
Hőségriasztás, UV sugárzás és a védekezés lehetséges eszközei 
 

Tájékoztató anyag 
 

 
 

A magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából az Országos Környezetegészségügyi Intézet és 

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2005-ben létrehozott egy hőség-előrejelző rendszert. A 

magyarországi viszonyokra érvényes hőhullám meghatározás eszerint: legalább három egymást 

követő napon a napi középhőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése 

alapján meghaladja a 25 ºC-ot (max. 35-37 ºC). A hőhullámok káros hatásainak csökkentése, 

illetve megelőzése érdekében kialakult a háromfokozatú hőségriasztás. Fokozatai a hőmérsékleti 

küszöbérték meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól függnek. 
 

 
 

A hőségriasztás fokozatai, teendői és elrendelése 

 
1. fokozat (Tájékoztatási fokozat) 
Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 
25 ºC-ot. 

Teendők: Az önkormányzatok  saját   döntésük   alapján   tájékozatják  a   lakosságot   a   

helyi   rádión, kábeltévén, újságban, valamint a forgalmas helyeken kihelyezett 

hirdetmények útján. 

 
2. Fokozat: (1. fokú riasztás) 
Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 

25 ºC-ot. 

Teendők: Az országos tisztifőorvos értesíti az egészségügyi intézményeket, a 

mentőszolgálatot, az alapellátó háziorvosi, védőnői szolgálatokat és az önkormányzatokat a 

hőségriadó időtartamáról, fokozatáról. Az önkormányzatok feladata saját (elsősorban 

szociális ellátó) intézményrendszerének értesítése, a lakosság figyelmeztetése az egészséget 

érintő megelőző intézkedések megtételére. 

 
3. Fokozat: (2. fokú riasztás) 
Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 

27 ºC-ot. 

Teendők: A 2. fokozatnál megtett intézkedések betartásának ellenőrzése. A média és az 

önkormányzatok útján a lakosság általános tájékoztatása. Az egészségügyi ellátó 

intézmények, szociális otthonok, karitatív intézmények, bölcsődék, óvodák, napközi 

otthonok, nyári táborok kiértesítése, a védelmet szolgáló intézkedések bevezetése. 
 

 
 

Alapvető feladatok 

A lakosság tájékoztatása. 

Közintézményekben a hőségriadó tervek bevezetése. 



Légkondicionált vagy hűvös közintézmények igénybe vételi lehetőségének 

közzététele, azok megnyitása. 

A vezetékes közüzemi vízszolgáltatás biztosítása, az esetleges helyi 

vízkorlátozások (pl. locsolási tilalom) elrendelése. 

Villamos áramszolgáltatás zavartalanságának biztosítása a fogyasztók fontossági 

sorrendjében. 

Ivóvíz biztosítása (nem kizárólag térítésmentesen) a nagy forgalmú közterületeken. 

Hajléktalanokkal való törődés, ivóvíz biztosítása. 

Közlekedők tájékoztatása, a közlekedés szükség szerinti korlátozása, 

forgalomirányítás biztosítása. 

Gyakoribb locsolás a reggeli és esti órákban (közutak, parkok). 
 

 
 

UV sugárzás 
 

Az UV sugárzás fajtái: 

 
Az UV sugárzásnak három fajtája van: 

az UV-A sugárzás (a Föld felszínét elérő összes UV sugárzás 98%-a) a látható 

fényhez  legközelebb eső,  leggyakoribb  kisenergiájú tartomány,  amely  a 

legkevésbé veszélyes az egészségre. Ez a fény jótékony hatást fejt ki a szervezetre, 

elősegíti a csontképződést és a pigmentképződést (barnulást). Hiánya az 

angolkórnak nevezett csontfejlődési rendellenességet okozza. 

az  UV-B  sugárzás  (a  Föld  felszínét  elérő  összes  UV  sugárzás  2%-a)  nagy 

energiájú sugárzás, amely az egészségre ártalmas, veszélyes sugárzás. Normális 

körülmények között elnyeli a Föld ózonrétege. Ha mégis nagy mennyiségben éri 

testünket, leégünk tőle, rákos elváltozásokat okozhat a bőrünkön, sőt szemünket is 

károsítja, és az immunrendszerünket is gyengíti! 

az UV-C sugárzás a legerősebb, a legártalmasabb és a legveszélyesebb sugárzás, 

de szerencsére az ózonréteg egyelőre teljesen kiszűri! 
 

 
 

Az UV sugárzás egészségügyi értékei 

 
Ezt úgynevezett „UV index”-el jelölik, és a Napból a Föld felszínére érkező maximális 

ultraibolya sugárzásnak a becslését adja. Ez a mutató, amelyet az Országos Meteorológiai 

Szolgálat tesz közzé, sokkal pontosabban mutatja a leégés veszélyét, mint a hőmérséklet- 

előrejelzés. Az UV index segítségével egyértelműen és könnyen meghatározható az UV 

sugárzás erőssége, és annak megfelelően az óvintézkedések módja is a szabadban. Az UV 

index értékei nullától tartanak felfelé, a skála 1-től 10-ig terjed. 

Minél nagyobb az index számértéke, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy az UV 

sugárzás hatására egyre kevesebb idő alatt kialakulhat a bőr vagy a szem sérülése, 

károsodása. Európában nyár idején az index általában nem haladja meg a nyolcat, de lehet 

magasabb is, különösen a vízparti üdülőhelyeken. Az UV indexet számos országban a 

napi időjárás- jelentés részeként közlik. 



 

 
 
 
 
 
 

V-sugárzási 

szint 

Huzamosabb ideig szabadban 

tartózkodók védekezése 

Javasolt napozási idő, napsütésben 

11 és 15 óra között 

 
Extrém (8+) 

Javasoljuk, hogy ilyenkor feltétlenül 

árnyékos vagy fedett helyen 

tartózkodjon. 

Javasoljuk, hogy ilyenkor feltétlenül 

árnyékos vagy fedett helyen 

tartózkodjon. 
 

 
 

Nagyon erős 

(7-7,9) 

Széles karimájú kalap, napszemüveg, 

napernyő, a fedetlen testrészekre 

fényvédő krém alkalmazása indokolt. 

Kerüljük a déli napsütésben az 

árnyékmentes helyen való 

tartózkodást. 

 
Kb. 15 perc, érzékenyebb bőrűeknek 

és kisgyerekeknek ennél is kevesebb; 

11 óra előtt, ill. 15 óra után ennek 

kétszerese is megengedhető. 

 
 

Erős (5-6,9) 

Széles karimájú kalap, napszemüveg, 

érzékenyebbeknek napernyő, fedetlen 

testrészekre fényvédő krém 

alkalmazása indokolt. 

Kb. 25 perc, érzékenyebb bőrűeknek 

és kisgyerekeknek ennél is kevesebb; 

11 óra előtt, ill. 15 óra után ennek 

kétszerese is megengedhető. 

 
Mérsékelt (3- 

4,9) 

 
Széles karimájú kalap, napszemüveg 

mindenkinek indokolt. 

Kb. 35 perc, érzékenyebb bőrűeknek 

és kisgyerekeknek ennél is kevesebb; 

11 óra előtt, ill. 15 óra után ennek 

kétszerese is megengedhető. 

Gyenge (01,- 

2,9) 

Különlegesen érzékeny bőrűek és 

csecsemők kivételével 

 

 
 
 
 

 

Hasznos tanácsok kánikula idejére 
 
(a lakosság számára készített tájékoztató anyag) 

 
A kánikulai meleg, a tartósan magas hőmérséklet károsan befolyásolja az egészségi állapotot. 

Kedvezőtlenül hat mindenkire, de elsősorban az idősekre, a gyermekekre, a betegekre és a fizikai 

munkát  végzők  szervezetére,  ám  néhány  hasznos  tudnivaló  ismeretével  és  alkalmazásával 

elviselhetőbbé tehetők ezek a forró nyári napok is. 

 
Kánikulai napokon – különösen a meleg déli órákban – ha teheti vonuljon el hűvös, besötétített 

szobába. Korlátozza a szabad levegőn tartózkodást a kora reggeli és esti órákra. Amennyiben 

elkerülhetetlen a szabadban lenni, húzódjon árnyékos helyre. Ha túl sokáig tartózkodott kinn, 

igyekezzen legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni. 



Nagy melegben zuhanyozzon langyos vízzel, akár naponta többször is, ha ezt nem teheti, frissítse 

fel többször arcát, nyakát, végtagjait. Ha ez sem megoldható átmeneti enyhülést hozhat a 

különböző mentolos frissítőkendők alkalmazása. 

 
A szabadban végzett sportolást, bevásárlást is korlátozza a reggeli vagy kora esti órákra, de ennél 

is szerencsésebb, ha van lehetőség a fizikai munka csökkentésére. Ütemezze át a nagytakarítást, 

ablaktisztítást, csak az esti órákban – álladó szellőztetés mellett – kezdje el a befőzést. 

 
A  lakást  tanácsos  éjszaka  alaposan  átszellőztetni,  nappalra  különböző  árnyékolók  (redőny, 

reluxa, sötétítő stb.) alkalmazásával csökkenthető a felmelegedés. A nem használt elektromos 

eszközök áramtalanításával nemcsak energiát spórol, de a hőmérsékletet is csökkentheti. 

 
Közlekedés 
Kánikulában is kell közlekedni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nagy meleg 

érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakrabban érezheti magát fáradtnak, kimerültnek. 

Lassulhatnak a reflexek, türelmetlenebb, feszültebb, ingerlékenyebb lehet. 

 
A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek esetében gyakrabban ellenőrizze a járművek 

kerekeiben a légnyomást. 

A szeszesital fogyasztása nyári melegben még súlyosabban rontja a vezetési képességet, 

semmiképp ne fogyasszon alkoholtartalmú italt! 

Amennyiben hosszabb utat tervez, iktasson be gyakrabban pihenőt, és mindenképpen vigyen 

magával a gépjárműben tartózkodók számára elegendő mennyiségű, lehetőleg hűtött ivóvizet. 

 
Sose hagyja gyermekét, háziállatát zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, de vigyázzon mert a 

napsütötte helyen hagyott hajtógázzal működő spray, gázgyújtó is veszélyforrás lehet. 

 
Étkezés 

Kánikulában számolni kell azzal, hogy jelentősen megnő a szervezet folyadékigénye, nem 

hagyható azonban figyelmen kívül, hogy a folyadékvesztéssel párhuzamosan a só veszteség is 

fokozott, ezért javasolt a megfelelő ásványi anyag tartalommal rendelkező folyadékok 

fogyasztása. 

Lehetőség szerint  ne  fogyasszon  magas  cukortartalmú,  koffeint  vagy  alkoholt  tartalmazó 
innivalót, mert ezek a szervezet amúgy is megnövekedett folyadékszükségletét tovább növelik. 

 
Étrendjében kerülje a zsíros, fűszeres ételeket, fogyasszon sok gyümölcsöt és zöldséget. 

Fagyizáskor célszerű előnyben részesíteni a gyümölcs fagyikat, melyek kellemes fanyar, 

savanykás ízük révén tovább hűsítenek. 

 
Öltözködés 

A forró nyári napokon viseljen világos színű, bő szabású, természetes anyagból készített 

ruházatot, kerülje a szűk fazonú, műszálas ruhadarabokat. Idősek se viseljenek sötét ruházatot, 

fejkendőt. Fejét védje világos, széles karimájú fejfedővel, szemét jó minőségű – UV szűrős – 
napszemüveggel.  Vigyázzon  a  napszemüvegek  egy  része,  amennyiben  nem  rendelkezik 



megfelelő UV védelemmel többet árthat, mint használ. Bőrét kenje be többször bőrtípusának 

megfelelő fényvédő krémmel. 

 
Strandolás 

A kánikula a vízparton a legelviselhetőbb, ám itt is be kell tartani néhány óvintézkedést a 

veszély elkerülésére. 

Közvetlenül étkezés után, teli gyomorral sose fürödjön. Napozás után zuhanyozással vagy más 

módon testét hűtse le. Felhevült testtel soha ne menjen a vízbe. A biztos úszástudást a felfújható 

fürdőeszközök nem helyettesítik. Soha ne fürödjön olyan helyen, ahol azt tiltják! 

A megfelelő bőrvédelemről ne feledkezzen meg, 10 és 15 óra között ne menjen a tűző napra. 

Orvosi tanácsok 

 
Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben 

elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hőmérséklete, ami hőpangást, 

súlyosabb esetben hőgutát okozhat. Ez igen veszélyes állapot, mely fontos szerveket károsíthat, 

extrém esetben halálhoz is vezethet. Legjellemzőbb tünetei a forró, száraz, kipirult bőr, szapora 

pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság, esetleg tudatvesztés. Ha valakinél a fenti 

tüneteket tapasztalja hívja azonnal a mentőket, de amíg a segítség megérkezik fontos a beteg 

hűtése. Vigye árnyékba az érintettet, permetezzen rá vizet, mossa meg, legyezze, ha lehetősége 

van rá vizes lepedőbe is csavarhatja. Semmi esetre se hagyja felügyelet nélkül a segítség 

megérkeztéig. Öntudatlan, eszméletlen személy esetén soha ne próbálja itatni! 

 
Ha krónikus beteg, konzultáljon kezelőorvosával, kérje ki tanácsát. Amennyiben bármi szokatlan 

tünetet észlel, haladéktalanul kérjen segítséget. Ügyeljen arra, hogy a szobahőmérsékleten 

tárolható gyógyszerek esetében általában a gyártók 25 ºC alatti tárolást javasolnak, így 

kánikulában ezeket is célszerű hűtőszekrényben elhelyezni. 

 
Csecsemők és kisgyermekek esetén fokozottan figyeljen az óvintézkedések betartására! 


