
 

 

Téli veszélyek 
 

A téli időjárás várható 
következményei 

 

• Hófúvások, hótorlaszok, 
sínek felfagyása, jégréteg 
kialakulása miatt 
fennakadások lehetnek a 
(közúti, vasúti, légi) 
közlekedésben. 
• A közlekedés nehézségei 
miatt akadozhat az alapvető 
élelmiszerellátás, a 
sürgősségi egészségügyi 
ellátás, a betegszállítás, 
gyógyszerek beszerzése. 
• A hófúvások 
településeket zárhatnak el a 
külvilágtól, járművek 
akadhatnak el az utakon. 
• Az elakadt járművekben 
az utasok testhőmérséklete 
erősen lehűl, kihűlhetnek, 
fagyási sérüléseket 
szenvedhetnek. 
• A gázvezetékek 
befagyása miatt a vezetékes 
gázellátás akadozhat vagy 
ideiglenesen leállhat. 
• Az elektromos áram 
felhasználásának 
növekedése, esetleg a 
vezetékekre  ráfagyott 
jégréteg  miatt átmeneti 
zavarok  keletkezhetnek  az 
áramszolgáltatásban. 
• A hó súlyától az 
épületek tetőszerkezete 
károsodhat, beszakadhat, 
faágak szakadhatnak le és 
parkoló gépjárműveket 
károsíthatnak. 

 

Felkészülés a téli 
időjárásra, ajánlott 

magatartási szabályok 
 

• Érdemes folyamatosan 
figyelemmel      kísérni      a 

híradásokat és az időjárás 
előrejelzést. 
• Célszerű előkészíteni 
hólapátot, szórósót, 
homokot, elemes rádiót és 
zseblámpát, tartalék 
elemeket. 
• Gondoskodni kell, hogy 
a  mobiltelefonok fel 
legyenek töltve, indokolt 
lehet tartalék akkumulátor 
beszerzése is. 
• Megfontolandó, hogy 
ivóvízből (ásványvíz), nem 
romlandó élelmiszerekből, 
gyógyszerekből néhány 
napra elegendő tartalékot 
képezzünk. 
• Érdemes hordozható 
alternatív  fűtőtestet vagy 
tűzhelyet   készenlétbe 
állítani, és felhalmozni 
tartalékokat  
tüzelőanyagból. 
• Legyen elérhető helyen 
elegendő mennyiségű meleg 
ruházat, amely lehetővé 
teszi a többrétegű 
öltözködést. 
• Fontos, hogy 
víztelenítsük a kinti 
csapokat, nehogy a fagyás 
miatt elrepedjenek a csövek, 
és a víz elárassza a házat. 

 

Magánlakásokban az 
alábbi előkészületek 
lehetnek szükségesek 

 

Átmeneti áram-, illetve 
energia kimaradás esetére: 
• Hagyományos 
tüzelőberendezés (pl. 
kandalló) használata esetén 
különös  figyelemmel kell 
lenni a  tűzmegelőzésre, 
füstelvezetésre. 

• 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! 
• Gondoskodjék szükség- 
világítóeszközökről        (pl. 
petróleumlámpa és 
petróleum, palackról 
működtethető gázlámpa, 
elektromos lámpa). 
• Tartson üzemképes 
állapotban egy elemről 
működtethető rádiót, és 
biztosítson hozzá tartalék 
elemeket. 
• Tároljon otthonában 
egy hétre elegendő 
élelmiszert az egész család 
számára. 
• Legyenek otthon 
alapvető gyógyszerek, 
kötszerek, ha csecsemő van 
a családban, számára 
tápszerek. 
• Csak a legszükségesebb 
telefonhívásokat bonyolítsa 
le, mert a hálózatra a 
mentésben résztvevőknek 
van szüksége. 


