
HIRDETMENY
robbanoanyag vagy robbanoeszkoz megtalalasa eseten sziikseges teendokrol

Hazank, illetve sziikebb korben megyenk teruleten napjainkban is,
evtizedekkel a vilaghaboru befejezese utan, evente tobb esetben kerui
napvilagra robbanoszer.
Ezeket altalaban a foldben talaljak, epuletek, utak alapozasa, kozmuvezetekek
epftese, epuletek bontasa soran. Esetenkent folyok, vagy tavak medreben, az
ott vegzett kotrasi, szabaiyozasai vagy epftesi munkak soran talalnak iiyen
eszkozoket.

Az orszag terulete ebbol a szempontbol nem egyforman veszeiyeztetett.
Voltak teruietek, melyeket nem, vagy csak csekely mertekben sujtottak a hard
cseiekmenyek, mig mashol hosszabb idon at allt a front, esetleg a terulet
tobbszor is gazdat csereit, vagy sulyos legitamadasok ertek. Ezeken a
helyeken nagyobb a valosziniisege, hogy robbanoeszkoz keruljon eio.

Annak lehetosege sem zarhato ki, hogy az elhagyott katonai objektumok
teruleten robbanoanyag, vagy eszkoz keruljon felszinre.

A robbanoanyagok es eszkozok altal okozott veszelyek csokkenthetok az
alabbi szabalvok szem elott tartasaval:

- Azokon a helyeken es teruleteken, ahof harci tevekenys6gek folytak
(errol a telepufesek idosebb lakoi altalaban tudnak), esetleg tobb
alkaiomma! talaltak robbanoanyagot, vagy robbanoeszkozt, minden
foldmunka, epitesi, vagy bontasi tevekenyseg vegzesekor fokozott
korultekintessel kell eljarni.

- Kerulni kell azon teruietek megkdzeliteset, illetve az azokra valo
belepest, ameiyekrSI felteheto, hogy ott elhagyott robbanoszerek
talalhatok. llyenek a hasznalaton kfvuli, vagy ma is hasznalatban levo
loterek, gyakorloterek, egyeb elhagyott katonai letesitmenyek. Ha az
oda torteno belepes megis szukseges, semmilyen ismeretlen eredetu es
rendeltetesu targyat, eszkozt nem szabad megkozeliteni, megerinteni,
vagy helyerol elmozditani.

- Barki, aki gyaniisnak tuno targyat talal, koteles azt a leheto legrovidebb
idoben belul bejelenteni az alabbi intezmenyek valamelyikenel:
- Ttizszeresz ugyelet: 06-1-410-9790
- Segelyhfvo kozpont: 112
~ Rendorseg: 107
- Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosagok Ogyelete
- Helyi Polgarmesteri Hivatal

A foldben levo robbanoanyagok es eszkozok felismerese Sltalaban nem
kdnnyu. Ezek feluletet szinte kivetel nelkQI vastag rozsda es talajreteg boritja.



Kozos ieilemzoik:

- alakjuk altalaban hengeres, egyik veg6n gombolyded, vagy kupos alaku;
- hosszuk nehanytoi tobb tiz centimeterig terjedhet, esetleg a mSteres

nagysagot is elerheti, vagy meghaladhatja azt;
- atmerojuk altalaban masfel-ket centimeter es tobb tiz centimeter kozott

van;
- ritkabban ettol eltero formaju eszkozok vagy robbanoanyagok is

elofordulhatnak (korong, henger, hasab alakuak).

Soha nem szabad a gyanus targyakat teijesen kiasni, helyukrol elmozdftani,
megtisztitani annak erdekeben, hogy mereteiket, alakjukat pontosabban
meghatarozhassuk!

A foldben talalt, gyanusnak tflno targy eseteben azonnal be kell sziintetni
minden tovabbi munkat, es a munkateruletet el kell hagyni!

A munkaterulet kornyeket jol Iathat6 modon koriil kell hatarolni, 6s meg kell
akadalyozni, hogy azt b^rki megkozelfthesse. Szukseg eseten egy vagy tobb
szemelyt keil a helyszinen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetektelenek
behatolasat megakadalyozzak,

Haladektalanul le kell allftani a kozelben esetleg mukodo munkag§pek
motorjat. A megbolygatott robbanoeszkozok ugyanis az enyhe talajrezges
hatasara is mukodesbe lephetnek.


