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A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Polgári Védelmi
Irodája és Kapuvár Város Önkormányzatának tájékoztatója a különböző

veszélyhelyzetekben ajánlott magatartási szabályokról.

MI A TEENDŐ SZÉLVIHARBAN, HÓVIHARBAN?

A szél sebességén értelemszerűen a levegő mozgásának sebességét értjük. A meteorológiában
általában km/h-ban szokták meghatározni.

A szélsebesség kategóriái a Beaufort-skála szerint:

Sebesség km/h Megnevezés Leírás
39-49 Erős szél Zúg, nagyobb ágakat megmozgat
50-61 Igen erős szél Kisebb fák törzsei hajladoznak, vékonyabb gallyak letörnek
62-74 Viharos szél Erősebb fák törzsei hajladoznak, nagyobb gallyak letörnek
75-88 Vihar Gyengébb fák kidőlnek, vastag ágak letörnek, cserepeket sodor le
89-102 Erős vihar A szél épületeket, tetőket rombol, fasorokat ritkít, erdőket tarol le

103-114 Heves vihar Tetőket, kéményeket dönt le, erdőket tarol le
117 < Orkán Épületeket rombol, erdőket tarol le, emberéletben kárt tesz

A 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat:
Szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket, fákat törhet ki.

Óvintézkedések az épületen belül:
Az ajtókat, ablakokat zárjuk be.
Ne menjünk ki a szabadba.
Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet

nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül.
Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).
Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.

Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?
 Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.
 Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).
 Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak

sérülést.
 Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
 Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.
 Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.
 A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet

érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
 Leszakadt elektromos távvezetéket megérinteni tilos!
 Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani

(pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).
 Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Vegyük komolyan a viharjelzéseket!
 Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk,

háziállatokat zárjuk be.
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Hóvihar

 Hóviharban lehetőleg ne induljunk útnak, ha mégis
öltözzünk rétegesen

 Útközben, ha fáradtságot érzünk, sose üljünk vagy
feküdjünk le, inkább tornázzunk.

 Óvjuk a fülünket, állunkat, orrunkat, végtagjainkat,
mert ezek fagynak le a leggyorsabban.

 Havas, fagyott utcán sose tegyük zsebre a kezünket,
mert ha elesünk, nem tudjuk tompítani az esést,
valamint védeni arcunkat.

 Ha autóval megyünk, legyen nálunk elegendő
élelmiszer, ivóvíz, üzemanyag, takaró, hólánc.

 Ha elakadtunk ne távolodjunk el a járműtől.
 Fűtsünk, próbáljuk dudával felhívni magunkra a

figyelmet.
 Ha van mobiltelefonunk kérjünk segítséget

tűzoltóktól, rendőrségtől.


