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1. Mi a Vészhelyzet Riasztás? 

A Vészhelyzet Riasztás egy országos telefonos riasztási rendszer, amelyet a 
szükségállapottal kapcsolatos szervezetek használnak. A rendszer figyelmeztető üzeneteket 
küld vezetékes és mobil telefonokra egy földrajzi területen belül, lehetséges vagy tényleges 
szükségállapotról, például tűz, árvíz vagy szélsőséges időjárási események. 
 

2. Mikor használják a Vészhelyzet Riasztást? 
Amint eldöntötték, hogy egy közösséget figyelmeztetni kell, a felelős szükségállapottal 
kapcsolatos szervezet eldönti, hogy melyik az a földrajzi terület amelyet figyelmeztetni kell.  
A szükségállapottal kapcsolatos szervezet dönti el, hogyan küldjék ki a figyelmeztetést, 
például: rádió, weboldal vagy televizió, attól függően, hogy milyen természetü a vészhelyzet. 
Azt is elhatározzák, hogy kell-e telefon figyelmeztetést kibocsátani. 
 
A vészhelyzet riasztás csak az egyik mód arra, ahogy a szükségállapottal kapcsolatos 
szervezetek figyelmeztethetik a közösséget és nem fogják használni minden körülmények 
között. Önnek megfelelően fel kell készülnie szükségállapotra, figyelnie kell számos 
információ forrást és tisztában kell lennie a helyi körülményekkel. Nem szabad addig várni  
a cselekvéssel, amig megkapja a figyelmeztető üzenetet.  
 

3. Hogyan működik a Vészhelyzet Riasztás vezetékes telefonokkal? 
A Vészhelyzet Riasztás egy felvett hangüzenetet bocsát ki a vezetékes telefonokra egy 
földrajzi területen belül. Ha a hívásra nincs válasz, mégegyszer megpróbálja. 
 

4. Hogyan működik a Vészhelyzet Riasztás mobil telefonokkal? 
A Vészhelyzet Riasztás mobil telefonokkal kétféleképpen működhet a vészhelyzet által érintett 
földrajzi területen belül: 

- egy szöveges üzenetet küld a mobil telefon bejelentett címe alapján 
- egy szöveges üzenetet küld a mobil telefon utolsó ismert elhelyezkedése alapján  

a vészhelyzet idejében. Ez magábafoglalja a látogatókat és utazókat is. 
 
Attól függően, hogy hogyan üzemel a mobil telefon, lehetséges, hogy kap egy szöveges 
üzenetet akkor is, ha a veszélyes területen kivül van, de annak közelében.  
Fontos, hogy olvassa el az üzenetet gondosan és megértse, hogy mit kell tennie. 
 

5. Miért nem kaptam figyelmeztető üzenetet a vezetékes telefonomon? 
Számos oka lehet, hogy esetleg miért nem kapta meg a felvett hangüzenetet  
a vezetékes telefonján.  

 a telefonja foglalt volt 
 nem hallotta/válaszolta meg a hívást 
 áramszünet volt és a telefonja hordozható típusú 
 a telefonja a figyelmeztetendő területen kivül volt. 
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6. Miért nem kaptam meg a szöveges figyelmeztető üzenetet a mobil telefonomon? 

Számos oka lehet, hogy esetleg miért nem kapta meg a szöveges figyelmeztető üzenetet: 
 a beérkező üzeneteket fogadó 'inbox' tele volt 
 a szüksegállapottal kapcsolatos szervezetek más médiát választottak az emberek 

figyelmeztetésére az érintett területen a vészhelyzet idején 
 a mobil telefonja ki volt kapcsolva, vagy a területén nem megfelelő a mobil lefedettség 
 az utolsó ismert elhelyezkedése nem volt a figyelmeztetendő területen belül  

a vészhelyzet idején  
 nem módosította a bejegyzett címét a szolgáltatójánál. 

 
7. Mi történik, ha egy figyelmeztetendő területre megyek a szöveges üzenet küldése után? 

Nem kapja meg a szöveges üzenetet. Csak akkor fogja kapni a szöveges üzenetet, ha egy 
újat adnak ki és a telefonja aktiv a figyelmeztetendő területen. 
 

8. Tudja a Vészhelyzet Riasztás, hogy hol vagyok? Követ engem? 
Nem. A Vészhelyzet Riasztás nem követi az elhelyezkedését, mert nem tárol egyéni 
telefonszámokra vonatkozó elhelyezkedési adatokat. 
 

9. Mi történik ha nincs mobil telefon térerő ahol utazom, vagy ahol lakom? 
A Vészhelyzet Riasztás csak az egyik eszköz amit a szükségállapottal kapcsolatos 
szervezetek használhatnak, hogy figyelmeztessenek embereket az érintett területen  
a vészhelyzet idején. 
 
A szükségállapottal kapcsolatos szervezetek használhatják a Vészhelyzet Riasztást,  
hang üzenet küldésére vezetékes telefonokra. Ha a vészhelyzet idején olyan helyen lakik ahol 
nincs mobil telefon térerő, biztosítsa, hogy legyen olyan vezetékes telefonja ami nem használ 
elektromosságot. Úgyszintén kérhet tanácsot a szolgáltatójától, hogy milyen lehetőségek 
vannak a mobil lefedettség javítására.  
 
Ha olyan helyen lakik vagy utazik, ahol nincs mobil lefedettség, nagyon fontos, hogy ne 
legyen rászorulva, hogy mobil telefonon kapjon figyelmeztető üzenetet. 
 
Az embereknek megfelelően felkészültnek kell lenniük vészhelyet esetére,  
különböző információ források használatával - például rádió és televizió - és tisztában kell 
lenni a helyi állapotokkal. Nem szabad addig várnia a cselekvéssel, amig megkapja  
a figyelmeztető üzenetet.  
 

10. Fogják a figyelmeztető üzeneteket küldeni angolon kivül egyéb nyelveken is? 
Nem. A hang és szöveges figyelmeztető üzenetek angolul vannak.  
 
Fontos, hogy a közösség tagjai beszéljenek a vészhelyzetre való felkészültségről a családon 
belül, barátokkal, szomszédokkal akik nem beszélnek angolul, hogy képesek legyenek 
cselekedni ha megkapják a figyelmeztető üzenetet. 
 

11. Mit fog mondani a figyelmeztető üzenet? 
A figyelmeztető üzenet tartalmazhat információt a vészhelyzettel kapcsolatban, azzal, hogy 
mit tegyünk és hogy hol találhatunk további információt. 
 

12. Honnan tudom hogy az figyelmeztető üzenet valódi? 
A hivó szám vagy üzenetfejléc a telefonján a '0444 444 444' számot jeleníti meg. A felvett 
hangüzenetet amit a vezetékes telefonokra küldenek a szokásos országos Vészhelyzet 
Riasztás figyelmeztető jellel kezdődik. 

 
13. Hol kaphatok további információt a Vészhelyzet Riasztás rendszerről? 

További információ kapható az országos Vészhelyzet Riasztás telefonos figyelmeztető 
rendszerről a www.emergencyalert.gov.au weboldalon. 


