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Az első földmozgáskor: 

 

Ha egy épületben vannak húzódjanak be 

az asztal, ágy alá stb. 

Ne hagyják el az épületet a földrengés 

idején. 

 Ha az utcán vannak, távolodjanak el az 

épületektől és elektromos vezetékektől, 

ha nem tudnak húzódjanak be egy 

védőfal alá. 

Azért hogy megvédjék magukat a 

tárgyak leesésétől 

(televíziókészülék, polcok, betört 

ablakok.....). 

 

Hogy megvédjék magukat az 

épületrészek leesésétől. 

Ha kocsiban vannak álljanak meg távol 

az épületektől és a villamos huzaloktól. 

Maradjanak az autóban. 

Hogy megvédjék magukat az 

épületrészek leesésétől. 

 

  

Az első földmozgás után: 

 
Hallgassák a rádióadókat Hogy ismerjék a követendő 

utasításokat. 

 

Zárják el a gázt és a villanyt. Ne legyen 

semmilyen láng vagy meggyújtott 

cigaretta. 

 

Hogy elkerüljenek bármilyen 

robbanás vagy tűzveszélyt. 

 

Hagyják el a helyet magukhoz véve a 

személyazonossági aktákat, elemes 

rádiókészüléket, egy zseblámpát és 

csere elemeket, meleg ruhát, a 

személyes gyógyszereket. Ne használják 

a liftet. 

 

Hogy megvárják az intervenciós 

erőket. 

Hogy elkerüljék azt, hogy 

bezáródjanak a liftbe. 

  

Ne menjenek be a megrongálódott 

épületekbe 

Hogy elkerüljék az egyes 

épületrészek leszakadása által 

okozott baleseteket. 

 

Ne menjenek az iskolába, hogy 

megkeressék a gyermekeiket. 

 

Az iskola foglalkozik velük. 

 

 



 

INTÉZKEDÉSEK A KÁNIKULÁNAK A LAKOSSÁGRA GYAKOROLT  

NEGATIV HATÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE  

 

Hogy védekezzünk kánikula idején? 

 

A napozást, különösen a csúcsidőnek számító déli órákban, lehetőleg 

kerülni kell. Ha mégis kimennek néhány óvintézkedés nagyon jól fog: kalap, 

ernyő, napszemüveg, vékony világos színű ruha. 

         Napfürdőzés esetén, ajánlott védőeszközök használata: 

Viseljenek megfelelő ruházatot: minél vékonyabb, könnyű, hosszú, fehér 

vagy minél világosabb színű, lehetőleg természetes anyagokból. Hordjanak 

kalapot, sapkát vagy ernyőt. 

Használjanak napvédő krémet: a nap okozta leégés fájdalmat okoz, 

tönkreteszi a bőrt, folyadékveszteséghez vezet és csökkenti a szervezet 

hőszabályzó képességét. 

Korlátozzák a napozást a 10.-18. óra közötti időszakban: halasszák 

reggelre és estére a szabadbani tevékenységeket. 

Viseljenek napszemüveget: UVA és UVB szűrővel 

 

Helyes táplálkozás kánikula idején 

Fogyasszanak sok folyadékot: a tevékenység típusától és intenzitásától 

függően naponta 4-6 liter folyadékot fogyaszthatnak. 

Ne fogyasszanak alkoholt, vagy nagyon édes italokat, ezek nagyobb 

folyadékvesztéshez vezethetnek. Kerüljék a nagyon hideg italokat, ezek 

gyomorgörcsöt és fájdalmat okozhatnak. Csökkentsék a kávéfogyasztást, a kávé 

eltávolítja a kalciumot a szervezetből. 

Kerüljék a nehéz, zsírokban gazdag és forró ételeket 

Pótolják a sót és az ásványi anyagokat: ezek általában kiürülnek az 

izzadsággal. Fogyaszthatnak sportolóknak szánt különleges italokat, amelyek 

pótolják a szervezetben az elvesztett sót és ásványi anyagokat. 

Kerüljék a napozást 

Maradjanak a házban, lehetőleg egy légkondicionált vagy ventilált 

helyiségben és pihenjenek! A hűvösben eltöltött néhány óra segíti a szervezetüket, 

hogy hidegebb maradjon, amikor visszatérnek a magasabb hőmérsékletre.  

Amikor a hőmérséklet magas, tusolni és testhőmérsékletű fürdőt kell 

venni, hogy lehűljenek. 

A nap legmelegebb időszakaiban nem kell nehéz fizikai munkát végezni. 

Ha a mezőn dolgoznak, keressenek egy árnyékos helyet és kerüljék a 

napfényt 10.-18. óra között. 

Kerüljék a rövid időn belüli nagy hőmérsékletváltozásokat (nagyon 

alacsony hőmérsékletből magas hőmérsékletre). 



 

VISELKEDÉSI SZABÁLYOK ÁRVíZ ESETÉN   

Ha az árvízveszély fenyeget így járjanak el: 

 -  Mielőtt elhagyják a lakást zárják el a vizet, a gázt és a villamos áramot;  

 -  Zárják be az ablakokat és ajtókat úgy hogy az erős szél, a víz, a vízen lebegő 

tárgyak és hordalék ne szakítsa be; 

 -  Vigyék ki az értékes javakat és az állatokat a gazdaságból és hajtsák ezeket 

olyan előzetesen ismert helyekre, amelyek védelmet biztosítanak; 

 -   Vigyék be a házba vagy fektessék egy biztos helyre a földre az egyes 

javakat (kerti bútor, kerti szerszámok vagy más tárgyak, amelyeket el lehet  

mozdítani és amelyeket elfújhat a szél vagy elviheti a víz) ; 

   -  A lakás elhagyásakor vegyék magukhoz a következőket: a személyes 

irataikat, élelem és víz tartalékot, egészségügyi dobozt, egy világító eszközt, 

egy rádiókészüléket és vastagabb öltözéket. 

Ha az árvíz a házban éri Önöket 

 - Költöztessék a mozgatható tárgyakat a ház legmagasabb részébe, 

kapcsolják ki az elektromos készülékeket és az egész családdal együtt 

menjenek a menedékhely felé (felsőbb emeletek, háztetők, magaslatok vagy 

más magasabb helyek), amelyeket nem tud elönteni a víz maximális szintje; 

    -  Ha nem sikerült időben elmenni a házból, menjen fel a háztetőre és 

várja, hogy megmentsék. 

    -  Ne felejtsen el sürgősségi esetekre élelmiszer készletet vinni. 

 Á r v í z  i d e j é n   

 - Őrizze meg a nyugalmát; 

    - Ne hagyja figyelmen kívül a hatóságok által közölt figyelmeztetéseket; 

  - Járuljon Ön is hozzá a helység védelméhez; 

    - Vegyen részt a homokzsák gátak felépítésében; 

   -  Hagyja el a területet, ha a hatóságok ezt javasolják. Próbálja megmenteni 

saját magát és családját. 

 -  Tartsák tiszteletben a hatóságok ajánlásait és vegyék az irányt a legközelebbi 

menedékhely felé; 

Önök fontosabbak , mint az állatok és házban található dolgok.  

 - Ellenőrizze , hogy nem sérült-e meg és hogy vannak-e sérültek 

a közelben; 

     - Telefonáljon a 112-es sürgősségi hívószámra: - tűzoltók, mentő, 

rendőrség; 

 -  Győződjön meg hogy a lakás nem rongálódott meg. Ne menjen be amennyiben 

fenn áll a veszély, hogy az ingatlan összedőlhet; 

 -  Álljon távol az oszlopokról leszakadt huzaloktól; 

    - Ne igyon vizet a kútból, amíg nem tudja biztosan a hatóságoktól, hogy a 

víz iható; 

 - Hallgassa meg az orvosok tanácsát azon betegségek elleni oltásokkal 

kapcsolatosan, amelyek megjelenhetnek az árvíz következtében.    

 -  Tisztítsák meg a háztartásokat az iszaptól. 

 

 



 

VISELKEDÉSI ÉS CSELEKVÉSI SZABÁLYOK HÓFUVÁSOK 

ÉS FAGYOK ESETÉN 

 

 

 

 

Hófúvások, behavazódások, fagyok esetén a lakosságnak az alábbi 

szabályokat kell betartania: 

 - állandóan tájékozódjon az időjárási viszonyokról, használva a rádió és 

televízió készülékeket; 

 - legyen felkészülve, hogy otthon tudjon kitartani – legyen víz, élelmiszer, 

gyógyszer és fűtőanyag készlete, legyenek biztosítva a fűtési és főző eszközök; 

- Készítsen elő az elektromos hálózattól független világító eszközöket;  

           - Készítse elő és legyenek kézügyben a hó eltakarításához szükséges 

eszközök;  

- a lakás elhagyásakor viseljenek meleg téli ruházatot;  

- ne közlekedjenek gyalog az úttesten és az ereszek alatt, ahol hó és jégcsap 

zuhanás veszélye áll fenn, úgyszintén ne parkolják autóikat ezekben a zónákban; 

 - kerüljék az utazásokat, ha ezek nem feltétlen szükségesek; 

- ha mégis szükséges, hogy elutazzanak, öltözzenek fel megfelelően, 

utazzanak nappal és használják a főutakat;  

- ha gépkocsival utaznak, az autó legyen felszerelve hólánccal, 

jégkaparóval, vontató kötéllel és üzemanyag tartalékkal;  

 - valaki a családból ismerje az útvonalat, amelyen menni szándékoznak; 

 - ha a szállítóeszköz meghibásodik, ne essenek pánikba, hagyják égve a 

lámpákat és adjanak le vészjelzéseket; 

 - ne hagyják el a járművet, hogy ne tévedhessenek el; 

 - a jármű veszteglése idején, tilos működésben lévő motorral ennek 

belsejében aludni, ajánlott a motor leállítása, az időszakos szellőztetés, mert 

fennáll a szénmonoxid mérgezés veszélye; 

 - tájékoztassák bármilyen úton a hatóságokat vagy az illetékes sürgősségi 

szolgálatokat, beleértve a telefont is, a 112-es sürgősségi hívószámon.  

 - tilos a télisportok űzése az erre a célra be nem rendezett helyeken, ahol 

nincsenek kereső-mentő, rohammentő, orvosi elsősegély és a korházba szállításra 

felszerelt egységek;  



 

A LAKÓSSÁG VISELKEDÉSI ÉS CSELEKVÉSI SZABÁLYAI FEL 

NEM ROBBANT LŐSZEREK FELFEDEZÉSE ESETÉN 

 

 

A fel nem robbant lőszerek felfedezése, az ezekkel történő érintkezés 

esetén, különös veszélyt jelent az emberekre. 

A balesetek megelőzése érdekében a lakosság körében, tilos: 

 a lőszerek kézzel vagy más tárgyakkal történő megérintése; 

 a lőszerek felemelése, szállítása és bevitele különböző helyiségekbe 

vagy lakásokba; 

 ezek árusítása a fém vagy nem fém hulladékgyűjtő ügynökségeken 

keresztül;  

 a földben vagy a felszínen talált lőszerek ütögetése vagy mozgatása; 

 a lőszerek tűzbe dobása; 

 a lőszerek fémelemeinek a megolvasztása; 

 a lőszerek elvágása fűrésszel, elektromos szerszámokkal vagy 

hegesztéssel; 

 a lőszerek felhasználása különböző szerszámok készítéséhez; 

 a lőszerekből származó porok és robbanóanyagok felhasználása 

kézműves célokra; 

 a gyutacs és más alkotó elemek leszerelése a lőszerekről; 

- az egyes lőszerek, mint a gránátok, lövedékek, gyutacsok és ezek más 

alkotó elemeinek használata játékszerként a gyermekek által; 

 

 A fel nem robbant lőszerek felfedezésekor, az állampolgárok a 

következő szabályokat kell betartsák: 

 sürgősen értesítsék a rendőri szerveket, helyi közigazgatási hatóságot 

vagy a Sürgősségi Esetek Megyei Felügyelőségét a fel nem robbant lőszerek 

felfedezéséről; 

 ne mozdítsák el a helyükről a fel nem robban lőszereket;  

 tartsák be a veszélyeztetett területekre vonatkozó szabályokat és 

intézkedéseket a fel nem robbant lőszerek felfedezésekor. 

 ne szedjék szét vagy ne adják le a szakosodott gazdasági egységeknek 

értékesítés végett a fel nem robbant lőszereket fémhulladékként; 

 ne használják a felfedezett lőszereket különböző szerszámok és 

dísztárgyak barkácsolására; 

 ne ütögessék, ne vágják el vagy ne szedjék szét a fel nem robbant 

lőszereket.;  

 ne gyújtsanak nyílttüzet a felfedezett fel nem robbant lőszerek 

közelében; 

 


