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Amit mindenkinek tudnia kell fenyegetetség  eset

Tisztelt polgáőok! Bemutatjuk azt a tájékoztató kiadványt, amely alapvetl tájékoztatást nyújt az élet , 

egészség  és  a vagyon  védelméőll   ipaői  balesetek,  teőmészet katasztőófák  vagy  teőőoőtámadások  

idején. A őendkívüli események kezelése kapésán szeőzet tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellállt  

veszélyhelyzet  tudatos  kezelésének  hiánya  és  a  pánik  megnöveli  a halálesetek  és  az 

egészségkáőosodások számát. Az egyén nem tudja ugyan visszafoődítani  a veszélyes eseményt,  de 

a őendkívüli  helyzetek  tudatos  kezelésével  méősékelhet a  köőnyeztében  beállt   őendkívüli  helyzet 

következményeit.

Ez  a tájékoztató  kiadvány  útmutatást  nyújt  atekintetben,  hogy   mi  a teendl  őendkívüli 

fenyegetetség  idején  az  élet  védelme,  ésaládja,  munkatáősai,  és  a köőnyezetében  lakók 

egészségének megóvása éődekében. 

                                                                                                 Pavol Buődiga -  Rozsnyó Váőos polgáőmestőe

1. Fontos segélyhívó telefonszámok

Amennyiben  élete,  egészsége  vagy  vagyona  van  veszélyben,  vagy  olyan  őendkívüli  esemény 

őésztvevlje, amelyben mások élete, egészsége vagy vagyona van veszélyben, a következl segélyhívó 

telefonszámokon hívjon segítséget: 

- tűzeset, közlekedési baleset, vegyi vagy biológiai teőőozizmus gyanúja esetén, teőmészet katasztőófa 

esetén, gyanús küldemény kézbesítése esetén, bomba ( vagy veszélyes anyag) elhelyezéséőll szóló  



névtelen bejelentés  és  egyéb őendkívül  esemény esetén  hívjon segítséget a   következő 

segélyhívó számokon:  

 112   egységes európai segélyhívószám  vagy       150           Tűzoltóság és Polgári Védelem

 életveszély és egészség fenyegetetség  esetén :   155           Egészségügyi Mentőszolgálat 

 bűncselekmény általi fenyegetetség vagy 

bűncselekmény bejelentése miat:                           158           Rendőrség

                                                                                                         159           Városi Rendőrség 

1.1   A segélykérés általános alapelvei

Amennyiben fenyegetetség idején segítséget hív vagy őendkívüli helyetőll tesz bejelentést, közölje:

 a nevét és a  telefonszámát, amelyőll  hív

 az  esemény  tpusát  (  tűzeset,  közlekedési  baleset,  egészségőe  káőos  anyag  köőnyezetbe 

keőülése, áővíz, bűnéselemény stb.)

 az esemény kiteőjedtsége ( ég a lakás, ház, eődl, több személy van életveszélyben, házak, 

utak, mezl, község stb. víz általi elöntése ) 

 az esemény helye

 ha nehezítet az esemény helyéőe való eljutás,  ismeőtesse a  megközelítés módját, iőányát, 

honnan lehet az esemény helyét eléőni  és az odavezetl utat ( magánút, mezei út stb.)

A hívás  befejezése  után  váőja  meg  a megfelell  mentlszolgálat  ügyeletesének  vagy  a őendlőség 

válaszhívását.

2.     Általános eljárási szabályok fenyegetetség  idején

 Tudatosítsa, hogy a legnagyobb éőték az embeőélet és az egészség, s ésak azután kövekezik 

a vagyon védelme!

 Ne  feledkezzen  meg  önmaga  védelméőll,  az  elslsegély  nyújtásőól  és  a kölésönös 

segítségnyújtásőól veszélyhelyzetben!

 Respektálja a televízión és őádión keőesztül nyújtot infoőmáéiókat!

 Ne terjesszen őémhíőeket és  ellenlőizetlen híőeket!

 Ne értékelje alul az ellállt helyzetet és legyen köőültekintl!



 Ne  telefonáljon  feleslegesen,  hogy  szükséghelyzet  idején  ne  teőhelhe  feleslegesen 

a telefonhálózatot !

 Segítsen  másoknak,  flleg  az  idlseknek,  betegeknek  és  magatehetetlen  embeőeknek, 

gondoskodjon a gyeőmekekőll!

 Tartsa  be  a polgáővédelmi  dolgozók  és  a többi  mentlegység,  az  állami  és  önkoőmányzat 

szeővek    utasításait!   

Mit éőtünk fenyegetetség alat?

 Fenyegetetség  alat azt  az  idlszakot  éőtjük,  amely  alat a  őendkívüli  esemény  beállta  és 

következményeinek hatása  feltételezhetl. 

Mit éőtünk rendkívüli esemény alat?

Rendkívüli  esemény a teőmészet katasztőófa, baleset vagy katasztőófa, amely fenyeget  az életet,  

egészséget vagy az anyagi javakat.

Mit éőtünk rendkívüli helyzet alat?

Rendkívüli helyzet a fenyegetetség   idlszaka  vagy a őendkívüli esemény következményeinek  életőe, 

egészségőe, anyagi javakőa gyakoőolt hatásának idlszaka, amelyet a SZK Nemzet tanáésa Tt.  42/1994 

sz.,   a lakossági  polgáővédelemőll  szóló   töővénye  alapján  hiődetnek  ki,  és  amely  idején 

a fenyegetetség ésökkentéséőe iőányuló intézkedéseket léptetnek életbe vagy a őendkívüli  helyzet 

következményeinek elháőításáőa iőányuló eljáőásokat alkalmaznak .

A őendkívüli helyzetet tömegtájékoztató eszközökön keőesztül hiődetk ki és szüntetk meg. 

Mi a vegyi  fenyegetetségg

Bekövetkezhet  éseppfolyós,  gáznemű,  vagy  poőszeőű  vagy  aeőosolos  méőgezl  vegyi  anyagok 

köőnyezetben  való  széteőjedésével,  különösen  ot,  ahol  egyszeőőe  nagy  tömeg  taőtózkodik 

(  közlekedési  ésomópontok,  lakónegyedek,  labdaőúgó  stadionok,  amfteátőumok, 

bevásáőlóközpontok), vagy tömegellátó objektumokban és beőendezésekben ( víztáőolók, víznyeőlk, 

gabonatáőolók, élelmiszeő nagyőaktáőak, takaőmány nagyőaktáőak stb.)

A méőgezl vegyi anyagok az éll szeővezetek káőosodását vagy pusztulását idézik ell. Az embeőeknél 

flleg a központ idegőendszeő, a légzlszeővek vagy az emésztlőendszeő  bénul le vagy káőosodik. 

A hólyaghúzó anyagok  fájdalmas, nehezen gyógyuló sebeket  , valamint a megtámadot blőszövet 

elhalását idézik ell.

Biologógiai fenyegetetség



A jáővány okozói – baktéőiumok, őiéketsie, víőusok, penészek, pőotein toxinok.

A teőjesztés módja: 

 feőtlzöt hoődozókkal ( bogaőak, őágésálók, vadon éll állatok)

 méőgezet poőok,  folyadékok  vagy  gelek  –  paszták,  amelyeket  tubusokban,  ampullákban,  

levelekben,  ésomagokban,  injekéiókban,  méőgezet élelmiszeőekben,  italokban  és  

takaőmányokban teőjesztenek.

Embeőek vagy állatok jáőványos megbetegedését idézik ell.

A vegyi és a biológiai terrorizmusra utaló jelek

A méőgezl  anyagok   és  a biológiai  eszközök  teőőoőisták  által  töőténl  alkalmazása  alatomos  és 

késleltetet őeakéiókkal számol.  Ezéőt  nagyon fontos idlben felismeőni,  hogy ilyen eszközök letek  

bevetve.   Milyen jelenségekőe kell leginkább odafgyelni?

 őobbanóanyag hallható vagy látható tompa őobbanásáőa, amely után vízglz-felhl keletkezik  

és a földközeli légáőamlat iőányában teőjed,

 az  apőó  olajos  éseppekőe,  aláhulló  fnom  poőőa,  amely  láthatóan  megtelepedik 

a növényzetel  benlt teőepen és különféle anyagokon,

  a növényzet  nagyobb  teőületen  töőténl  káőosodásáőa  vagy  pusztulásáőa  (  szembetűnl 

színváltás, kiszáőadás),

  ismeőt vagy ismeőetlen bogaőak ( tetvek, bolhák, legyek, kullanésok) szokatlan mennyiségéőe  

vagy  szokatlan  évszakban  töőténl  ellfoődulásáőa,  az  elpusztult  őágésálókőa,  ismeőetlen 

táőgyakőa és azonosíthatatlan ésomagolóanyagokőa,

 nyílt vizekőe – folyókőa, patakokőa, halastavakőa --,  amelyeknek a vize szokatlanul átlátszó, 

meőt  a méőgezl  vegyi  anyag   hatásáőa  kipusztultak  bellle   a megszokot apőó  élllények  

( vízibolhák, láővák, vízipoloskák) és a halpusztulásőa,

 a hiőtelen megjelenl feőtlzl betegségekőe, amelyeknek az embeőek és állatok közöt való  

teőjedése  megmagyaőázhatatlan, méőgezéses tünetek jelennek meg (intoxikáéia), tömeges 

egészségkáőosodást és elhalálozást  idéznek ell az embeőek és az állatok közöt.  

3. A LAKOSSÁG RIASZTÁSA

A lakosság  őiasztása  az  egyik  legfontosabb  polgáővédelmi  feladat.  A őiasztás  sziőénák  által  keltet 

veszélyjelzések  által töőténik. A veszélyjelzéseket tömegtájékoztató eszközökön ( váőosi hangszóőó, 

kábeltelevízió stb.) keőesztül leadot közlemények követk.



Ha megszólal a veszélyjelzés: 

- őendkívüli helyzet áll be

A jelzés hangmagassága, a jelzés hossza és  idltaőtama alapján állapítsa meg a veszélyhelyzet tpusát, 

majd  ezután  hallgassa  meg  a őádión,  televízión  vagy  váőosi  hangszóőón  keőesztül  közvettet 

közleményt.

 Veszélyjelzés: ÁLTALÁNOS FENYEGETETTSÉG

A LAKOSSÁG  RIASZTÁSA  FENYEGETETTSÉG  VAGY  A RENDKÍVÜLI  HELYZET  BEÁLLTA   ÉS 

KÖVETKEZMÉNYEINEK VÁRHATÓ ELTERJEDÉSE ESETÉN:

2 PERCIG TARTÓ VÁLTAKOZÓ HANGMAGASSÁGÚ SZIRÉNAHANG

Háboőús  állapot  és  háboőú  idején  2  peőéig  taőtó,  váltakozó  hangmagasságú  jelzéssel  őiasztják  

a lakosságot  a váőható  légiésapás  esetén.  A szóbeli  közlemény  taőtalmazza  a légiésapás  által 

fenyegetet teőület meghatáőozását és ÚLÉGI RIADÓ“ kifejezést.

 Veszélyjelzés: VÍZ ÁLTALI FENYEGETETTSÉG

A LAKOSSÁG RIASZTÁSA PUSZTÍTÓ ÁRVÍZVESZÉLY ESETÉN:

6 PERCIG TARTÓ EGYENLETES HANGMAGASSÁGÚ SZIRÉNAJELZÉS

 Jelzés: A FENYEGETETTSÉG MEGSZŰNT

A  FENYEGETETTSÉG  MEGSZŰNT   VAGY  A  BEÁLLT RENDKÍVÜLI  HELYZET  KÖVETKEZMÉNYEINEK 

HATÁSA MEGSZŰNT:

2 PERCIG TARTÓ EGYENLETES SZIRÉNAJELZÉS  ISMÉTLÉS NÉLKÜL

FIGYELEM!!!

Minden hónap  második  péntekén   12.00 órakor  szirénapróba  zajlik  2  percig  tartó  egyenletes 

szirénahang formájában.



A szirénák rendszeres próbájáról és rendkívüli próbájáról a rádión, televízión és a sajtón keresztül 

tájékoztatják a lakosságot.

4. MI A TEENDŐ, HA FELHANGZIK A SZIRÉNAg

(a őendszeőes sziőénapőóbán kívül)

Ha othonán  kívül taőtózkodik – miellbb menjen óvóhelyőe, vagy menjen be a legközelebbi épületbe

 Ha othon taőtózkodik – gyűjtse össze a ésaládját és maőadjanak a lakásban.

 Ne  menjen  a gyeőmekééőt  az  iskolába,  óvodába,  bölésldébe,  meőt  gondoskodnak 

a gyeőmekekőll! 

 Alakítson ki izolált záőt  teőet --  záőja be és szigetelje le az ablakokat, ajtókat és a szelllzlket, 

állítsa  le  a klimatzáéiót  (  a őéseket  őagassza  le  őagasztószalaggal,  a nagyobb  őéseket 

szaponátos  vízbe  máőtot anyaggal  tömítse)!  A  téő  lezáőásával  ésökkent személyes  

fenyegetetségét. 

 Oltsa el a nyílt tüzet és a tűzgyújtó beőendezéseket!

 Figyelje a őádió és a televízió közvettést, és kövesse az ot elhangzó utasításokat!

 Csak süőgls esetben telefonáljon, ne teőhelje a telefonvonalakat, flleg ne hívja a segélyhívó 

számokat!

 Gondoskodjon háziállataiőll és haszonállataiőól!

 Váőja othon a további utasításokat!

MEGJEGYZÉS:

Győződjön  meg  arról,  hogy  a környezetében  nincsenek-e  idős,  beteg  vagy  mozgásképtelen 

emberek!  Gondoskodjon  a felügyelet  nélküli  gyermekekről!  Mindenben   nyugodtan  és 

körültekintően  járjon el!

  


