A LAKOSSÁG RIASZTÁSA

Az emberiség történetében mindig fontos szerepet játszott, hogy a kialakult veszélyt, illetve annak
elmúltát az emberek egymásnak valamilyen módon jelezzék. Ennek érdekében az adott kor
technikai színvonalának megfelelő módszereket használtak, illetve használnak ma is a riasztásra.
MIT JELENT A RIASZTÁS?
Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott különleges jogrend esetén alkalmazható jelzések
összessége, melyek célja a lakosságot, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat
fenyegető veszély bekövetkezésére történő figyelemfelhívás.
A lakosság riasztása lehet légi riasztás vagy katasztrófariasztás.
A lakosság riasztása történhet
•
•

•
•
•

a polgári védelem riasztási rendszerén, motorszirénákkal,
lakossági riasztó-tájékoztató lokális rendszereken, elektronikus eszközökkel
Az elektronikus riasztórendszer modulárisan felépíthető szirénákból áll, amely 300 W
teljesítménytől 900 W-ig terjed. Az elektronikus sziréna hatótávolsága a
településszerkezetből adódó terepviszonyokat, valamint a háttérzajt figyelembe véve
500-800 m sugarú kör.
az önkormányzatok által a helyi lehetőségek felhasználásával,
szükség-riasztóeszközökkel,
a közszolgálati műsorszóró rádió- és televízió stúdiók, rádió- és televízióállomások
bevonásával.

A lakosság riasztását adott esetben, minden rendelkezésre álló eszközzel szükséges
végrehajtani. A szükség-riasztóeszközök használata felvetődik mindazon esetekben, amikor a
telepített riasztó eszközök meghibásodtak, azok energiaellátása megszakadt, illetve, ha nincs ilyen
az adott területen. A szükség-riasztóeszközökkel szemben támasztott főbb követelmény, hogy jól
hallhatók legyenek, a lakosság előtt feltűnő és nem megszokott hanghatást adjanak: pl.
autósziréna, nagy teljesítményű csengő, kézi hajtású sziréna, hangosbemondó, harang félreverése.
A lakosság riasztását elrendelheti
•
•
•

országos, vagy több megyét érintő veszélyeztetettség esetén a katasztrófák elleni
védekezés irányításáért felelős miniszter,
megyei szintű veszélyeztetettség esetén a megyei közgyűlés elnöke,
a település veszélyeztetettsége esetén a polgármester

Riasztás a műsorszóró adók útján
Légi riasztás: 5 másodperces megszakításokkal, háromszor megismételve – a következő szöveg
bemondásával történik:
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!

A veszély elmúltával:
FIGYELEM! FIGYELEM!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
Katasztrófariasztás: 5 másodperces megszakításokkal, háromszor megismételve – a következő
szöveg bemondásával történik:
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
…MEGYE! …TELEPÜLÉS!
…MEGYE! …TELEPÜLÉS!
KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa típusának meghatározása)
KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa típusának meghatározása)
A veszély elmúltával:
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
…MEGYE! …TELEPÜLÉS!
…MEGYE! …TELEPÜLÉS!
KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT!
KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT!
A riasztás jelzése szirénákkal
Légi riasztás: a szirénák megszólaltatásával háromszor 30 másodpercig tartó váltakozó
hangmagasságú leadott szirénahang, közte 30 másodperc szünet. Háromszor megismételve
történik.

Katasztrófariasztás: 120 másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang.

Riasztás feloldása: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.

MI A TEENDŐ RIASZTÁS ESETÉN?
•
•
•
•
•
•

A legrövidebb úton menjünk haza, vagy a legközelebbi fedett helyre. Fedett helyre kell
zárni a háziállatokat.
Aki gépjárművel közlekedik, menjen a legközelebbi lakott településre, a gépjárművet
biztonságosan állítsa le úgy, hogy a forgalmat és a mentést ne akadályozza.
A munkahelyen dolgozók, illetve intézményekben tartózkodók (iskolások) a vezetők
utasításai szerint tevékenykedjenek.
Fel kell készülni az esetleges kitelepítés végrehajtására.
Figyelemmel kell kísérni a közszolgálati média adásait, vagy a helyi rádiókat, ahol további
tájékoztatást adnak a teendőkről.
Figyelni kell a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit.

