
Országos Rendőr-főkapitányság

Az egységes európai és a nemzeti 
segélyhívó számok használatával 

kapcsolatos tudnivalók



Segélyhívó számok

1. Mentők:  104

2. Rendőrség: 107, 112

3. Tűzoltóság: 105



Mikor lehet hívni a segélyhívó számokat?

 csak és kizárólag emberi életet veszélyeztető helyzetekben;
 anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető helyzetekben;
 valós veszélyhelyzetekben.

Milyen vészhelyzetek lehetnek:
 közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn,
 az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti,

légi, vasúti, vízi balesetet szenvedett vagy annak résztvevője;
 több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés

vagy kábítószer túladagolás esetén, radioaktív sugárzás, vagy
veszélyes anyag kiáramlása miatt,



az állampolgárok életében jelentős fennakadás;

 emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, 
árvíz, földrengés…);

valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje;

 eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy
megtalálásához kér segítséget a bejelentő;

 a közlekedési jelzések megrongálódása
működésképtelenségét vagy egyéb veszélyhelyzeteket,
közüzemi zavarokat;

 rendkívüli halál történik, körözött személy vagy
körözött tárgy, talált tárgy, elhagyott „gyanús csomag”;



Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?

A segélyhívást fogadó operátornak
bejelentkezése után röviden, világosan, érthetően
el kell mondani, hogy mi történt!

Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát
és elmondja a nevét, címét, visszahívható
telefonszámát!



Az operátor által feltett legfontosabb kérdések

Hol történt az esemény?

Mi történt?

Kinek van szüksége segítségre?

A bejelentő milyen telefonszámon hívható vissza?

Van-e közvetlen életveszély?

Vannak-e sérültek? Hány sérült van?

 Folyamatban van-e az esemény, ha nem, akkor mennyi idő 
telt el az esemény és a bejelentés bekövetkezése között?

Van-e tűzre utaló jel?

 Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra, 
forgalomirányításra?



Milyen esetekben NEM kell a segélyhívó számot hívni

Valótlan esemény bejelentése,
 Rosszindulatú hívás kezdeményezése;
 Szórakozni vagy játszani szeretne a telefonvonallal;
 közlekedési információ kérése;
 Jogi tájékoztatás céljából;
Általános információ kérése;
Hozzátartozó kórházi elhelyezésével kapcsolatos információ 

kérése;
Magántulajdonban lévő ingatlan tetőszerkezetének 

megrongálódása, amennyiben életveszély nem áll fenn;
Nincs szüksége a rendőrség, katasztrófa védelem/tűzoltóság 

vagy a mentők azonnal beavatkozására…….



Mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a 104-es,
105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot!

A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő
igénybevétele és a valótlan bejelentés
szabálysértésnek minősül!

pénzbíráságot;

elzárást vonhat maga után.

FONTOS!!!!!!


