
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szirénajelzések 
 

Csökkentett üzemű "Morgató" próba 

 

Felfutó hangjelzés 6 másodpercen keresztül. 

Ez a jelzés a szirénák üzemi próbája esetén hallható. 

 

Katasztrófariadó 

 

Változó hangmagasságú jel 2 percen keresztül. 

Ez a riasztójelzés lakóhelye környezetében történt ipari, vagy természeti katasztrófa esetén 

hallható.  

 

Légi riadó 

 

Változó hangmagasságú jel háromszor 30 másodperces időtartamban félperces szünetekkel.  

Ez a riasztójelzés akkor hallható, ha az országot légitámadás fenyegeti.  

 

Veszély elmúlt 
 

Állandó hangmagasságú jel kétszer 30 másodperc időtartamban, félperces szünettel. 

Ez a jelzés akkor hallható, ha a fenyegetés vagy a veszély elmúlt.  

 

Csendes teszt 

 

Halk, ciripelő hang.  

Ez a jelzés a rendszer tesztelése esetén hallható. 

 

 

 



 

Mi a teendő 

 
Mi a teendő, ha megszólal a sziréna? 

 

- A legrövidebb úton menjen haza, vagy a legközelebbi fedett helyre és csukja be az 

ajtókat, ablakokat, kapcsolja ki a szellőztető berendezéseket. 

-  Zárja fedett helyre a háziállatokat. 

- Amennyiben gépjárművel közlekedik, menjen a legközelebbi lakott településre, a 

gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy a forgalmat és a mentést ne 

akadályozza. Ezután menjen fedett helyre. 

- Kapcsolja be a rádiót, és televíziót hallgassa az országos, vagy helyi rádióadókat, 

nézze az országos illetve a helyi televíziók műsorát, hogy tájékoztatást kapjon a 

szükséges teendőkről. 

- Figyelje a katasztrófavédelem, a rendőrség hangszórós közleményeit. 

- A munkahelyen és az intézményekben lévők a vezetők utasításait hajtsák végre. 

- Készüljön fel az esetleges kitelepítés végrehajtására. Ne terhelje felesleges 

kérdésekkel, telefonhívásokkal a katasztrófa-elhárításban érintett szervezeteket! 

 

Mi a teendő, ha kitelepítést rendelnek el?  
 

- A kitelepítést és annak irányát az illetékes hatóság rendelheti el, az országos, vagy 

helyi médián keresztül, amennyiben a veszély nagysága ezt indokolttá teszi. 

- A kitelepülés végrehajtható saját gépjárművel, vagy központilag biztosított szállító 

eszközökkel. A közlekedés során figyelembe kell venni a forgalomirányítók jelzéseit 

és utasításait. 

- Állítsa össze személyi csomagját, de csak a legszükségesebbeket vigye magával 

(max. 20 kg.) 

- Zárja be a lakását, de előtte áramtalanítson, a gáz és vízcsapokat zárja el, a tüzeket 

oltsa ki.  

- A háziállatokat lássa el néhány napra elegendő takarmánnyal és ivóvízzel. 

- A kitelepülési és a gyülekezési helyeket a katasztrófavédelem határozza meg, a 

gyülekezési helyeken tartsa be a kapott utasításokat. 

- A mozgásképtelen beteg családtagokat a gyülekezési helyeken jelentse be, 

elszállításukról központilag gondoskodnak. 

- A hátrahagyott értékek védelmét a rendőrség biztosítja. 

 

Mit vigyen magával? 
 

- Személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz. 

- 2-3 napra elegendő, nem romlandó élelmiszer, legalább 1 liter víz.  

- Fehérnemű, lábbeli, évszaknak megfelelő ruházat.  

- Tisztálkodó eszközök, gyógyszerek.  

- Egyéni védőeszközök, takaró, hálózsák, hordozható rádió, elemlámpa. 

 

 

 

Mi a teendő, ha jódtablettát kell bevenni? 
 

- Nukleáris baleset esetén a pajzsmirigy védelmére jódtabletta alkalmazható. A 



jódtablettákat központilag tárolják, kiosztásuk központilag történik. Jódtablettát csak 

utasításra és a meghatározott mennyiségben vegyen be! A településeken átutazókat az 

illetékes katasztrófavédelmi szervezetek látják el jódtablettával. Aki tudja, hogy 

jódérzékeny, az ezt közölje a kiosztás helyén az egészségügyi személyzettel. 

 

Milyen tűzvédelmi szabályokat kell betartani? 
 

- A tüzek nagy része gondatlanságból keletkezik! 

- A kályhákat, hősugárzókat, elektromos gépeket az előírásoknak megfelelően 

működtesse úgy, hogy azok a környezetet ne veszélyeztessék! 

- A lépcsőházakat, kijáratokat, menekülési útvonalakat még ideiglenesen se zárja le, 

torlaszolja el!  

Tűz esetén menekülésre a liftet soha ne használja!  

- Csak ott dohányozzon, ahol az megengedett! 

- Jegyezze, meg hol van a legközelebbi tűzoltó készülék, tűzjelző berendezés és hogy 

kell azt használni! 

 

Mi a teendő, ha tüzet észlel? 
 

- Csukja be az ajtókat, ablakokat, így a tűz kevesebb friss levegőt kap. 

- Értesítse a tűzoltóságot a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon és mondja el: 

- mi ég, 

- mi történt, 

- mi van veszélyben, 

- emberélet van-e veszélyben, 

- ki jelezte a tüzet, 

- milyen telefonszámról beszél. 

 

- A tűzoltók megérkezéséig kezdje meg a tűz oltását, a betegeket, gyerekeket vigye ki 

a veszélyeztetett területről, az égő embert takaróval, terítővel terítse le és gurítsa 

jobbra-balra, amíg a tűz el nem alszik. 

- A kiérkező tűzoltókat tájékoztassa a kialakult helyzetről. 

 

Mi a rendőrség feladata katasztrófák esetén? 
 

- A rendőrség legfőbb feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. Katasztrófa 

vagy veszélyhelyzet esetén ellátja a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat. Az 

esemény színhelyén intézkedik a közbiztonság és a rend fenntartására, helyreállítására. 

Biztosítja a mentőerők zavartalan munkáját.  

 

Kitelepítés esetén: 

 

- Biztosítja a forgalom zavartalanságát, megakadályozza a kitelepítési és befogadási 

területeken a bűncselekmények elkövetését; biztosítja, illetve megakadályozza a 

kitelepített területekre az illetéktelen bejutást. 

- Bűncselekmény, baleset, vagy egyéb problémák esetén a rendőrség ügyeleti 

szolgálata éjjel-nappal hívható a 107-es, vagy a 112-es telefonszámon. 

 

 

 


