személyzetnek, együttm´́uködve
az információs központokkal, részt véve a potenciális mentális problémák kisz´́urésében,
és létrehozva azt követ´́o ellátó hálózatot, azok kisz´́urésére és kezelésre, akik pszicholó-
giai reakciókat. mutatnak.

» A tervezési folyamatnak figyelembe kell vennie más segítségnyújtók szerepét az emoci-
onális és pszichológiai támogatás nyújtásában (például egyházi személyek, temetkezési
vállalkozók), különösen olyan közösségekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelel´́o
számú pszichológus vagy pszichiátriai szakember.

» A nagy kockázatnak kitett területeken a mentális egészségügyi hatások értékeléséhez
epidemiológiai adatokra és nemzetközileg elfogadott eszközökre van szükség, hogy a
balesetet követ´́oen a megfigyelés folytatható legyen.

                                                                                                                                                                                                        10.17                                                                                                                                                               Ha a baleset halálesetekkel jár, az életben maradottakat kezel´́oket (mint a beavatkozó sze-
mélyeket, vizsgáló orvosokat, halottkémeket) védeni kell a a veszélyes anyagokból ered´́o
esetleges szennyez´́odésekkel szemben. A vészhelyzeti tervben valakit meg kell nevezni, aki
az életben maradt, szennyez´́odött személyeket kezel´́ok információval és segítséggel való el-
látásáért felel´́os.

                                                                                                                                                                                                        10.18                                                                                                                                                               A hatóságoknak regionális vagy nemzeti szinten támogatniuk kell a helyi beavatkozási tevé-
kenységeket a lehetséges mértékig, hogy el´́osegítsék a egészség, a környezet és az anyagi ja-
vak védelmét. Az ilyen támogatás kiterjedhet, de nem korlátozódhat a következ´́okre:

C. Rész — Vészhelyzeti beavatkozás
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• m´́uszaki, tudományos, politikai, meteorológiai és jogszabályi információk és taná-
csok nyújtása a beavatkozó személyzet számára;

• megfigyelések és mintavétel végzése a szennyez´́odés kiterjedésének meghatározá-
sára;

• a környezeti források és állatok azonosítása a veszélyeztetett területen, a kiömlés
viselkedésének megjóslása, id´́ojárási el´́ojelzések és prioritások a védelemhez;

• útmutató biztosítása az érintett vadon él´́o állatok védelmére és megtisztítására.

                                                                                                                                                                                                        10.19                                                                                                                                                               A beavatkozó személyzetnek (és másoknak, akik az elhárítási tevékenységben részt vesz-
nek) dokumentálniuk kell a baleset elhárítás során hozott döntéseiket és tevékenységeiket
(például a tevékenységek feljegyzése, evakuálás, bezárkózási döntések stb.) hogy képesek
legyenek a beavatkozás hatékonyságának áttekintésére, a tapasztaltakból való tanulásra, a
vészhelyzeti tervek javítására, és adatokat szolgáltassanak bármilyen vizsgálathoz és fel-
használják a tapasztalatokat a jöv´́obeli elhárítási tevékenységekhez. Ezeket a tapasztalatokat
szükség szerint meg kell osztani más vállalkozásokkal/közösségekkel.

                                                                                                                                                                                                        10.20                                                                                                                                                               A vészhelyzeti beavatkozás/mentési tevékenység és a tisztítási tevékenység közötti átmeneti
id´́oszakban minden résztvev´́onek együtt kell m´́uködnie és információt kell cserélnie, hogy
fenntartsák a biztonságot és a környezetet és az anyagi javakat megvédjék és/vagy eredeti
állapotba visszaállítsák.

                                                                                                                                                                                                        10.21                                                                                                                                                               A hatóságoknak meg kell valósítaniuk a „szennyez´́o fizet elvre” vonatkozó eljárásokat, ha
alkalmazhatók, hogy a balesetért felel´́osök a költségeket megtérítsék.2

10. fejezet — Hatóságok
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11. fejezet

LAKOSSÁG ÉS MÁS ÉRINTETTEK
11. fejezet — Lakosság és más érintettek

a.    LAKOSSÁG/KÖZÖSSÉGEK                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        11.a.1                                                                                                                                                               A potenciálisan érintett lakosság tagjainak tudatában kell lenniük a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos baleset esetén használt figyelmeztet´́o rendszerek m´́uködésének. A balesetre való
figyelmeztetés után követniük kell a tervezési folyamat során kapott útmutatásokat és a kije-
lölt információs csatornákon keresztül kapott kiegészít´́o utasításokat.

                                                                                                                                                                                                        11.a.2                                                                                                                                                               A lakosság tagjainak meg kell keresniük az illetékes hatóságokat a balesetet követ´́o en infor-
mációhoz jutáshoz, az azonnali elhárítási tevékenység alatt, és a balesetet követ´́oen, a jól is-
mert, könnyen hozzáférhet´́o és érthet´́o rendszerek használatával.

                                                                                                                                                                                                        11.a.3                                                                                                                                                               A lakosság tagjainak a megfelel´́o elöljárókat kell értesítniük, ha a veszélyes létesítménynél
szokatlan helyzetet észlelnek.

b. MÉDIA                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        11.b.1                                                                                                                                                               A médiának készen kell állni, hogy az érdemi információkkal rendelkez´́o kijelölt elöljárók-
hoz, valamint más forrásokhoz folyamatosan hozzáférjen, hogy a vészhelyzet alatt a lakos-
ságot alaposan és pontosan informálhassák és segítsenek a félreértések elkerülésében.

» Törekedni kell az információk valódiságának és megbízhatóságának ellen´́orzésére,
amint az rendelkezésre áll, miel´́ott a lakosság felé közvetítenék.

» A hatóságoknak konzultálniuk kell közlemények kiadásakor a médiával a vegyi balese-
tek egészségügyi aspektusai vonatkozásában.

                                                                                                                                                                                                        11.b.2                                                                                                                                                               A média szerepl´́oinek el´́o kell segíteniük az elhárítási törekvéseket, eszközöket biztosítva a
lakosság tájékoztatásához, megbízható információt nyújtva a veszélyes anyagokkal kapcso-
latos balesetekr´́ol, beleértve az azok által végrehajtandó tevékenységeket, akik potenciálisan
érintettek, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az egészségre, valamint a környezetre és
az anyagi javakra kifejtett hátrányos hatásokat. A média nem akadályozhatja az elhárítási te-
vékenységeket (például hozzáférést keresve az elzárt területekhez).

c.       NEM KORMÁNYSZERVEZETEK (NGO-K)                                                                 

                                                                                                                                                                                                        11.c.1                                                                                                                                                               Az NGO-k a szakért´́oi információ értékes forrását nyújthatják a vészhelyzet elhárítási tevé-
kenységek támogatásában. Az NGO-k tagjait segíthetik az elhárító személyzetet meghatáro-
zott tevékenységek végrehajtásában, mint azt a vészhelyzeti tervezési folyamat során el´́oze-
tesen tervezték. Az ilyen feladatok közé tartozhat például a humanitárius, pszichológiai és
szociális támogatás nyújtása a közösség tagjainak és az elhárító személyzetnek (például vö-
röskereszt), közrem´́uködés a balesetek környezeti következményeinek értékelésében és el-
hárításában, valamint az állatvilág mentésének támogatásában.
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D. Rész

ESEMÉNYEKET (baleseteket és kvázibaleseteket) KÖVET ´́O
TEVÉKENYSÉGEK

D. Rész — Eseményeket követ´́o tevékenységek
 

Ez a rész azokkal a tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket egy baleset vagy kvázibaleset
bekövetkezte után és közvetlenül az elhárítási tevékenység után kell végrehajtani. A súlypont a
tapasztalatokból való tanulás, hogy elkerüljék a hasonló eseményeket a jöv´́oben; ez a rész ezért
foglalkozik a következmények értékelésével, a baleseti jelentéssel és a kivizsgálással.

Ez a kiadvány nem foglalkozik olyan állapot visszaállításokkal, mint például a környezet
megtisztítása. Azonban figyelembe veszi, hogy az elhárítási fázisban végrehajtott minden
tevékenység befolyásolhatja a környezet visszaállítási tevékenységeket és ezért az elhárítási
törekvéseket úgy kell kialakítani, hogy a visszaállításhoz szükséges információt és
infrastruktúrát biztosítsák.
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12. fejezet

A KÖVETKEZMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
12. fejezet — A következmények értékelése

(A követ´́o orvosi ellátásra lásd a következ´́o 13. fejezetet.)

                                                                                                                                                                                                       12.1                                                                                                                                                                 A vegyi baleset következményeinek (beleértve a környezeti következményeket) értékelését
a baleset bekövetkezte után a lehet´́o leghamarabb meg kell kezdeni.

» Eljárási szabályokat kell kialakítani az intézkedések típusának meghatározására, ame-
lyeket meg kell tenni és arra nézve, hogy a megfelel´́o értékelést hogyan kell végezni (tu-
datában annak, hogy az egyes országok között a megközelítésben különbségek vannak).

» A helyszíni feladatokban résztvev´́oket ki kell képezni például a lehetséges környezeti
hatások ismeretére és mintagy´́ujtésre.

» Fel kell használni az új technológiákat, például a m´́uholdas felvételeket és más távérzé-
kel´́o rendszereket a szennyezett területek meghatározására, valamint azon területek ko-
rai figyelmeztetésére, ahol a környezeti károsodás jelent´́os kockázata áll fenn egy vegyi
baleset esetén.

» A „szennyez´́o fizet elvet” kell szükség szerint alkalmazni úgy, hogy megfelel´́o források
és személyzet álljon rendelkezésre a balesetek környezeti következményeinek értékelé-
séhez. A szennyez´́o fizet elv alkalmazása a veszélyes létesítmények menedzsmentjének
f´́o ösztönz´́oje abban, hogy minden t´́olük telhet´́ot megtegyenek az ilyen balesetek elkerü-
lésére.1

                                                                                                                                                                                                       12.2                                                                                                                                                                 Er´́ofeszítéseket kell tenni a balesetek környezeti következményeinek megértésére.

» Ahhoz, hogy a balesetek környezeti következményeit értékelhessük, a veszélyes létesít-
mények területein az alapvet´́o geológiai és földrajzi információkat össze kell gy´́ujteni.
Ezenkívül megfigyel´́o rendszert kell m´́uködtetni a különleges környezeti területeken.

» Az illetékes feleknek dokumentálniuk kell a szignifikáns balesetek környezetre gyako-
rolt hátrányos hatásait és az eredményeket közzé kell tenniük.

» A veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek által érintett területeket meg kell figyelni an-
nak meghatározására, hogy vannak-e az akut kitételnek hosszú távú vagy késleltetett kö-
vetkezményei.

» A balesetek környezeti következményeivel kapcsolatos további információkat meg kell
osztani és nemzetközi er´́ofeszítésekre van szükség az ilyen adatok kollektív felül-
vizsgálatára és értékelésére. Ebben a tekintetben er´́ofeszítést kell tenni a múltbeli bal-
esetek környezetvédelmi adatainak felvételére olyan adatbázisokba, mint amilyen
például az EK, az OECD és az UNECE részére az EK F´́o Balesetveszélyek Irodája
(MAHB) által kezelt.
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13. fejezet

A KÖVET ´́O TEVÉKENYSÉGEK ORVOSI ASPEKTUSAI

13. fejezet — A követ´́o tevékenységek orvosi aspektusai

                                                                                                                                                                                                       13.1                                                                                                                                                                 Megfelel´́o epidemiológiai és gyógyászati követ´́o eljárásokat kell életbe léptetni a veszélyes
anyagoknak kitett személyek megfigyelésére és szimptómáik követésére, akiken nem látszik
a kitétel hatása. A szimptómák egy része a kitételt követ´́oen, órák vagy napok múlva, késlel-
tetetten jelentkezhet. A korai vizsgálat segít a kés´́obbi diagnózisban és a szimptómák kezelé-
sében.

» A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a baleset során a mérgez´́o anyagoknak jelent´́o-
sen kitett személyeket függetlenül attól, hogy mutatnak-e látható jeleket, megvizsgálják
és megfelel´́o módon nyilvántartsák, lehet´́ové téve a rövid és hosszú távú követ´́o tevé-
kenységeket. Ennek a nyilvántartási eljárásnak az elhárítási tevékenység részét kell ké-
peznie.

» Az ilyen kitételt szenvedettek (vagy feltehet´́oen kitételt szenvedettek) biológiai mintáit
a kitétel után a lehet´́o leghamarabb és amennyiben lehetséges, rendszeres id´́onként ösz-
sze kell gy´́ujteni. Strukturált megközelítésre van szükség a figyeléshez és a mintavétel-
hez az adatgy´́ujtés és elemzés min´́oségének biztosítására és az események közötti és az
id´́obeli összehasonlítás alapjának létrehozására.

» Szükség lehet azon személyek kisz´́urésére, akik feltehet´́osen kitételt szenvedtek a meg-
felel´́o megfigyelés és kezelés céljából.

» A követ´́o tevékenységr´́ol pontos feljegyzéseket kell vezetni.

                                                                                                                                                                                                       13.2                                                                                                                                                                 Egy súlyos balesetet követ´́oen megfelel´́o epidemiológiai eljárási szabályokat és mintavételi
módszereket kell meghatározni és alkalmazni, hogy a balesetet jellemezni lehessen, segítve
az egészségre és a környezetre gyakorolt hátrányos hatások korlátozását és a baleseti tapasz-
talatokból való tanulást. A megfigyel´́o/mintavev´́o rendszer javítására információnak kell
rendelkezésre állnia a közvetlen környezet és a lakosság tekintetében a baleset el´́otti állapo-
tokról (például a kitétel háttérszintjei és a helyi ökoszisztéma jellegére).

                                                                                                                                                                                                       13.3                                                                                                                                                                 További er´́ofeszítéseket kell tenni a veszélyes anyagoknak való akut kitétel hosszú távú és
rövid távú egészségi hatásaira vonatkozó információk megosztására.2

                                                                                                                                                                                                       13.4                                                                                                                                                                 További er´́ofeszítéseket kell tenni az információ egészségügyi/szakorvosi körökben történ´́o
megosztására (beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseteket szenvedettek keze-
lését és epidemiológiai és egészségügyi követ´́o tevékenységeket.3
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2 Mint korábban megjegyeztük, számos nemzeti és nemzetközi projekt folyik a meghatározott vegyi anyagok-
nak való akut kitétel egészségügyi hatásmechanizmus megértésének javítására. Ide tartozik például az USA ál-
tal kedvezményezett AEGLs projekt, amelyhez jelenleg számos európai ország is csatlakozott és az EK
ACUTEX projekt. Ezen projektek célja innovatív megközelítés kifejlesztése az akut kitételi szintek meghatá-
rozására, amelyek azután használhatók a vészhelyzeti tervezéshez és a területhasználati tervezéshez megfelel´́o
akut kitételi szintek kifejlesztésére.                                                                                                                               

3 Az ilyen információk közzétételre vonatkozó munkában az Egészségügyi Világszervezet is részt vesz.               
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14. fejezet

ESEMÉNY DOKUMENTÁLÁS ÉS JELENTÉS

14. fejezet — Esemény dokumentálás és jeletés

(A múltbeli balesetek és kvázibalesetek jelentése)

a. ÁLTALÁNOS ELVEK                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                       14.a.1                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények menedzsmentjének, valamint az ipari szervezeteknek, hatóságok-
nak és más érintetteknek, meg kell gondolniuk, hogy hogyan létesítsenek olyan körülménye-
ket, ami a bizalmat el´́osegíti és ösztönzi a balesetekkel és kvázibalesetekkel kapcsolatos in-
formációk, beleértve az ezekb´́ol levont következtetéseket ösztönös megosztását.

» A balesetekkel és kvázibalesetekkel kapcsolatos információk nyílt és ´́oszinte cseréjének
el´́osegítésére mind a vállalaton belül, mind a vállalatok között tovább kell fejleszteni és
ösztönözni a mechanizmusokat. Szemmel láthatóan szükség van ilyen információk az
ipar széles köréb´́ol való összegy´́ujtésére és megosztására, hogy a vállalkozások tanul-
hassanak mások tapasztalataiból.

» Az iparon belüli információ megosztáson kívül eszközöket kell kifejleszteni a lakosság
bevonására ezen törekvésekben, anélkül, hogy a vállalkozások érdekei sérülnének.

b. HATÓSÁGOK                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       14.b.1                                                                                                                                                               A hatóságoknak meg kell követelniük a meghatározott kritériumokat kielégít´́o veszélyes
anyagokkal kapcsolatos baleset kulcselemeinek azonnali bejelentését/közlését a megfelel´́o
hatóságnak). Ezt a bejelentést formális, írott jelentésnek kell követnie, ami a balesettel kap-
csolatos további információkat tartalmaz.

                                                                                                                                                                                                       14.b.2                                                                                                                                                               A hatóságoknak megfelel´́o kritériumokat, követelményeket és eljárásokat kell minden jelen-
t´́os baleset dokumentálására el´́oírnia. Ide tartoznak mind a vészhelyzeti elhárító személyzet
által készített dokumentumok, mind a létesítmény menedzsmentje által készített dokumentu-
mok, amely létesítményben a baleset bekövetkezett.

» Az ipar és a hatóságok általi hatékony dokumentálás fontos hozzájárulás lehet a veszé-
lyes létesítmények biztonságos üzemeléséhez. Az események dokumentálása hozzásegít
a lakosság bizalmának megnyeréséhez arra nézve, hogy megfelel´́o tevékenységeket vé-
geznek a hasonló események elkerülésére vagy a hasonló konzekvenciákkal járó esemé-
nyek elkerülésére a jöv´́oben.

» A dokumentációt nem kell a jelent´́os balesetekre korlátozni, de ki kell terjednie a fontos
kvázibalesetekre is.

» A dokumentációnak alapul kell szolgálnia annak meghatározására, hogy milyen ese-
ménynek kell a vizsgálatok tárgyát képeznie és segítenie kell az érintett területek és
trendek azonosítását, a balesetek okainak és következményeinek meghatározását, alapul
kell szolgálnia a tapasztalatok felhasználásához, és a javító tevékenységek végrehajtásá-
hoz az eseményhez vezet´́o technológiákban vagy eljárásokban fennálló hiányosságok
kiküszöbölésére.

» Az hatóságokhoz a múltbeli balesetekre benyújtott jelentéseknek információt kell nyúj-
taniuk a balesetek környezeti, valamint egészségügyi hatásairól. A balesetek gazdasági
hatásait is értékelni kell olyan mértékig, hogy érvényes információk álljanak rendelke-
zésre (a gazdasági hatásokat tágabban értelmezve például a közvetett és közvetlen költ-
ségek vonatkozásában).

» A hatóságoknak ösztönözniük kell a vállalkozások által a balesetekés a jelent´́os kvázi-
balesetek önkéntes jelentését a törvényesen el´́oírtakon túl.
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                                                                                                                                                                                                       14.b.3                                                                                                                                                               A hatóságoknak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetekre vonatkozó strukturált nem-
zeti statisztikai és információs rendszert kell kialakítaniuk.

» Az ilyen rendszereknek el´́o kell segíteniük a jobb döntéshozatalt, segítve a jobb szabály-
zat és útmutató készítést, közrem´́uködve a prioritások meghatározásában; segítséget
nyújtva az elemzések elkészítésében; és megkönnyítve az információk cseréjét és meg-
osztását, valamint az információból lesz´́urte és az esetekb´́ol tanultak terjesztését és cse-
réjét.

» A hatóságoknak és az iparnak ösztönözniük kell a további törekvéseket a jelent´́os bal-
esetekre és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kvázibalesetekre vonatkozó nemzetközi
információcsere javítására. A nemzeti rendszerekb´́ol származó statisztikákat és informá-
ciókat át kell vinni az ilyen balesetekre és kvázibalesetekre vonatkozó nemzetközi rend-
szerekbe, hogy el´́osegítsék a biztonságot, a mások tapasztalatából való tanulást és
megfelel´́o adatok álljanak rendelkezésre a hasznos elemzésekhez és statisztikákhoz.4

c. IPAR                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       14.c.1                                                                                                                                                               A menedzsmentnek minden kialakított eljárást be kell tartania a hatóságok felé a balesetek
bejelentésére/részletes jelentésére.

                                                                                                                                                                                                       14.c.2                                                                                                                                                               A veszélyes létesítmények helyi menedzsmentjének a vállalkozás menedzsmentje megfelel´́o
tagjainak jelentenie kell minden végzetes eseményt, minden jelent´́os eseményt (azaz balese-
teket és kvázibaleseteket), valamint más „jelenthet´́o” eseményeket, mint azok a vállalkozá-
son belül meg vannak határozva.

                                                                                                                                                                                                       14.c.3                                                                                                                                                               Egy vállalkozásnál a biztonsági kultúrának el´́o kell segítenie és minden érintett félnek ösztö-
nöznie kell a balesetek és kvázibalesetek jelentését a vállalkozásnál a megfelel´́o vezet´́oknek,
úgy, hogy az ilyen események okai megállapíthatók legyenek.

» Eljárásoknak kell létezniük az események jelentésére.

» Az alkalmazottakat megfelel´́o oktatásban kell részesíteni a veszély azonosításában az
események jelentésének el´́osegítésére.

» A jelenthet´́o események közé kell tartozniuk azoknak is, amelyek az alvállalkozó által
végzett munkával kapcsolatban fordulnak el´́o.

» Törekedni kell az olyan környezet kialakítására, ahol az események jelentése, és ezek
megvitatása pozitív tevékenység.

» Az alkalmazottakat ösztönözni kell, hogy a kvázibaleseteket bekövetkeztük után azon-
nal megvitassák egymás közt, elöljáróikkal és menedzsmentjükkel.

» Az alkalmazottakat biztosítani kell arról, hogy nincsenek hátrányos következményei az
események menedzsmentnek történ´́o jelentésének, vagy az események egymás között
vagy elöljáróikkal történ´́o megbeszélése miatt.

                                                                                                                                                                                                       14.c.4                                                                                                                                                               Az eseményekre vonatkozó információkat az illetékes ipari szövetségeknek meg kell külde-
ni.

                                                                                                                                                                                                       14.c.5                                                                                                                                                               Er´́ofeszítéseket kell tenni az ipar nemzeti és nemzetközi szinten történ´́o koordinált jelen-
téstételére, hogy megkönnyítsük az információ megosztását.

D. Rész — Eseményeket követ´́o tevékenységek
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4 Vannak nemzetközi sémák a balesetek szcebárióinak és statisztikáinak közzétételére. Különösen a MARS
adatbázis (súlyos baleseteket jelent´́o rendszer), amelyet az Európa Tanács Súlyos Baleseti Veszély Irodája
(MAHB) menedzsel, gy´́ujt össze az Európai Unió országaiból a baleseti jelentéseket. Ezenkívül a MARS rend-
szert felhasználják az OECD, valamint az UNECE által kifejlesztett baleseti jelentési sémák menedzselésére.   



15. fejezet

ESEMÉNY KIVIZSGÁLÁS
15. fejezet — esemény kivizsgálás

a. ÁLTALÁNOS ELVEK                                                                                                             

Ezeket az általános elveket kell mind az ipar, mind a hatóságok általi kivizsgálásokra alkalmazni.
A különböz´́o felek általi kivizsgálásoknak különböz´́o célkit´́uzése lehet (például a hatóságok a kivizsgá-
lást kényszerítés céljából végezhetik). Mindazonáltal az ipar és a hatóságok általi kivizsgálásoknak,
különösen a használt metodológia tekintetében, számos közös eleme van.

(A baleset kivizsgálásokra lásd a szövegdobozt a 15.a.1 bekezdés után.)

                                                                                                                                                                                                       15.a.1                                                                                                                                                               A menedzsmentnek minden veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményt saját létesítményé-
nél ki kell vizsgálnia. A hatóságoknak a jelent´́os hátrányos következményekkel járó balese-
teket kell kivizsgálniuk.

» Az ipar által kezdeményezett kivizsgálások és a hatóság által végzett kivizsgálások cél-
kit´́uzése különböz´́o (lásd a következ´́o b. és b. szakaszt). Azonban a számos elv a kivizs-
gálás vonatkozásában hasonló, mint a következ´́o a. részben leírjuk.

» Általában az ipar által kezdeményezett kivizsgálásokat külön végzik a hatóságok által
kezdeményezettekt´́ol, bár kívánatos a közös vizsgálat végzése.

BALESET KIVIZSGÁLÁSOK

A kivizsgálásnak ténykeres´́o tevékenységnek kell lennie, hogy a tapasztalatokból tanulni
lehessen, és nem lehet célja a megszégyenítés vagy a felel´́osségre vonás. Az érintetteket err´́ol
biztosítani kell. Teljes mérték´́u együttm´́uködésnek kell lennie a létesítményben dolgozó irányító
személyzet és a vizsgálatban résztvev´́ok között.

A kivizsgálás vezetése során a hangsúly az okok meghatározása és hangsúlyozása (egyes
esetekben az „alapvet´́o” okoknak nevezzük) a balesethaz vezet´́o események sorozatában, a
tapasztalatokból való tanulás és rámutatás arra, hogy a jöv´́oben hogyan lehet az ilyen baleseteket
elkerülni. A kivizsgálásnak nem szabad a közvetlen vagy szemmel látható okok meghatározására
korlátozódnia.

Figyelembe kell venni, hogy a balesetek általában az események hosszú sorozatának
végs´́o állapotai, amelyekben a m´́uszaki meghibásodások, emberi hibák és nem kielégít´́o
szervezeti/irányítási megoldások közötti bonyolult közrehatás áll fenn.

Ahol emberi hibák merültek fel, az okokat nemcsak egyszer´́uen rögzíteni kell. A
vizsgálatoknak sokkal inkább meg kell határozniuk pontosan, hogy milyen elemek játszottak
közre az emberi hibákban. Az ilyen elemek közé tartozhatnak például az elviselhetetlen
feszültség, a túlmunka vagy a nem kielégít´́o oktatás. Más alapvet´́o okok lehetnek: a rendszer
nem volt elegend´́oen hibat´́ur´́o; az irányítási eljárások nem álltak írásos formában rendelkezésre,
vagy azokat nem tartották naprakész állapotban; az eljárások nem voltak reálisak; bonyolult
körülmények jöttek létre vagy ilyeneket okozott a kezel´́o nem logikus tevékenysége; a
rendszer/technológiai tervezése vagy az ergonómiai meggondolások nem voltak kielégít´́oek; a
folyamat tervezése nem biztosított az irányítók számára elegend´́o adatot vagy túl sok adatot
biztosított a megfelel´́o válasz kiváltásához; a személyzet nem volt elegend´́o; az irányítókra vagy
menedzserekre hárult túlzott nyomás miatt a biztonságot feláldozták a nagyobb termelé-
kenységnek; vagy egy átszervezést, vagy a személyzet cseréjét nem kezelték megfelel´́oen.

…/…
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BALESET KIVIZSGÁLÁSOK (folytatás)

Az emberi hibák nem korlátozódnak a kezel´́ok hibájára, de el´́ofordulhatnak a vállalkozás
hierarchiájában különböz´́o pontokon, beleértve például a karbantartásért, a változások keze-
léséért vagy a rendszer m´́uködésének engedélyezéséért felel´́os szintjét vagy a felügyel´́ok és a
menedzsment szintjét. Az emberi hibák példái a kezel´́oi hibákon túl lehetnek: problémák az
ismeret átadásában, különösen, ha a tapasztalt szakért´́o nyugalomba vonult; a rendszer
bonyolultsága, beleértve a folyamattervezést és a m´́uszaki megoldásokat; az üzem és a
kapcsolatos javítások elöregedése karbantartás és ellen´́orzés megfelel´́o volta nélkül; és
hiányosságok a szervezésben vagy technológiában, bele értve az automatizálást, bekövetkez´́o
változásoknak való megfelelésben.

A balesetek alapvet´́o okaira irányuló vizsgálati eljárásnak szisztematikusnak, alaposnak és
korrektnek kell lennie. Az eljárásoknak négy f´́o fázisból kell állniuk:

• Az els´́o fázis miel´́ott a baleset helyét megközelítenénk, amikor számos lépés tehet´́o a
vizsgálat el´́osegítésére, így: a vizsgáló team megszervezése; a szemtanúk
meghallgatása; az információs és rögzít´́o rendszer megszervezése; mindazon
tényez´́ok összegy´́ujtése, amelyek az eseményre hatásra lehettek; a szcenáriók el´́ozetes
listájának kialakítása; együttm´́uködés a veszély elhárító teammel a bizonyítékok
meg´́orzésében; vizsgálatok végzése az elzárt területeken kívül; nagy mennyiség´́u
információra való felkészülés; és légi fényképek készítése.

• A második szakasz az els´́o helyszíni látogatásból áll, amikor fontos dokumentálni a
helyszín körülményeit, felül kell vizsgálni a vizsgálati terveket és rögzíteni kell az
id´́o- érzékeny bizonyítékokat.

• A harmadik fázis a vizsgálatok folyamata, középpontban a bizonyítékok
megállapítása, a rekonstrukció, az elemzés, a szcenárió vizsgálata és szimulálása és a
szcenáriók szisztematikus meger´́osítése vagy elvetése.

• A negyedik fázis a vizsgálati jelentés és ajánlások összeállítása, amelyeket id´́oben
teljessé kell tenni, hogy ne legyen késlekedés a javítások végrehajtásában.

Az alapvet´́o okok vizsgálatának tervezésében és végrehajtásában figyelembe kell venni a
vizsgálat  hatékony végrehajtását akadályozó vagy meghiüsító körülményeket, mint például

• a bizonyítékok tönkremenetele vagy megsemmisülése az áldozatok kés´́obbi memória
zavara miatt, és az, hogy a vizsgálat stresszes körülmények között történik és több
hónapig tarthat;

• a vizsgált lehetséges szcenáriók korlátozott volta, és ezáltal a bizonyítékok
összegy´́ujtésének torzulása, hogy megfeleljenek a kiválasztott szcenárióknak.

• A lakosság információhoz jutását szolgáló törvények, valamint az üzleti titkokat véd´́o
törvények, amelyek akadályt képezhetnek a mértékadó bizonyítékok összegy´́ujtésével
és megosztásával szemben; a rendelkezésre álló pénzügyi vagy emberi er´́oforrások
korlátozott volta, tekintettel a vizsgálatok összetettségére;

• a résztvev´́o felek közötti nem kell´́o bizalom;
• felel´́osségi kérdések; és
• azok a tevékenységek, amelyek a helyszín biztonságossá tételét szolgálták.

Az események kulcselemeinek tárolására szolgáló számítógépes adatbázisok használata
megkönnyíti ezek elemzését. Különösen a trendekre lehet rávilágítani és a történeti adatok
használhatók el´́onyösen a baleset-megel´́ozésben, például a biztonsági oktatást ebben az irányban
orientálva, hogy elkerüljék a már bekövetkezett eseménytípusokat.

D. Rész — Eseményeket követ´́o tevékenységek

134



Az alapvet´́o okok kivizsgálásának kulcselemei

(Lásd az el ´́oz ´́o szövegdobozt.)

                                                                                                                                                                                                       15.a.2                                                                                                                                                               Eljárási szabályokat kell kialakítani az alapvet´́o okok vizsgálatának végrehajtására. Ezeknek
az eljárási szabályoknak többek között meg kell határozniuk a vizsgálatokban résztvev´́o sze-
mélyek szerepét és feladatait. Az eljárási szabályoknak meg kell határozniuk a lépéseket a
vizsgálati folyamat során.

» Az alapvet´́o okok vizsgálatának célkit´́uzései a következ´́ok kell legyenek:

• annak kiderítése mi történt;
• annak meghatározása miért következtek be az események (azaz mi volt a az alapve-

t´́o ok, a járulékos okok, és az események sorrendje);
• terv készítése a menedzsment által végrehajtandó javító tevékenységre, hogy elke-

rüljék a kapcsolatos vagy hasonló eseményeket; és
• a tervek megvalósítása.

» Ebben a tekintetben az els´́o lépés után (annak megállapítása, hogy mi történt) fontos a
miért kérdés keresése, amíg az alapvet´́o okokat nem határozták meg.

» Az eljárási szabályoknak meg kell határozniuk a vizsgálat realitásának megfelel´́o pont-
ját, el´́osegítve, hogy azt ne fejezzék be id´́o el´́ott. Például szokásos megoldás, hogy az el-
járások követésének hibáját nem tartják alapvet´́o oknak, ezért alaposabban meg kell
gondolni, hogy mi okozta ezt a hibát. Ezen kívül még ha az esemény maga nem tekint-
het´́o alapvet´́o oknak (például az a tény, hogy robbanást következett be, nem tekinthet´́o a
veszélyes anyag kiszabadulás alapvet´́o okának).

                                                                                                                                                                                                       15.a.3                                                                                                                                                               A baleset vizsgálatához teamet kell létrehozni.

» A teamnek különböz´́o emberekb´́ol kell állni, akik különböz´́o területeket képviselnek,
különböz´́o szaktudással, beleértve a vizsgálatnak alávetett létesítmény speciális ismere-
tével rendelkez´́o személyeket. Ezek lehetnek azok az alkalmazottak, akik a létesítmény
üzemeltetésével és karbantartásával foglalkoznak és ezek felettesei.

» A vizsgáló team minden tagjának megfelel´́o ismeretekkel, kompetenciával és tapasz-
talattal kell rendelkeznie a vizsgálatok végrehajtására és meghatározott szerepük és fel-
adatuk betöltésére.

                                                                                                                                                                                                       15.a.4                                                                                                                                                               A vizsgálatoknak különböz´́o típusú információkat/bizonyítékokat5 kell figyelembe venniük,
amelyek rendelkezésre állhatnak, beleértve az emberek (például áldozatok) tanúvallomásait,
dokumentációkat (a helyszínr´́ol vagy távolabbi helyekr´́ol, beleértve a karbantartási, a labo-
ratóriumi, mintavételi és meteorológiai feljegyzéseket) és fizikai bizonyítékokat (például a
baleset helyszínér´́ol és a kapcsolatos berendezésekb´́ol).

» A bizonyítékokat a lehetséges mértékben meg kell ´́orizni, hogy megkönnyítsék a vizsgá-
lati eljárást. Minden, az id´́o múlására érzékeny bizonyítékot azonosítani és rögzíteni
kell, és lépéseket kell tenni minden bizonyíték esetében a meg´́orzési lánc fenntartásá-
hoz. Egyértelm´́uen meg kell határozni az eseményéért felel´́ost és aki bizonyítékot szolgál-
tathat.

» Ebben a tekintetben a vészhelyzeti beavatkozó személyzetet ki kell képezni annak megér-
tésére, hogy milyen módon ´́orizhetik meg maximális mértékben a bizonyíték integritását.

» A bizalmas üzleti információk védelmére hatékony intézkedéseket kell tenni, amelyeket
a vizsgálat során be kell tartani, és a vizsgáló team minden tagjának tudatában kell len-
nie ezen védelemnek és meg kell értenie hogyan kell azt alkalmazni.
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elemzés alátámasztására”.                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                       15.a.5                                                                                                                                                               Kivizsgálási jelentéseket kell készíteni és ezeknek többek között tartalmazniuk kell az ese-
mények tényleges kronológiáját, amelyek a balesethez/kvázibalesethez vezettek, aláhúzva a
járulékos okokat, továbbá a követ´́o tevékenységekre vonatkozó ajánlásokat. A jelentésnek
dokumentálnia kell, hogy a baleset okaira vonatkozó mely elméletek helytelenek és miért.

                                                                                                                                                                                                       15.a.6                                                                                                                                                               A kivizsgálások alapján hozott ajánlásoknak specifikusnak kell lenniük, úgy, hogy ezek a
technológia vagy az irányítási rendszer kijavításához vezethessenek. Általában egy felül-
vizsgálat többszörösen megteend´́o tevékenységek ajánlásához vezet (vagyis egyedi akciók
rendszerint nem elegend´́oek). Ebben a tekintetben a célkit´́uzés az optimális megoldások ke-
resése ezen körülmények között, felismerve azt, hogy esetleg tökéletes megoldást nem lehet
elérni.

                                                                                                                                                                                                       15.a.7                                                                                                                                                               Egy kivizsgálást követ´́oen megfelel´́o követ´́o tevékenységek szolgálnak annak értékelésére,
hogy megtették-e a javító tevékenységeket és hogy ezeket a javasolt módon tették-e, és
hogy az azonosított problémákat kiküszöbölték-e ezáltal.

                                                                                                                                                                                                       15.a.8                                                                                                                                                               Meg kell gondolni harmadik felek bevonását, mint konzultánsokat, a baleset kivizsgálásából
származó problémák értékelésébe és a vizsgálati eredmények min´́oségének és a jelentésben
szerepl´́o ajánlások min´́oségének javítására.

                                                                                                                                                                                                       15.a.9                                                                                                                                                               Abban az esetben, ha egynél több testületnek van felhatalmazása egy baleset kivizsgálására,
törekedni kell a vizsgálatok koordinálására, elkerülve az ismétl´́odéseket, javítva a hatékony-
ságot, és el´́osegítve az összes értékelhet´́o bizonyítékhoz való hozzájutást.

                                                                                                                                                                                                       15.a.10                                                                                                                                                             A kivizsgálást követ´́oen át kell tekinteni a vizsgálati eljárást, el´́osegítve, hogy az hatékony
legyen, hogy annak eredményei megfelel´́o követ´́o tevékenységet tartalmazzanak, és levonva
a tanulságokat a jöv´́obeli kivizsgálásokhoz. Ebben a tekintetben el´́onyös lehet küls´́o felek
bevonása az áttekintési eljárásba (beleértve például az ipari szövetségek konzultánsait vagy
szakért´́oit).

A kivizsgálási eredmények közreadása

(Lásd a 15.b.3 és a 15.c.3 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       15.a.11                                                                                                                                                             Er´́ofeszítést kell tenni a balesetek kivizsgálásából levonható tanulságok közzétételére és a
kommunikáció er´́osítésére amilyen gyorsan csak lehet (például az olyan technológiák alkal-
mazásával, mint az Internet).

» Tudatában kell lenni annak, hogy nem elég esetleg az egyszer´́u „tanulságok” közzététe-
le; er´́ofeszítéseket kell tenni annak megértésére, hogy az információt oly módon kell kö-
zölni, ami megfelel´́o tevékenységeket eredményez. Ebben a tekintetben az „levonható
tanulságok” az oktatási és képzési programok rendkívül fontos részét képezhetik.

» Er´́ofeszítéseket kell tenni a kivizsgálások és tanulságok (beleértve például a jobb szabá-
lyokat és a bizalmas üzleti titkot védelmét érint´́o szabályozásra) információ közzétételi
akadályainak meghatározására és módot kell találni ezek minimálisra csökkentésére.

                                                                                                                                                                                                       15.a.12                                                                                                                                                             A kivizsgálási jelentésekb´́ol származó mértékadó információkat (például az ajánlásokat és
tanulságokat) ugyancsak meg kell osztani az érintettek között, akiket a végeredmény érint-
het (például hasonló technológiák használói), kell´́o figyelemmel az üzleti titkot képez´́o in-
formációk védelmére. A levont tanulságok megosztása el´́osegíti annak biztosítását, hogy
azokat minden érintett létesítménynél és minden érintett személy figyelembe fogja venni.

» A menedzsmentnek a kivizsgálási jelentések érdemi aspektusait a lehet´́o legszélesebb
körben közre kell adnia a hatóságok és más érdekelt felek számára, hogy fokozni lehes-
sen a biztonságot és tájékoztatni lehessen a lakosságot. Az összes fél alapvet´́o érdeke,
hogy a kivizsgálások érdemi aspektusai megfelel´́o publicitást kapjanak a lehetséges
mértékben. Az ilyen jelentések felhasználhatók az oktatási és képzési tevékenységek tá-
mogatásához.

» A vállalkozásoknak keresniük kell a kulcsinformációkhoz való hozzájutást a tanulsá-
gokra nézve a rendelkezésre álló nemzeti és nemzetközi adatbázisokban vagy az adat-
csere intézményekben.
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» Mechanizmusokat kell kialakítani annak el´́osegítésére, hogy a vállalkozások, amelyek
nem rendelkeznek hozzáféréssel a biztonsági információk reguláris csatornáihoz (példá-
ul ipari szövetségeken keresztül) megkapják a más vállalkozások tapasztalataira vonat-
kozó mértékadó információkat.

» A hatóságoknak el´́o kell segíteniük a jelentések terjesztését az iparon belül. Ebben a te-
kintetben meg kell gondolniuk az eseményekre (balesetek és kvázibalesetek) vonatkozó
adatbázisok kifejlesztését, hogy a vállalkozások könnyen hozzájuthassanak ezekhez az
információkhoz (például az Interneten keresztül).

                                                                                                                                                                                                       15.a.13                                                                                                                                                             Er´́ofeszítéseket kell tenni a metodológiákkal és az események kivizsgálásánál használt meg-
közelítésekkel kapcsolatos tapasztalatok közzétételére.

                                                                                                                                                                                                       15.a.14                                                                                                                                                             Er´́ofeszítéseket kell tenni egy egyeztetett alapvet´́o keret létrehozására és közös terminológia
használatára a kivizsgálási jelentések elkészítésénél, megkönnyítve a kivizsgálásokkal kap-
csolatos információk terjesztését.

b.  IPAR                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       15.b.1                                                                                                                                                               Egy veszélyes létesítmény menedzsmentjének biztosítania kell a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos minden esemény azonnali kivizsgálását és alapos elemzését.

» A veszélyes létesítmények menedzsmentjének adaptálnia kell a nemzetközi standardo-
kat, világos útmutatást kialakítva a kivizsgálások jellegére vonatkozóan, amelyet követ-
ni kell; azokra a személyekre, akiket be kell vonni és a különböz´́o típusú eseményeknél
a kivizsgálások mértékének meghatározására használatos kritériumokra.

» Az eseményeket (bele értve a baleseteket és kvázibaleseteket), amelyek a legnagyobb
potenciállal rendelkeznek a kémiai biztonság javításának eléréséhez a legalaposabb ki-
vizsgálásnak kell alávetni. A tanulságok tekintetében korlátozott potenciállal bíró esetek
csak korlátozottabb kivizsgálás tárgyát kell képezzék.

» Fontos a kvázibalesetek kivizsgálása, mivel ezek gyakran el´́ojelei a baleseteknek és
utalhatnak azokra a tevékenységekre, amelyeket a balesetek elkerülésére meg kell tenni.
Ezenkívül a kvázibalesetek kivizsgálása foglalkoztatja az alkalmazottakat és el´́osegíti a
biztonságra vonatkozó felel´́osség meger´́osítését. A kvázibalesetek megértésének javítá-
sához meg kell határozni el´́oször a kvázibalesetet (például egy alkalmazottnak) és az-
után ezt a tényt a megfelel´́o felekkel közölni kell vagy jelenteni kell azoknak. A
menedzsmentnek el´́o kell segítenie a kvázibalesetek azonosítását és nyilvánosságra ho-
zatalát, olyan bizalmi atmoszférát teremtve, ahol az alkalmazottaknak nem kell félniük
megtorlástól, és az ilyen nyilvánosságra hozatalok fontosságával kapcsolatban minden
alkalmazott számára konzisztens utasítások kiadásával. Ezenkívül a kvázibalesetek nyil-
vánosságra hozatali/jelentési eljárásának aránylag egyszer´́unek kell lennie.

» A kivizsgálásokba (akár bels´́o, akár harmadik fél általi) be kell vonniuk azokat a szemé-
lyeket, akik felhatalmazással és forrásokkal rendelkeznek a kivizsgálás révén javasolt
módosított tevékenységekhez.

» A kivizsgálásokat dokumentálni kell és a jelentéseket közzé kell tenni, hogy a tanulsá-
gokról a más érintettek tájékoztatást kapjanak, és hogy a veszélyes létesítmények biz-
tonsága javuljon.

                                                                                                                                                                                                       15.b.2                                                                                                                                                               A menedzsmentnek hozzá kell járulnia az alapvet´́o okok kivizsgálásához, hogy azok a tanul-
ságok napvilágra kerüljenek, amelyek el´́osegíthetik a biztonság javulását.

» Az ilyen törekvésekhez és a kivizsgálási jelentésben ajánlott javító intézkedések végre-
hajtásához megfelel´́o szint´́u forrásokat kell biztosítani.

» Az alapvet´́o okok kivizsgálását legalább addig a pontig kell elvégezni, hogy meghatá-
rozzák azokat az okokat, amelyek kiküszöbölése megakadályozza az olyan események
ismételt el´́ofordulását, amelyek ugyanazon vagy hasonló balesethez/kvázibalesethez ve-
zethetnek.
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                                                                                                                                                                                                       15.b.3                                                                                                                                                               A menedzsmentnek a balesetek és kvázibalesetek kivizsgálásának eredményeit (beleértve az
ajánlásokat és a tanulságokat) a vállalaton belül közzé kell tennie, más vállalatok és már ér-
dekeltek számára hozzáférhet´́ové kell tennie, hogy segítsea jöv´́oben az ugyanilyen vagy ha-
sonló problémák elkerülésére.

» Fontos, hogy a levont tanulságokat a vállalaton belül közzétegyék (a menedzsment, va-
lamint az alkalmazottak és elöljáróik számára) és különösen a vállalaton belül más léte-
sítmények számára, amelyeknek hasonló helyzetekkel kell szembe nézni.

» A levonható tanulságokat olyanok számára kell biztosítani, akik helyzetüknél fogva a
változások megvalósítására képesek, összhangban a kivizsgálási jelentésben szerepl´́o
ajánlásokkal. Az ajánlottak és a levont következtetések fényében az egész vállalkozáson
belül közzé kell tenni a tervezett tevékenységeket.

» A kivizsgálási jelentéseket és a balesetek tanulságait alkalmas módon kell tárolni és biz-
tosítani kell a könny´́u hozzáférhet´́oséget. Ez segít a testületi memória hosszú idej´́u meg-
´́orzésében, még ha a kritikus személyzet eltávozott is.

» Minden új alkalmazottat oktatásban kell részesíteni, ami kiterjed a vállalat tevékenysé-
gének vonatkozásában a bekövetkezett balesetek és kvázibalesetek fontos aspektusaira
és a tanulságokra.

» A kivizsgálási eredményeket más vállalatok számára rendelkezésre kell bocsátani, ami
az információ tekintetében hozzájárul a biztonság javításához (azaz olyan létesítmé-
nyekkel rendelkez´́o vállalatok számára, amelyek hasonlóak azokhoz, ahol az esemény
bekövetkezett).

» A kivizsgálási jelentésekb´́ol származó információk közreadását meghatározott eljáráso-
kon keresztül kell végezni, beleértve az információáramlás nyomon követési és követ´́o
eszközeit.

(Lásd a 15.a.11—14 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                       15.b.4                                                                                                                                                               A menedzsmentnek aktívan kell keresnie más vállalatok vonatkozó tapasztalatait és fel kell
azokat használnia a kivizsgálásokhoz. Az ilyen tapasztalatokra vonatkozó információ ren-
delkezésre állhat például baleseti jelentések formájában a vállalkozások web oldalain, a
nemzeti és nemzetközi adatbázisokban és más hozzáférhet´́o információforrásokban.

c.     HATÓSÁGOK                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       15.c.1                                                                                                                                                               A hatóságoknak minden, az egészségre, a környezetre vagy az anyagi javakra jelent´́os hátrá-
nyos hatást kifejt´́o balesetet, valamint minden más balesetet, amely potenciálisan jelent´́os-
séggel bírhat a kockázatcsökkentéshez független módon ki kell vizsgálnia. Ezt a hatóság
szabályzó tevékenysége részeként kell végeznie, meghatározva és kiemelve a balesetek
alapvet´́o és járulékos okait.

» A hatóságoknak meg kell gondolniuk egy vizsgálat kezdeményezését, ha gyanítják,
hogy megsértették a törvényeket vagy a szabályzatokat.

» A kivizsgálásokat dokumentálni kell és a jelentésekb´́ol származó fontos információkat
közre kell adni más érintetteket informálva a tanulságokról, úgy, hogy a veszélyes léte-
sítmények biztonsága javítható legyen.

» A hatóságok által végrehajtott kivizsgálásoknak pártatlannak és megbízhatónak kell len-
niük, úgy, hogy a lakosság bízhasson az eredményekben.

» Amennyiben lehet´́oség van rá, egy baleseti kivizsgálást olyan szakért´́ocsoportnak kell
végeznie, amely más személyekb´́ol áll, mint akik felel´́osek a létesítmény felügyeletéért
és a szabályzó környezet kikényszerítéséért (például speciálisan kinevezett bizottság).

» Minden érdekelt fél számára lehet´́oséget kell biztosítani a kivizsgálásban való részvételre.

» A hatóságnak felel´́osséget kell vállalnia annak biztosításáért, hogy a kivizsgálási jelen-
tésben szerepl´́o ajánlások tükrében megfelel´́o tevékenységekre kerül sor.
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                                                                                                                                                                                                       15.c.2                                                                                                                                                               A hatóságoknak meg kell állapítaniuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatároz-
zák a vizsgálat prioritásait (azaz milyen baleseteket kell kivizsgálni és milyen mértékig), fi-
gyelembe véve a források korlátozott voltát.

» A kritériumok kiválasztását úgy kell végezni, hogy maximális el´́onyökkel járjon
(például a levonható következtetések vonatkozásában), a forrásokat a leghatéko-
nyabban használja fel, és tegye lehet´́ové a megfelel´́o id´́oben végzett tevékenységet
és eredményeket.

» Ebben a tekintetben a hatóságoknak meg kell gondolniuk olyan tényez´́oket, mint a ha-
sonló balesetek lefolyása, az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások mérté-
ke, a létesítmények száma, amelyek a baleset ben érintett eljárásokat használják, és
annak valószín´́uségét, hogy az új információ a biztonság javulását fogja eredményezni.
Ezenkívül a lakosság érdekl´́odését befolyásoló politikai érdekeket is figyelembe kell
venni.

                                                                                                                                                                                                       15.c.3                                                                                                                                                               A hatóság által készített kivizsgálási jelentéseket nyilvánosságra kell hozni és a lehet´́o leg-
szélesebb körben kell terjeszteni, a bizalmas információk védelmére szükség szerint módo-
sított formában.

» A jelentéseknek kielégít´́o háttér információt kell tartalmazniuk, hogy lehet´́ové tegyék a
vizsgálati eredmények hasznosítását más helyzetekben is.

» A jelentéseknek a baleseti adatok elemzéséb´́ol levont következtetéseket is tartalmazniuk
kell.

» A hatóságnak az ilyen jelentéseket az ipari egyesüléseken keresztül mindazon országok-
ban el kell terjeszteni, ahol az a kivizsgálásból ered´́o tanulságok révén el´́onyös lehet.

» Mechanizmust kell kialakítani a kivizsgálási jelentés nemzetközi szint´́u közzétételének
el´́osegítésére, különösen ami a balesetek okaira vonatkozó információk közzétételének
javítását illeti.

» A hatóság abban az el´́onyös helyzetben van, hogy össze tudja hasonlítani a kivizsgálási
jelentések információit, el´́o tudja segíteni az információcserét és hiteles elemzéseket tud
készíteni. Az ilyen információ mind a hatóságok, mind a veszélyes létesítmények me-
nedzsmentje számára fontos a döntéshozatal javításához (például a szabályozás, a meg-
figyelés, a vészhelyzeti tervezés, a kockázatelemzést fejlesztés és irányítási technikák
fejlesztése és megvalósítása tekintetében).

(Lásd a 15.a.11—14 bekezdést is.)

                                                                                                                                                                                                       15.c.4                                                                                                                                                               A hatóságok számára megfelel´́o forrásokat kell biztosítani, hogy feladataikat a baleset ki-
vizsgálások és a kapcsolatos információk közreadása tekintetében végrehajthassák.

                                                                                                                                                                                                       15.c.5                                                                                                                                                               Ha a kivizsgálásokban egynél több ügynökség (nemzeti, regionális és/vagy helyi) vesz részt,
er´́ofeszítéseket kell tenni ezen ügynökségek tevékenységének koordinálására.

» Az ilyen koordináció maximalizálja az áldozatok azon képességét, hogy hasznos infor-
mációt nyújtsanak, csökkenti a tevékenységek megszakítását, javítja a korrektséget, biz-
tosítja a mintákból kapott bizonyítékok konzisztenciáját és javítja a kivizsgálás
hatékonyságát.

» A koordinációt és az együttm´́uködést a kivizsgálás megkezdése el´́ott meg kell tárgyalni
és abban meg kell egyezni. A koordinációs mechanizmus kialakításánál figyelebe kell-
venni a különböz´́o ügynökségek eltér´́o célkit´́uzéseit.

d. EGYÉB ÉRINTETTEK                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       15.d.1                                                                                                                                                               A közösség képvisel´́oit be kell vonni a beszámolókba és a baleseti kivizsgálásokba, vala-
mint szükség szerint a kivizsgálási jelentések áttekintésébe, el´́osegítve a hasonló balesetek
el´́ofordulási valószín´́uségének csökkentését a jöv´́oben és segítve a felkészülési és elhárítási
er´́ofeszítések javítását. Számos más fél is segíthet a baleseti kivizsgálásokból ered´́o tanulságok

15. fejezet — esemény kivizsgálás
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közzétételének javításában. Például m´́uszaki és professzionális szervezetek, akadémiai in-
tézmények és más nem kormány szervezetek is részt vehetnek a vonatkozó információk ter-
jesztésében.

                                                                                                                                                                                                       15.d.2                                                                                                                                                               Amennyiben biztosító társaságok végeznek baleset kivizsgálást, ezen kivizsgálások eredmé-
nyeit hozzáférhet´́ové kell tenni az érintett vállalkozás és a lehetséges mértékben más vállal-
kozások számára.

D. Rész — Eseményeket követ´́o tevékenységek
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E. Rész

SPECIÁLIS ESETEK

E. Rész — Speciális esetek
 

Ez a rész kiegészíti az Irányvonal A—D részét, kiegészít´́o speciális útmutatást nyújtva a
következ´́okre:

– a határokon túlnyúló/nemzetközi érintettség´́u kérdésekre, beleértve a határokon
túlnyúló kooperációt, a nemzetközi közremködést, a technológia-transzfert és a
nemzetközi befektetéseket (16. fejezet);

– a helyhez kötött létesítményekkel kapcsolatos szállításra, azaz a veszélyes anyagok
szállításában érintett helyhez kötött létesítményekre, mint pl. az interfészek (beleértve
a kiköt´́ok területét) és a cs´́ovezetékek (17. fejezet).

E két terület et a következ´́okben ímutatjuk be.
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16. fejezet

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ/ NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK
16. fejezet — Határokon átnyúló nemzetközi események

Ez a fejezet különböz´́o országok közötti kapcsolatokra vonatkozó eseményekkel foglalkozik, pél-
dául a határ közelében lév´́o veszélyes létesítményekkel kapcsolatos határokon túltnyúló kooperációval,
valamint a vegyi balesetek megel´́ozésére, a felkészülésre és az elhárításra vonatkozó kétoldalú és töb-
boldalú közrem´́uködéssel. Ezenkívül foglalkozik a technológia-transzferrel és a nemzetközi befektetések-
kel a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos technológiák terén.

Ez a fejezet ezenkívül tárgyalja a kormányközi szervezetek szerepét a baleset-megel´́ozésben, fel-
készülésben és elhárításban (lásd a szövegdobozt a 16.b.15 bekezdés után).

Ez a fejezet azon a kitételen alapul, hogy minden veszélyes létesítménynek, függetlenül annak he-
lyét ´́ol, hasonló biztonsági szintet kell elérnie, és hogy az Irányelv minden rendelkezését a veszélyes léte-
sítményekre világszerte alkalmazni kell. Azonban tudatában vagyunk annak, hogy az Irányelv teljes
megvalósítására nincs lehet ´́oség minden közösségben, tekintettel a korlátozott humán és pénzügyi er´́o-
forrásokra, az információ hiányára vagy a nem kielégít´́o jogi környezetre.

Ez a fejezet számításba veszi a legfejlettebb országok különleges szerepét, tekintettel azok tapasz-
talataira a vegyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhárítás terén. Ezért megoldásokat találunk
benne az információ és a know-how átadás megkönnyítésére olyan országoknak, akiknek ezen a terüle-
ten nincs ugyanannyi ismeretük vagy tapasztalatuk.

Ebben a vonatkozásban a fejl ´́od´́o országok és az átalakuló gazdaságú országok (angol rövidités-
sel CET országok) támogatása összhangban van az ökológiailag elviselhet´́o fejlesztéssel; ezért er´́ofeszí-
téseket kell tenni annak elkerülésére, hogy a projektek vagy a technológia átadás a vegyi balesetek
elfogadhatatlan kockázatát eredményezze .

Ez a fejezet a nemzetközi egyezményeken (mint az UENCE és ILO Egyezmények), valamint az
UNEP, OCHA, WHO, OECD, EK és más szervezetek által kifejlesztett útmutató anyagokon alapul.

a. HATÁROKON TÚLNYÚLÓ EGYÜTTM ´́UKÖDÉS                                                         

                                                                                                                                                                                                        16.a.1                                                                                                                                                               A szomszédos országoknak a határon túlnyúló károkat okozható balesetek megel´́ozési célki-
t´́uzésével és az ilyen balesetek bekövetkeztekor a hátrányos hatások csökkentésével kapcso-
latosan információt kell cserélniük és egymással konzultálniuk kell.

» Ebben a tekintetben annak az országnak, ahol a veszélyes létesítmény van, vagy ahol
ilyen beruházást terveznek (gazda ország), alkalmas módon tájékoztatnia kell minden
potenciálisan érintett országot a tervezett vagy létez´́o veszélyes létesítményr´́ol és a po-
tenciális érintett országoknak informálniuk kell a gazda országot saját jogrendszerük
azon területér´́ol, amelyeket baleset esetén a határokon túlnyúló hatás érinthet.

» A gazda országnak a rendelkezésre álló mértékben kell tájékoztatást nyújtania, össz-
hangban belföldi törvényeivel, többek között a következ´́okr´́ol:

• a határokon túlnyúló hatás okozására képes veszélyes létesítmény helye és általá-
nos leírása;

• minden veszélyes anyag kereskedelmi megnevezése vagy alkalmas esetben generi-
kus megnevezése vagy a veszély általános leírása, amely veszélyes anyagok határo-
kon túlnyúló hatásokat okozhatnak;

• a jogi, szabályozási és közigazgatási követelmények, amelyek között ezek a létesít-
mények üzemelnek;

• általános információ a baleset esetén az egészségre, a környezetre vagy az anyagi
javakra gyakorolt, helyszínen túlnyúló, feltételezett hatásokra, azok jellegére és
mértékére;

• információ a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervek vonatkozó aspektusaira.
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» A hatóságoknak a potenciálisan érintett országokban a következ´́o információkat kell
biztosítaniuk a gazda ország hatóságai számára:

• a népesség eloszlása, beleértve az érzékeny csoportokat;
• az anyagi javak és tevékenységek általános leírása, amelyeket hátrányosan érinthet

egy baleset; és
• a természeti er´́oforrások, védett területek, érzékeny környezetek és történelmi emlé-

kek helye és jellege, amelyek károsodhatnak.

                                                                                                                                                                                                        16.a.2                                                                                                                                                               A baleset esetén a határon túlnyúló károk okozására képes, javasolt létesítményekre készített
területhasználati terv tekintetében az információcserére és a szomszédos országok illetékes
hatóságai közötti konzultációra vonatkozó eljárásokat az UNECE a Vegyi balesetek határo-
kon túlnyúló hatásaira és határokon túlnyúló vízfolyások és nemzetközi állóvizek használa-
tára és védelmére vonatkozó konvenciója, valamint az OECD C(88)84(végs´́o) Tanácsi dön-
tése szerint kell megvalósítani.

                                                                                                                                                                                                        16.a.3                                                                                                                                                               A szomszédos országoknak konzultálniuk kell egymással a határokon túlnyúló károk okozá-
sára képes veszélyes létesítmények helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervével kapcsolatos
koordinálás céljából.

» Informálniuk kell egymást a használt kommunikációs rendszerekr´́ol, saját vészhelyzeti
terveik f´́o jellemz´́oir´́ol és azokról az eszközökr´́ol, amelyek a határokon túlnyúló hatással
járó baleset esetén a vészhelyzeti beavatkozáshoz rendelkezésre állnak.

» Informálniuk kell egymást a saját lakosságukkal közölt mindazon instrukciók tekinteté-
ben, amelyek baleset esetén a beavatkozás módjára vonatkoznak.

                                                                                                                                                                                                        16.a.4                                                                                                                                                               A szomszédos országoknak eljárásokat kell kialakítaniuk a balesetre vonatkozó információk
gyors és hatékony átadására (vagy a baleset azonnal kezelésére), amely balesetnek határo-
kon túlnyúló hatásai lehetnek és rendszereket kell kialakítaniuk a balesetet követ´́oen a mér-
tékadó információk átadására.

» Az érintett országoknak értesíteniük kell egymást az információ átadásáért vagy fogadá-
sáért felel´́os hatóságokról és ennek részleteir´́ol, valamint a helyszínen túlnyúló vész-
helyzeti tervek megvalósításáért felel´́os hatóságokról.

» Az érintett országoknak együtt kell m´́uködniük annak biztosítására, hogy a potenciáli-
san érintett lakosság ugyanazt az információt kapja, független attól, hogy a gazda or-
szágról vagy a szomszédos országokról van szó.

» A veszélyes létesítményekkel kapcsolatos információkat fogadó hatóságnak meg kell
tartania a kapott információk bizalmas jellegét. Nem adhat tovább olyan információkat
a lakosságnak, amelyeket a küld´́o országban nem hoznak nyilvánosságra.

                                                                                                                                                                                                        16.a.5                                                                                                                                                               A veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén (vagy baleset azonnali bekövetkezésének
lehet´́osége esetén), amelynek határokon túlnyúló hatása lehet, a hatóságoknak a gazda or-
szágban biztosítaniuk kell, hogy a potenciálisan érintett országok hatóságait késedelem nél-
kül értesítsék és azok megfelel´́o tájékoztatást kapjanak. Ezenkívül a gazda országnak el´́o
kell segítenie az elhárítási intézkedések koordinálását az érintett országokkal. A tájékoz-
tatásnak, amelyet a gazda országnak a potenciálisan érintett országok számára nyújtania
kell, tartalmaznia kell a következ´́oket:

• a baleset helye és a körülmények rövid leírása;
• a baleset közvetlen hatásai;
• tervezett vészhelyzeti intézkedések és végrehajtott tevékenységek;
• mindazon veszélyes anyagok kémiai mibenléte, mennyisége és fizikai formája,

amelyek hatással lehetnek a potenciálisan érintett országokra; és
• a baleset várható hatásainak értékelésére rendelkezésre álló adatok.

                                                                                                                                                                                                        16.a.6                                                                                                                                                               A potenciálisan érintett országok/közösség képvisel´́oinek lehet´́oséget kell biztosítani, hogy
részt vehessenek a veszélyes létesítmények engedélyezési vagy elhelyezési eljárásaiban,
amely létesítmények saját országukban a határokon túlnyúló hatásokat fejthetnek ki.

E. Rész — Speciális esetek
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                                                                                                                                                                                                        16.a.7                                                                                                                                                               A hatóságoknak az ésszer´́uség határán belül meg kell kísérelniük más országok segítését,
amelyek segítséget kérnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetekre való felkészülés-
ben vagy elhárításban.

                                                                                                                                                                                                        16.a.8                                                                                                                                                               A hatóságoknak eljárásokat kell kialakítaniuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek
esetén a kölcsönös segítséghez használandó eszközök és személyek területükön keresztüli
áthaladásához.

                                                                                                                                                                                                        16.a.9                                                                                                                                                               A hatóságoknak el´́o kell segíteniük a vegyi balesetekre megel´́ozésére, a felkészülésre és az
elhárításra vonatkozó technológiák cseréjét.

b. KÉTOLDALÚ ÉS TÖBBOLDALÚ TECHNOLÓGIAI ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

Általános elvek

                                                                                                                                                                                                        16.b.1                                                                                                                                                               Meg kell er´́osíteni a m´́uszaki kooperációt a fejlett országok és a „fogadó országok” között
(azaz a fejl´́od´́o országok és az átalakuló´́o gazdaságú országok között)1, hogy növekedjen a
fogadó országokban a kormányok intézményesített képessége szerepük és feledataik ellátá-
sábana veszélyes létesítményekkel kapcsolatosan. Az ilyen m´́uszaki kooperáció kiterjedhet
például a baleset megel´́ozési programok kialakítására, a vészhelyzeti tervek elkészítésére, a
baleset elhárítással kapcsolatos közrem´́uködésre és baleset esetén a segítségnyújtás meg-
könnyítésére.

                                                                                                                                                                                                        16.b.2                                                                                                                                                               Minden gazda- és fogadó országnak törekednie kell a segítségnyújtó programok átadása ese-
tén a hatékonyság javítására.

» Ahhoz, hogy a leghatékonyabbak legyenek, a segít´́o programoknak:

• speciális, jól meghatározott igényeket kell kielégíteniük (ezeket az igényeknek kell
a programokat meghatározniuk) és eredményorientáltaknak kell lenniük;

• helyi szakért´́oket és helyi nyelvet kell használniuk;
• figyelembe kell venniük a hosszú távú perspektívákat; és
• ki kell terjedniük minden érintett aktív részvételére, pl. a hatóságok, az ipar (bele-

értve a dolgozókat) és közösségi szervezetek részvételére.

» Minden programot jól kell megtervezni és megfelel´́o forrásokat kell ezekhez biztosítani
(humán és pénzügyi er´́oforrások), lehet´́ové téve a megfelel´́o követ´́o tevékenységeket.

» A meglév´́o útmutatókat és oktatási anyagokat kell a lehetséges mértékben használni és a
vonatkozó dokumentációkat széles körben közzé kell tenni.

» Már a korai szakaszban törekedni kell a támogatási programok célkit´́uzéseinek és a
megcélzott befogadóknak és a résztvev´́ok megfelel´́o csoportjának meghatározására.

» Minden érintettet be kell vonni a tervezési fázistól kezdve az érintettek érdekeltségének
meger´́osítésére és annak biztosítására, hogy a részvétel az adott tevékenységnek megfe-
lel´́o legyen.

» A támogatási programokban résztvev´́oknek a fejlesztési, megvalósítási és követ´́o támo-
gatási tevékenységekben integrált szerepet kell játszaniuk.

                                                                                                                                                                                                        16.b.3                                                                                                                                                               A gazda- és a fogadó országoknak és szervezeteknek törekedniük kell az információ-meg-
osztás és koordinálás javítására és az átláthatóság és beszámoltatás fokozására, hogy kikü-
szöböljék a redundáns tevékenységeket és növeljék az összes program hatékonyságát.

» Az ilyen tevékenységnek lehet´́ové kell tenniük, hogy a szervezetek/országok jobban
használhassák fel a forrásokat, és saját különleges er´́osségeiket is kihasználhassák.

16. fejezet — Határokon átnyúló nemzetközi események
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» Ennek lehet´́ové kell tennie a gazdaországok számára, hogy a célzott támogatási progra-
mok hatékonyabbak legyenek az els´́obbséggel rendelkez´́o területeken (azaz a támogatást
az igények határozzák meg) és hogy az ilyen tevékenységek támogatásában minden ér-
dekelt részt vegyen.

» Ennek a tevékenységnek lehet´́ové kell tennie a fogadó szervezetek/országok számára a
rendelkezésre álló programokhoz és anyagokhoz való jobb hozzáférést és azok jobb fel-
használását, csökkentve a különböz´́o szervezetekt´́ol származó közlemények ellentmon-
dásosságának lehet´́osége által el´́oálló bizonytalanságot.

» Ez a résztvev´́ok idejének és forrásainak jobb kihasználását, hatékonyabb terveket és
megvalósításokat eredményez, kihasználva a szektorok szélesebb variációját a szakért´́ok
révén, mint ami lehet´́oség lenne elkülönült er´́ofeszítések esetén, és kiküszöbölve az
összeütközéseket abban a tekintetben, hogy mi jelenti a „legjobb” útmutatást.

» A fokozott átlátszóság és koordináció eléréséhez a gazda- és a fogadó országok és a
nemzetközi szervezetek között jobb koordinációs mechanizmusokra van szükség. Ezek-
nek a mechanizmusoknak többek között ki kell terjedniük az eseménynaptárak rend-
szeres cseréjére, a rendelkezésre álló (vagy tervezett) baleset-megel´́ozési, felkészülési
és elhárítási technológiák naprakész gy´́ujtésére és közzétételére és a projektek szándé-
kolt tevékenységeinek és célkit´́uzéseinek alapos átgondolására, beleértve azok lényeges
er´́osségeit és korlátait.

» A projekteknek hivatkozniuk kell a legalkalmasabb vezet´́o szervekre és ahol lehetséges
közös és vagy kooperatív tevékenységeket kell megvalósítani.

» A lehet´́oség mértékéig ki kell használni a meglev´́o koordinációs mechanizmusokat, mint
a Kormányközi fórum a kémiai biztonságra (IFCS) és a Szervezetek közötti programok
a vegyi anyagok értelmes kezelésére (IOMC).

Az ügynökségek (nemzeti és nemzetközi)2 szerepe

                                                                                                                                                                                                        16.b.4                                                                                                                                                               A kétoldalú és többoldalú segítségnyújtó ügynökségeknek és a kapcsolatos intézményeknek
(gy´́ujt´́omegnevezésként „segít´́o ügynökségek”) segíteniük kell a fejl´́od´́o és az átalakuló´́o
gazdaságú országokat abban, hogy megfelel´́o támogató projektek kialakítása révén minima-
lizálják a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek kockázatát.

» A m´́uszaki támogatás és oktatás célja a szervezeti infrastruktúra kialakítása, a humán
er´́oforrások képességeinek fejlesztése és a fejl´́od´́o országok és átalakuló´́o gazdaságú or-
szágok szervezeti képességének növelése. Ez segít a hatóságok számára a fogadó orszá-
gokban szerepük és feladataik ellátásban a veszélyes létesítmények biztonságával
kapcsolatosan, beleértve a balesetek megel´́ozését, a felkészülést és az elhárítást.

» A segít´́o ügynökségeknek biztosítaniuk kell, hogy a támogatási projektek ne növeljék
vagy ne tegyék feltehet´́oen elfogadhatatlanná a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bal-
esetek kockázatát.

                                                                                                                                                                                                        16.b.5                                                                                                                                                               A segít´́o ügynökségeknek meg kell sz´́urniük segítségnyújtási javaslataikat, hogy minimali-
zálják annak valószín´́uségét, hogy a projektek el´́osegítik, növelik vagy várhatóan bizonyta-
lanná teszik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti kockázatot. A megfelel´́o projektek-
nek sokkal inkább meg kell er´́osíteniük azt a célkit´́uzést, hogy a veszélyes létesítmények a
fejl´́od´́o és átalakuló´́o gazdaságú országokban olyan biztonsági szintet érjenek el, ami meg-
egyezik a hasonló létesítményekével a fejlettebb országokban.

» A segít´́o javaslatok kezdeményezéséért felel´́os segít´́o ügynökségeknek érzékenynek kell
lenniük a biztonsági kérdésekre az ilyen javaslatokat illet´́oen.
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2 E kiadvány céljából a segít´́o ügynökségek közé tartoznak az egyes országok kétoldalú segít´́o ügynökségei,
amelyek m´́uszaki és pénzügyi segélyt nyújtanak a fejl´́od´́o és az átalakuló´́o gazdaságú országoknak, valamint a
nemzetközi szervezetek, amelyek ilyen támogatásokat nyújtanak (például a Világbank és regionális fejleszt´́o
bankok).                                                                                                                                                                             



» A segít´́o javaslatok kifejlesztéséért felel´́os teamnek a segít´́o ügynökségen belül szükség
szerint rendelkeznie kell megfelel´́o hátter´́u, képzettség´́u és tapasztalatú szakért´́okkel,
akik szükségesek a veszélyes létesítményekre vonatkozó bármilyen javaslat potenciális
biztonsági következményeinek meggondolásához.

» A segít´́o ügynökségeknek formális és rögzített eljárásokat kell használniuk a balesetek
kockázati potenciáljának értékeléséhez, amikor döntéseket hoznak valamely speciális
veszélyes létesítménnyel kapcsolatban a pénzügyi támogatásról. Az értékelésnek többek
között ki kell terjednie: a potenciális m´́uszaki meghibásodásokra, a menedzsment képes-
ségére, a munkaer´́o képességére, a technológiának a helyi közösség általi elfogadhatósá-
gára, és az intézményi keretekre az ellen´́orzéshez, a vészhelyzeti felkészüléshez és az
elhárításhoz. Ezen értékelések eredményeit a segítséget befogadó országokban az elöljá-
rók és a helyi közösségi csoportok számára rendelkezésre kell bocsátani.

» A veszélyes létesítményekre vonatkozó segít´́o tervek összeállítása, értékelése és megva-
lósítása során figyelembe kell venni a befogadó országokban a helyi lakosságtól, bele-
értve a közösségi vezet´́oket, ered´́o indíttatásokat, hogy azoknak a helyi közösség
korlátaira (infrastruktúra, munkaer´́o képzettség, kulturális meggondolások, stb.) vonat-
kozó ismereteib´́ol származó el´́onyöket kihasználják.

                                                                                                                                                                                                        16.b.6                                                                                                                                                               A segít´́o ügynökségeknek a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos t´́oke allokálásával bizto-
sítaniuk kell, hogy elegend´́o forrás álljon rendelkezésre a biztonsággal kapcsolatos tevé-
kenységekhez, így az oktatáshoz és képzéshez. Meg kell gondolniuk az eszközök és t´́oke fi-
gyelembevételét a megfelel´́o monitorozáshoz, értékeléshez, karbantartáshoz és más követ´́o
tevékenységekhez is, amelyek lényegesek a biztonsági követelmények teljesítéséhez.

                                                                                                                                                                                                        16.b.7                                                                                                                                                               A veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari és más fejlesztési projektek finanszírozásánál a
segít´́o ügynökségeknek biztosítaniuk kell, hogy baleset esetén a vészhelyzeti gyógykezel´́o
létesítmények és gyógykezelési információk a potenciálisan sérültek kezeléséhez rendelke-
zésre álljanak. Az ilyen ügynökségeknek ösztönözniük kell a befogadó országok kapacitás-
fejlesztését (például finanszírozással), ami megfelel´́o orvosi beavatkozást biztosít a veszé-
lyes anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.

                                                                                                                                                                                                        16.b.8                                                                                                                                                               A segít´́o ügynökségeknek információt, m´́uszaki segítséget, oktatást és támogatást kell nyúj-
taniuk, el´́osegítve helyi szinten a veszélyes létesítmények biztonságát.

» Ennek a támogatásnak ki kell terjednie például az elhelyezésre és a területhasználati po-
litikákra, elkerülve a lakosság zavargását a veszélyes létesítmények közelében, és a
nemzetközi egyezmények és útmutató dokumentumok alkalmazására, mint például ame-
lyeket az UNEP, ILO, WHO, OCH, UNECE és OECD készített.

» A kormányközi szervezeteknek, valamint az iparnak és a szakszervezeteknek, továbbá
azok nemzetközi szervezeteinek támogatást kell nyújtaniuk ilyen m´́uszaki kooperáció
formájában.

                                                                                                                                                                                                        16.b.9                                                                                                                                                               A segít´́o szervezeteknek, az ipari szövetségeknek és vállalkozásoknak a fejl´́od´́o országokban
és az átalakuló´́o gazdaságú országokban segítséget kell nyújtaniuk a m´́uszaki és pénzügyi
támogatáshoz megfelel´́o források meghatározásában a baleset- megel´́ozéssel, felkészüléssel
és elhárítással kapcsolatos tevékenységek terén.

                                                                                                                                                                                                        16.b.10                                                                                                                                                             A támogatott programok szervez´́oinek rendszeresen kritikusan át kell tekinteniük saját mun-
kaprogramjaikat, annak el´́osegítésére, hogy a lehet´́o legnagyobb mértékben hatékonyak ma-
radjanak, és biztosítsák a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

» Ennek az áttekintésnek ki kell terjednie többek között: a programok általános hatékony-
ságára; a programok támogatására rendelkezésre álló eszközökre; annak megítélésére,
hogy a különböz´́o megközelítések használata el´́onnyel jár-e; annak megítélésére, hogy a
programok a célzott csoportok prioritási igényeivel továbbra is foglalkoznak-e és figye-
lembe veszik-e azok speciális körülményeit; és arra, hogy mily módon lehet a progra-
mok szervezésével és más programokkal való koordinálásával a kívánatos projektek
hatékonyabb megvalósítását elérni és ez hogyan valósítható meg a gyakorlatban.
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» A rendszeres felülvizsgálat el´́osegíti a beszámoltathatóságot és alapul szolgál annak
meghatározására, hogy vannak-e tanulságok, amelyek javíthatják a jöv´́obeli tevékenysé-
geket.

» A segít´́o ügynökségeket fel kell készíteni annak felismerésére, hogy bizonyos projektek
(beleértve az új projektekre és a folyamatban lév´́o tevékenységre vonatkozó javaslato-
kat) nem mindig maradnak megfelel´́oek. Ennek oka lehet például, hogy a projekt nem
megfelel´́o egy adott hely számára, van más donor, aki jobban megfelel a segítségnyúj-
táshoz, vagy mivel a projektek nem élveznek prioritást a fogadó országban.

                                                                                                                                                                                                        16.b.11                                                                                                                                                             A szektor-specifikus hálózatokat javítani kell és jobban ki kell használni, hogy el´́osegítsék a
szakért´́ok közötti információcserét, kooperatív programok kifejlesztését (például kutatóinté-
zetek között) és biztosítsák a program felügyel´́ok és más szakért´́ok cseréjét.

A nemzetközi pénzügyi intézmények szerepe

                                                                                                                                                                                                        16.b.12                                                                                                                                                             A nemzetközi pénzügyi intézményeknek (például Világbank, regionális fejlesztési bankok)
eljárásokat kell kifejleszteniük és alkalmazniuk a veszélyes létesítményeknél a baleseti koc-
kázat minimalizálására, oly módon, hogy segítik a finanszírozást. Például nem nyújtanak tá-
mogatást olyan projektekhez, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszélyek elfo-
gadhatatlan kockázatát eredményezik.

» Ebben a tekintetben a baleseti potenciál megfelel´́o értékelését kell elvégezni, összhang-
ban ezen Irányelvvel, miel´́ott a nemzetközi pénzügyi intézmények finanszírozást nyújta-
nának egy új veszélyes létesítményhez, vagy meglév´́o létesítmény b´́ovítéséhez.

» Ezen kívül az intézményeknek el´́o kell segíteniük a fejl´́od´́o és az átalakuló´́o gazdaságú
országokban, amennyiben szükséges, a meglev´́o létesítmények kockázatelemzésének el-
végzését és segíteniük kell a balesetmegel´́ozésre, felkészülésre és elhárításra vonatkozó
oktatási és képzési programok kifejlesztését.

                                                                                                                                                                                                        16.b.13                                                                                                                                                             A nemzetközi pénzügyi intézményeknek tájékoztatniuk kell a kormányokat a fogadó orszá-
gokban, ha a javasolt projektek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek kockázatával,
annak növekedésével vagy feltehet´́o növekedésével járnak és a pénzügyi intézményeknek a
rendelkezésre álló információkat ezen kockázatokra vonatkozóan közölniük kell.

                                                                                                                                                                                                        16.b.14                                                                                                                                                             A nemzetközi pénzügyi intézményeknek el´́o kell segíteniük azon vállalatoknál a megfelel´́o
biztonsági gyakorlatok bevezetését, amelyek pénzügyi támogatást kapnak olyan technológi-
ák átvételével kapcsolatosan, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek poten-
ciáljával rendelkeznek. Az ilyen biztonsági gyakorlatok bevezetéséte el´́o lehehet segíteni,
aktívan ösztönözve avállalkozásokat az Irányelv követésére és figyelembe véve — amikor a
pénzügyi támogatás szintjét meghatározzák — azokat a forrásokat, amelyekre a vállalkozá-
soknak szüksége lehet az Irányelv követésére.

A kormányközi szervezetek szerepe

                                                                                                                                                                                                        16.b.15                                                                                                                                                             A kormányközi szervezeteknek és azok tagországainak kritikusan kell megközelíteniük a
potenciális befogadó országok igényeit miel´́ott új programokat fogadnának el. Figyelembe
kell venniük a törekvések esetleges megkett´́oz´́odését és figyelembe kell venniük, hogy nin-
csenek-e más csoportok, amelyek alkalmasabbak a javasolt munka elvégzésére.

A fogadó országok szerepe

                                                                                                                                                                                                        16.b.16                                                                                                                                                             A hatóságoknak fel kell ismerniük, hogy amennyiben a veszélyes létesítményekkel kapcso-
latosan bilaterális vagy multilaterális segítséget kérnek, létezni kell a megfelel´́o jogi környe-
zetnek és eljárásoknak (például amint az Irányelvben ez le van írva) és ezeket meg kell való-
sítani.

» A hatóságoknak a segítségnyújtókkal való kooperáció során minden szükséges lépést
meg kell tenniük a veszélyes létesítmények biztonságának el´́osegítésére, például infor-
mációt nyújtva a segít´́o projektek értékelésének és megvalósításának támogatásához.
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A KORMÁNYKÖZI SZERVEZETEK SZEREPE

A kormányközi szervezetek fontos szerepet kell betölteniük a a helyes vegyipari
menedzsment gyakorlat megvalósításának befolyásolásában és abban való közrem´́uködésben,
amelyet például ezen Irányvonal körvonalaz, ösztönözve az eszközök és útmutatások használatát
és e folyamatok segítésére az azokhoz való hozzájutás el´́osegítését. A kormányközi szervezetek
különösen alkalmasak kapcsolatok létesítésére a fejlett és a fejl´́od´́o, illetve átalakuló´́o gazdaságú
országok között, megosztva a tapasztalatokat és el´́osegítve, hogy az országok képesek legyenek a
vegyipari menedzsment terén összegy´́ult m´́uszaki források és tapasztalatok megfelel´́o el´́onyeinek
kihasználására. A kormányközi szervezetek különösen a következ´́o tevékenységekre alkalmasak:

• információ és támogatás közvetítés a donorok és a befogadók között;
• nemzetközi támogatások mobilizálása és koordinálása mindazok számára, akik

vészhelyzettel állnak szemben, különösen, ha az a belföldi kapacitást meghalada
és/vagy semleges vagy független támogatásra van szükségük;

• kétoldalú és multilaterális egyezmények létrehozása, ahol hiányosságok vannak
(például nemzetközi biztonsági háló létrehozásával);

• támogatás és/vagy kapacitás biztosítása projektek létrehozásához (helyi és regionális
szinten);

• a megfelel´́o útmutatások megvalósításához szükséges eljárások és eszközök tovább-
fejlesztésének ösztönzése és támogatása;

• multilaterális támogatások koordinálása annak biztosítására, hogy az igényeket
kielégítsék és elkerüljék a kett´́osségeket;

• a kooperáció, együttm´́uködés, támogatás, pénzügyi támogatás és a m´́uszaki szak-
értelemhez való hozzájutás el´́osegítése;

• a tudatosság felébresztése a megfelel´́o programok életbeléptetésének fontosságát
illet´́oen és az ezek el´́osegítése a már rendelkezésre álló eszközökre vonatkozóan;

• a programok és eszközök alkalmazásának és adaptálásának támogatása és szponzo-
rálása a fejl´́od´́o országokban történ´́o használathoz;

• a biztonság teljesítés globális áttekintése vagy szponzorálása;
• a megel´́oz´́o, felkészülési és elhárítási iniciatívákban résztvev´́o megfelel´́o nemzetközi

részvétel biztosítása;
• technológia-transzfer el´́osegítése azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük

van (a fejlett és a fejl´́od´́o országok között); és
• az ipar és a professzionális szervezetek közötti gyakorlati kapcsolatok létrehozása a

nemzetközi útmutató anyagok és egészségi, biztonsági és környezetvédelmi
rendszerek ipar általi nagyobb mérték´́u használatának el´́osegítése és a menedzsment
rendszerek és eszközök és jelentések nemzetközi szabványosításának el´́osegítése.

TUDATOSÍTÁS ÉS FELKÉSZÜLÉS A VÉSZHELYZETEKRE HELYI SZINTEN

A különböz´́o ipari baleseteket – mint például Bhopal-i (India) 1984-ben, számos csepp-
folyósított földgáz robbanás Mexikóban 1984-ben, a Sandoz raktárt´́uz Basel (Svájc) közelében
1986-ban, az Enschede-i (Hollandia) t´́uzijáték robbanás 2000-ben és a Toulous-i (Franciaország)
robbanás 2001-ben – körülményeinek értékelése arra a következtetésre vezetett, hogy mindezen
létesítmények környékén a lakosság nagyobb mérték´́u tudatossága és felkészülése csökkenthette
volna az ilyen balesetek ártalmas hatásait.

Az APELL („Tudatosság és felkészülés a vészhelyzetekre helyi szinten”) programot az
UNEP fejlesztette ki mint eszközt a technológiai balesetek és vészhelyzetek el´́ofordulásának és
ártalmas hatásainak minimalizálására, növelve a helyi közösségek tudatosságát és javítva a felek
közötti kommunikációt. Ez egy jól strukturált, részletes eljárás koordinált, integrált és jól
m´́uköd´́o vészhelyzet elhárítási tervek kifejlesztésére a helyi közösségek számára.

Az APELL-re a további információt lásd: http:/www.unesbteip.org/pt/apel/home/html 
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» Minden hatóságnak, amely felel´́osséggel bír a segítségkéréssel kapcsolatosan vagy a ve-
gyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhárítás javításával kapcsolatosan, koor-
dinálnia kell eme tevékenységét, el´́osegítve a m´́uszaki és pénzügyi támogatások
leghatékonyabb felhasználását.

                                                                                                                                                                                                        16.b.17                                                                                                                                                             A hatóságoknak, mint a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos kétoldalú vagy többoldalú
segítség fogadóinak, nyilvántartást kell vezetniük saját tapasztalataikról, meg kell osztaniuk
tapasztalataikat ebben a tekintetben a donor szervezetekkel és más segítség befogadókkal.

                                                                                                                                                                                                        16.b.18                                                                                                                                                             A hatóságoknak el´́o kell segíteniük az Irányelv és más vonatkozó útmutató anyagok terjesz-
tését minden érdekelt számára, beleértve a hatóságokat minden szinten, az ipart, beleértve a
dolgozókat, a közösségi csoportokat és más érdekelt szervezeteket. A hatóságoknak mind-
ezen felek számára segítséget kell nyújtaniuk ezen útmutató anyagok megértéséhez és értel-
mezéséhez.

c. TECHNOLÓGIA-TRANSZFER ÉS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSEK                    

Ez a fejezet figyelembe veszi, hogy a hatóságok — a biztonsággal kapcsolatosan kérdésekben —
nem tehetnek különbséget a hazai vállalkozások és a külföldi vállalkozások által üzemeltetett vagy im-
portált technológiák vagy külföldi befektetéssel üzemel´́o létesítmények között.

Ez a fejezet nem szándékozik részletesen foglalkozni a fejl ´́od´́o országokból a más országok felé
irányuló technológiákkal vagy befektetésekkel. Inkább azokat a típusmegoldásokat kívánja bemutatni,
amelyeket figyelembe kell venni, valamint azokat az igényeket (egyes esetekben), amelyeket figyelembe
kell venni az ipar, a hatóságok és másokat illet ´́o szerepek és feladatok újrafogalmazásában a biztonság
megkívánt szintjének eléréséhez.

Bár ezek az elvek a fejlett országokból a fejl ´́od´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú országokba irányuló
technológiák vagy beruházások fogalmai révén megfogalmazásra kerültek, ezeket más technológia-
transzferek vagy beruházások esetén is alkalmazni lehet (egyik fejl ´́od´́o országból egy másik fejl ´́od´́o or-
szágba). Ezen elvek alkalmazásának el ´́o kell segítenie a technológia-transzfert és beruházásokat, mivel
a technológia szolgáltatók és potenciális befektet´́ok vonakodhatnak a fogadó országokkal/társaságokkal
való foglalkozástól, ha nem ismerik a fogadók azon képességének és akaratának megértését, hogy a ve-
szélyes létesítményeket biztonságosan üzemeltessék. A fogadó országok/társaságok ugyancsak vonakod-
nak olyan technológiák elfogadásától, amelyek nem üzemeltethet ´́ok biztonságosan. Ez a szakasz a
fogadó országok/ipar szerepének és feladatának vonatkozásában tartalmazza az UNEP APELL program
keretén belül kifejlesztett szöveget.

Általános elvek

                                                                                                                                                                                                        16.c.1                                                                                                                                                               Minden félnek el´́o kell segítenie minden országban a veszélyes létesítmények biztonsági
szintjének növelését, hogy azok azonosak legyenek a fejlett országokban lev´́o hasonló léte-
sítményekével.

» A biztonság megegyez´́o szintje nem mentesíti a hatóságokat vagy vállalkozásokat a ma-
gasabb biztonsági szint elérésére való törekvés alól.

» A létesítmények biztonságosságának, amelyek fejlett országból történ´́o befektetésként
vagy technológia-átadásként m´́uködnek, az ismeretek és a helyi körülmények jelenlegi
állapota szerint elfogadható gyakorlatnak megfelel´́o legmagasabb szint´́unek kell len-
niük.

» Technológia-átadás vagy befektetés csak akkor történhet, ha elfogadható módon bizto-
sítható, hogy a biztonságos üzemelési körülmények elérhet´́ok.

» A jó kialakítás, m´́uszaki tervezés, kivitelezés, üzemelési eljárások és irányítási gyakor-
latok követend´́ok a létesítménynél, úgy, hogy a biztonság folyamatosan megmaradjon.
Ugyancsak figyelembe kell venni az oktatás és képzés szükségességét, és a létesítmény-
re vonatkozó információk biztosítását.

» A biztonsági célkit´́uzések elérésével kapcsolatos tevékenységeket, beleértve ezek költ-
ségeit, az érintett felek közötti szerz´́odésekkel lehet biztosítani.
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                                                                                                                                                                                                        16.c.2                                                                                                                                                               Ha egy fejlett országban m´́uköd´́o vállalkozás új veszélyes létesítménybe fektet be egy fejl´́o-
d´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú országban vagy folyamatokat ad át vagy más, a biztonsággal
kapcsolatos technológiát ad át ilyen létesítménynek, az eljárásokat úgy kell kiválasztani és a
létesítményt úgy kell tervezni, hogy figyelembe vegyék a helyi tényez´́oket, amelyek befo-
lyásolhatják a létesítmény biztonságát. Ezek közé tartoznak többek között a következ´́o meg-
gondolások:

• földrajzi és klímaviszonyok;
• kulturális és társadalmi gazdasági tényez´́ok;
• infrastruktúra, beleértve a veszélyelhárító szolgálatokat;
• jogi és közigazgatási keretek;
• területhasználati politikák;
• helyi jogszokások és ellen´́orzési rendszerek;
• munkaer´́ok helyi rendelkezésre állása;
• információs rendszerek; és
• épít´́oanyagok és eszközök rendelkezésre állása.

                                                                                                                                                                                                        16.c.3                                                                                                                                                               A technológia-szállítóknak és befektet´́oknek a technológia fogadókkal és az illetékes hatósá-
gokkal együtt hely-specifikus veszélyértékelést kell végezniük, amely tartalmazza többek
között a kultúra és a gyakorlat értékelését a befogadó országban, ami szükségessé teheti a
biztonsági m´́uszaki rendszer áttervezését és a bármilyen tervezési feltételezés hatásának ér-
tékelését, ami kihatással lehet a technológia biztonságos használatára az adott helyen.

» Ide kell sorolni például a meglev´́o nyilvános veszélyelhárítási szolgálatok kapacitására
és méretére, az állandó elektromos ellátás megbízhatóságára, a biztonsági mérnökök
számára és a tartalék-alkatrészek és a karbantartó eszközök rendelkezésre állására vo-
natkozó feltételezéseket.

» A veszélyelemzést kell felhasználni annak eldöntésére, hogy továbblépjenek-e a javasolt
technológia-transzfer vagy beruházás tekintetében.

                                                                                                                                                                                                        16.c.4                                                                                                                                                               A technológia-átadásban vagy beruházásban résztvev´́o minden félnek meg kell egyeznie a
veszélyes létesítmény biztonságos kivitelezésére és m´́uködtetésére vonatkozó felel´́osségek
felosztásában. A technológiát vagy befektetést befogadó vállalkozásnak biztosítania kell a
létesítmény biztonságos módon történ´́o m´́uködésének és fenntartásának folyamatosságát, és
az ezen feladatok ellátásához szükséges forrásokat (beleértve az emberi, pénzügyi és m´́usza-
ki forrásokat) a szerz´́odés pontjai szerint rendelkezésére kell bocsátani.

                                                                                                                                                                                                        16.c.5                                                                                                                                                               Az alkalmazottak és a lakosság tájékoztatására vonatkozó, az Irányelv szerinti rendelkezé-
sek alkalmazhatók minden veszélyes létesítményre, függetlenül azok helyét´́ol, felismerve
azonban, hogy a létesítmény helye befolyásolhatja az ipar és a hatóságok relatív szerepét.

» Például, ha a helyi hatóság nem rendelkezik megfelel´́o forrásokkal a lakosság tájékoz-
tatási sémáinak megvalósításához, akkor a veszélyes létesítmények menedzsmentjének
kell, összhangban az Irányelvvel, a lakosság számára a szükséges információk eljuttatá-
sát biztosítani.

» A fejlett országokban a veszély kommunikálására használt megközelítések adott esetben
nem eléggé hatékonyak a más országokba való teljes mértékben történ´́o átvitelre. Ah-
hoz, hogy a nyújtott információ pontos, mindenre kiterjed´́o és érthet´́o legyen, a használt
megközelítésnek figyelembe kell vennie az olyan helyi tényez´́oket, mint a társadalmi és
családszerkezet, vallási befolyások, nyelv/dialektus eltérések, forráskorlátozottság és az
információk terjesztésére rendelkezésre álló technológia.

                                                                                                                                                                                                        16.c.6                                                                                                                                                               A nemzetközi szervezeteknek folyamatos tevékenységet kell folytatniuk ahhoz, hogy támo-
gassák azt az elvet, amely szerint a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos technológia-át-
adás és beruházás csak akkor történjen, ha ahhoz a kapcsolatos biztonsági technológia és
know-how átadása kapcsolódik, együtt annak el´́osegítésével, hogy a befogadó országban a
biztonságos üzemelés körülményei elérhet´́ok legyenek.
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Technológia-átadás a fejlett országokból a fejl´́od´́o országokba vagy átalakuló´́o gazdaságú országokba

A következ´́o bekezdések az eljárások vagy a biztonsággal kapcsolatos más technológiák átadásá-
val foglalkoznak egy fejlett országban m´́uköd´́o vállalkozástól egy fejl ´́od´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú or-
szágban lev´́o veszélyes létesítménynek. A technológia-transzfer létrejöhet független felek között vagy a
társaságok kapcsolatának keretén belül. Ez utóbbi esetben a viszony a kisebbségi részvételt ´́ol a teljes
tulajdonlásig terjedhet. E kapcsolatok jellege befolyásolhatja a technológia szolgáltató és a befogadó
közötti feladat-megosztást, vagy befolyásolhatja saját feladataik végrehajtási módját.

(A technológia-átadásra általában lásd a 2.i.7—10 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                        16.c.7                                                                                                                                                               A veszélyes létesítménnyel kapcsolatos technológia-átadásban résztvev´́o minden fél felada-
tát a tranzakciót megel´́oz´́o szakaszban világosan meg kell határozni.

» Írásos szerz´́odésekre van szükség a szállítók és az átvev´́ok között, amely meghatározza
mindenkinek a feladatát az átadandó technológia biztonsági aspektusaival kapcsolato-
san, felismerve, hogy a felel´́osség kapcsolódik a hatékony m´́uködésellen´́orzéshez.

» Az ilyen szerz´́odéseknek figyelembe kell venniük a biztonsági követelmények kielégíté-
séhez szükséges források mértékét, valamint a vonatkozó testületi biztonsági politikákat
és útmutatókat.

– A technológia-szolgáltatók szerepe

                                                                                                                                                                                                        16.c.8                                                                                                                                                               A technológia-szolgáltatóknak csak olyan technológiákat szabad exportálni, amelyekre néz-
ve kielégít´́o tapasztalat áll rendelkezésre a technológia megfelel´́o veszélyelemzésének lehe-
t´́ové tételére azon a helyen, ahol azt használni fogják.

                                                                                                                                                                                                        16.c.9                                                                                                                                                               A veszélyes létesítményekkel kapcsolatos technológia-átadás csak akkor történhet, ha ahhoz
kapcsolódik a megfelel´́o biztonsági technológia és az ezen létesítmény biztonságos üzemelé-
séhez szükséges információ.

» A technológia-szállítóknak biztosítaniuk kell a technológia-fogadók számára és kérésre
az importáló országban az illetékes hatóság számára a következ´́o információkat a biz-
tonság tekintetében mértékadó terjedelemben:

» nemzeti szabályzatok, jogi vagy közigazgatási követelmények és baleset-megel´́ozési
gyakorlatok azokon a f´́o területeken, ahol a technológiát használják;

» általánosan elfogadott biztonsági standardok, önkéntes kódexek, szakszervezeti szabá-
lyok és más m´́uszaki útmutató dokumentumok a technológiai tervezésre, kivitelezésre
vagy m´́uködtetésre vonatkozóan;

» az eljárások leírása, beleértve a kezelt anyagokra, a szóban forgó kémiai reakciókra vo-
natkozó minden szükséges adatot;

• üzemelési utasítások és kritikus üzemelési paraméterek rutin és nem rutint körül-
mények között;

• veszélyelemzés, jelezve többek között: a technológia mindazon jelent´́os veszéllyel
járó tulajdonságait, amelyek látható módon biztonsági problémákat okozhatnak a
technológiával kapcsolatosan; a folyamatok továbbhaladásának lehetséges terméke-
it és a dominó effektusokat baleset esetén; az egyes ipari eljárásokkal kapcsolatos
minimális és maximális biztonságos üzemelési területeket és a veszélyes, mérgez´́o
és gyúlékony anyagok normális mennyiségeit, amelyek a folyamatban vagy a táro-
lás során jelen vannak;

• a veszély-értékeléshez és a technológia ellen´́orzéshez, a technológia biztonságos
m´́uködtetéséhez, a használt vagy gyártott veszélyes anyagok biztonságos kezelésé-
hez vagy a biztonságteljesítés felülvizsgálatához szükséges minden érdemi kiegé-
szít´́o információ;

• utasítások a karbantartáshoz, beleértve az ellen´́orzések ajánlott gyakoriságát és a
fontos alkatrészek és a létesítmény egészének karbantartását, a karbantartási költsé-
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gek jöv´́obeli becslését és a szükséges moonitorozó berendezések és az azokhoz
szükséges szaktudás leírását; és

• az alkalmazottak oktatásához képzéséhez szükséges kézikönyvek és programok.

» Fenti információt megfelel´́o nyelven kell rendelkezésre bocsátani és a lehet´́o legkoráb-
ban át kell adni olyan mértékben, ami megfelel´́o és összhangban van a szerz´́odéssel,
miel´́ott a technológia-átadás történne. Az információ-átadás menetrendjét a technológia-
átadási folyamatra vonatkozó megegyezésben el kell ismerni.

» Megfelel´́o gyakorlatot kell folytatni a jogos üzleti titkok védelmének biztosítására. Fen-
tiek semmilyen módon nem küszöbölik ki a termékekkel vagy folyamatokkal kapcsola-
tos szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat, amelyek a technológia-átadás tárgyát
képezik.

                                                                                                                                                                                                        16.c.10                                                                                                                                                             A technológia-átadónak informálnia kell a technológia-befogadót és szükség szerint a ható-
ságokat a technológia importáló országban, ha az átadandó technológia olyan tevékenysége-
ket is tartalmaz, amelyek a szállító országában és/vagy amennyiben ismeretes, bármely har-
madik országban veszélyesnek min´́osülnek.

                                                                                                                                                                                                        16.c.11                                                                                                                                                             A technológia-átadónak felel´́osséget kell vállalnia a biztonságos folyamat kialakításért, a
felszerelés ellen´́orzéséért, a kezdeti m´́uszaki oktatásért és képzésért, valamint a beindításban
való közrem´́uködésért és a biztonságos üzemelésre és a használt vagy gyártott termékek biz-
tonságos kezelésére vonatkozó információkért (annak tudatában, hogy a 16.c.7 bekezdés ér-
telmében a szállító és az átvev´́o kötelezettségeit meghatározó szerz´́odésre van szükség).

                                                                                                                                                                                                        16.c.12                                                                                                                                                             A technológia-szolgáltatónak saját személyzetén vagy konzultációs szolgálatán keresztül
m´́uszakilag képzett szakembereket kell a technológiát befogadó vállalkozás számára biztosí-
tania, akik közrem´́uködnek a technológia biztonságával kapcsolatos oktatásban és képzés-
ben, beleértve az átadott technológia adaptálását a helyi körülményekhez és annak megvaló-
sítását a helyi ipari infrastruktúrában.

» Az ilyen segítségnyújtásnak a veszélyes létesítmény tervezése, kivitelezése, kezdeti be-
üzemelése során rendelkezésre kell állnia.

» Megfelel´́o szerz´́odéses kikötések megkövetelhetik a technológia-szállítóktól, hogy el-
len´́orzést gyakoroljanak néhány olyan tevékenység felett, amelyekért formálisan a tech-
nológia-fogadója a felel´́os, például a részletes m´́uszaki tervezés, üzemfelépítés,
folyamatm´́uködtetés, üzem-karbantartás és módosítások, eltérések a tervezési vagy üze-
melési eljárásokban, információnyújtás a helyi hatóságok számára és biztonsági kérdé-
sek, a munkaer´́o képzése és felügyelete és biztonságellen´́orz´́o rendszerek létesítése.

                                                                                                                                                                                                        16.c.13                                                                                                                                                             A technológia-szállítónak szükség szerint folyamatosan át kell adnia a szükséges informáci-
ót és támogatást kell nyújtania, ami szükséges a veszélyes létesítmény biztonságos üzemelé-
séhez a beindulást követ´́oen, bár ezen tevékenység terjedelme és az id´́oszak, amely során ezt
alkalmazni kell, az adott szerz´́odés típusától és szövegezését´́ol függ´́oen változhat. Minden
esetben azonban a technológia-szállítónak biztosítania kell minden további vonatkozó infor-
mációt a biztonsággal kapcsolatosan, amit nem azonosítottak az átadás id´́opontjában, példá-
ul a technológiával kapcsolatos balesetekre vagy kvázibalesetekre vonatkozó információkat.

– Az exportáló országok szerepe

                                                                                                                                                                                                        16.c.14                                                                                                                                                             A technológiát importáló országokban a hatóságok kérésére a technológia exportáló orszá-
gok illetékes hatóságainak a lehet´́oségek határain belül közölniük kell a veszélyes létesít-
ményre vonatkozóan a javasolt vagy tényleges technológia átadással kapcsolatos, következ´́o
információkat:

• nemzeti és helyi törvények és közigazgatási el´́oírások és szabályzatok, amelyek al-
kalmazhatók arra a helyre, ahol a létesítmény elhelyezkedik és üzemel;

• a kormány által összeállított információk átadandó technológia kockázataira, biz-
tonságos üzemeltetésére, valamint szándékolt céljára és felhasználására; és

• a balesetet követ´́o és eseményt kivizsgáló tanulmányok és jelentések, amelyek a la-
kosság számára az érdekeltség mértékében rendelkezésre állnak.
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» A hatóságoknak a technológia exportáló országban képesnek kell lenniük szükség szerint a
technológia szolgáltatóktól az ezen információ el´́oállításiú költségeinek megtérítésére.

» Törekedni kell nemzetközi mechanizmusok kialakítására az ilyen fajta információ ösz -
szegy´́ujtésére, rendezésére és terjesztésére világszerte.

A fejlett országban m´́uköd´́o vállalkozások befektetéseit a fejl´́od´́o országokban vagy átalakuló´́o gazda-
ságú országokban lev´́o veszélyes létesítményekbe

A következ´́o bekezdések a fejlett országokban m´́uköd´́o vállalkozások fejl ´́od´́o vagy átalakuló´́o gaz-
daságú országokba történ´́o veszélyes létesítmény befektetéseire vonatkoznak. Ez a viszony különböz´́o
formákat ölthet, például ha a veszélyes létesítmény a fejlett országban lev´́o vállalkozás tényleges ellen-
´́orzése alatt marad (fióktelep viszony) vagy a fejlett országban lev´́o vállalkozás kisebbségi partner, és
nem gyakorol tényleges ellen´́orzést a létesítmény felett szerz´́odés vagy más alapján vagy más módon (le-
ányvállalati viszony). A befektetés természete lehet például meglev´́o létesítmény felvásárlása, új létesít-
mény felépítése vagy joint venture beruházásban való részvétel.

Meg kell jegyezni, hogy a technológia-transzferre vonatkozó számos rendelkezést a befektetésekre
is alkalmazni lehet. Gyakran a befektetés technológia-átadást is igényel vagy technológia-átadásra van
szükség, hogy a létesítmény a szükséges mérték´́u biztonságot elérje.

(A befektetésekre és a leányvállalati m´́uködtetésre lásd a 2.i.11—18 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                        16.c.15                                                                                                                                                             A baleset-megel´́ozés és a biztonság elérése a fejlett országban lev´́o vállalkozás — és a nem-
zetközi szolgáltató szervezetek és pénzügyi intézmények3 — számára alapvet´́o üzleti meg-
gondolás kell legyen, figyelembe véve ezt, amikor egy fejl´́od´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú
országban a veszélyes létesítménybe történ´́o befektetést tervezik. A biztonsági követelmény-
nek való megfeleléshez szükséges források mennyisége, a testületi biztonsági politikák és
biztonsági gyakorlatok, valamint a helyi igények és kultúra mind figyelembe veend´́o, ami-
kor meghatározzák a beruházással kapcsolatosan a szükséges t´́oke és támogatás szintjét.

                                                                                                                                                                                                        16.c.16                                                                                                                                                             A fejlett országban lev´́o vállalkozás befektetéseit, amelyek új vállalkozást eredményeznek,
kísérnie kell a jó tervezési, m´́uszaki és kivitelezési és üzemelési gyakorlatoknak, úgy hogy a
biztonság magas szintje folyamatosan fenntartható legyen. A létesítményre és annak üzemel-
tetésére vonatkozóan a helyi közösség oktatási és képzési igényekhez, valamint az informá-
cióátadáshoz eszközöket kell biztosítani.

                                                                                                                                                                                                        16.c.17                                                                                                                                                             A fejlett országban lev´́o vállalkozásnak gyakorlatilag ésszer´́u mértékig biztosítania kell,
hogy a leányvállalat mindazon politikákat és gyakorlatokat alkalmazza a baleset-megel´́ozés,
felkészülés és elhárítás terén, amelyek megfelelnek a vállalkozás által saját országában foly-
tatottaknak. A megegyez´́oség nem akadályozhatja a hatóságokat vagy vállalkozásokat, hogy
a biztonság magasabb szintjének elérésére törekedjenek.

» Ezen politikák és gyakorlatok megvalósítási módjainak alkalmazkodniuk kell az adott
helyi igényekhez és körülményekhez, beleértve a jogi, politikai, közigazgatási, m´́uszaki
és hasonló tényez´́oket.

» Az egyes létesítmények középvezetésének ki kell alakítaniuk a vállalkozás bizton-
ságpolitikájának megvalósításához saját programjukat.

                                                                                                                                                                                                        16.c.18                                                                                                                                                             A vállalkozások testületi biztonságpolitikáját a megfelel´́o nemzeti nyelveken a leányvállala-
tok minden veszélyes létesítményében közzé kell tenni és a lehetséges mértékben a fiókte-
lepszer´́uen m´́uköd´́o veszélyes létesítményekben is.

                                                                                                                                                                                                        16.c.19                                                                                                                                                             A fejlett országban lev´́o vállalkozásoknak el´́o kell segíteni, hogy a leányvállalatok olyan
biztonságpolitikákat és gyakorlatokat adaptáljanak, amelyek összemérhet´́ok a sajátjukkal, és
segítséget kell nyújtaniuk e célkit´́uzések eléréséhez.
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                                                                                                                                                                                                        16.c.20                                                                                                                                                             A fejlett országban lev´́o vállalkozásnak egy veszélyes létesítménybe történ´́o befektetéseinél
a fejl´́od´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú országokban együtt kell m´́uködnie a helyi hivatalno-
kokkal annak biztosítására, hogy megfelel´́o infrastruktúra álljon rendelkezésre a vészhelyze-
ti felkészülésre és elhárításra, az elhelyezés vagy területhasználat tervezésre és a lakosság
tájékoztatására.

                                                                                                                                                                                                        16.c.21                                                                                                                                                             A biztonsággal kapcsolatos tapasztalatokat (beleértve többek között az üzemeltetéssel, kar-
bantartással vészhelyzeti felkészüléssel és elhárítással kapcsolatosakat), amit a fejlett or-
szágban lev´́o, de egy fejl´́od´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú országban is m´́uköd´́o vállalkozás
összegy´́ujtött, meg kell osztani a helyi vállalkozásokkal a fejl´́od´́o vagy átalakuló´́o gazdaságú
országban, figyelembe kell azonban venni az üzleti titok védelmi igényeket.

                                                                                                                                                                                                        16.c.22                                                                                                                                                             A nemzetközi szolgáltató szervezeteknek elfogadható lépéseket kell tenniük annak biztosí-
tására, hogy gyakorlataik ösztönözzék a megfelel´́o biztonsági eljárások alkalmazását (mint
azokat ezen Irányelv összefoglalja). Ez például a saját tevékenységükben erre vonatkozó el-
veik követésével és a megfelel´́o testületek vagy kormány ügynökségek figyelmének az
Irányelvre való irányításával történhet.

Az ipar szerepe a technológiát vagy befektetést fogadó országokban

                                                                                                                                                                                                        16.c.23                                                                                                                                                             A veszélyes létesítmények menedzsmentjének a fogadó országokban meg kell tennie a ve-
szélyes létesítményeknél a biztonság szintjének olyan mérték´́u el´́osegítéséhez szükséges lé-
péseket, hogy az megegyezzen a hasonló létesítményeknél a fejlett országokban fennállóval.

                                                                                                                                                                                                        16.c.24                                                                                                                                                             A veszélyes létesítmények menedzsmentjének vagy más alkalmazottainak törekedniük kell
annak biztosítására, hogy kialakítsák a biztonsági politikákat és a biztonságos üzemelési rend-
szereket és ezeket kövessék és általánosabban betöltsék a szerepüket és feladataikat a megel´́o-
zés, a felkészülés és a vészhelyzet elhárítás tekintetében, mint azt ezen Irányelv tartalmazza.

» Amilyen mértékben források vagy szaktudás nem áll rendelkezésre ezen szerepek és fel-
adatok betöltésére vagy problémák lépnek fel, a menedzsmentnek megfelel´́o felek általi
támogatást kell keresnie, például szerz´́odéses viszonyt kell kialakítania, vagy az anya-
vállattól, a technológia-szállítótól, az ipari szövetségekt´́ol, a nemzetközi szervezetekt´́ol
stb. kell segítséget kérnie.

» A létesítmény biztonságos módon történ´́o üzemeltetéséhez szükséges személyzet hiánya
és a min´́osített személyzet fenntartásához szükséges oktatás és képzés hiánya kritikus
jelenségek. Ezenkívül alapvet´́o olyan irányítási rendszerek létrehozása, amelyek megfe-
lelnek a létesítmény biztonságos üzemeltetésének.

» A fogadó országokban az iparnak kedvez´́oen kell fogadnia a technológia-szállító, a be-
fektet´́o és a vegyi anyag gyártó által nyújtott támogatást (például a termék menedzselési
programok révén). Az iparnak mindent meg kell tennie, hogy mások tapasztalataiból ta-
nuljon.

                                                                                                                                                                                                        16.c.25                                                                                                                                                             A veszélyes létesítmények menedzsmentjének minden érdekelt alkalmazottal meg kell értet-
nie az olyan típusú információkat, amelyeket a technológia-szállítótól, a befektet´́ot´́ol és a se-
gít´́okt´́ol kell és lehet kérni, és fel kell ismernie, hogy ezeket az információkat mily módon
lehet döntéshozatalhoz felhasználnia.

» Ebben a tekintetben a menedzsmentnek megfelel´́o eszközöket kell kialakítania a követ-
kez´́okhöz: annak biztosítására, hogy a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez szüksé-
ges információkhoz hozzájusson és a szállítók azokat naprakész állapotban tartsák;
annak megértésére, hogy milyen további információk állhatnak rendelkezésre; az ilyen
információkhoz való hozzájutás; és az információk közzététele minden érdekelt alkal-
mazott számára.

» A veszélyes létesítmények menedzsmentjének ugyancsak mechanizmusokat kell kifej-
lesztenie annak biztosítására, hogy az információkat a megfelel´́o módon használják fel,
például ismeretekké és tevékenységgé alakítsák át, különösen a biztonsági politikák és
eljárások meghatározása során.
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» Az ilyen információk fogadóinak megfelel´́o eszközökkel kell rendelkezniük a jogos üz-
leti titkok védelmére.

                                                                                                                                                                                                        16.c.26                                                                                                                                                             Olyan közösségben való m´́uködés esetén, ahol a hatóságok nem képesek szerepüket és fel-
adataikat ellátni, az iparnak extra lépéseket kell tenni, amelyek szükségesek a veszélyes lé-
tesítmények biztonságának eléréséhez. Az ilyen típusú támogatás adott esetben függhet a
helyi körülményekt´́ol, de nem terjedhet ki olyan tényez´́okre, mint az információ és útmuta-
tás rendelkezései, a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervek kifejlesztésében való b´́ovített
szerep, az információ közreadása a lakosság számára, vagy speciális vészhelyzet elhárító
eszközök beszerzése. A támogatás jellegét egyértelm´́uen meg kell határozni.

» Például a helyszínen túlnyúló tervek elkészítése általában a helyi hatóságok feladata.
Ahol az ilyen hatóságok ezt a feladatot nem látják el, a veszélyes létesítmények me-
nedzsmentjének kell biztosítania a megfelel´́o el´́okészítési tervet, lehet´́ové téve a baleset
esetén a megfelel´́o elhárítást.

» Ebben a tekintetben egy országban vagy régióban a vállalkozások között együttm´́ukö-
dést kell folytatni.

                                                                                                                                                                                                        16.c.27                                                                                                                                                             A fogadó vállalkozásoknak meg kell tenniük minden er´́ofeszítést annak biztosítására, hogy a
megfelel´́o veszély értékelés elkészüljön, miel´́ott a veszélyes létesítménnyel kapcsolatban a
befektetést segít´́o projekt vagy technológia-transzfer megvalósul.

» A fogadó országokban a vállalkozásoknak aktívan rész kell venniük az ilyen értékelé-
sekben annak biztosítására, hogy a helyi körülményeket teljes mértékben figyelembe
vegyék, beleértve a kulturális, jogi és környezeti tényez´́oket.

» A vállalkozásoknak a fogadó országokban információt kell nyújtaniuk a helyi körülmé-
nyekr´́ol (például infrastruktúra, munkaer´́o, szabályozási képességek, vészhelyzeti felké-
szülés és elhárítási képesség, érzékeny népesség vagy környezet) az értékelésért
felel´́osek számára.

» A vállalkozásoknak a környezeti hatások értékelése során, amennyiben lehetséges, a
kapcsolatos területeken is figyelembe kell venniük a veszélyes létesítményekkel kapcso-
latos balesetek kockázatát és a vészhelyzeti felkészülésb´́ol és elhárításból ered´́o igénye-
ket.

                                                                                                                                                                                                        16.c.28                                                                                                                                                             A menedzsmentnek és más alkalmazottaknak a befogadó vállalkozásnál aktívan rész kell
venniük a technológia helyi alkalmazáshoz történ´́o adaptálásában, el´́osegítve, hogy a tech-
nológia, beleértve az irányítási struktúrákat, megfeleljen a helyi körülményeknek.

                                                                                                                                                                                                        16.c.29                                                                                                                                                             A veszélyes létesítmények menedzsmentjének a befogadó országokban eljárást kell kialakí-
tania a biztonság id´́obeli fenntartásához és menedzselnie kell a létesítményekkel kapcsolatos
változásokat, amelyek befolyásolhatják a biztonságot. Például módosítások csak akkor hajt-
hatók végre, ha megfelel´́o információ gy´́ult össze és értékelés történt a biztonsági kérdések
tekintetében. Az oktatási és képzési programoknak folyamatosnak kell lenniük, fenntartva
minden alkalmazott tudását és biztosítva az új alkalmazottak megfelel´́o oktatását és képzését.

                                                                                                                                                                                                        16.c.30                                                                                                                                                             A vállalkozásoknak egy országon vagy régión belül mechanizmusokat kell kialakítaniuk az
információ és tapasztalat-megosztásra a veszélyes létesítmények biztonságával kapcsolato-
san, és különösen figyelembe kell venniük a helyi kulturális, politikai és környezetvédelmi
vonatkozásokat.

                                                                                                                                                                                                        16.c.31                                                                                                                                                             Az iparnak támogatnia kell azt az elvet, hogy a professzionális testületek, akadémiai és ku-
tatóintézetek, amennyiben szükséges, közrem´́uködjenek az információ értékelésében, kóde-
xek kialakításában, standardok és oktatási programok kialakításában, a veszélyes létesítmé-
nyek monitorozásában és a lakosság informálásában.

                                                                                                                                                                                                        16.c.32                                                                                                                                                             A befogadó országokban az iparnak el´́o kell segítenie az Irányelv terjesztését minden érde-
kelt között, beleértve az alkalmazottakat minden szinten és a nem ipari szervezeteket.

» A menedzsmentnek törekednie kell ezen felek segítésére az elvek megértésében és meg-
valósításában.
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» Az iparnak támogatnia kell a hatóságok ezel kapcsolatos tevékenységeit.

A hatóságok szerepe a technológia vagy beruházás befogadó országokban

                                                                                                                                                                                                        16.c.33                                                                                                                                                             A hatóságoknak a technológiát vagy befektetést befogadó országokban meg kell tenniük a
szükséges intézkedéseket, hogy ösztönözzék a feleket a veszélyes létesítményeknél a fejl´́od´́o
és átalakuló´́o gazdaságú országokban olyan szinten tartására, ami megegyezik a hasonló lé-
tesítményeknél a fejlett országokban fennállóval. Például egy javasolt technológia-átadás
vagy befektetés esetén egy másik országból a hatóságoknak rendszert kell kialakítaniuk a
technológia-szállító és a fogadó megfelel´́o biztonsági gyakorlatának és eljárásainak való
megfelel´́oséghez, mint azt ez az Irányelvk leírja.

                                                                                                                                                                                                        16.c.34                                                                                                                                                             A hatóságoknak a technológiát vagy a befektetést fogadó országokban törekedniük kell sze-
repeik és feladataik ellátására, mint azt ez az Irányelv meghatározza, beleértve a megel´́ozés-
sel, a területhasználati tervezéssel, a vészhelyzeti felkészüléssel és a vészhelyzet elhárítással
kapcsolatos intézkedéseket.

» Amennyiben a hatóságok felismerik, hogy erre nincs teljes mértékben lehet´́oség a forrá-
sok korlátozottsága miatt, megfelel´́o alapvet´́o jogi és szabályozási keretek kialakításával
el´́o kell segíteniük ezen Irányelv megvalósítását. A hatóságoknak saját felel´́osségük,
hogy a területükön létez´́o veszélyes létesítmények jellege alapján meghatározzák a prio-
ritásokat a tevékenységekre, figyelembe véve az ezen létesítményekkel kapcsolatos
problémákat, valamint a rendelkezésre álló forrásokat.

» Ahol a források nem teszik lehet´́ové a hatóságok számára a jelzett szerepük és a felada-
taik ellátását, támaszkodniuk kell az iparra vagy más magáncsoportokra a kormány te-
vékenységek támogatására és a kívánatos célkit´́uzések teljesítésére. Például a
korlátozott infrastruktúrával rendelkez´́o országokban az ipartól meg kell követelni, hogy
nagyobb szerepet játsszon a lakosság informálásában vagy a vészhelyzeti tervezésben;
ezekben az esetekben a hatóságok és az ipar közötti feladat-megosztást egyértelm´́uen
meg kell határozni.

                                                                                                                                                                                                        16.c.35                                                                                                                                                             A speciális technológia-átadás vagy befektetés vonatkozásában a hatóságoknak szükség ese-
tén kérniük kell azon országtól vagy vállalkozástól, ahonnan a technológia vagy befektetés
származik, vagy nemzetközi szervezetekt´́ol mindazon információkat és közrem´́uködést,
amely szükséges saját feladataik ellátásához. Ehhez a hatóságoknak a technológia-átadással
vagy beruházással kapcsolatos tervezési folyamatba a lehet´́o legkorábban be kell kapcsolódniuk.

» A hatóságoknak a technológiát vagy létesítmény befogadó országokban ki kell alakítani-
uk az olyan típusú információk megértését, amelyeket kérni lehet és kell és azt, hogy
ezeket az információkat hogyan lehet felhasználni a döntéshozatalban.

» Ebben a tekintetben a hatóságoknak meg kell nevezniük, hogy ki a felel´́os a információ
kéréséért, az ilyen információk fogadásáért és az információk továbbadásáért az összes
érdekelt fél, beleértve a helyi hatóságokat, számára.

» A hatóságoknak mechanizmusokat kell kialakítaniuk annak biztosítására, hogy az ilyen
információkat megfelel´́o módon használják mind az egyedi veszélyes létesítményekre
vonatkozó döntések meghozatalában, mind általánosabban, a döntéshozatalban. Enek ki
kell terjednie a területhasználati tervezési döntésekre, a vészhelyzeti tervek elkészítésé-
re és a jogi és szabályzói infrastruktúrák javítására.

» A hatóságoknak akciót kell folytatniuk a megfelel´́o eszközök rendelkezésre állásához,
amelyek szükségesek a jogos üzleti titkok védelméhez.

                                                                                                                                                                                                        16.c.36                                                                                                                                                             A hatóságoknak a lehet´́oségek mértékéig a technológiát vagy beruházást befogadó országok-
ban biztosítaniuk kell, hogy a megfelel´́o értékelések elkészüljenek. Ebben a tekintetben a
technológia-szállítóktól minden érdemi információt be kell kérniük.

» A hatóságoknak aktívan rész kell venniük az érdemi javaslatok értékelésében, amelyek
veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek kockázatát okozhatják vagy növelhetik
(például technológia-átadásra, új létesítménnyel kapcsolatos befektetésre vagy segítség-
re vagy meglev´́o létesítményben jelent´́os változásra vonatkozóan), úgy hogy a helyi ha-
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tóságok ezeket teljes mértékben figyelembe vehessék, beleértve a kulturális, jogi és kör-
nyezeti tényez´́oket.

» A hatóságoknak információt kell nyújtaniuk ezen értékeléseket végz´́ok számára, ame-
lyek rendelkezésükre állnak a mértékadó helyi körülményekre vonatkozóan (például inf-
rastruktúra, munkaer´́o, szabályozási képesség, vészhelyzeti felkészülés és elhárítási
képesség és érzékeny népesség vagy környezet).

» A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a környezeti hatások értékelése során, amen -
nyiben szükséges, vegyék figyelembe a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos balese-
tek kockázatát és a vészhelyzeti felkészülés és elhárítási képesség megfelel´́o szintjének
szükségességét.

                                                                                                                                                                                                        16.c.37                                                                                                                                                             A hatóságoknak a technológiát vagy befektetést fogadó országokban ki kell fejleszteniük, és
amennyiben lehetséges, részt kell venniük azokban a tevékenységekben, amelyek kapcsola-
tosak a technológia helyi körülményekhez történ´́o adaptálásával, hogy el´́osegítsék azt, hogy
a technológia, beleértve az irányítási rendszereket, megfeleljen a helyi körülményeknek.

                                                                                                                                                                                                        16.c.38                                                                                                                                                             Amennyiben a hatóságok a technológia-átadási vagy befektetési felek közötti felel´́osség-
megosztással kapcsolatos szerz´́odések részesei, úgy biztosítaniuk kell, hogy a humán, pénz-
ügyi és m´́uszaki források saját feladataik végrehajtásához a szerz´́odés szerint rendelkezésre
álljanak.

                                                                                                                                                                                                        16.c.39                                                                                                                                                             A technológiát vagy beruházást fogadó országban a hatóságoknak ki kell alakítaniuk és meg
kell valósítaniuk azt az elvet, hogy a veszélyes létesítményeket id´́oben képesnek kell lenni-
ük a megfelel´́o biztonsági szinten tartani.

» A meglev´́o veszélyes létesítményeknél vagy az ilyen létesítmények m´́uködtetési szerz´́o-
désénél a lényeges módosításokat addig nem lehet végrehajtani, amíg a biztonságot nem
gondolták alaposan át. Normál esetben a létesítmények menedzsmentje felel´́os a bizton-
ság értékelésének elvégzéséhez és annak biztosításáért, hogy ezen értékelés elvégzésé-
hez megfelel´́o információ és képzett személyzet álljon rendelkezésre.

» Annak tudatában, hogy a menedzsment és más alkalmazottak oktatása és képzése els´́o-
sorban az ipar felel´́ossége, a hatóságoknak megfelel´́o lépéseket kell tenniük általában a
képzett és kioktatott ipari munkaer´́o megtartásáért, valamint a képzett és oktatásban ré-
szesült hatósági személyzet megtartásáért.

                                                                                                                                                                                                        16.c.40                                                                                                                                                             A hatóságoknak a lehet´́oségek határáig eljárásokat kell kialakítaniuk az importált technoló-
gia és beruházás monitorozására, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti koc-
kázat jelent´́os növekedésével járnak. Ezeknek az eljárásoknak el´́o kell segíteniük azt, hogy
az importot vagy a beruházást megfelel´́o információ, oktatás és képzés kísérje.

                                                                                                                                                                                                        16.c.41                                                                                                                                                             A hatóságoknak törekedniük kell annak biztosítására, megfelel´́o vészhelyzet elhárítási ké-
pességek álljanak rendelkezésre a veszélyes létesítménynél bekövetkez´́o baleset esetén. Fel
kell ismerniük, hogy számos helyi közösség nem feltétlenül rendelkezik megfelel´́oen kép-
zett vészhelyzet elhárító személyzettel, eszközzel és létesítményekkel a baleset esetén törté-
n´́o beavatkozáshoz. Azonban ez a probléma kiküszöbölhet´́o például regionális vagy nemzeti
szint´́u források biztosításával, vagy megkövetelve az ipartól ezen hiányzó eszközök, sze-
mélyzet és létesítmények rendelkezésre bocsátását (például az iparon belüli kölcsönös se-
gélyrendszereken keresztül) vagy együttm´́uködési megállapodások létrehozásával a szom-
szédos közösségekkel.
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17. fejezet

HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS SZÁLLÍTÁS
17. fejezet — Helyhez kötött létesítmények és szállítás

Ez a fejezet a veszélyes anyagok (veszélyes áruk) szállításának korlátozott aspektusaival foglal-
kozik. Speciálisan útmutatást nyújt a szállítással kapcsolatban olyan mértékben, ameddig az helyhez kö-
tött létesítményekkel kapcsolatos. Ide sorolható:

• szállítási interfészek általában (például közúti, vasúti átrakó helyek, közúti terminálok, re-
pül´́oterek, ki- és berakó létesítmények);

• kiköt´́ok; és
• cs´́ovezetékek;

(Lásd a szövegdobozt pl. arra nézve, hogy mi különbözteti meg a szállítási interfészeket más helyhez 

kötött létesítményekt´́ol a vegyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhárítás szempontjából).

Fontos annak felismerése, hogy ez a fejezet kiegészíti az Irányelv többi részét. Más szavakkal
amíg az Irányelv más szakaszainak el ´́oírásait a szállítási interfészekre és helyhez kötött létesítményekkel
kapcsolatos szállítások más aspektusaira kell alkalmazni, addig ezen fejezet kiegészít ´́o útmutatást nyújt
speciálisan a szállítási interfészekkel (beleértve a kiköt´́oket) és a cs´́ovezetékekkel kapcsolatosan.

Ez tehát útmutatást nyújt az érintettek szerepére és feladataira, akik közé az Irányelvben általá-
ban megcímzett érintetteken kívül beletartoznak a szállítási interfészek és cs´́ovezetékek tulajdono-
sai/üzemeltet ´́oi, a szállító eszközök tulajdonosai/üzemeltet ´́oi (hajók, teherautók, vasutak) és a szállítási
és rakodási m´́uveletekben érintett munkások.

Ez a fejezet figyelembe veszi, hogy a veszélyes anyagok biztonságos kezelésének és szállításának
el´́ofeltétele a bennük rejl ´́o veszélyek helyes azonosítása, valamint a megfelel ´́o szállítóeszköz, valamint a
csomagolás, csomagolóeszköz, rakomány elkülönítés, rögzítés, jelölés, címkézés nagy bárcákkal való el-
látás és okmányolás.

Minden országnak/jogrendnek meg kell határoznia azt a pontot, ameddig az anyagokra a szállí-
tással kapcsolatos szabályzások érvényesek és amelyt´́ol kezdve más el ´́oírások hatálya alá esnek (példá-
ul amelyeket a tárolásra vagy a helyhez kötött létesítményekre általában kell alkalmazni). A felel ´́osség
hozzárendelése országonként eltér ´́o lehet, bár általában a szabályzatokban semmilyen esetben sem sza-
bad résnek, azaz lefedetlen területnek lenni.

a. SZÁLLÍTÁSI INTERFÉSZEK4                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        17.a.1                                                                                                                                                               A szállítási interfészek földrajzi határait, ahol veszélyes anyagokat kezelnek, egyértelm´́uen
meg kell határozni és ide kell tartozzanak azok a területek, ahol a veszélyes anyagokat keze-
lik, szállítják és/vagy átmenetileg tárolják.

» Azokat a területeket, ahol a veszélyes anyagokat tartják, világosan meg kell jelölni,
megfelel´́o módon felügyelni kell és rendszeresen ellen´́orizni kell az esetleges szivárgást
vagy sérülést.
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4 E kiadvány céljából a szállítási interfész helyhez kötött meghatározott terület, ahol veszélyes anyagokat (ve-
szélyes árut) raknak át egyik szállítási módról a másikra (például közútról vasútra, hajóról cs´́ovezetékbe), to-
vábbítanak valamelyik szállítási móddal berendezés egyik részér´́ol egy másikba (például egyik járm´́ur´́ol egy
másikra), valamely szállítási módról helyhez kötött létesítménybe vagy a létesítményb´́ol valamelyik szállítási
módra továbbítanak; vagy átmenetileg tárolnak a szállítási módok vagy eszközök közötti átrakás során. Ily
módon a szállítási interfészek közé tartoznak például két berakási m´́uveletek, az átrakó létesítmények, az át-
meneti tárolók vagy a veszélyes anyagokat a rakomány átrakása alatt meg´́orz´́o létesítmények (például raktá-
rak) és a sérült járm´́uveket vagy kiömlött árut kezel´́o helyek. A példák közé tartoznak a közúti, vasúti
terminálok, kiköt´́ok, veszélyes anyagokat fogadó/indító dokkok, közúti és intermodális szállítási terminálok a
közút és a vasút között, a repül´́oterek és az átrakó eszközök a helyhez kötött létesítményeknél.                           



» A területhasználati tervezési eszközöket alkalmazni kell a szállítási interfészekre is, el-
´́osegítve, hogy ezek alkalmas módon legyenek elhelyezve, és minimálisra csökkentsék a
hátrányos hatások kockázatát baleset esetén, megel´́ozzék az interfész környezetében a
nem megfelel´́o fejlesztések elhelyezését.

» Az új és kib´́ovített létesítmények tervezésének és létesítésének a szállítási interfészek te-
rén figyelembe kell vennie a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megel´́ozésére
és elhárítására vonatkozó követelményeket. Ez kiterjed a kockázatelemzés elvégzésére,
amely meghatározza a balesetek valószín´́uségét és azok lehetséges hatásait az egészségre
és a környezetre és a megfelel´́o biztonsági intézkedések és eszközök kialakítását.

» Megfelel´́o módokat kell kialakítani a szállítási interfészek biztonságának fenntartására,
ahol veszélyes anyagok fordulnak el´́o, minimalizálva például terrorista cselekmények és
szabotázs, rongálás vagy ilyen létesítményeknél bekövetkez´́o lopás miatt bekövetkez´́o
biztonságcsökkenést.

A SZÁLLÍTÁSI INTERFÉSZEK MÉRTÉKADÓ JELLEMZ ´́OI

Számos jellemz´́o van, amelyek megkülönböztetik a szállítási interfészeket a helyhez kötött
létesítményekt´́ol, a vegyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhárítás szempontjából. Ide
sorolhatók:

• különböz´́o szállítási módok találkoznak az interfésznél, amelyek különböz´́o felügyel´́o
testületekkel és esetenként különböz´́o biztonsági gyakorlatokkal rendelkeznek;

• az interfésznél változik a veszélyes anyagok típusa és mennyisége, beleértve az
ömlesztett és csomagolt árukat;

• folyamatos átrakási és kezelési m´́uveletek folynak;
• csomagolási, címkézési és okmányolási tevékenységeket végeznek távoli helyeken,

amelyek kívül esnek az interfésznél a biztonságért felel´́os ellen´́orzését´́ol; és
• az érintettek mind különböz´́oek, mind nagyszámúak. Például az interfész kezel´́oje

vagy menedzsere lehet egy magán fél vagy hatóság; az interfésznél dolgozók,
beleértve a szállítási módok irányítóit (például gépjárm´́uvezet´́ok), akik felel´́osek a
rakodási m´́uveletekért (például rakodómunkások) és mások, akiket különböz´́o
társaságok alkalmazhatnak. A vegyi balesetek megel´́ozése, a felkészülés és az elhá-
rítás tekintetében további kritikus felek lehetnek az interfésznél a fuvarozók/szállítók,
a veszélyes anyagok feladói/szállítói; azok akik felel´́osek a csomagolásért és
címkézésért; és a vev´́ok. A kiköt´́ok területén számos további érintett fordulhat el´́o.

                                                                                                                                                                                                        17.a.2                                                                                                                                                               A szállítási interfészeknél a veszélyes anyagok kezelésével foglalkozó különböz´́o feleknek
együtt kell m´́uködniük, hogy a szállítási interfész biztonságos m´́uködése elérhet´́o legyen és
közre kell m´́uködniük a vészhelyzeti felkészülésben és elhárításban. Ezen felek közé tartoz-
nak a szállítási interfészek irányítói, a fuvarozók vagy szállítók minden szállítási módnál,
akik az interfészt használják, a rakomány biztosítók5, az ügyfelek, hatóságok és mások.

                                                                                                                                                                                                        17.a.3                                                                                                                                                               A veszélyes anyagok szállításában résztvev´́o minden fél számára biztosítania kell, hogy hoz-
zájusson a veszélyes anyagokat tartalmazó rakományok biztonságos kezelésére vonatkozó fel-
adatainak ellátásához szükséges információkhoz és az anyagokkal kapcsolatosan mások számá-
ra is információt kell biztosítani.

» Azoknak, akik a szállításért, csomagolásért és átcsomagolást, jelölést, biztonsági címké-
zésért, nagy bárcával való ellátásért és a veszélyes anyagok okmányolásáért felel´́osek a
veszélyes létesítményeknél, biztosítaniuk kell, hogy minden szükséges információ eljus-
son azokhoz, akik a szállítási láncban részt vesznek. Ennek információnak lehet´́ové kell
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tennie a veszélyes anyagokat tartalmazó rakományok követését és többek között ki kell
terjednie a kezelt anyagokra, valamint útmutatót kell nyújtania a biztonságos kezelésre,
a vészhelyzeti felkészülésre és a baleset elhárításra.

» Az útmutatást olyan formában és nyelven kell elkészíteni, amelyet mindazok megérte-
nek, akiknek erre szüksége van a vészhelyzeti tevékenységnél, beleértve a járm´́uvezet´́o-
ket és elhárító személyzetet.

» A szállítási láncban minden résztvev´́o számára biztosítani kell, hogy alkalmazottaik (be-
leértve az alvállalkozókat) megfelel´́o módon ki legyenek oktatva a veszélyes anyagok
kezelésére normális és abnormális körülmények között.

» Az irányítóknak/menedzsereknek biztonsági jelentéseket kell készíteniük a szállítási in-
terfészekre vonatkozóan, ahol a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelent´́os balesetve-
szély áll fenn, és ezeket a jelentéseket az egyes helyek veszélyességi szintjének
megfelel´́oen kell összeállítani.

(A biztonsági jelentésre lásd a 2.a.16—18 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                        17.a.6                                                                                                                                                               Az irányítóknak/menedzsereknek ki kell fejleszteniük és életbe kell léptetniük a bizton-
ságirányítási rendszert és eljárásokat, amelyek szükségesek a szállítási interfésznél a veszé-
lyes anyagok biztonságos kezeléséhez. A biztonságirányítási rendszernek ki kell terjednie az
interfésznél használt minden szállítási módra, nemcsak az els´́odleges módra (például a vas-
úti rendez´́o pályaudvarok irányítóinak foglalkozniuk kell azokkal a járm´́uvekkel is, amelyek
a veszélyes anyagokat a pályaudvarra szállítják).

(A biztonságiránytási rendszerekre lásd 2.a.14—15 bekezdést.)

                                                                                                                                                                                                        17.a.7                                                                                                                                                               Az irányítóknak/menedzsereknek biztosítaniuk kell, hogy a szállítási interfésznél használt
eszközök és biztonsági rendszerek (beleértve a hardvert és a szoftvert) alkalmasak legyenek
a szándékolt célra és megfeleljenek a jelenlegi m´́uszaki szabványoknak.

                                                                                                                                                                                                        17.a.8                                                                                                                                                               A szállítási interfészeknél a leggyakoribb kockázatok egyike a rakodási m´́uveleteknél áll
fenn. Különös figyelmet kell ezért fordítani az ilyen tevékenységekhez használt eszközökre,
beleértve például darukat, szivattyúkat, flexibilis töml´́oket és cs´́ovezetéket, valamint a mo-
nitorizáló berendezések, automatikus túlfolyás-jelz´́ok és automatikus leállító rendszerek
m´́uszerezettségét.

» Az szállítási interfészek irányítóinak/menedzsereinek biztosítaniuk kell, hogy minden
eszköz és biztonsági rendszer, amelyet a rakodási m´́uveletekkel és a veszélyes anyagok
más kezelési m´́uveleteivel kapcsolatosan használnak, megfelel´́o módon szervizelt és el-
len´́orzött legyen. Ebben a tekintetben tudatában kell lenniük annak, hogy az eszközök és
rendszerek különböz´́o szerz´́od´́o felek tulajdonában lehetnek.

» A kezel´́oknek vagy menedzsereknek biztosítaniuk kell, hogy a berendezések és bizton-
sági rendszerek tervezése és üzemeltetése minimalizálja az emberi hibák kockázatát, és
hogy az alkalmazottak ki legyenek képezve az eszközök és rendszerek biztonságos üze-
meltetésére (felismerve, hogy a szállítási interfész területén alvállalkozók és idénymun-
kások is gyakran megfordulnak).

» Az irányítóknak/menedzsereknek törekedniük kell az elavult technológiák cseréjére,
ahol biztonságosabb alternatívák állnak rendelkezésre.

                                                                                                                                                                                                        17.a.8                                                                                                                                                               Az irányítóknak/menedzsereknek tehát:

• biztosítaniuk kell, hogy megfelel´́o információ álljon rendelkezésre a veszélyes anyagok
biztonságos kezelésére, és ebben a tekintetben az el´́ozetes értesítésre olyan rendszerek
álljanak rendelkezésre, olyan veszélyes anyagok érkezése és kiszállítása esetén, ame-
lyeket a szállítási interfész átmenetileg tárolnak, kezelnek vagy raktároznak;

• vezetniük kell a szállítási interfészhez érkez´́o veszélyes anyagok jegyzékét, beleért-
ve azok mennyiségét, besorolását és helyét; mechanizmusokat kell kialakítaniuk
annak biztosítására, hogy minden szerz´́od´́o fél kompetensen végezze munkáját, el-
kerülve a következetlenségeket, amelyek a biztonságot veszélyeztetnék; rend-
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szereket kell kialakítaniuk a szállítók és a használandó eszközök alkalmassági sz´́u-
résére/felülvizsgálatára;

• eljárásokat kell kialakítaniuk a veszélyes anyagokat tartalmazó sérült rakományok
kezelésére; és

• jogukban kell álljon egy rakomány elutasítása, ha az veszélyeztetheti az egészséget
vagy a környezetet, beleértve az anyagi javakat.

                                                                                                                                                                                                        17.a.9                                                                                                                                                               A szállítmánnyal foglalkozóknak, beleértve például a szállítmány összeállítóit, feladót, fuva-
rozót, szállítmányozót, üzletköt´́ot, csomagolókat, elosztókat és keresked´́oket):

• biztosítaniuk kell, hogy a veszélyes anyagok biztonságos kezeléséhez szükséges in-
formációk és a vészhelyzeti felkészüléshez és beavatkozáshoz szükséges informáci-
ók a szállítási interfész menedzserek számára és szükség esetén a hatóságok
számára is rendelkezésre álljanak;

• rendszert kell kialakítaniuk a fuvarozók és a használt eszközök kompetenciájának
sz´́urésére és felülvizsgálatára.

                                                                                                                                                                                                        17.a.10                                                                                                                                                             A fuvarozóknak vagy szállítmányozóknak: nyilvántartást kell vezetniük a szállított termé-
kekr´́ol; biztosítaniuk kell a megfelel´́o eszközök kiválasztását és karbantartását; és biztosí-
taniuk kell, hogy minden papírmunka megfelel´́o módon elkészüljön, és hogy a szállítási
láncban a következ´́o felel´́oshöz eljusson, és hogy az áruátadás jól dokumentált legyen a ve-
szélyes anyagok ki- és berakásánál, illetve átrakásánál.

                                                                                                                                                                                                        17.a.11                                                                                                                                                             A vev´́oknek (tekintettel a szállítási interfészre, a rendelkezési helyen): biztosítaniuk kell,
hogy a veszélyes anyagok biztonságos kezeléséhez és a vészhelyzeti felkészüléshez és elhá-
rításhoz szükséges információk rendelkezésre álljanak; és eljárásokat kell kialakítaniuk és
eszközökkel/létesítményekkel kell rendelkezniük a sérült vagy szivárgó csomagolások keze-
lésére és a kiszabadult anyagok összegy´́ujtésére és biztonságos helyre juttatására amilyen
gyorsan csak lehetséges.

                                                                                                                                                                                                        17.a.12                                                                                                                                                             Külön meggondolásokat igényel a veszélyes anyagok tárolása a szállítási interfésznél.

» Ebben a tekintetében a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó szabályzatokat kell al-
kalmazni az ilyen anyagok szállítási interfészén történ´́o tárolásához.

» A veszélyes anyagok tárolásának mértékét (azok mennyisége, a veszély jellege és a tá-
rolási id´́o hossza tekintetében) a tárolási interfésznél olyan minimálisra kell csökkente-
ni, ami összhangban van a biztonság növelésével (csökkentve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos balesetek általános valószín´́uségét vagy következményeit).

                                                                                                                                                                                                        17.a.13                                                                                                                                                             A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy saját ellen´́orzési keretük és kényszerít´́o tevékenysé-
gük (beleértve a monitorozást és a felügyeletet) kiterjedjen a szállítási interfészekre. Ennek
az ellen´́orzési keretnek többek között ki kell terjednie a menedzserek és a szállítók mind-
azon veszélyes anyagok kezelésére való alkalmasságára, amelyek az interfésznél el´́ofordul-
nak; és meg kell határoznia a veszélyes anyagok azon osztályait és mennyiségeit, amelyek
kezelése megengedhet´́o, vagy átmenetileg a szállítási interfésznél tárolhatók olyan körülmé-
nyek között, ahogy azokat kezelni kell.

                                                                                                                                                                                                        17.a.14                                                                                                                                                             A veszélyes anyagokat kezel´́o szállítási interfészeknél vészhelyzeti tervet kell készíteni és
ezt megfelel´́o módon össze kell hangolni a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervvel és más
vonatkozó tervekkel.

» A vészhelyzeti tervezésnek figyelembe kell vennie, hogy baleset esetén a beavatkozó
személyzet megfelel´́o hozzáférése biztosítható legyen.

» A helyszíni és a helyszínen túlnyúló vészhelyzeti tervek által megkövetelt elhárító anya-
goknak a szállítási interfésznél rendelkezésre kell állnia.

» A vészhelyzeti tervek céljából a helyszínen lev´́o anyagok nyilvántartásának rendelke-
zésre kell állnia és baleset esetén el´́o kell segítenie az elhárítási tevékenységet.

                                                                                                                                                                                                        17.a.15                                                                                                                                                             Az irányítóknak/menedzsereknek és a hatóságoknak koncentrált er´́ofeszítést kell tenniük an-
nak biztosítására, hogy a potenciális veszélyekkel kapcsolatos információk és a baleset ese-
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tén elvégzend´́o megfelel´́o tevékenységekre vonatkozó információk folyamatosan eljussanak
a potenciálisan érintett lakossághoz.

» Mivel a szállítási interfészek jelent´́os kihívást jelentenek ebben a tekintetben, ezért in-
novatív megközelítésükre lehet szükség annak biztosításához, hogy a lakosság a megfe-
lel´́o módon tájékoztatást kapjon.

» A hatóságoknak és az iparnak el´́o kell segíteniük az információ és tapasztalat megosz-
tást a kommunikációk terén a lakossággal a szállítási interfészekkel kapcsolatosan.

                                                                                                                                                                                                        17.a.16                                                                                                                                                             Rendszereket kell kialakítani a szállítási interfészeknél az események (balesetek és kvázi-
balesetek) id´́obeli észlelésére/jelentésére.

» Els´́osorban a rakománnyal foglalkozóknak, a fuvarozóknak/szállítmányozóknak és az
ügyfeleknek kell jelenteniük interfész kezel´́ok/menedzserek számára a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos eseményeket (például a sérült csomagolóeszközök szivárgása) és
amennyiben szükséges, értesíteniük kell a hatóságokat (beleértve az elhárító személyze-
tet) és az anyagok gyártóit.

» További er´́ofeszítéseket kell tenni a tapasztalatok megosztására mind országon belül,
mind az országok között a szállítási interfészekkel kapcsolatos események tekintetében.

                                                                                                                                                                                                        17.a.17                                                                                                                                                             A hatóságoknak nemzeti szinten egyöntet´́u gyakorlatot kell folytatniuk a jogszabályok és
politikák vonatkozásában — beleértve az áttekintés és koordinációs mechanizmusokat —
minden szállítási módra vonatkozóan. Ez el´́osegíti annak biztosítását hogy ne legyenek lefe-
detlen területek vagy ellentmondások a szabályzatok követelményeiben vagy a felel´́osségek
hozzárendelésében amikor a veszélyes anyagokat egyik szállítási módról egy másikra átrakják.

                                                                                                                                                                                                        17.a.18                                                                                                                                                             Törekedni kell a törvényes el´́oírások és politikák harmonizálásának javítására, amelyek a
szállítási interfészekre6 vonatkoznak.

» Az országok közötti konzisztens megközelítés hozzásegít a „kiegyenlített játéktér” létre-
hozásában, ami azt jelenti, hogy egyetlen országot sem részesítenek az iparnak nyújtott
gazasági el´́onyben kevésbé szigorú biztonsági standardok eredményeként.

» A törvények és politikák harmonizálása ugyancsak segít a kereskedelmi akadályok meg-
szüntetésében és a költségek általános csökkentésében, tekintettel arra, hogy a több or-
szágban/területen érintetteknek nem kell különböz´́o standardoknak megfelelniük. Ez
különösen fontos a szállítással kapcsolatos területeken, ahol a veszélyes anyagok hatá-
rokon haladhatnak át.

                                                                                                                                                                                                        17.a.19                                                                                                                                                             A hatóságoknak folyamatos kooperációt kell folytatniuk a nemzetközi követelményekkel va-
ló harmonizáció irányában a különböz´́o szállítási módoknál. A szállítás különböz´́o módjai-
nál, amelyek a szállítási interfészeken találkoznak (beleértve a tengerhajózást, belvízi hajó-
zást, a vasúti és közúti, valamint cs´́ovezetékes szállítást) konzisztenciának kell fennállni a
különböz´́o szabályzatok, irányelvek és politikák között a szállítás, a csomagolás és a veszé-
lyes áruk kezelése terén. Az ENSZ veszélyes áruk szállítással foglalkozó szakért´́o munka-
csoportjának ajánlásai alapul szolgálnak a különböz´́o szállítási módok követelményeinek
harmonizálására, beleértve a csomagolt árukat.

                                                                                                                                                                                                        17.a.20                                                                                                                                                             A veszélyes létesítmények menedzsmentjének törekednie kell a szállítás legalkalmasabb
módjának és a veszélyes anyagok legmegfelel´́obb útvonalának kiválasztására, amelyeket a
létesítményb´́ol vagy a létesítménybe szállítanak. Ez segít például a baleset esetén potenciáli-
san érintett személyek számának minimálisra csökkentésében.

» Kockázatelemzést kell végezni, ami a döntési folyamat egyik bemen´́o adatául szolgál,
összehasonlítva a veszélyes áruk különböz´́o szállítási módjait és alternatív útvonalait.
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(A veszély azonosításra és a kockázatelemzésre lásd a 2.b szakaszt.)

» A szállítási mód kiválasztásának specifikusnak kell lennie, minthogy a tanulmányok ar-
ra utalnak, hogy általában egyik mód sem biztonságosabb, mint a másik. A biztonság
számos tényez´́o függvénye, min például a szóban forgó anyagok, a kiválasztott útvonal
és a helyi menedzsment gyakorlata.

» Az a mérték, amennyiben a veszélyes létesítmények menedzsmentje választhat a szállí-
tási módok és a veszélyes anyagok útvonala között, figyelembe kell vegye a döntés so-
rán a szélesebb környezeti és egészségi meggondolásokat.

» A veszélyes létesítmények menedzsmentjének biztosítania kell, hogy az áruk szállítói
betartsák a nemzeti és nemzetközi biztonsági el´́oírásokat. A szállítók kiválasztását a le-
hetséges mértékig azok módbeli biztonsági teljesítïképessége alapján kell végezni.

» A menedzsmentnek együtt kell m´́uködnie a hatóságokkal (beleértve a helyi szint´́u ható-
ságokat), amikor a veszélyes anyagokkal kapcsolatos szállítási és útvonal-kiválasztási
döntéseiket meghozzák.

                                                                                                                                                                                                        17.a.21                                                                                                                                                             Törekedni kell az információk összegy´́ujtésének el´́osegítésére a veszélyes anyagok terjedel-
mére és természetére és az ilyen információkat a megfelel´́o érdekelteknek el kell juttatni.

b. KIKÖT ´́OK                                                                                                                                 

Ez a fejezet speciálisan a kiköt´́ok területével7 foglalkozik. A kiköt´́o a szállítási interfészek egyik tí-
pusa, ezért az Irányelv minden el ´́oírását (beleértve az el ´́oz ´́o 17.a fejezet szállítási interfészekkel kapcso-
latos el ´́oírásait) alkalmazni kell a kiköt ´́okre is. Mivel a kiköt´́ok további jellemz´́okkel bírnak, valamint
további érintettek fordulnak a területen, ami megkülönböztetik ezeket más szállítási interfészekt´́ol, to-
vábbi útmutatásra van szükség. Ezen jellemz´́ok közé tartoznak:

• A kiköt´́ok eredend´́oen nemzetközi jelleg´́uek, üzemeltet´́okkel, hajókkal és rakományokkal,
amelyek különböz´́o országokból érkeznek;

• A kiköt´́ok nagy, bonyolult létesítmények, amelyek érintettek a tengerhajózási forgalomban
és a belföldi (folyami, vasúti és közúti) veszélyes anyag szállításban. Ezek számos rögzített
létesítményt tartalmaznak, beleértve terminálokat, raktárakat, javító dokkokat, karbantartó
létesítményeket, ahol a veszélyes anyagokat átrakják, felhasználják, kezelik vagy tárolják.

• A kiköt´́oi területek összetettsége bonyolítja a területhasználati tervezési döntéseket a fej-
lesztésekkel kapcsolatosan mind ezen területeken belül, mind ezen kívül.

• Történelmi okokból a kiköt´́ok általában nagy, s´́ur´́un lakott területek közelében helyezked-
nek el és a vízparti elhelyezkedés gyakran vonzza a lakásépítési és más fejlesztéseket.

• A kiköt´́oi interfész kezelési szinten a környezetvédelem és a tengeri biztonság potenciális
érdekütközését okozza.

• A kiköt´́okben az érdekeltek közé tartozók ezen kívül más szállítási interfészekben is részt
vehetnek, beleértve például a kiköt´́oi hatóságokat, a hajótársaságokat, a kiköt´́ot használó
hajókat nyilvántartó társaságokat, a mólóoperátorokat és a hajó és rakomány ellen´́orz´́o vizs-
gáló ügynökségeket.

(Ez a szakasz az útmutató a kémiai biztonságra a kiköt´́ok területén közös OECD/IMO kiadványból

(1960) idézeteket tartalmaz. Ez a kiadvány beszerezhet´́o az OECD-t´́ol és megtalálható

a www.oecd/org/ehs címen).
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7 E kiadvány céljából a kiköt´́oket úgy definiáljuk, mint olyan szárazföldi és tengeri területek, amelyeket el´́oírá-
sok szerint létesítettek, beleértve a helyhez kötött létesítményeket és a hajókat (beleértve a bárkákat és máso-
kat) ezen a területen. A veszélyes anyagok, a kiköt´́ok területén el´́ofordulhatnak hajókból, belvízi bárkákból,
vasúti kocsikból, közúti járm´́uvekb´́ol való ki- és berakás céljából vagy cs´́ovezetékekb´́ol érkez´́oen vagy azok-
kal való továbbításra vagy el´́ofordulhatnak a kiköt´́o területén lev´́o még nem kezelt hajókon, mint rakományok
vagy mint elosztásra kerül´́o kezelt, csomagolt áruk.                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                        17.b.1                                                                                                                                                               A kiköt´́oi hatóságoknak ki kell alakítaniuk a helyi kiköt´́oi szabályokat és azok betartását ki
kell kényszeríteni, összhangban az érvényes törvényekkel és szabályzatokkal a kiköt´́o terü-
letén a veszélyes anyagok biztonsága tekintetében.

» Minden irányítónak a kiköt´́o területén együtt kell m´́uködnie a kiköt´́oi hatóságokkal és
az illetékes hatóságokkal, hogy a különböz´́o irányítók tevékenységei ne növeljék a bal-
esetveszélyt (például dominó hatás révén) és el´́osegítse a vészhelyzeti tervezést és elhá-
rítást.

» A kiköt´́oi hatóságok felel´́osek az egyes operátorok tevékenységeinek tudatosításáért sa-
ját kiköt´́oi területükön és a megfelel´́o kooperáció és a hatóságokkal való kommunikáció
biztosításáért.

                                                                                                                                                                                                        17.b.2                                                                                                                                                               A kiköt´́oi hatóságnak biztosítaniuk kell, hogy a kiköt´́ojük minden használója (például a ki-
köt´́o partot üzemeltet´́o) üzemelési eljárásokat alakítson ki olyan tevékenységre és esemény-
re, amelyek növelhetik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek kockázatát.

                                                                                                                                                                                                        17.b.3                                                                                                                                                               Nemzetközi társaságnak kell paramétereket kialakítaniuk a kiköt´́obe érkez´́o és ott man´́ove-
rez´́o hajók biztonságos m´́uködésére, amit az adott kiköt´́o körülményeire lehet adaptálni.

                                                                                                                                                                                                        17.b.4                                                                                                                                                               Nemzetközi rendszert kell kifejleszteni a baleseti potenciálra hatással lev´́o hajó hiányossá-
gok jelentésére és ezen jelentések átadására a kiköt´́oi hatóságoknak.

                                                                                                                                                                                                        17.b.5                                                                                                                                                               A kiköt´́oi hatóságoknak eljárásokat kell kialakítaniuk a  veszélyes árut szállító hajókon vég-
zend´́o megfelel´́o karbantartási és javítási tevékenységekre.

                                                                                                                                                                                                        17.b.6                                                                                                                                                               A kiköt´́o területére való belépés el´́ott a veszélyes anyagokat szállító hajó kapitányának elle-
n´́oriznie kell a hajó mszaki állapotát és a rakomány állapotát, hogy az alkalmas legyen a ki-
köt´́obe való biztonságos belépéshez és a rakomány kezelési eljárásokban való részvételhez.

» A kapitánynak tájékoztatnia kell a kiköt´́oi hatóságot a hajó bármilyen mértékadó hiá-
nyosságáról, amely gépezetével, felszerelésével vagy berendezéseivel kapcsolatos vagy
a veszélyes anyagok bármilyen szivárgásáról vagy sérülésér´́ol azok megtartó eszközei-
nél, ami a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset veszélyét okozhatja.

» A kapitánynak biztosítania kell, hogy a kiköt´́o területre való belépés után a biztonsági
el´́oírásokat, beleértve mindazokat, amelyek a megfelel´́o tárolás, csomagolás és veszé-
lyes anyag elkülönítést illetik, gondosan betartják.

                                                                                                                                                                                                        17.b.7                                                                                                                                                               A rakodópart üzemeltet´́ojének biztosítania kell a megfelel´́o és biztonságos kikötési eszközök
rendelkezésre állását, és hogy a hajó és a part között megfelel´́o biztonságos kapcsolat legyen
kialakítható.

» A rakodópart kezel´́oknek biztosítaniuk kell, hogy a létesítményeikben lev´́o veszélyes
anyagok jegyzéke, azok helyével és a vonatkozó biztonsági információkkal együtt,
könnyen hozzáférhet´́o legyen.

» A rakodópart kezel´́oknek biztosítaniuk kell, hogy a területekre bekerül´́o veszélyes anya-
gok el´́oírás szerint legyenek min´́osítve vagy az érdekelt rakományt kezel´́o által deklarál-
va, mint megfelel´́oen azonosított, csomagolt, jelölt, címkézett és nagy bárcával ellátott
rakományok.

» A rakodópart kezel´́oknek biztosítania kell, hogy elfogadható ok nélkül senki se kerül-
hessen kapcsolatba egyetlen konténerrel, tartállyal vagy járm´́uvel sem, amely veszélyes
árut tartalmaz.

                                                                                                                                                                                                        17.b.8                                                                                                                                                               A rakodópart kezel´́oknek együtt kell m´́uködniük a hajó kapitányokkal és a többi szállítási
mód felel´́os személyeivel annak biztosítására, hogy a vonatkozó el´́oírásokat és kódexeket a
helyes áruátrakás és veszélyes áru tárolás tekintetében kövessék.

                                                                                                                                                                                                        17.b.9                                                                                                                                                               A rakománnyal kapcsolatos érdekelteknek biztosítania kell, hogy a konténerek, tartályok és
járm´́uvek, amelyeket a veszélyes anyagok szállításához használnak, rendelkezzenek a szük-
séges biztonsági jóváhagyásokkal. A rakománnyal érintetteknek biztosítaniuk kell, hogy a
konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok vagy járm´́uvek fizikai állapotát a biztonságot
potenciálisan veszélyeztet´́o szemmel látható sérüléseket megvizsgálják.
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                                                                                                                                                                                                        17.b.10                                                                                                                                                             A rakománnyal érintetteknek és a mólóüzemeltet´́oknek biztosítaniuk kell, hogy minden
szükséges támogatást megadjanak a kiköt´́oi hatóságoknak vagy bármely más személynek
vagy intézménynek, aki fel van hatalmazva felülvizsgálatok vagy auditok végzésére.

                                                                                                                                                                                                        17.b.11                                                                                                                                                             A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a kiköt´́o területén minden vészhelyzeti terv köl-
csönösen összhangban legyen, és ezeket a kijelölt felek vagy hatóságok m´́uködésük során
ellen´́orizzék.

» A vészhelyzeti terveknek figyelembe kell venniük, hogy a kiköt´́o üzemeltetés a hatósá-
gok és magán személyek nagy számát érinti.

» Ahol lehetséges, a kiköt´́oi vészhelyzeti tervez´́oknek fel kell használniuk a nemzetközi-
leg elismert és elfogadott fogalmak közös voltát a megfogalmazás kompatibilitásának
elérésére.

                                                                                                                                                                                                        17.b.12                                                                                                                                                             A hajó kapitányokat tájékoztatni kell a kiköt´́oi vészhelyzeti elhárítás szervezésér´́ol és hogy
hajójuk és személyzetük mily módon alkalmazkodhat ehhez a rendszerhez. A kiköt´́oi hatósá-
gokat tájékoztatni kell a hajó vészhelyzeti tervr´́ol úgy, hogy a tevékenységeket koordinálni
lehessen. Minden rakomány átrakó helyen a kapitánynak és a rakodópart üzemeltet´́onek
meg kell egyeznie a megfelel´́o vészhelyzeti eljárásokban.

                                                                                                                                                                                                        17.b.13                                                                                                                                                             A kiköt´́oi vészhelyzeti terveknek figyelembe kell venniük, hogy a veszélyes anyagok a kikö-
t´́ok területére hajókon és más módon is szállíthatók, még ha azokat nem is rakják ott ki. A
vészhelyzeti terveknek figyelembe kell venniük a veszélyes anyagokkal kapcsolatos hajófe-
délzeti vészhelyzetek lehet´́oségét, amelyek a kiköt´́ot vagy a tengeri környezetet veszélyez-
tethetik.

                                                                                                                                                                                                        17.b.14                                                                                                                                                             A kiköt´́oi veszélyelhárító er´́oknek rendelkezésre állniuk és készen kell lenniük a beavatko-
zásra a kiköt´́o területén bármikor bekövetkez´́o balesetnél. Ebben a tekintetben képeseknek
kell lenniük a hatékony elhárításra és a partoldaltól hajóig, a partoldalon, a szárazföldön és a
hajók közötti tevékenységek támogatására.

c. CS ´́OVEZETÉKEK                                                                                                                   

Bár az Irányvonalak összes rendelkezései általában nem alkalmazhatók a cs´́ovezetékekre, ez a
szakasz foglalkozik a speciális területekkel, a veszélyes anyagokat szállító cs´́ovezetékekkel kapcsolato-
san. Ezen kiadvány céljából a cs´́ovezetékek8 fogalom alá tartoznak a segédberendezések, például szi-
vattyú- és kompresszorállomások.

A cs´́ovezetékek ismeretes módon a szállítás növekv´́o fontosságú eszközei a veszélyes anyagok szé-
les körében a szénhidrogén-származékokon kívül is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek általában
biztonságosak és bizonyos anyagok esetén a szállítás igen életképes eszközei. A cs´́ovezetékek el ´́onyei kö-
zé tartoznak, hogy képesek nagy mennyiség´́u veszélyes anyag gyors továbbítására, relatív olcsók és
megbízhatóak, aránylag kis hatást gyakorolnak a környezetre (szemben más szállítási módokkal, ame-
lyek járm´́u kipufogó gázokkal, esztétikai hatásokkal, zaj, forgalmi torlódásokkal kapcsolatosak).

A cs´́ovezetékek hátrányai közé tartoznak a kialakítással kapcsolatos infrastrukturális költségek, a
cs´́ovezeték üzembe helyezéssel kapcsolatos eredend´́o késedelmek, a talajvédelmével kapcsolatos problé-
mák és a rugalmasság hiánya a kiszolgáltatási pontok és az elszállítható mennyiségek tekintetében.

A szabályzói megközelítések a cs´́ovezetékek tekintetében az egyes országok között lényegesen el-
tér ´́oek, bár a legtöbb megközelítésben vannak közös elemek (beleértve a biztonságos üzemeltetés általá-
nos kötelezettségét). A szabályzói megközelítésekben fennálló különbségek ellenére az ipar a különböz´́o
országokban szemmel láthatóan hasonló biztonsági gyakorlatot folytat, hogy fenntartsa a cs´́ovezeték-
hálózatok intenzitását.
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                                                                                                                                                                                                        17.c.1                                                                                                                                                               A cs´́ovezetékeket a veszélyes anyagok szállítására úgy kell tervezni, létesíteni, üzemeltetni,
karbantartani és monitorozni, hogy csökkenjen a balesetek gyakorisága és elhanyagolhatók
legyenek a bekövetkez´́o balesetek következményei.

» A cs´́ovezetékeket az elismert nemzeti és nemzetközi kódexek, szabványok és útmutatók,
valamint vállalkozási el´́oírások szerint kell tervezni, kivitelezni és üzemeltetni.

» Figyelembe kell venni a különböz´́o aspektusokat, amelyek hatással lehetnek a cs´́oveze-
ték biztonságára például a tervezés és az igénybevételi tényez´́ok, anyagmin´́oség, falvas-
tagság, betemetési mélység, küls´́o hatásokkal szembeni védelem, jelölés, nyomvonal
kiválasztás és monitorozás.

» Összehasonlító kockázatelemzést kell végezni, hogy a különböz´́o anyagok és más meg-
oldások között választani lehessen.

» A cs´́ovezetékeket a legalkalmasabb rendelkezésre álló anyagból kell készíteni, biztosí-
tva azok kezdeti és teljes életciklusuk alatti integritását. Megfelel´́o biztonsági technoló-
giát kell használni, mint például automatikus elzáró rendszerek (szivárgás vagy baleset
esetén) vagy biztonsági kifolyó rendszerek.

» A cs´́ovezeték nyomvonal mentén megfelel´́o biztonsági jelzéseket kell elhelyezni.

                                                                                                                                                                                                        17.c.2                                                                                                                                                               A területhasználati tervezési meggondolásokat és kockázatelemzéseket figyelembe kell ven-
ni mind az új cs´́ovezetékek nyomvonala mentén (például lakott területek lehet´́o legkisebb
megközelítéséhez) mind azon döntések során, amelyek a meglev´́o cs´́ovezetékek környékén
új fejlesztések/építmények kivitelezését célozzák.

» A környezeti hatás értékelésnél a geológiai veszélyeket is számításba kell venni, hogy
elkerüljék (a lehetséges mértékig) a veszélyes geológiai környezeteket, mint például a
beszakadásokra érzékeny és szeizmikus aktivitású területek.

» A cs´́ovezetékek nyomvonalát úgy kell megválasztani, hogy minimális legyen a baleset
esetén bekövetkez´́o hátrányos hatás, és hogy könny´́u legyen a karbantartó és vészhely-
zet elhárító személyzet hozzáférése.

                                                                                                                                                                                                        17.c.3                                                                                                                                                               Az iparnak biztonságkezel´́o rendszereket kell kialakítania, hogy kielégítse a tervezés, a
gyártás, az üzemeltetés, karbantartás és a cs´́ovezeték lebontás során a biztonsági célkit´́uzé-
seket.

» A cs´́ovezetékekre vonatkozó biztonságirányítási rendszerek elemei közé tartoznak a kö-
vetkez´́ok: világos célkit´́uzések és politikák; alkalmas szervezet a tulajdonosi megoszlás
világos meghatározásával és a kapcsolatos felel´́osségek megosztásával; kompetens sze-
mélyzet és hatékony oktatás és képzés; megfelel´́o standardok és eljárások; teljesít´́oké-
pesség monitorizás és megfelel´́o auditok/felülvizsgálati eljárások a hiányosságok
azonosítására és a javítások elvégzésére; vészhelyzet elhárítási eljárások, amelyeket
rendszeresen kipróbálnak és felülvizsgálnak; és baleset kivizsgálások.

(A biztonságirányítási rendszerekre lásd 2.a.14—15 bekezdést.)

» Az iparnak folytatnia kell a tapasztalatok megosztást a cs´́ovezetékekre vonatkozóan a
biztonságiránytási rendszerek használatában és javítania kell ezen rendszerek egyes ele-
meinek/technikáinak hatékonyságát azzal a célkit´́uzéssel, hogy a cs´́ovezeték baleseteket
tovább csökkentse.

                                                                                                                                                                                                        17.c.4                                                                                                                                                               A cs´́ovezetékek integritását a megfelel´́o karbantartással, felügyelettel és monitorozással és a
helyes irányítással kell fenntartani.

» A felülvizsgálat és monitorozás eszközei közé tartoznak az intelligens cs´́ogörények, ´́or-
z´́o szolgálatok és légi megfigyelések használata.

» A rendszeres karbantartáson kívül a biztonság teljesítésben a folyamatos javítás célkit´́u-
zése felülvizsgálatokkal és monitorozással, az üzemeltet´́ok közötti szélesebb kör´́u infor-
mációcserével érhet´́o el, figyelembe véve a bejelentett eseményekb´́ol levont
következtetéseket és az új technológiák és más fejlesztések használatát.
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» Minthogy a cs´́ovezetékek elöregednek, kiegészít´́o monitorozásra lehet szükség annak
biztosítására, hogy integritásuk folyamatosan fennálljon. Meg kell gondolni, hogy a cs´́o-
vezetékek felülvizsgálatára és újraengedélyezésre, valamint az üzemelési körülmények
újraengedélyezésére kerüljön sor, amikor elérik eredetileg tervezett élettartamuk határát.

» Politikát kell kialakítani a cs´́ovezetékek egy részének felújítására, amelyek nem felelnek
meg a biztonsági szabványoknak vagy elérték élettartamuk végs´́o határát.

» Bár a veszélyes létesítményekre alkalmazható vészhelyzeti tervek általános elvei a cs´́o-
vezetékekre is alkalmazhatók, szükség lehet tovább er´́ofeszítésekre, hogy figyelembe
vegyék a cs´́ovezetékek speciális helyzetét, beleértve például az általuk szállított anya-
gokkal kapcsolatos veszélyeket.

» A cs´́ovezetékekre vonatkozó vészhelyzeti tervezés bonyolult lehet, tekintettel azok né-
mely jellemz´́ojére, beleértve például azt a tényt, hogy a cs´́ovezetékek általában nincse-
nek emberi felügyelet alatt; a cs´́ovezetékek hosszára és helyére, azon igényre, hogy a
cs´́ovezetékeket el kell tudni zárni vagy nyomás mentesíteni kell tudni és arra az igényre,
hogy biztosítani kell a veszély elhárító személyzet hozzáférését. Ezenkívül számításba
kell venni a közelben bekövetkezett fejlesztéseket. Például ahol a cs´́ovezetékek vasútvo-
nalakat kereszteznek, vagy azokkal párhuzamosak, fontos a vasúttársaságok terveivel
való egyeztetés.

» A vészhelyzeti tervezésnek figyelembe kell vennie a cs´́ovezeték rendszer kockázatérté-
kelését.

» Ezen komplexitások fényében fontos, hogy a veszélyelhárító személyzet kiinduló adato-
kat szolgáltasson a cs´́ovezetékekre vonatkozó vészhelyzeti terveket elkészítéséhez, fe-
lülvizsgálatához vagy módosításához.

                                                                                                                                                                                                        17.c.6                                                                                                                                                               A cs´́ovezetékekért felel´́os iparnak át kell tekintenia, szükség szerint fejlesztenia kell és létre
kell hoznia a harmadik felek által okozott zavarok csökkentésére szolgáló rendszereket,
minthogy ezek hiányosságai a balesetek f´́o okozói.

» Ennek az összes regionális/országos hatóságokkal való kooperációban kell történnie.

» A harmadik felek által okozott zavarok csökkentésére szolgáló rendszerek közé tartozik
a megfelel´́o információk biztosítása és közreadása az érdekelt felek számára, akik a cs´́o-
vezeték környékében egy adott területen érintettek. Ezen kívül fontos a kommunikáció
el´́osegítése a cs´́ovezeték üzemeltet´́ok és harmadik felek között, például a közvetlen hí-
vórendszerek révén, amelyek információt nyújtanak a cs´́ovezetékek állapotára egy jól
kommunikáló forrásból.

                                                                                                                                                                                                        17.c.7                                                                                                                                                               A tapasztalatokból való tanulás el´́osegítésére a cs´́ovezetékekért felel´́os iparnak (valamint a
hatóságoknak és más érintetteknek) javítaniuk kell a cs´́ovezetékek biztonságára és a balese-
tek/kvázibalesetek szcenárióira vonatkozó információ-megosztást.

» Ennek ki kell terjednie az olyan cs´́ovezetékekre vonatkozó információkra, amelyek elér-
ték hasznos vagy tervezett élettartamuk határát. A továbbiakban nem használatos cs´́ove-
zetékekkel való foglalkozás opciói közé tartozik a lebontás, helyszínen hagyás vagy az
azokról való lemondás további tevékenységek végzésével. Ügyelni kell az egyes opci-
ókkal kapcsolatos kockázatok helyes értékelésére esetr´́ol-esetre, annak tudatában, hogy
a legjobb megoldást a módszerek kombinálása adhatja.

» A cs´́ovezetékek rendszerek terveire, az azokon szállított anyagok mennyiségére és a
cs´́ovezetékek veszélyes anyagok szállítására való használatának statisztikai elemzésére
vonatkozó információkat össze kell gy´́ujteni és hozzáférhet´́ové kell tenni.

» A cs´́ovezetékek jellemz´́oire és a balesetek jellegének és okainak jobb megértésére (pél-
dául az elöregedés, a méret, az elhelyezkedés és a cs´́ovezetékek konstrukcióval kapcso-
latosan) vonatkozó információkat össze kell gy´́ujteni és hozzáférhet´́ové kell tenni.
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I. FÜGGELÉK

A HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA
I. függelék — A használt kifejezések magyarázata

Az alábbi kifejezések magyarázatai jelen dokumentumra vonatkoznak, semmiképpen sem értend´́ok
mint általánosan elfogadott definíciók, vagy mint országok és szervezetek között harmonizált kifejezé-
sek. Lehet´́oség szerint a kifejezésekre elterjedt definíciókat használtuk.

Aktivitásmutatók:
Lásd „Mutatók”.

Alapvet´́o ok(ok):
Az(ok) az els´́odleges ok(ok), melyek veszélyes m´́uvelethez és balesethez vagy kvázibalesethez ve-

zettek. Más szavakkal, az alapvet´́o ok egy olyan ok, melynek megel´́ozésével megakadályozható a szce-
nárió balesethez vezet´́o továbbfejl´́odése. Az eredend´́o okok közé tartoznak például az irányítási
rendszerek hiányosságai, amelyek hibás tervezéshez vagy karbantartáshoz vezetnek, vagy amelyek al-
kalmatlan személyzetet eredményeznek.

Alkalmazott:
Bármilyen egyén aki egy veszélyes létesítményen vagy létesítményben dolgozik. Ide tartozik

mind a menedzsment, mind a munkások, és az (al)vállalkozók is.

Audit:
Egy veszélyes létesítmény szisztematikus vizsgálata annak ellen´́orzésére, hogy megfelel-e az el´́oí-

rásoknak, szabványoknak, irányelveknek és/vagy bels´́o politikáknak. Ide tartoznak az eredményeket tar-
talmazó beszámolók, kivéve a követ´́o tevékenységeket. Az auditok járhatnak a veszélyes üzem vezet´́oi
által vagy részér´́ol végzett vizsgálatokkal (önellen´́orzés vagy bels´́o audit), vagy egy független harmadik
fél által végzett vizsgálattal (küls´́o audit).

Baleset vagy vegyi baleset:
Bármilyen vegyi anyagokkal kapcsolatos nem tervezett esemény, amely egészségkárosodást, kör-

nyezeti károkat, vagy a tulajdon károsodását vonja, vagy vonhatja maga után.

Biztonságirányítási rendszer:
Egy vállalkozás általános vezetési rendszerének olyan része, amely magában foglalja a szervezeti

struktúrát, a felel´́osségeket, a gyakorlatokat, az eljárásokat, a folyamatokat és az er´́oforrásokat a vegyi
balesetek megel´́ozésének irányelveinek meghatározására és megvalósítására. A biztonságirányítási rend-
szer általában számos kérdéssel foglalkozik, beleértve többek között: a szervezet és a személyzet, a ve-
szélyek és kockázatok azonosítását és kiértékelését, a m´́uködés ellen´́orzést, a változások kezelését, a
tervezést a vészhelyzetekhez; a hatásosság monitorozását és az auditot és felülvizsgálatot.

Biztonsági jelentés:
A technikai, vezetési és m´́uködtetési információk írásos beszámolója a veszélyes üzem kockázatai

és azok kezelése szempontjából, amely igazolja a létesítmény biztonságosságának voltát.

Biztonság teljesítési mutatók:
Lásd „Mutatók”.

Cs´́ovezeték:
Cs´́o, általában hengeres, melyen keresztül veszélyes anyag folyik egyik pontból a másikba. Jelen

dokumentumban a cs´́ovezetékek közé tartozik mindenfajta segédberendezés, mint a szivattyú és komp-
resszor állomások.
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Dolgozó:
Bármilyen személy, aki veszélyes üzemen vagy üzemben dolgozik, és nem része a menedzsment-

nek. Ide tartoznak az (al)vállalkozók is.

Emberi tevékenység:
Az emberi cselekvések minden, a veszélyes létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos aspektusa, a

létesítmény minden fázisában, a koncepciótól és tervezést´́ol a m´́uködtetésen és karbantartáson át a léte-
sítmény kiürítéséig és a bezárásig.

Emberi tényez´́ok:
Emberi tényez´́ok közé tartozik a gépek, eljárások, munkakörülmények emberi képességekhez, kor-

látokhoz és szükségletekhez alkalmazkodó tervezése (amely ily módon szélesebb kör´́u, mint az ember-
gép érintkezési területei). Ezek az emberek (kezel´́ok, termelésirányítók, karbantartó személyzet és
mások) munkakörülmények közötti tanulmányozásán, valamint más tényez´́okön alapulnak, amelyek ál-
talában befolyásolják az embereket a m´́uszaki berendezésekkel való kapcsolatukban (beleértve az
egyént, a szervezetet és a technológiát).

Ergonómia:
Az üzemek, berendezések, üzemeltetési és munkakörnyezetek emberi képességekhez alkalmazko-

dó tervezésének tudománya.

Érintett fél:
Bármely egyén, csoport vagy szervezet, érintett, érdekelt, vagy amely potenciálisan érintett lehet a

vegyi balesetek megel´́ozésében, a felkészülésben és az elhárításban. Az érdekelt csoportok felsorolása
jelen kiadvány Bevezet´́ojében a „Hatály” alatt található.

Események:
Balesetek és/vagy kvázibalesetek.

Ésszer´́uen megvalósítható:
Minden a korlátozásokat figyelembe vev´́o lépés, amelyekkel kapcsolatos költségek nem arányta-

nul nagyok a bel´́olük fakadó el´́onyök értékéhez képest.

Fióktelep:
Olyan vállalkozás, amelyben egy másik vállalkozásnak többségi szavazati joga és/vagy m´́uködése

felett ellen´́orzést gyakorol.

Felülvizsgálat:
A hatóságok által végzett ellen´́orzés. Más fél/felek is részt vehetnek a vizsgálatban, a hatóságok

helyett fellépve. A vizsgálat tartalmazza az elkészített jelentést, de nem terjed ki a követ´́o tevékenysé-
gekre.

Gyártó(k) (vegyi anyagok vonatkozásában):
Olyan vállalkozások, amelyek vegyi termékeket (beleértve alapvet´́o és különleges vegyi anyago-

kat, tisztítószereket, agrokemikáliákat, petrolkémiai termékeket és gyógyszereket) gyártanak, vagy for-
muláznak.

Hajó:
Bármilyen tengerjáró vagy nem tengerjáró vízi járm´́u, beleértve a belvízi hajókat, melyeket veszé-

lyes áruk szállítására használnak.

Hajóvezet´́o:
Bármilyen személy, a kormányost vagy ´́orszemet kivéve, akire a hajót bízzák.

Hatóságok:
Állami szervek a nemzeti, regionális, helyi és nemzetközi szinteken.

Függelékek

172



Helyi hatóságok:
Helyi szint´́u (pl. város, megye, tartomány) állami testületek. Jelen dokumentumban ide tartoznak

a közegészségért, a munkavégzés biztonságáért, a környezetért felel´́os szervek, a ment´́ok, a t´́uzoltók, a
rend´́orség stb.

Információ:
Tények, adatok vagy más ismeretek, melyek bármilyen formájúak lehetnek, többek között elektro-

nikus, nyomtatott, akusztikus vagy vizuális formájúak.

Interfész:
Lásd „Szállítási interfész”.

Kiköt´́ohely:
Bármilyen kiköt´́o, móló, kiköt´́ogát, rakpart, rakodópart, tengeri terminál, vagy hasonló építmény

(akár úszó akár nem) amelynél egy hajó kiköthet. Ide tartozik a hajón kívül bármilyen üzem vagy ingat-
lan, amelyet a veszélyes áruk ki- és berakodásához tartozó vagy azt kísér´́o célokra használnak.

Kiköt´́oi hatóság:
Bármilyen személy vagy személyek testülete felhatalmazva egy kiköt´́oi terület tényleges felügye-

letével.

Kiköt´́oi terület:
Jogszabály alapján meghatározott szárazföldi és tengeri terület. (Megjegyzés: egyes kiköt´́oi terüle-

tek átfedhetik egymást. A jogi követelményeknek figyelembe kell venniük ezt a lehet´́oséget.)

Kiköt´́o kezel´́o:
Bármilyen személy vagy szerv, aki vagy amely (pillanatnyilag) a kiköt´́o mindennapi m´́uködését

irányítja.

Kockázat:
Egy következmény és bekövetkeztének valószín´́usége alkotta kombináció.

Kockázat értékelés:
Egy kockázat jelent´́oségének tájékoztató értékítélete, melyet a minden releváns kritériumot figye-

lembe vev´́o kockázatelemzés határoz meg.

Kockázatkezelés:
Egy létesítmény és m´́uködésének biztonságát javítani célzó intézkedés.

Kockázat-kommunikáció:
A vegyi balesetek megel´́ozéséhez, felkészüléshez és elhárításhoz kapcsolódó témákról (például:

egészségügyi és környezeti kockázatok és jelent´́oségük; irányelvek és stratégiák a kockázatkezelés illet-
ve baleset-megel´́ozés menedzselésének céljából; balesetek hatásait csökkenteni célzó intézkedések) szó-
ló információk megosztása, illetve párbeszéd az érintett felek között. Jelen dokumentumban, a
kockázat-kommunikációhoz tartozik a párbeszéd, illetve információ-megosztás a közösség, a hatósá-
gok, az ipar résztvev´́oi és más érintettek között.

Kockázat elviselés/t´́urés:
Hajlandóság a kockázat elfogadására bizonyos el´́onyök biztosításának céljából.

Követelmény mutatók:
Lásd „Mutatók”.

Közösség(ek):
Veszélyes létesítmények közelében él´́o vagy dolgozó személyek, akiket egy vegyi baleset érinthet.

Következmény:
Egy adott esemény eredménye.
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Kvázibaleset:
Bármilyen nem tervezett esemény, amely a biztonsági rendszerek vagy eljárások nélkül egész-

ségügyi, környezeti, vagy tulajdonban bekövetkez´́o kárral, vagy a megtartás megsz´́unésével, és ezen ke-
resztül veszélyes anyagokkal kapcsolatos káros hatásokkal járhatott volna.

Leányvállalat:
Olyan vállalat amelyben egy másik vállalatnak kissebségi szavazati joga van, és m´́uködése felett

lényegében nincs ellen´́orzése.

Menedzsment:
Bármilyen természetes vagy jogi személy (hatósági vagy magán) amely döntéshozói felel´́osséggel

bír a vállalkozásnál, ide értve a tulajdonosokat és a vezet´́oket.

Monitorozás, nyomon követés:
Ellen´́orzések, vizsgálatok, utazások, látogatások, mintavételek és mérések, felmérések, szemlék,

auditok, melyek célja az érintett törvényekkel, szabályozásokkal, standardokkal, kódexekkel, eljárások-
kal és/vagy szokásokkal való egyezés mérése; ide tartozik a hatóságok, az ipar és a független testületek
tevékenysége.

Mutatók:
Biztonság teljesítési mutatók

Eszköz az id´́oközben (a vegyi balesetmegel´́ozéssel, a felkészüléssel és az elhárítással kapcsolatos)
a biztonság szintjében - a megtett lépések hatására - bekövetkez´́o változások mérésére.

Követelmény mutatók

Azon eredmények, hatások vagy következmények mérésére szolgáló eszköz, amelyek egy vegyi
balesetmegel´́ozésével, a felkészüléssel és az elhárítással foglalkozó program keretein belül kerülnek
megvalósításra. Jelen dokumentumban a követelmény mutatók úgy vannak tervezve, hogy mérik, el-
érik-e tervezett céljukat a megtett lépések (azaz egy mérhet´́o kvantitatív vagy kvalitatív vélemény a biz-
tonság min´́oségének javulásáról, amely kapcsolatban van a baleset bekövetkezésének valószín´́uségével,
és/vagy baleset bekövetkeztekor az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás mértékével).

Tevékenységi mutatók

Olyan tevékenységek vagy feltételek mérésére szolgáló eszköz, amelyek egy vegyi balesetmegel´́o-
zésével, a felkészüléssel és az elhárítással foglalkozó program keretein belül a fenn kell tartsák a bizton-
ságot, illetve annak fejlesztéséhez kell vezessenek (pl. kockázatcsökkentés, a biztonsági kezelés és a
biztonsági kultúra fejlesztése, baleset bekövetkezésekor a kedvez´́otlen hatások csökkentése). Ezen mu-
tatók formája általában egy nem kizárólagos ellen´́orz´́o jegyzék, példákat nyújtva olyan teend´́okre/körül-
ményekre, amelyek feltételezhet´́oen hozzájárulnak a biztonság növeléséhez. A felhasználók feladata a
jegyzékb´́ol kiválasztani azokat az elemeket, amelyek az ´́o szituációjukban megfelel´́oek, szükség esetén
más elemeket hozzátéve.

Ömlesztett rakomány:
Olyan rakomány amelyet a raktérben bármilyen köztes tárolóeszköz nélkül szállítanak.

Rakomány összeállító:
Egy szállítmányozó, fuvarozó, szállító, összegy´́ujt´́o, csomagolóközpont vagy bármilyen személy,

cég vagy intézmény, amely a következ´́o tevékenységek valamelyikében érintett: veszélyes anyagokat
tartalmazó rakományok azonosítása, megtartó eszközbe helyezése, csomagolása, rakodása, biztosítása,
megjelölése, címkézése, nagybárcázása vagy dokumentálása, és amely a rakomány fel´́ol mindenkor ren-
delkezik.

Raktárvezet´́o:
A raktári szolgáltatásért felel´́os személy, akár a veszélyes létesítmény helyszínén, akár attól távol.

Segélyszervezet:
Segélyszervezetek közé tartoznak: az egyes országok bilaterális támogatási/fejlesztési ügynöksé-

gei, amelyek m´́uszaki és/vagy pénzügyi támogatást nyújtanak a fejl´́od´́o országoknak és átalakuló gazda-
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ságú országoknak; és az ilyen támogatást nyújtó multilaterális szervezetek (pl. Világbank és regionális
fejlesztési bankok).

Sérültek prioritása:
Az érintett egyének klinikai állapotának felmérése és a prioritások kijelölése a szennyez´́odésmen-

tesítéshez, a kezeléshez és a szállításhoz.

Szállítási interfész:
Meghatározott területek, ahol veszélyes anyagok vagy termékek egyik szállítási módról másikra

kerülnek át (például közútról vasútra, vagy hajóról cs´́ovezetékre); egy szállítási módon belül egyik egy-
ségr´́ol másikra kerülnek (például egyik teherautóról a másikra); egy adott szállítási módról egy helyhez
kötött létesítménybe vagy a létesítményb´́ol egy szállítóeszközre kerülnek; vagy szállítási módok vagy
szállítóeszközök között átrakás során átmeneti tárolásra kerülnek. Azaz a szállítási interfészek tevé-
kenységi körébe tartoznak a ki- és berakodási m´́uveletek, az átrakó létesítmények üzemeltetése, a veszé-
lyes anyagok áruszállítás közbeni átmeneti tárolása (pl. raktározás), és a sérült járm´́uvek vagy
kiszabadult áruk kezelése. A példák közé tartoznak többek között: vasúti rendez´́o-pályaudvarok, kiköt´́oi
területek, érkezési/rakodó dokkok veszélyes létesítmények mellett, terminálok a közúti és közút és vas-
út közötti intermodális szállításhoz, repül´́oterek és helyhez között létesítményeknél lev´́o átrakó berende-
zések.

Tárolóhelyek:
Raktárépületek, tartányparkok és más létesítmények, ahol veszélyes anyagokat tárolnak.

Technológia átadás:
Az eljárások és más biztonsággal kapcsolatos technológiák egyik országból másikba való átülteté-

se, magába foglalva nem csak magát a szállítást, hanem a technológia alkalmazását és a létesítmény m´́u-
ködtetését is.

Termékgondozás:
A termékek teljes életciklusuk során való kezelése, beleértve a felhasználást és a megsemmisítést

(az egészség és környezet biztonságának folyamatos javításának céljával).

Területhasználat-tervezés:
Különféle eljárásokból áll, megvalósítandó mind az általános területbesorolást/fizikai tervezést,

mind az eseti döntéshozásokat a veszélyes létesítmények vagy más fejlesztések elhelyezését illet´́oen.

Vállalkozás:
Egy testület vagy társaság (beleértve a nemzetközi társaságokat) amely veszélyes anyagok gyártá-

sával, feldolgozásával, kezelésével, tárolásával, felhasználásával és/vagy megsemmisítésével kapcsola-
tos tevékenységet végez.

Vállalkozók:
Minden vállalkozó és alvállalkozó ide értend´́o.

Valószín´́uség:
Annak a valószín´́usége, hogy az adott esemény be fog következni.

Vegyi baleset:
Lásd „Baleset”.

Vegyipar:
Vállalkozások, amelyek vegyi anyagokat (beleértve alapvet´́o és különleges vegyi anyagokat, ápo-

lási cikkeket, agrokemikáliákat, petrokémiai termékeket, és gyógyszereket) gyártanak, formuláznak
és/vagy forgalmaznak.

Veszély:
Egy anyag, szer, energiahordozó vagy szituáció eredend´́o tulajdonsága, amely nem kívánt követ-

kezmények okozásának lehet´́oségével rendelkezik.
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Veszélyelemzés:
Egy rendszer egyedi veszélyforrásainak azonosítása, azoknak a folyamatoknak a megállapítása,

melyek révén nem kívánt események következhetnek be, és ezen eseményeknek az egészségre (beleért-
ve a közegészséget), a környezetre és a tulajdonra gyakorolt hatásának kiértékelése.

Veszélyes anyag:
Egy elem, vegyület, keverék vagy készítmény, amely kémiai, fizikai vagy (öko)toxikológiai tulaj-

donságai révén veszélyt képez. A veszélyes anyagok közé tartoznak azok az általában veszélyesnek
nem tartott anyagok is, amelyek bizonyos körülmények között (pl. t´́uz, reakció megfutás) más anyagok-
kal reagálva vagy üzemelési körülmények esetén (h´́omérséklet, nyomás) veszélyes anyagokat hoznak
létre.

Veszélyes létesítmény:
Egy helyhez kötött ipari üzem/hely, ahol veszélyes anyagokat gyártanak, feldolgoznak, kezelnek,

tárolnak, használnak, vagy megsemmisítenek olyan formában és mennyiségben, hogy esély van olyan
vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetre, amely komoly egészségkárosodással, környezeti károkkal
vagy tulajdonban keletkez´́o károsodással járhat.

Vészhelyzeti felkészülési terv (vagy) vészhelyzeti terv:
Egy formális írásban lefektetett terv, amely az azonosított potenciális balesetek, és következmé-

nyeik alapján leírja, hogyan kell ezeket a baleseteket és következményeiket kezelni, akár a helyszínen,
akár attól távol.
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II. FÜGGELÉK

BET ´́USZAVAK FELOLDÁSAI
II. függelék — Bet´́uszavak feloldásai

ACC: Amerikai Vegyi Tanács (korábban CMA)
ADN: Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
AEGLs: Akut Kitétel Iránymutató Szintjei
AGEE: Környezeti Vészhelyzet Tanácsadó Csoport (Közös UNEP/OCHA Környezetvédelmi 

Egység)
APELL: Tudatosság és Vészhelyzetekre való Felkészülés Helyi Szinten (UNEP)

 
BIAC: OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottsága

 
CAMEO: Vészhelyzeti Tevékenységek Számítógéppel segített Irányítása
CARAT: Vegyi Baleset Kockázatértékelési Tezaurusz (OECD)
CCPA: Kanadai Vegyianyag Gyártók Szövetsége
CCPS: Vegyi Folyamat Biztonsági Központ (Amerikai vegyészmérnökök Intézete, AIChE)
CEFIC: Vegyipari Szövetségek Európai Tanácsa
CEITs: Átmeneti gazdaságú országok
CETDG: Veszélyes Áruk Szállításával foglalkozó Szakért´́oi Bizottság (ENSZ)
CIA: Vegyipari Egyesülés (Egyesült Királyság)
CLC: Olajszennyezési Károk Polgári Felel´́osségére vonatkozó Nemzetközi Konvenció

 
EC: Európa Bizottság
EEB: Európai Környezetvédelmi Iroda
EFCE: Vegyészmérnökök Európai Szövetsége
EPA: Környezetvédelmi Hivatal (USA)
EU: Európai Unió

 
FAO: ENSZ Élelmiszeripari és Mez´́ogazdasági Szervezet

GHS: Globális Harmonizált Rendszer a Vegyi Anyagok Osztályozására és Jelölésére
GRI: Globális Jelentési Iniciatíva
HSE: Egészségügyi és Biztonsági Vezet´́o (Egyesült Királyság)

 
IAEA: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
IAPH: Kiköt´́ok Nemzetközi Szövetsége
IBC: Veszélyes Vegyi Anyagokat Nagytömegben Fuvarozó Tankhajók Építésére és 

Felszerelésre vonatkozó Követelmények Nemzetközi Kódexe
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICCA: Kémiai Társaságok Nemzetközi Tanácsa
ICDO: Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet
ICEM: Vegyipari, Energiaipari, Bányaipari és Általános Szakszervezetek Nemzetközi 

Szövetsége
ICFTU: Szabad Szakszervezetek Európai Konföderációja
IChemE: Vegyészmérnöki Intézet (Egyesült Királyság)
IFCS: Nemzetközi Fórum a Kémiai Biztonságra
IGC: Cseppfolyósított Gázokat Nagytömegben Fuvarozó Építésére és Felszerelésre vonatkozó
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IGO: Kormányközi Szervezet
ILO: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ENSZ)

 
IMDG: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
IOCC: Szervezeti Koordináló Bizottság
IOMC: A Vegyipar Helyes Irányítási Gyakorlatával kapcsolatos Szervezeti Együttm´́uködési 

Program
IPCS: Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program
ISGOTT: Biztonsági Útmutató az Olajszállító tankhajókra és Terminálokra

JRC: Közösségi Kutatási Központ (EK)

MAHB: Súlyos Baleseti Veszélyek Irodája (Közösségi Kutatási Központ - EK)
MARPOL: Hajók által okozott Szennyezések Megel´́ozésér´́ol szóló Nemzetközi Konvenció
MARS: Súlyos Baleseti Jelentési Rendszer (EK)
MSDS: Anyag biztonsági adatlap

NGO: Nem kormányszervezet

OCHA: Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (ENSZ)
OECD: Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet
OECD/NEA: OECD Nukleáris Energia Iroda
OPRC: Olajszennyezésre való Felkészülésre, Elhárításra és Kooperációra vonatkozó Egyezmény
OSHA: Településbiztonsági és Egészségügyi Hivatal (USA)

PIANC: Navigációs Kongresszusok Állandó Nemzetközi Szövetsége
PIC: Mérgezési Információs Központ

QA: Min´́oségbiztosítás
QRA: Kvantitatív Kockázatértékelés

REMPEC: Földközi-tengeri Regionális Tengeri Szennyezés Elhárító Központ (UNEP/IMO)
RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szólószabályzat (ENSZ/EGB)
RTDG: Ajánlások a Veszélyes Áruk szállítására (ENSZ)

SHE: Biztonság, egészség ás környezet
(SMEs)
KKV-k: Kis és középvállalkozások
SOLAS: Életbiztonság a Tengeren Nemzetközi Konvenció

TQM: Teljes Min´́oségirányítás
TUAC: OECD Szakszervezeti Tanácsadó Bizottsága

UN: Egyesült Nemzetek
UNECE: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
UNEP: ENSZ Környezetvédelmi Program
UNEP DTIE: UNEP Technológiai, Ipari és Gazdasági Igazgatóság
UNIDO: ENSZ Iparfejlesztési Szervezet
UNITAR: ENSZ Oktatási és Kutatási Intézet

 
WHO: Egészségügyi Világszervezet
WWW: Világháló

Függelékek
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III. FÜGGELÉK

KULCSSZAVAK MUTATÓJA
III. függelék — Kulcsszavak mutatója

A Kulcsszavak mutatója az olvasó segítését szolgálja azon bekezdések keresésében, amelyek az
adott témára vagy érintettre hivatkozást tartalmaznak. Ez nem egy szokásos tárgymutató; az azonosított
bekezdés egyszer´́uen tartalmazza a kiválasztott kulcsszót.

Ebben a Függelékben a kereszthivatkozások hasonló (bár nem szükségszer´́uen azonos) elvek
alapján készültek. A mutató használata során figyelembe kell venni, hogy az Útmutató különböz´́o része-
iben esetenként kis mértékben eltér´́o fogalmakat használunk, még ha azonos vagy szorosan kapcsolódó
témákról van is szó.

A hivatkozások az A - E részekre vonatkoznak. A mutató nem tartalmaz hivatkozásokat az Útmu-
tató Bevezet ´́o szakaszára, sem pedig a Függelékekre. Ugyancsak nincsenek hivatkozások az Útmutató A
- E részeiben lev´́o magyarázó szövegekre (azaz a d´́olt bet´́uvel szedett részekre némely szakasz elején).
Végül a kulcsszó mutató nem hivatkozik az Aranyszabályokra, kivéve, hogy ez els ´́odleges érintettekkel
kapcsolatosan ezek említésre kerülnek.

Akadémia vagy Akadémiai intézetek (lásd még: Kutatás):
3b.2; 4c szakasz; szövegdoboz a Kutatáshoz (4. fejezet); 5c.10; 15d.1; 16c.31

Akut kitétel:
2b. 3; szövegdoboz a Kutatáshoz (4. fejezet); 5a.2 (lábjegyzet); 5c.11; 10.4; 10.9; 12.2; 13.3; 13.3
(lábjegyzet)

Akut kitételi határok (vagy akut kitételi határértékek):
Szövegdoboz a Kutatásra (4. fejezet); 5a.2 (lábjegyzet); 13.3 (lábjegyzet)

Alkalmazott(ak) (lásd még dolgozók; lásd még személyzet; lásd még munkavégz´́o(k):
1.2; 1.9; 1.11; 1.13; 2a.1 - 5; 2a.8; 2a.9; 2a.10; 2a.12; 2a.14; 2b.5; 2c.6; 2c.7; 2.c.9; 2c.16; 2c.18;
2d.1; 2d.2; 2d.5; 2d.6; 2d.10; 2d.14; 2d.17; 2d.18; 2d.20 - 26; 2d.28 - 35; 2d.38; 2d.39; 2d.41;
2d.43 - 45; 2f.4; 2g.4; 2g.10; 2i.7; 2i.9; 2i.12; 2i.16; 3a.4; 3c.3; 3c.12; 3c.13; 4b.1; 5a.19; 5b.1-3;
5b.9; 5c.2; 5c.11; 5d.5; 7.12; 9.2; 10.2; 14c.3; 15a.3; 15b.1; 15b.3; 16c.5; 16c.9; 16c.17; 16c.24;
16c.25; 16c.28; 16c.29; 16c.32; 16c.39; 17a.4; 17a.7

Alkalmazottak képvisel´́oi vagy Munkások képvisel´́oi vagy Biztonsági képvisel´́ok (lásd még Szak-
szervezet)
1.2; 2a.3; 2a.10; 2a.12; 2a.14; 2c.16; 2d.6; 2d.10; 2d.26; 2d.28; 2d.30; 2d.34; 2d.38; 2d.44; 2g.2; 2g.13;
2i.9; 2i.12; 4b.1; 5a.19; 5d.5; 5d.6; 14c.3; 15a.3; 15b.3

Államok: lásd Hatóságok

Alvállalkozók:
1.2; 1.7; 1.9; 2a.18; 2c.18; 2c.21; 2d.1; 2.d2; 2d.15; 2d.16; 2d.20; 2d.25; 2d.26; 2d.33; 2d.34;
2d.40; 2d.43; 2e.1; 2f.5; 2h.1; 2i.1; 2i.5; 2i.10; 5b.2 (lábjegyzet); 14c.3; 16c.17; 17a.4; 17a.7;
17a.8

Audit (lásd még Felülvizsgálat):
1.19; 2a.15; 2c.7; 2d.21; 2g.1 - 14; 2i.16; szövegdoboz az Általános Jelentési Iniciatívára (2. feje-
zet); 3a.21; 3c.1; 3c.4; 3c.8; 3c.13; 17b.10; 17c.3

Baleset szcenárió (lásd még Legrosszabb eset szcenárió):
2b.6; 2c.6; 5a.2; 5a.11; 5a.13; 5a.15; 5b.1; 5b.8; 5c.3; 6.4; szövegdoboz az Esemény Kivizsgálás-
hoz (15. fejezet)
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Beindítás (létesítményé):
2a.15; 2c.17; 2c.18; 2c.19; 2d.11; 2d.46; 2e.1; 2f.3; 3a.14; 16c.11; 16c.12; 16c.13

Biztonsági bizottság:
2d.26; 2d.27, 5d.5

(Biztonsági) jelentés vagy Biztonsági jelentés készítés:
2a.16 - 18; 2c.17; 2g.2; 3a.12; 3a.15; 3b.2; 3c.1; szövegdoboz GRI (2. fejezet); 5b.1; 17a.5

(Testületi) Biztonsági kultúra:
2a.1 - 3; 2a.6; 2a.7; 2a.14; 2c.7; 2d.23; 14c.3

Biztonsági megbízott: lásd Alkalmazotti képvisel´́o

Biztonsági politika:
2a.1; 2a.7 - 15; 2a.17; 2d.1; 16c.17; 16c.18

Biztonság irányítás (rendszerek):
1.17; 2a.7; 2a.13 - 15; 2a.17; 2c.7; 2d.15; 2g.1; 2g.8; 3a.17; 3c.1; 15a.6; 16c.24; szövegdoboz a
Kormányközi Szervezetekre (16. fejezet); 17a.6; 17c.3

Biztosítás:
2a.14; 2g.9; 15d.2

Cs´́ovezetékek:
5b.8; 17a (lábjegyzet); 17a.7; 17a.19; 17b (lábjegyzet) 17c (lábjegyzet), 17c.1 - 7

Dokumentálás (vagy dokumentumok):
2a.7; 2a.17; 2c.11; 2c.17; 2c.18; 2f.1; 2f.2; 2g.3; 2i.10; 3c.1; 3c.4; 3c.9; 4e.3; 5c.13; 10.19; 12.2;
14b.2; 15a.4; 15a.5; 15b.1; 15c.1; szövegdoboz az Esemény Kivizsgálásra (15. fejezet); 16b.2;
16b.8; 16c.9; 17a.3; 17a.10; szövegdoboz a Szállítási interfészre 17. fejezet)

Dolgozó (lásd még Alkalmazott; lásd még Munkavégz´́o; lásd még Személyzet):
2d.39; 5c.2; 10.2; 17a.7; szövegdoboz a Szállítási létesítményekre (17. fejezet)

Dominó hatás:
2c.13; 2c.14; 3b.3; 5a.4; 5b.10; 16c.9; 17b.1

Elhárító/beavatkozó személyzet vagy Elhárító hatóság vagy Vészhelyzeti beavatkozók (lásd még
Hatóságok) (lásd még Orvosi/Egészségügyi személyzet):

2a.17; 2b.5; 2d.3; 2d.6; 2g.5; 5a.5; 5a.8; 5a.9; 5a.12; 5a.15; 5a.17; 5a.19; 5b.2; 5b.3; 5b.8; 5c.5 -
11; 5c.15; 5c.23; 7.14; 8.1; 8.2; 9.2; 10.1; 10.2, 10.4 - 11; 10.16 - 19; 11c.1; 14b.2; 15a.4; 16c.41;
17a.3; 17a.14; 17a.16; 17c.2; 17c.5

Eljárások:
1.7; 2a.1 - 4; 2a.13; 2a.14; 2a.15; 2a.17; 2c.4; 2c.6; 2c.7; 2c.8; 2c.11; 2c.14; 2c.17; 2d.2 - 6; 2d.9;
2d.20; 2d.24; 2d.34; 2d.36; 2d.38; 2d.42; 2e.1; 2f.1; 2f.2; 2f.3; 2f.5; 2g.2; 2g.8; 2g.10; 2h.1; 2i.7;
2i.10; 3c.3; 3c.12; szövegdoboz a Kutatásra (4. fejezet); 5a.1; 5a.17; 5b.3; 5c.3; 5c.8; 5c.12;
5c.13; 5c.15; 5c.22; szövegdoboz az Esemény Kivizsgálásra a Gyógykezelési létesítményeknél
(5. fejezet); 6.4; 7.15; 10.21; 13.1; 14b.2; 14c.1; 14c.3; 15a.2; 15b.1; 15b.3; szövegdoboz az Ese-
mény kivizsgálásra (15. fejezet); 16a.4; 16a.6; 16a.8; 16b.5; 16b.12; 16b.16; 16c.1; 16c.12;
16c.25; 16c.29; 16c.33; 16c.40; 17a.6; 17a.8; 17a.11; 17b.2; 17b.5; 17b.12; 17c.3

Ellen´́orzési keretek:
1.12; 3a.2; 3a.4; 3a.6; 3a.7; 3a.16; 15c.1; 16c.2; 16c.34; 17a.13

Egészségügyi/Orvosi Személyzet:
5a.8; 5a.9; 5c.7; 5c.8; 5c.18; szövegdoboz az Esemény Kivizsgálásra a Gyógykezelési létesítmé-
nyeknél (5. fejezet); 10.2; 10.4; 10.8; 10.13; 10.15; 13.4

Függelékek
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Elhelyezés (lásd még Területhasználat):
2c.1 - 3; 3a.14; 3b.1; 3c.1; 16a.6; 16b.8; 16c.14; 16c.20; 17a.1

Elöljárók: lásd Hatóságok

Elviselhet´́oség: lásd Elfogadhatóság

Emberi tényez´́ok/emberi hibák:
1.17; 2b.3; 2b.6; 2c.4; 2c.6; 2c.9; 2d.42 - 46; 5a.12; szövegdoboz az Esemény kivizsgálásra (15.
fejezet), 17a7

Eredend´́o biztonság:
2c.4; 2c.6 - 8; 3a.9

Események jelentése: lásd Jelentés (eseményekr´́ol)

Felkészülés: lásd Vészhelyzet tervezés

Figyelmeztet´́o rendszer:
5a.18; 7.2; 8.1; 11a.1; 12.1

Gyakorlatok/Teszt (a vészhelyzet tervezéshez):
2a.15; 2d.37; 5a.12; 5a.18; 5c.2; 5c.8; 5d.4; 5d.5; 17c.3

Gyártók (veszélyes anyagoké):
1.3; 1.10; 2i.1

Határokon túlnyúló:
- kooperáció (lásd még kölcsönös segítség): 5a.14; 5a.20; 5c.21; 7.16; 16a.14; 16b.1; 16c.41

- baleseti hatás: 3a.11(lábjegyzet); 5c.21; 16a.1; 16a.2; 16a.3; 16a.4; 16a.5; 16a.6

Hatóságok (lásd még Elhárító személyzet; lásd még Orvosi/Egészségügyi személyzet):
- általában: 1.2; 1.6; 1.8; 1.12; 1.13; 1.14; 1.17; 1.19; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2a.7; 2a.15;

2a.18; 2b.7; 2c.1; 2c.2; 2c.3; 2c.5; 2c.17; 2d.31; 2d.44; 2e.2; 2g.4; 2g.8; 2i.5; 2i.6; 2i.9; 2i.12; 3a.1
- 15; 3a.17 - 21; 3b.1 - 3b.4; 3c.1; 3c.2; 3c.3; 3c.5; 3c.6; 3c.8 - 14; 4a.1 - 3; 5a.1; 5a.7; 5a.9; 5a.12;
5a.14; 5a.19; 5a.20; 5b.1; 5b.2; 5b.8; 5b.9; 5c.1 - 5; 5c.9; 5c.10; 5c.13; 5c.15; 5c.16; 5c.17; 5c.20;
5c.22; 5d.3; szövegdoboz Esemény Kivizsgálásra a Gyógykezelési létesítményeknél 5. fejezet);
6.1; 6.2; 6.4; 7.2; 7.9; 7.11; 7.13; 8.4; 9.2; 9.3; 10.9; 10.18; 10.21; 11a.2; 13.1; 14a.1; 14b.1; 14b.2;
14b.3; 14c.1; 15a.1; 15a.12; 15c.1 - 4; 16a.1; 16a.2; 16a.4; 16a.5; 16a.7; 16a.8; 16a.9; 16b.2; 16b.4;
16b.16; 16b.17; 16b.18; 16c.1; 16c.3; 16c.5; 16c.9; 16c.10; 16c.14; 16c,17; 16c.26; 16c.32 - 41;
17a.2; 17a.9; 17a.13; 17a.15; 17a,16; 17a.17; 17a.19; 17a.20; 17b.1; 17b.11; 17c.6; 17c.7; szöveg-
doboz a Szállítási interfészekre (17. fejezet); [lásd még „Aranyszabályok”]

- t´́uzoltóság/t´́uzoltók: 2d.3; 2d.6; 5a.5; 5a.8; 5b.3; 5c.5; 5c.8; 5c.9; 10.9

- helyi hatóságok: 1.2; 1.15; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2c.2; 2d.6; 2i.8; 3a.2; 3c.12; 5a.14;
5a.19; 5b.6; 5c.2; 6.2; 9.2; 10.9; 16c.5; 16c.12; 16c.26; 16c.35

- rend´́orség: 5a.5; 5a.8; 5c.5; 5c.8; 10.9

- regionális hatóságok: 1.2; 3c.12; 5c.2; 6.2; 10.7; 10.10; 10.18

Helyi hatóságok (vagy elöljárók): lásd Hatóságok

Helyszínen túlnyúló vészhelyzeti terv: lásd Vészhelyzeti terv

Helyszíni vészhelyzeti terv: lásd Vészhelyzeti terv

Ipar (lásd még Vállalkozás, lásd még Menedzsment, lásd még Gyártók):
1.2; 1.3; 1.6; 1.13; 1.17; 1.19; 2a.17; 2c.5; 2g.1; 2g.4; 2g.6; 2g.14; 2i.3 - 6; 3a.4; 3a.5; 3a.6; 3a.9;
3a.12; 3a.16; 3a.20; 3a.21; 3c.1; 3c.3; 3c.12; 3c.13; 3c.14; 4a.1; 4a.2; 5a.7; 5a.8; 5a.9; 5a.12;
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5a.20; 5b.1; 5b.5; 5b.9; 5c.17; 5d.3; 7.11; 7.13; 8.4; 10.9; 14a.1; 14b.2; 14b.3; 14c.5; 15a.1;
15a.10; 15a.12; 16b.2; 16b.8; 16b.9; 16b.18; 16c.5; 16c.24; 16c.26; 16c.31; 16c.32; 16c.34;
16c.39; 16c.41; szövegboz a Kormányközi szervezetekre (16. fejezet); 17a.15; 17a.18; 17c3;
17c.5; 17c.6; 17c.7 [lásd még „Aranyszabályok”]

Ipari Szövetségek vagy Kereskedelmi Szövetségek:

1.17; 1.19; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2c.5; 2i.4; 2i.5; 2i.6; szövegdoboz a Fele´́osség-
teljes tör´́odésre (2. fejezet); 3a.4; 14c.4; 15a.10; 15a.12; 16b.9; 16c.9; 16c.24

Javítások (lásd még karbantartás):

2d.46; 2e.1; 2f.1; 2f.3; 17b.5

Jelentés (eseményeké):

1.9; 2a.17; 2d.31; 2g.2; 3a.19; 5a.17; 8.1; 11a.3; 12.2; 14b.1; 14b.2; 14c.1; 14c.2; 14c.3; 14c.5;
15b.1; 16a.5; 17a.16; 17b.4; 17c.4

Karbantartás:

2a.1; 2a.5; 2a.15; 2c.7; 2c.17; 2c.18; 2d.2; 2d.9; 2d.21; 2d.43; 2d.46; 2e.1; 2e.2; 2g.11; 2i.13;
3c.1; 15a.3; 15a.4; szövegdoboz az események kivizsgálására (15. fejezet); 16b.6; 16c.3; 16c.9;
16c.12; 16c.21; 17a.10; 17b.5; 17c.2; 17c.3; 17c.4

Kényszerítés:

1.12; 1.14; 3a.7; 3a.21; 3b.1; 3c.2; 3c.9; 3c.13; 6.3; 9.2; 15c.1; 17a.6; 17a.13; 17b.1

Kialakítás/m´́uszaki tervezés/kivitelezés (veszélyes létesítményé):

2a.1; 2a.15; 2b.8; 2c.2; 2c.4 - 2c.21; 2d.2; 2d.5; 2d.17; 2d.21; 2d.42; 2d.43; 2e.1; 2f.1; 2g.11;
2i.10; 3a.16; 3c.1; szövegdoboz az események kivizsgálására (15. fejezet); 16c.1 - 4; 16c.9;
16c.11; 16c.12; 16c.16; 17a.1; 17a.7; 17c.1; 17c.3; 17c.7

Kiköt´́ok:

5b.10; 17b.1 - 6; 17b.11 — 14

Kiürítés (létesítményé) (lásd még: Leállítás):

2a.1; 2a.15; 2d.43; 2h.1; 3c.1; 17c.3

Kivitelezés: lásd Kialakítás/müszaki tervezés/kivitelezés

Kivizsgálás(ok):

2a.2; 2a.15; 2d.31; 2d.36; 2g.2; 2i.18; 10.19; 14b.2; 15a.1 - 14; 15b.1 - 4; 15c.1 - 5; 15d.1; 15d.2;
szövegdoboz az Esemény kivizsgálásra (15. fejezet); 17c.3

KKV-k (kis és középvállalakozások):

1.13; 1.15; 1.19; szövegodoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2g.9; 2i.2; 2i.6; 3a.6; 3a.13; 3a.15; 3a.21;
5b.1; 5c.3

Kockázat elfogadhatóság/t´́urhet´́oség:
1.18; 3b.2; szövegdoboz a Kutatáshoz (4. fejezet); 5d.8; 7.11; 16b.12

Kockázat értékelés:

1.18; 2a.17; 2b1 - 9; 2c.2; 2d.21; 2d.43; 2i.8; 2i.12; 3a.13; 3b.2; szövegdogoz a Kutatásra (4. fe-
jezet); 5a.3; 5c.8; 10.9; 15c.3; 17a.20; 17c.1; 17c.2; 17c.5

Kockázat kezelés:
2a.13; 2a.16 (lábjegyzet); 2b.5; 3a.12 (lábjegyzet); 15c.3

Függelékek
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Képvisel´́o: lásd Alkalmazottak képvisel´́oi

Kockázat t ´́urhet´́oség/elfogadhatóság: lásd kockázat elfogadhatóság/t´́urhet´́oség

Kockázat kommunikáció: Lásd Lakosság informálása/Kockázat kommunikáció; lásd még Kommuni-
káció

Kommunikáció (általában):
1.4; 2a.1; 2a.2; 2a.9; 2a.17; 2b.4; 2d.17; 2d.23; 2d25; 2d.26; 2d.36; 2d.39; 2e.1; 3b.4; 3c.12;
3c.13; 4a.3; 4b.1; 5a.4; 5a.8; 5a.10; 5a.11; 5a.14; 5a.16; 5a.18; 5a.19; 5b.2; 5b.5; 5c.5; 5c.11;
5c.20; 5d.3; 5d.6; szövegdoboz az Vészhelyzet Elhárításra (14. Fejezet); Esemény dokumentálás
és Jelentés 15. Fejezet); Esemény Kivizsgálás a Gyógykezelési létesítményeknél (5. fejezet); szö-
vegdoboz az APELL-hez (5. és 16. fejezet); 7.6; 7.7; 7.8; 7.10; 7.13; 7.17; 8.4; 11.1; 15a.11;
16a.3; 16a.4; 16c.5; 17a.15; 17b.1; 17c.6

Kommunikáció a lakossággal: lásd a Lakosság informálása/kommunikáció

Kölcsönös segítség vagy Kölcsönös támogatás (lásd még Határokon túlnyúló kooperáció):
1.19, szövegdoboz a KKV-kra (1. fejezet); 5a.14; 5b.10; 16a.8; 16c.41

Közösség(ek) (lásd még Lakosság):
1.2; 1.7; 1.15; 1.18; 1.19; 2c.3; 2c.13; 2g.5; 2i.8; 2i.16; 3a.4; 3a.21; 3b.3; 4a szakasz; szövegdo-
boz a Közösségi Képviseletre (4. Fejezet); 5a.9; 5a.12; 5a.14; 5a.19; 5b.2; 5b.9; 5c.2; 5c.8; 5c.11;
5c.17; 5c.18; 5c.21; 5d.1-5; 5d.8; szövegdoboz az APELL-hez (5. és 16. fejezet); 7.1; 7.2; 7.5;
7.6; 7.10 - 12; 7.17; 10.7; 10.10; 10.12; 10.16; 10.19; 11c.1; 15d.1; 16a.6; 16b.2; 16b.5; 16b.18;
16c.16; 16c.17; 16c.26; 16c.41 [lásd még „Aranyszabályok”]

Kutatás (lásd még Akadémia):
1.19; 2c.4; 2d.9; 2i.14; 3a.20; 4c; szövegdoboz a Kutatásra (4. fejezet); 5a.15; 13.4; 16b.11,
16c.31

Kvázibaleset:
1.4 (lábjegyzet); 1.9; 2a.2; 2a.3; 2d.44; 3a.19; 5a.12; 14a.1; 14b.2; 14b.3; 14c.2; 14c.3; 15a.5;
15a.12; 15b.1; 15b.2; 15b.3; 16c.13; 17a.16; 17c.7

Lakosság: lásd még Közösség:
1.2; 1.12; 1.13; 2a.6; 2a.11; 2b.5; 2c.2; 2g.4; 2g.8; szövegdoboz a Felel´́osségteljes tör´́odésre (2.
fejezet); 3a.4; 3a.12; 3a.14; 3a.20; 3c.1; 3c.3; 3c.13; 4a.1; 4a.3; 4e.2; 4e.4; 5a.2; 5a.5; 5a.7;
5a.12; 5a.18; 5a.19; 5b.1; 5b.5; 5b.9; 5c.5; 5c.8; 5c.20; 5c.23; 5d.3; 5d.8; 6.7; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4;
7.5; 7.6; 7.8; 7.9; 7.11; 7.13; 7.14; 7.15; 7.17; 8.1; 8.4; 10.1; 10.2; 10.3; 10.8; 10.9; 11a.1; 11a.2;
11a.3; 11b.1; 11b.2; 14b.2; 15a.12; 15c.1; 15c.2; szövegdoboz az Esemény kivizsgálásra (15. fe-
jezet); 16a.4; 16c.5; 16c.14; 16c.20; 16c.26; 16c.31; 16c.34; szövegdoboz az APELL-hez (16. fe-
jezet); 17a.15; 17b.11 [lásd még „Aranyszabályok”]

(Lakosság) informálása vagy Kockázat kommunikáció
1.12; 1.13; 2g.4; 3c.3; 4a.1; 4a.2; 4a.3; 4e.2; 5b.9; 5c.5; 5c.20; 5d.3; 5d.8; szövegdoboz az
APELL-hez (5. fejezet); 7.5; 7.6; 7.9; 7.11; 16c.5

Lakosság (vagy közösség) részvétele (lakossági indíttatások a döntéshozáshoz):
3a.4; 3a.14; 4a.1; szövegdoboz a Közösség Képviselésére (4. fejezet); 5a.5; 5c.2; 5d.1; 5d.4; 6.7;
7.11; 7.15; 16a.6; 16b.2

Leányvállalkozás(ok) (leányvállalati tevékenységek):
2i.11 - 2i.18, 16c.18; 16c.19

Leállítás (lásd még Kiürítés):
2d.43; 2e.1; 2e.2; 2h.1; 3c.9; 5b.1; 5b.2; 17a.7; 17c.1

Lebontás (létesítményé):
2a.1; 2h.1; 3c.1
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Legrosszabb eset szcenárió:
5a.2; 5a.11; 5a.13; 5b.1

Megtekintés vagy szemle (létesítményeké) (lásd még Audit):
1.12; 1.14; 2c.14; 2c.17; 2c.18; 2d.17; 2d.44; 2e.1; 2e.2; 2f.1; 2g.1; 2g.3; 2g.6; 2g.7; 3a.12; 3c.1;
3c.3 - 13; 10.18; 15c.1; szövegdoboz az Esemény kivizsgálásra (15. fejezet); 17a.1; 17a.13;
17b.10; 17c.4

Megyei hatóságok: lásd Hatóságok

Menedzserek/Menedzsment (veszélyes létesítményeké) (lásd még Ipar):
1.2; 1.5 - 1.9; 1.13; 1.14; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2a.1; 2a.2; 2a.4; 2a.5; 2a.6; 2a.8,
2a.9, 2a.10; 2a.12; 2a.14; 2a.16; 2b.1; 2b.2; 2b.7; 2b.8; 2c.1; 2c.2; 2c.3; 2c.12; 2c.13; 2c.17;
2c.18; 2c.21; 2d.1; 2d.2; 2d.5; 2d.7; 2d.9; 2d.10; 2d.11; 2d.13; 2d.15; 2d.17 - 20; 2d.22 - 26;
2d.28 - 31; 2d.33 - 36; 2d.38; 2d.39; 2d.40; 2d.43; 2d.45; 2e.1; 2e.2; 2f.1; 2f.2; 2f.3; 2f.5; 2g.2;
2g.8; 2g.9; 2g.10; 2h.1; 2i.7; 2i.18; 3a.4; 3a.12; 3a.14; 3a.19; 3b.2; 3c.5; 3c.13; 4b.1; 4b.2; 5a.1;
5b.1; 5b.3; 5b.6; 5b.8; 5b.9; 5c.2; 5c.5; 5c.16; 5d.5; 5d.6; 5d.7; 9.1; 9.2; 10.2; 12.1; 14a.1; 14b.2;
14c.1; 14c.2; 14c.3; 15a.1; 15a.2; 15a.12; 15b.1 - 4; 15c.3; szövegdoboz az Esemény kivizsgálás-
ra (15. fejezet); 16b.5; 16c.1; 16c.5; 16c.17; 16c.23 - 26; 16c.28; 16c.29; 16c.32; 16c.37; 16c.39;
17a.5; 17a.6; 17a.8; 17a.9; 17a.13; 17a.15; 17a.16; 17a.20 [lásd még „Aranyszabályok”]

Minisztérium: lásd Hatóságok

Munkás képvisel´́ok: lásd Alkalmazotti képvisel´́ok; lásd Szakszervezet

Munkásszervezet(ek) (lásd még Szakszervezet):
1.19; 4b.1 - 4b.3; 5d.5; 5d.6; 5d.7

Munkavégz´́ok: (lásd még Alkalmazottak; lásd még Személyzet; lásd még Dolgozók):
1.19; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2a.10; 2a.12; 2b.8; 2d.1; 2d.6; 2d.17 - 19; 2d.25;
2d.26; 2d.28; 2d.34; 2d.35; 2d.38; 2d.43; 2f.2; 2g.2; 2g.10; 2g.13; 4b.1; 4b.2; 5d.5; 5d.6; 5d.7;
15b.3; 16b.2; 16b.18; 16c.2 [lásd még „Aranyszabályok”]

M´́uszaki tervezés: lásd Elrendezés/m´́uszaki terveés/kivitelezés

Módosítás:
2c.2; 2c.4; 2c.5; 2c.15; 2c.18; 2d.2; 2d.46; 2f.1; 2f.3 - 5; 3a.14; 3b.2; 16c.12; 16c.29; 16c.39

Monitorozás: lásd Felülvizsgálatok; lásd Auditok

Nemzetközi (vagy kormányközi) szervezetek:
2d.19; 4b.3; 4d; 5d.5; 5d.7; 16b.3; 16b.8; 16b.15; 16c.6; 16c.24; 16c.34; szövegboz a Kormány-
közi szervezetekre (16. fejezet); 17b.3

NGO-k (nem kormányszervezetek):
1.6; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 3b.2; 4e.1 - 4; szövegdoboz a Közösségi képviseletre
(4. fejezet); 5d.8; 11c.1; 15d.1

Oktatás: lásd Oktatás/képzés

Oktatás/képzés:
1.6; 1.19; 2a.4; 2a.10; 2a.15; 2b.9; 2c.7; 2c.9; 2c.10; 2c.11; 2c.17; 2d.2; 2d.5; 2d.6; 2d.17; 2d.21;
2d.23; 2d.24; 2d.26; 2d.28; 2d.34 - 43; 3a.18; 3a.20; 3a.21; 3c.4; 3c.8; 3c.11; 3c.12; 4a.3; 4b.1;
5a.11; 5a.12; 5a.19; 5b.9; 5c.8; 5c.18; 5c.20; 5d.6; 5d.8; 6.5; 7.5; 7.8; 7.9; 7.12; 7.14; 10.8;
10.16; 12.1; 14c.3; 15a.4; 15a.11; 15a.12; 15b.3; szövegdoboz az Esemény kivizsgálásra (15. fe-
jezet); 16b.2; 16b.4; 16b.5; 16b.6; 16b.8; 16b.12; 16c.1; 16c.9; 16c.11; 16c.12; 16c.16; 16c.21;
16c.24; 16c.29; 16c.31; 16c.39; 16c.40; 16c.41; 17a.4; 17a.7; 17c.3

Próba: lásd Gyakorlat

Raktár (lásd még Tároló):
2d.6; APELL szövegdoboz (16. fejezet); 17a (lábjegyzet)
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Regionális hatóságok: lásd Hatóságok

Rend´́orség: lásd Hatóságok

Segít´́o ügynökségek (vagy adományozók):
16b.2 - 10; 16b.16; 16b.17; 16c.25

Szabályzatok:
Szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2a.7; 2b.9 (lábjegyzet); 2c.21; 2d.15; 2i.5; 3a.2; 3a.3; 3a.5;
3a.6; 3a.16; 3a.21; 3c.1; 3c.12; 3c.13; 14b.3; 15c.1; 15c.3; 16c.9; 16c.14; 17a.12; 17a.18 (láb-
jegyzet); 17a.19; 17b.1; 17b.8

Szakszervezeti szövetségek: lásd Ipari szövetségek

Szakszervezet(ek) (lásd még Munkás szervezetek; lásd még Alkalmazotti képvisel´́ok):
1.2 (lábjegyzet); 1.19; KKV-k szövegdoboz (1. fejezet); 2d.19; 3a.4; 4b.1; 16b.8

Szállítás (veszélyes anyagokkal kapcsolatos):
1.3; 2a.15; 2b.8; 2c.1; 2c.4; 2c.6; 2c.15; 2d.33; 2i.1, szövegdoboz a Kutatásra (4. fejezet); 5a.1;
5a.2; 5a.4; 5a.9; 5a.12; 5b.8; 17a.1 - 21; 17b.8; 17c.1; 17c.6; 17c.7; szövegdoboz a szállítási in-
terfészekre (17. fejezet)

Szállítási interfész(ek):
17a (lábjegyzet); 17a.1; 17a.2; 17a.5 - 9; 17a.11 - 16; 17a.18; 17a.19; szövegdoboz a szállítási in-
terfészekre (17. fejezet)

Szállító (veszélyes anyagoké vagy veszélyes létesítményé):
1.19; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2c.20; 2d.6; 2i.2; 2i.5; 2i.6; 2i.7; 2i.8; 5b.1; 16c.3;
16c.7 - 14; 16c.24; 16c.25; 16c.33; 16c.36

Szcenárió: lásd Baleset szcenárió

Személyzet (lásd még Alkalmazottak; lásd még Dolgozók, lásd még Munkavállalók):
1.13; 2a.1; 2a.4; 2a.14; 2a.15; 2a.17; 2b.5; 2c.7; 2c.10; 2c.13; 2c.14; 2c.16; 2c.18; 2d.3; 2d.11;
2d.22; 2d.23; 2d.40; 2d.45; 2f.4; 2g.3; 2g.5; 3c.4; 3c.11; 5a.9; 5a.12; 5a.15; 5a.16; 5a.17; 5b.2;
5c.5 - 8; 5c.11; 5c.13; 5c.15; 5c.17; szövegdoboz Esemény Kivizsgálásra a Gyógykezelési létesít-
ményeknél 5. fejezet); 7.14; 8.1; 9.2; 10.2; 10.4; 10.5; 10.6; 10.8 - 11; 10.13; 10.15 - 19; 11c.1;
12.1; 14b.2; 15a.12; 16a.6; 16c.24; 16c.39; 16c.41; 17a.3; 17a.14; 17a.16; 17c.2

Tanulság(ok):
2a.16; 2b.7; 2c.2; 2i.14; 3a.1; 3a.2; 3a.12; 3a.13; 5a.3; 5b.1; 5c.23; 6.4; 10.1; 10.11; 11c.1; 12.1;
12.2; 13.2; 14b.2; 15a.1; 6b.5, 17a.12, 17c.1

Tárolás (veszélyes anyagoké) (lásd még Raktár):
1.3; 2a.7; 2a.15; 2c.2; 2c.4; 2c.14; 2c.17; 2d.6; 2d.8; 2d.20; 2i.1; 2i.15; 5b.1; 5b.8; 16c.9;
17a(lábjegyzet); 17a.11; 17a.12

Technológia átadás vagy Technológia transzfer:
2d.9; 2i.7 - 10; 16b.14; 16c.1 - 4; 16c.6; 16c.7; 16c.9; 16c.10; 16c.12; 16c.13; 16c.14; 16c.27;
16c.33; 16c.34; 16c.36; 16c.38; szövegdoboz a Kormányközi Szervezetekre (16. fejezet)

Termékgondozás (felel´́osség):
1.10; 2i.1; 2i.5; 16c.24

Tervezés: lásd Vészhelyzet tervezés

Területhasználat (tervezés és/vagy politika) (lásd még Helyszín kiválasztás):
2c.1 - 3; 3a.10; 3b1 - 4; 4e.3; szövegdoboz a Kutatásra (4. fejezet); 5.2 (lábjegyzet); 6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 6.5; 6.6; 13.3 (lábjegyzet); 16a.2; 16b.8; 16c.2; 16c.20; 16c.34; 16c.35; 17a.1; 17c.2
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Testületi biztonsági kultúra: lásd Biztonsági kultúra

T´́uzoltók: lásd Hatóságok; lásd Vészhelyzet elhárítók

Üzemelési eljárások: lásd Eljárások

Üzemirányítók: lásd Menedzserek

Vállalkozás(ok) (lásd még Ipar; lásd még Menedzsment; lásd még Gyártó(k):
1.3; 1.4; 1.13; 1.15; 1.19; szövegdoboz a KKV-kre (1. fejezet); 2a.1; 2a.2; 2a.6; 2a.7; 2a.9; 2a.10;
2a.12 - 14; 2a.17; 2b.9; 2c.1; 2c.2; 2c.5; 2c.6; 2c.11; 2c.13; 2c.20; 2c.21; 2d.1; 2d.2; 2d.15;
2d.16; 2d.23; 2d.24; 2d.26; 2d.44; 2d.45; 2g.2; 2g.4; 2g.8 - 10; 2g.14; 2i.2 - 7; 2i.11 - 18; 3a.3;
3a.5; 3a.8; 3a.21; 3b.2; 3c.1; 3c.10; 3c.13; 4b.1; 5a.14; 5b.1; 5b.2; 5b.5; 5b.10; 5c.3; 5c.6; 7.4;
9.3; 10.2; 10.19; 14a.1; 14b.2; 14c.2; 14c.3; 15a.12; 15b.3; 15b.4; 15d.2; szövegdoboz az Ese-
mény kivizsgálásra (15. fejezet); 16b.9; 16b.14; 16c.1; 16c.2; 16c.4; 16c.12; 16c.15 - 21; 16c.26;
16c.27; 16c.28; 16c.30; 16c.34

Változás: lásd a Változások kezelése

Változások (kezelése):
2a.15; 2b.8; 2c.7; 2d.2; 2d.38; 2f.1; 2f.2; 3a.16; 5a.12; 5c.8; 5c.18; 6.4; 15b.3; szövegdoboz az
Esemény kivizsgáláshoz (15. fejezet); 16c.29; 16c.36

Veszély (elemzés, értékelés, azonosítás vagy tanulmányozás) (lásd még Kockázat értékelés):
2a.15; 2a.16; 2a.17; 2b.1; 2b.4; 2b.7; 2c.6; 2c.17; 2c.18; 2d.16; 2d.20; 2d.34; 2d.43; 2e.1; 2f.1;
2f.2; 2g.2; 2g.10; 2g.11; 2h.1; 2i.1; 2i.8; 2i.11; 3a.12; 3b.2; 3c.8; 3c.10; 4a.3; 5a.3; 5b.1; 5b.8;
6.1; 7.1; 10.10; 14c.3; 16c.3; 16c.8; 16c.9; 16c.27; 17a.5; 17a.15; 17a.20; 17c.2; 17c.5

Vészhelyzet elhárító: lásd Elhárító személyzet

Vészhelyzeti terv(ezés):
- általában: 2a.15; 2c.11; 3a.10; 3a.13; 3a.15; 5a.1 - 7; 5a.9 - 16; 5a.18; 5a.19; 5a.20; 5b.1; 5b.2; 5b.3;

5b.8; 5b.10; 5c1 - 8; 5c.10 -16; 5c.18; 5c.20; 5c.21; 5c.23; 5d.1; 5d.2; 5d.4 - 7; szövegdoboz az
Esemény Kivizsgálásra a Gyógykezelési létesítményeknél 5. fejezet); szövegdoboz az APELL-hez
(5. fejezet); 7.4; 7.13; 7.15; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.3; 10.10; 10.12; 10.14; 10.16; 10.17;
10.19; 11a.2; 11c.1; 15c.3; 16a.1; 16a.3; 16a.4; 16b.1; 16c.26; 16c.34; 16c.35; szövegdoboz az
APELL-hez (16. fejezet); 17a.14; 17b.1; 17b.11; 17b.13; 17c.5

- helyszínen túlnyúló: 2a.17; 5a.1; 5a.5; 5a.6; 5a.10; 5a.12; 5b.1; 5b.2; 5b.3; 5b.8; 5b.10; 5c.1; 5c.2;
5d.1; 5d.2; 9.1; 17a.14

- helyszíni: 2a.17; 5a.1; 5a.5; 5a.6; 5a.10; 5a.12; 5b.1; 5b.2; 5b.8; 5c.1; 5c.2; 5c.3; 5c.5; 5c.13; 5d.1;
5d.2; 5d.4; 7.4; 7.15; 9.2; 16a.1; 16a.3; 16a.4; 16c.26; 17a.14
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IV. FÜGGELÉK

VÁLOGATOTT HIVATKOZÁSOK
IV. függelék — Válogatott hivatkozások

Ez a Függelék tartalmazza a Web-helyek és kiadványok listáját, amelyek az Útmutató olvasónak
érdekl´́odésére tarthatnak számot. Tartalmazza ezenkívül a törvényes el ´́oírásokat, amelyekre az El´́oírá-
sok hivatkoznak. Ezenkívül ez a Függelék az OECD munkamegbeszélések és Speciális ülések teljes fel-
sorolását is tartalmazza, amelyeken az ezen irányelvekhez anyagokat vitattak meg.

A felsorolás nem szándékozik kimerít´́onek lenni, inkább az OECD Vegyi Baleset Munkacsoportja
és Szövegez´́o csoportja által javasoltak alapján állítottuk össze. A cél az volt, hogy bemutassuk az eset-
leg lényeges anyagokat (különösen az Irányelvekhez vagy azok megvalósításához további útmutatást
nyújtókat), amelyek a közönség számára rendelkezésre állnak. A kiadványok és Web-helyek többsége an-
gol vagy francia nyelven (vagy mindkett ´́on) hozzáférhet´́o.

WEB-OLDALAK

OECD Tagországok

Belgium
www.meta.fgov.be

Cseh Köztársaság
www.env.cz
www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz

Egyesült Államok
www.epa.gov/ceppo

Egyesült Királyság
www.hse.gov.uk (Egészségügyi és Biztonsági Igazgató)
www.environment-agency.gov.uk (UK Környezetvédelmi Ügynökség)
www.sepa.org.uk (Skót Környezetvédelmi Ügynökség)

Finnország
www.intermin.fi/sm/pelastus/esite/esite_frame.html

Franciaország
www.industrie.gouv.fr

Hollandia
www.vrom.nl

Kanada
www.ec.gc.ca/ee-ue

Korea
www.kosha.net

Magyarország
www.ktm.hu

Mexikó
www.semarnat.gob.mx
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Németország:
www.umweltbundesamt.de
www.bmu.de
www.lfu.baden-wuerttemberg.de

Norvégia
www.dbe.no

Olaszország
www.ispesl.it

Svájc
www.umwelt-schweiz.ch

Svédország
www.srv.se
www.av.se
www.environ.se

Szlovák Köztársaság
www.enviro.gov.sk

Nemzetközi szervezetek

Európa Tanács
http://europa.eu.int/comm/environment/civil
http://mahbsrv.irc.it/

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
www.ilo.org/public/english/protection/safework/index.htm

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
www.imo.org/home.asp

Nemzetközi Program a Kémiai Biztonságra
www.who.int/pcs

Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal
www.reliefweb.int/ochaunep/ (Joint UNEP/OCHA Environment Unit)

Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet
www.oecd.org/env/accidents

ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
www.unece.org/env/teia/welcome.html

ENSZ Környezetvédelmi Program
www.uneptie.org/pc/apell (APELL)
www.unep.org/DEPI/disastermanagement.asp (Környezetvédelmi Politika Megvalósítás)
www.reliefweb.int/ochaunep/ (Joint UNEP/OCHA Environment Unit)

Egészségügyi Világszervezet
www.who.int

Ipari Szervezetek

American Chemistry Council
www.americanchemistry.com
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Center for Chemical Process Safety (American Institute of Chemical Engineers)
www.aiche.org/ccps/

European Chemical Industry Council (CEFIC)
www.cefic.org

European Process Safety Cewntre
www.eps.org/

International Council of Chemical Associations
www.icca-chem.org

Kemikontoret (Association of Swedish Chemical Industries)
www.chemind.se/Kemikontoret/main.htm

Munkaügyi szervezetek

International Federation of Chemical, Energy, Mine and General WorkersÆ Union
www.icem.org

Egyéb nem kormány szervezetek

Clary-Meuser Research Network
http://www.mapcruzin.com/
http://www.mapcruzin.com/rmp_maps/rmp_resources.htm

European Environmental Bureau
www.eeb.org

Greenpeace
http://www.greenpeaceusa.org

US Public Interest Research Groups
http://www.pirg.org

Akadémiák

University of Bordeaux (France)
http://portaildurisque.iu.u-bordeaux1.fr (Institut Universitare de Technology)

The Wharton School of Universuty of Pennsylvania (US)
http://grace.wharton.upenn.edu/risk/ (Risk Management and Decision Process Center)
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Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
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Adopted: 25 June 1990, www.ilo.org/safework.

Convention Concerning the Prevention of Major Industrial Accidents 
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OECD TANÁCSI HATÁROZATOK

The OECD Recommendation of the Council concerning Chemical Accident Prevention, Prepared-
ness and Response (C(92)1/Final) (under revision).

Decision of the Council on the Exchange of Information concerning Accidents Capable of Causing
Transfrontier Damage (C(88)84(Final)).

Decision-Recommendation of the Council concerning Provision of Information to the Public and
Public Participation in Decision-Making Processes related to the Prevention of, and Response to, Acci-
dents involving Hazardous Substances (C(88)85(Final)).

Recommendation of the Council on the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pol-
lution (C(89)88(Final)).
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Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving
dangerous substances. („Seveso II Directive”), http://europa.eu.int/comm/environment/seveso/ and
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V. FÜGGELÉK

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

V. függelék — Háttérinformációk

Jelen Irányelvek az OECD Vegyi Balesetek Programjának részeként készültek, a Program mene-
dzselésére létrehozott szakért´́oi csoport, a Vegyi Balesetek Munkacsoport (WGCA) támogatásával.

Jelen kiadvány a Vegyipar Helyes Irányítási Gyakorlatával kapcsolatos Szervezeti Együttm´́ukö-
dési Program (IOMC) keretében készült.

OECD

A Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet egy kormányközi szervezet, melyben 30
fejlett ipari ország (Európából, Észak-Amerikából és a csendes-óceáni térségb´́ol) képvisel´́oi találkoz-
nak, hogy koordinálják és harmonizálják irányelveiket, megbeszéljék azokat a témákat, melyekben köl-
csönösen érintettek, és együtt dolgozzanak a nemzetközi kérdésekre adott válaszlépéseken. Az OECD
munkájának jelent´́os részét több mint 200 szakosodott Bizottság és albizottság — bennük a tagországok
delegátusaival — végzi. Megfigyel´́ok az OECD-vel különleges kapcsolatban álló országok közül, nem-
zetközi szervezetekt´́ol, és nem állami szervezetekt´́ol (köztük az ipar és a dolgozók képvisel´́oi) részt
vesznek az OECD számos munkamegbeszélésén és más találkozókon. A bizottságokat és az albizottsá-
gokat a Párizsban lev´́o OECD Titkárság szolgálja ki, amely Igazgatóságokra és Osztályokra tagozódik.

Vegyi Balesetek Program

Az OECD vegyi balesetek megel´́ozésével, felkészüléssel és válaszlépésekkel kapcsolatos munká-
it a Vegyi Balesetek Munkacsoport végzi, a Környezeti Igazgatóság Környezeti, Egészségügyi és Biz-
tonsági Osztályának titkársági támogatásával.1 A Program általános célja: az információk és
tapasztalatok kicserélése; a tagországok közötti, többeket érint´́o közös kérdések elemzése; útmutató
anyagok fejlesztése. Ezen célok elérése érdekében 1989. óta több mint 15 munkamegbeszélést és rend-
kívüli ülést tartottak. A Programról további információk, valamint az útmutató anyagok és más, a Prog-
ram részeként kiadott anyagok listája megtalálható: www.oecd.org/env/accidents.

A WGCA munkája, és különösen az Irányelvek kidolgozása szoros együttm´́uködésben történt
más nemzetközi szervezetekkel. Ezen intézmények közül sokan, köztük a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet (ILO), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ Környezeti Programja (UNEP), az
ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ
Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (az Egyesített UNEP/OCHA Környezeti Egységen keresz-
tül), igen aktívak a vegyi balesetek megel´́ozésének, felkészülésnek és elhárításnak területén és készítet-
tek útmutató anyagokat ehhez kapcsolódó témákban (ezen szervezetek címe a világhálón a IV.
függelékben található).
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1 Környezeti, Egészségügyi és Biztonsági Osztály a vegyi biztonságához, biotechnológiai biztonsághoz, nö-
vényvéd´́ok biztonságához kapcsolódó témák terén végez munkát, és a Vegyi Baleseteken kívül hat másik terü-
leten készít kiadványokat. Ezek a következ´́ok: Vizsgálat és Értékelés; Helyes Laboratóriumi Gyakorlat és
Megfelel´́oség Követés; Peszticidek; Kockázatkezelés; Harmonizálás és Szabályzói Áttekintés a Biotechnológi-
ában, Vegyipari Balesetek; és Szennyez´́oanyag Kibocsátás és Átvitel Regiszter.                                                       



Az Irányelvek kidolgozása

Ez az Irányelvek második kiadása, amely korszer´́usíti és kiterjeszti az 1992-ben megjelent els´́o
kiadást.

A második kiadás elkészítését segítend´́o, a WGCA létrehozott egy szerkeszt´́ocsoportot, a tag- és
megfigyel´́o országok, az ipar, a munkavállalók, nem állami szervezetek és más nemzetközi szervezetek
képvisel´́oivel. A csoport résztvev´́oinek listája a Köszönetnyilvánítás oldalon található.

Az Irányelvek által felhasznált anyagok az 1989. és 2001. közötti munkamegbeszélések és külön-
leges ülések sorozatából származnak. Ezek a munkamegbeszélések és ülések a balesetmegel´́ozéshez,
felkészüléshez és válaszlépésekhez tartozó témák széles spektrumával foglalkoztak, valamint a hasonló
tevékenységekben szükségszer´́uen érintett számos fél — azaz az állami hatóságok minden szintje, a ve-
szélyes létesítmények menedzsmentje, a létesítmények más alkalmazottai és képvisel´́oik, és a közösség,
vagyis a veszélyes üzemek közelében él´́o közösségek — szerepének és felel´́osségének megállapításával.
Minden munkamegbeszélés a körülbelül 100 résztvev´́o széles kör´́u szakértelméb´́ol és rálátásából profi-
tált, akik általában az összes érintett fél képvisel´́oit felölelték. A munkamegbeszélések és rendkívüli ülé-
sek egyik célja létrehozni a „legjobb gyakorlathoz” kapcsolódó következtetések és ajánlások sorozatát.
Ezeket alkalmaztuk az Irányelvek els´́odleges forrásanyagaiként.2

Jelen dokumentum elkészítésében a szerkeszt´́ocsoport figyelembe vette az Európai Bizottság és
sok nemzetközi szervezet (mint az ILO, IMO, OCHA, UNEP, UNECE és WHO) munkáját is. Az e szer-
vezetek által készített anyagok fontos technikai információkat tartalmaznak, amelyek segítik a jelen
szövegben felvázolt általános irányelvek kivitelezését. Számos ilyen nemzetközi útmutató anyag szere-
pel a Válogatott Hivatkozások (lásd IV. függelék) listájában.

Jelen Irányelvek érvényességét és helyességét tovább ellen´́orizend´́o, a WGCA széles körben ter-
jesztette a nyers szöveget, mind az OECD és a nem OECD országokból számos félt´́ol, és számos érin-
tett szervezett´́ol keresve a hozzászólásokat. 2002 júniusában egy különleges találkozóra került sor a
WGCA és más érdekelt felek között, e megjegyzések felülvizsgálata és megfelel´́o átvétele céljából. E
folyamat résztvev´́oir´́ol további információk találhatóak a Köszönetnyilvánítás oldalon.

Függelékek
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2 A munkamegbeszélések és rendkívüli ülések teljes listája megtalálható a IV. függelékben.                                   



VI. FÜGGELÉK

Az „ARANYSZABÁLYOK” ÖSSZEFOGLALÁSA

Az összes érintett fél szerepe
» A vegyi kockázatok csökkentésének és a balesetmegel´́ozésnek, valamint a vészhelyzetre

való hatékony felkészülésnek és elhárításnak prioritásként való kezelése, az egészség, a
környezet és a tulajdon védelmének érdekében.

» A többi érintett féllel való kommunikáció és együttm´́uködés a baleset megel´́ozés,
felkészülés és elhárítás minden területén.

Az ipar szerepe (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat)

Menedzsment

» A veszélyek és kockázatok megismerése azoknál az üzemeknél ahol veszélyes anyagok
vannak.

» Egy „biztonsági kultúra” terjesztése amelyet az egész vállalkozás megismert és
elfogadott.

» Az „eredend´́oen biztonságos technológiák” elvének használata a veszélyes létesítmények
tervezésénél és m´́uködtetésénél.

» Különös figyelem fordítandó a változások menedzselésére.
» Felkészülés bármilyen balesetre, ami bekövetkezhet.
» Mások segítése saját szerepük és feladataik betöltésében.
» Folyamatos tökéletesítés keresése

Dolgozók

» A vállalat biztonsági kultúrájának, eljárásainak és gyakorlatainak megfelel´́o cselekvés.
» Minden er´́ofeszítés megtétele az informáltság érdekében
» Aktív segít´́o szerep a közösség informálásában és tájékoztatásában.

A hatóságok szerepe
» Lehet´́oségek keresése az irányelvek, szabályozások és gyakorlatok fejlesztésére,

érvényre juttatására és folyamatos tökéletesítésére.
» Vezet´́o szerepet nyújtani, minden érintett fél szerepének és feladat teljesítésének

motiválásához.
» Az ipar ellen´́orzése, segítend´́o annak biztosításában, hogy a kockázatokkal megfelel´́oen

foglalkoznak.
» Segíteni annak biztosításában, hogy megfelel´́o legyen a kommunikáció és az

együttm´́uködés az érintettek között.
» A szervezetek közötti koordináció el´́osegítése.
» Saját felel´́osségének területén a kockázatok megismerése és megfelel´́o tervezés.
» A balesetek hatásainak csökkentése megfelel´́o elhárítási intézkedésekkel.
» Megfelel´́o és következetes területhasználat-tervezési irányelvek és megállapodások létre-

hozása.

A közösségek/lakosság szerepe
» Tájékozódás a közösséget ér´́o kockázatokról és a teend´́okr´́ol baleset esetén.
» Részvétel a veszélyes létesítményekre vonatkozó döntéshozatalban.
» Együttm´́uködés a helyi hatóságokkal és az iparral a vészhelyzetek tervezésében és az

elhárításban.
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