
Szivárgás volt tapasztalható a szarvasi húsüzem hűtőrendszerének egyik eleménél csütörtök 

este. A szakemberek azonnal lezárták a rendszert, személyi sérülés nem történt. Olvasóink 

szerint hatalmas mozgolódás volt a környéken, több tűzoltó és mentő vonult a helyszínre.  

Olvasóinktól tudtuk meg, hogy csütörtök este mentők, tűzoltók vonultak a szarvasi 

pulykafeldolgozó üzemhez, a Gallicoophoz, a dolgozókat kiterelték az udvarra.  

A mentők oldaláról Kárász László, megyei vezető mentőtiszt elmondta: egy esetkocsival 

vonultak a helyszínre, ahol két embert vizsgáltak meg. Erre azért volt szükség, mert a két 

személy nagyon rövid ideig talán veszélyes anyaggal érintkezhetett - tudta meg a Beol.hu. 

Győrfi Pál kommunikációs és pr igazgatótól megtudtuk: a kiérkező mentők egy húsz év 

körüli férfit és egy húsz év körüli nőt láttak el. A helyszíni vizsgálatok alapján mindketten 

tünet- és panaszmentesek voltak, további kórházi ellátásra nem szorultak. 

  

Az eset kapcsán kerestük magát a Gallicoopot is. 

Azt írták: a húsüzemben a hűtőrendszer tervezett karbantartása során a javítás befejezését 

követő újraindításnál a hűtőrendszer egyik eleménél március 9-én este 8 óra körüli időben 

szivárgás volt tapasztalható, mely egy alkatrész nem megfelelő elhelyezésével 

összefüggésben merült fel. A hiba következtében kis mennyiségű hűtőanyag került a 

levegőbe, melyet azonnal észleltek a szerelők és lezárták a rendszert – tájékoztatta lapunkat az 

üggyel kapcsolatban Erdélyi István László elnök-vezérigazgató. 

Az előírások szerint a szivárgás környezetében lévő munkát végző dolgozók egészségügyi 

vizsgálata kötelező, így a hatósági protokoll alapján elindult az illetékes szervek riasztása, 

akik az üzem munkatársaival együtt elvégezték az érintett tér szellőztetését és néhány óra 

múlva folytatódhatott a termelés. 

Kiemelték: személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. 

A katasztrófavédelemnél közölték: a káreseményhez a város hivatásos tűzoltói mellett 

Békéscsabáról a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a katasztrófavédelmi mobil labor 

hivatásos tisztjei vonultak. 

http://bekes.katasztrofavedelem.hu/hirek/3210-szivargas-volt-egy-uzemben


A kiérkezést követően a mobil labor szakemberei folyamatos méréseket végeztek az üzem 

környezetében és a zárt tereiben. A szabadban veszélyes gáz nem volt kimutatható, azonban a 

szivárgás helyszínén - a zárt technológiai térben - egészségügyi határérték feletti mennyiséget 

mértek. 

A beavatkozás idejére az üzem teljes kiürítése megtörtént, majd ezt követően nyolc ipari 

ventillátor segítségével átszellőztették a helységet, melyet követően a gázkoncentráció az 

egészségügyi határérték alá csökkent. 

 


