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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 
Szám: III./B/56-2/2017                  Tárgy: Felhívás téli rendkívüli időjárás esetén 
Ügyintéző: Szunyogh Gábor 
 

 

FELHÍVÁS! 
 

 

A téli rendkívüli időjárási viszonyok során kialakuló veszélyhelyzetek elkerülése 

érdekében, az alábbi célszerű magatartási szabályokra hívjuk fel a lakosság figyelmét: 

 

Legfontosabb, hogy a téli rendkívüli időjárási viszonyok között (amely kialakulhat rövid 

időn belül leesett nagy mennyiségű hó, erős jegesedés hatására, stb.) senki ne hagyja el 

otthonát, csak ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal elérheti és a visszautazás 

feltételei is biztosítottak. Ha ezen feltételek hiányában is elkerülhetetlen az utazás, nagyobb 

távolságra soha ne induljon el egyedül!  

 

 Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata 

lehetőleg legyen vízhatlan; 

 

 Gépkocsival csak akkor induljon el, ha az feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő 

műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges 

felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát 

vagy ásó, érdesítő anyag stb.); 

 

 Indulás előtt gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elemlámpát, meleg italt, legalább 

egynapi étkezésre elegendő élelmiszert; 

 

 Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak órák múlva 

fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes 

legyen folytatni az utat; 

 

 Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a 

motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként 

szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek 

súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak;  
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Amit ne tegyen: 

 

 Alkoholt soha ne fogyasszon, a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása 

után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve 

csökkenti a helyzetfelismerő-, és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes 

lehet; 

 

 Az energiaszolgáltatás megszakadása esetén, a fűtés hagyományos tüzelőberendezés 

ideiglenes beállításával biztosítható. Ebben az esetben, különös gondot kell fordítani a tűz 

kialakulásának megelőzésére és a füstgázok megfelelő elvezetésére. Nem megfelelő 

méretű és nem kellően rögzített füstelvezető csöveket ideiglenesen se használjon; 

 

 Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, 

vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne 

üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától, és a fűtési fokozattól 

függően legalább egy-másfél óránként, szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a 

felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak; 

 

 A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék 

elzárócsapját! Az ezekbe beépített biztonsági berendezések általában kielégítően 

működnek, de saját és családja biztonságát ne bízza a véletlenre; 

 

 A telefonvonalak egy része megsérülhet, míg másokra a mentésben résztvevő erőknek 

lehet szüksége. Gondoljon arra, hogy esetleg életmentő hívás szenvedhet késedelmet egy-egy 

kevésbé fontos beszélgetés miatt. 

 

 Ne terhelje túl a távbeszélő vonalakat felesleges hívásokkal! 

 

   

                                                             

                                                                             

Szekszárd, 2017. 01. 06. 
 
  

   


