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A 112-es segélyhívó 

nem játék! 

Felelőtlen hívással ne 

kockáztassa mások 

életét! 
 

 

 

Hívja a segélyhívószámot, ha 

 közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy mennyiségű vért veszít, 

láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan 

fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), 

zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes; 

 súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy 

annak résztvevője; 

 több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés vagy kábítószer-

túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt; 

 az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető 

esemény történt (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, 

szélsőséges meteorológiai helyzet); 

 valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (például: emberölés, fegyveres rablás, 

lopás, garázdaság, verekedés); 

 eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget, ismeretlen 

kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy 

állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról 

van információja; 

 a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb 

vészhelyzeteket (például: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési 

akadályokat (például: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (például: 
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leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést 

akadályozza) észlel a bejelentő; 

 rendkívüli halál történik (például: vízből kivetett elhunyt személy megtalálása), 

körözött vagy elővezetni kívánt személy vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) 

hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott gyanús csomagról, állatról, 

esetleg álrendőrök. 

 

Ne hívja a 112-t, ha unatkozik vagy szórakozni akar vagy hogy a hívásfogadó személyeket 

szidalmazza, sem akkor, ha tudakozó jellegű kérdései vannak, például az időjárással, a 

vonatok menetrendjével, a pontos idővel, a hatóságok elérhetőségével stb. kapcsolatos 

információkra van szüksége.  

Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan 

emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak. 

Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor a készenléti szervek gyors 

reagálásán múlhat az élete. 

Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak 

rendeltetésétől eltérő célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ el. A szabálysértés 

elkövetőjével szemben 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbírság, illetve közérdekű 

munka kiszabására kerülhet sor. 

 


