
SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

  

   A Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság által elrendelt  a rendkívüli időjárási körülmények 

miatt megelőző forgalomkorlátozó intézkedést a bizottság a határátkelőkre a 7,5 tonna feletti 

gépjárművek vonatkozásában 12.00 – 16.00 óráig rendelte el. 

  

A megelőző óvintézkedés érintett határátkelői: Rajka, Hegyeshalom, Vámosszabadi, Sopron, 

Kópháza 

  

  

Az időjárási előrejelzések alapján térségünkben egy jelentős változásra lehet számítani, valamint 

tartós fagypont alatti hőmérsékletre, akár jelentős mennyiségű hó lehullására. 

  

  

Jelentős mennyiségű hó lehullása esetén: 

·                    Kövessék nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló 

híradásokat! 

·                    Csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, hiszen az időjárási körülmények, valamint 

a közlekedési viszonyok hirtelen és jelentős mértékben megváltozhatnak! Feleslegesen ne 

veszélyeztessék saját maguk és a segítségül érkezők testi épségét!  

·                    Ha mégis feltétlenül szükséges az elindulás, legyen önöknél meleg ruha, takaró és 

termoszban forró ital. A gépjárműben legyen elegendő mennyiségű üzemanyag és legyen bekészítve 

hólánc, hólapát, jégkaparó, jégoldó.  

·                    Akik otthon maradnak, gondoskodjanak több napra elegendő mennyiségű tartós élelmiszer, 

ivóvíz és gyógyszer biztosításáról!  

·                    Készítsenek elő meleg ruhákat! 

·                    Áramszünet idejére a hűtőben és fagyasztóban lévő élelmiszereket hideg helyen a szabadban 

helyezzék el! 

·                    Áramszünet idején a vízteres kandalló és cserépkályha vízkeringetéséről gondoskodjon 

kiegészítő berendezés alkalmazásával (pl. aggregátor)! Az e célra igénybevett belső égésű motort csak 

szabadban alkalmazzák! 

·                    Vegyes tüzelésű kazánok esetében, amennyiben gázüzemeltetésről áttérnek a másik 

tüzelési módra, kerüljön elzárásra a megfelelő zárócsap! 

·                    A földgázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetére gondoskodjanak egyedi tüzelési 

berendezésekről (cserépkályha, olajradiátor, kandalló, vaskályha, villanykályha, PB tüzelés)! 



·                    Biztosítsanak több napra elegendő mennyiségű tartalék tüzelőanyagot, amely könnyen 

hozzáférhető helyen legyen tárolva, közel a bejárathoz! 

·                    Legyen előkészítve gyufa vagy öngyújtó, gyertya, elemlámpa (tartalék elemmel)! 

·                    Áramszünet idejére készítsenek elő elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá 

tartalék elemeket! 

·                    Mobiltelefonja legyen üzemképes és feltöltött állapotú! 

  

  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján 

(www.gyor.katasztrofavedelem.hu) további információkat találnak a téli közlekedésre, a felelős 

állattartásra, valamint a speciális szabályok a veszélyes anyagok szállítására külön menüpontban.   

  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság elnökének 

  

3/2013. (I.17.) számú  

i n t é z k e d é s e 

  

A hólánc kötelező használatának elrendeléséről Győr-Moson-Sopron megye illetékességi területén 

  

A megyében kezdődött, és várhatóan elhúzódó intenzív havazás következtében, valamint a 

felerősödő szél hatására keletkező hófúvások következtében a közlekedésben nehézségek 

jelentkeztek. A közlekedés biztonságának fenntartása érdekében a Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója kezdeményezésére a kialakult helyzet miatt, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 12. § (2) c) pontja 

alapján az alábbi intézkedések végrehajtását határoztam meg: 

  

A feladat végrehajtása érdekében a Magyar Autópálya Kezelő Zrt. Lébényi Autópálya 

Szakaszmérnökség kezdeményezze felügyeleti szervénél Győr-Moson-Sopron megyében a 

hegyeshalmi határátkelőnél, az M1 autópályán, a rajkai határátkelőnél, valamint az M15-ös főúton a 

hólánc használata kötelező elrendelő táblák érvénybehelyezését. 

  

Másodfokú riasztás 

  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, narancssárga riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron 

megyére. Az előrejelzések alapján nagy mennyiségű friss hó várható. 

http://www.gyor.katasztrofavedelem.hu/


Győr-Moson-Sopron megyében az eddig lehullott hóréteg vastagsága kb. 30 cm, és folyamatosan 

havazik. A megélénkülő, majd megerősödő északi szél hatására hófúvások nehezíthetik a közlekedést, 

és főként csütörtökön akár magasabb hótorlaszok is létrejöhetnek. 

A balesetek elkerülés érdekében a  Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri 

a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb esetekben induljanak útnak, és folyamatosan figyeljék a 

közlekedési információkról szóló híradásokat! 

Amennyiben az utazást nem lehet elhalasztani, csak téli gumival felszerelt gépjárművel induljanak 

útnak, és szükség esetén használjanak hóláncot! Az útra mindenképpen vigyenek magukkal meleg 

takarót, védőitalt, feltöltött mobiltelefont! Mindig az útviszonyoknak megfelelően megválasztott 

sebességgel vezessenek!  

  

Tájékoztatásul a KRESZ-ből: 

  

„Hólánc használata kötelező”  jelzőtábla azt jelzi, hogy az úton közlekedő járműnek (gépkocsi, 

mezőgazdasági vontató, lassú jármű) legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsokat hólánccal 

kell felszerelni. Ha a „Hólánc használata kötelező”   jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték 

el, csak azok a járművek léphetnek be Magyarország területére, amelyeken készenlétben van 

egalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc.  

Győr, 2013. január 17.  

Tisztelettel  

  

Dunst Eszter 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet 

9021 Győr, Árpád út 32. 

telefon: (96) 507-207;   fax: (96) 507-205 

 


