
FIGYELEM!
LEZÁRÁS ÉS KIÜRÍTÉS!
2019. július 26-án  
8:00 órától várhatóan  13:00 óráig
AZ ÖN LAKÓKÖRZETÉBEN!

FONTOS!
Budapest XIV. kerületében, a Városliget területén 

világháborús robbanótest hatástalanítása miatt az itt 
tartózkodók biztonsága érdekében 

az alábbfelsorolt utcákban

KIÜRÍTÉSRE ÉS LEZÁRÁSRA KERÜL SOR
A lezárás az Ön lakóhelyét is érinti!

Az érintett övezetben lakóknak el kell hagyniuk az ingatlanjaikat, oda 
visszatérni a területlezárás feloldását követően lehet! A kiürített, lezárt 
területeket a rendőrség őrzi, a lezárás idején a belépés szigorúan tilos! 

További információ: www.kormanyhivatal.hu

Aki a befogadó helyet igénybe kívánja venni, illetve az egészségi 
állapota miatt szállítást, különleges ellátást igényel, jelentkezzen 
a +36-30-990-7323-as telefonszámon.

BEFOGADÓHELYEK
A kiürítésben érintett lakosok számára a kiürítés ideje alatt 
Zugló Önkormányzata befogadó helyet biztosít az alábbi címen: 

Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17 (házasságkötő terem)

A kiürítés a következő XIV. kerületi címeket érinti: 
Ajtósi Dürer sor 1 – 15, Cházár András utca 17-19 és 18-22., 
Dózsa György út 29 



MI A TEENDŐM?
2019. július 26-án reggel 08.00 órától az érintett utcákban lakóknak, ott 
tartózkodóknak saját szervezésükben vagy befogadó helyre történő eljutással 
el kell hagyniuk a területet. 
A lezárt területen  a közösségi közlekedési járatok a teljes kiürítés állapotának eléréséig 
– várhatóan 10 óráig -  áthaladnak,  a teljes kiürítés állapotának elérésétől  az közúti 
közlekedés szünetel.

Kérjük, hogy a befogadóhelyre a személyazonosító 
okmányaikat feltétlenül hozzák magukkal!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a befogadóhelyre személyenként csak 
kézitáska nagyságú, személyes poggyászt (különösen gyógyszer, tisztálkodási 
eszközök) vihetnek magukkal, egyéb ingóság szállítását, raktározását a 
befogadóhelyek nem tudják biztosítani.

Minden lakosnak kötelessége a kiürítéssel érintett területen tartott állatok 
elhelyezéséről gondoskodni: a befogadóhelyre állatot bevinni TILOS!  
 

A lakásból való távozáskor:
• kapcsolja le a villanyt, az elektromos készülékeket, a világítást!
• zárja el a víz- és gázvezetéket, berendezéseket!
• oltsa el a kályhákban, tűzhelyekben az égő tüzeket!
• zárja be az ablakokat, ha van, eressze le a redőnyöket!
• a lakásajtót zárja kulcsra!

A kiürített, lezárt területet a rendvédelmi szervek  
őrzik, a lezárás idején a belépés szigorúan tilos!

Kérjük, hogy mindenképp tartsák be az értesítésben foglalt utasításokat, és 
működjenek együtt a rendvédelmi szervek munkatársaival!
Megértő és felelős együttműködését köszönjük!
A kiürítés és lezárás végéről Budapest Főváros Védelmi Bizottsága  
a befogadóhelyeken, a kormanyhivatal.hu honlapon és médiában  
ad tájékoztatást.

További információ: www.kormanyhivatal.hu


