
III. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat 

előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve  

az ország egész területére vonatkozóan  

a II. fokú hőségrisztást 2021. június 21. (kedd) 00.00 órától kezdődően III. fokúra emelte és 

2021. június 24. (csütörtök) 24.00 óráig meghosszabbította. 

 

A tartós hőség miatt különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és 

érrendszeri betegségben szenvedők, azonban az átlagosnál melegebb hőmérséklet az egészséges 

szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet. A meleg 

az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, ezért kérjük, a dekoncentráció miatt vezessenek óvatosan. 

Lehetőség szerint a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, illetve a 

bőrünket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen. A vízparton tartózkodók 

mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, különösen napozást követően. Felhevült testtel ne ugorjanak 

a vízbe! Ügyeljünk az elkövetkező napokban a fokozott vízivásra. Kerüljük a kávé, az alkohol, a magas 

koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Ne hagyjuk a gyermekeket, állatokat 

parkoló autóban. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, házikedvencet lát, hívja a 112-es segélyhívó 

számot! Ne hagyjunk az autóban fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek is 

meggyulladhatnak a nagy melegben. 

Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a 

megterhelő fizikai munkát. 

A meleg időben a növényzet is hamarabb kiszárad és könnyebben meggyullad. Bács-Kiskun, Csongrád-

Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, az itteni erdőkben, azok 

kétszáz méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. Otthon bográcsozni 

és grillezni szabad, de egyetlen percre se hagyjuk magára a tüzet. 

A nagy hőségben megnőhet a szén-monoxid miatti riasztások száma is. Ennek oka, hogy a kémény belső 

hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi 

kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe és 

másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre. Ezért fontos még nyáron is egy szén-monoxid-

érzékelő ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet. 

Orvosmeteorológiai témakörben további információért a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

sajtóügyeletét hívhatja a 06 30 535 0505-as számon, tűzvédelmi témakörben pedig Mukics Dániel 

tűzoltó alezredest, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét a 06 20 669 36 13-as 

számon. 

(Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján) 

 

A légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán: 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (katasztrofavedelem.hu) 

 

Nagy Tibor 

polgármester 

https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/252887/kedden-0-00-oratol-a-legmagasabb-harmadfoku-hosegriasztas-lep-eletbe


 

Tanácsok hőséghullám idejére  

Kerülje a meleget! Hűtse lakását! Figyelje a szobahőmérőt! Napközben tartsa az ablakokat 

csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Csak a 

szükséges mértékben használja az elektromos készülékeket (még a világítást is).  

Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az 

ablakot. Hőhullámok idején, amikor a külsőhőmérséklet 35-39 °C közötti, az ideális belső 

hőmérséklet 28 °C körüli, nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid 

ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! 

 Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben. Használjon vizes borogatást, hűtse lábát 

langyos vízben. Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, lehetőség szerint töltsön el legalább 

2-3 órát légkondicionált helyen. Már most gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását a jövőben 

(„hideg” festék, párologtató, zöld növények).  

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, 

célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra! Keresse fel 

orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi 

szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon orvoshoz! Ellenőrizze testhőmérsékletét! 

Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 °C fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39°C 

felett hőguta! 40°C felett életveszélyes állapot! Fogyasszon folyadékot! Tartsa 

testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást! 

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg, míg szomjas lesz! Ne fogyasszon alkoholos 

és magas cukortartalmú és koffein tartalmú italt! Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A 

vízivás só pótlás nélkül veszélyes lehet! Ne feledje: az alkoholos és cukros italok vizet vonnak 

el a szervezetből, fokozzák a szomjúságot, a koffein vízhajtó hatású! Ha rendszeresen szed 

gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadék 

szükségletet. A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas 

gyermekek folyadékpótlására! Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet! Viseljen 

világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot 

és megfelelően UV szűrős napszemüveget. Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék 

árnyékban a legmelegebb órákban. 

 


