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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A település vonatkozásában el kellett készíteni az ún. Hőségriadó tervet, melyet jelen 

előterjesztés részeként csatoltunk.  

Indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.  

 

Nemesvámos, 2017. március 16. 

 Fertig József s. k. 

                                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

…../2017.(III.21.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településre vonatkozó 

hőségriadó tervet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. március 22. 

Felelős: Fertig József polgármester 
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1. Hőségriasztás 

 

 

A hőség jelentős élettani és gazdasági kihívásokkal jár. Nemcsak a gyerekek, idősek és 

betegek vannak kitéve a hőségnek, hanem a munkaképes felnőttek is. A forró napokon az 

egyre melegebb éjszakákon sokan nem tudnak eleget aludni, így a munkanapokat eleve 

fáradtan kezdik, kevésbé tudnak a feladataikra koncentrálni. A tompuló reflexek miatt a 

munkavégzés hatékonysága alacsonyabb, a balesetek bekövetkeztének esélye megnövekszik.  

A közlekedés résztvevőinél is lassúbb reagálásra lehet számítani, érdemes nagyobb követési 

távolságot tartani, a gyalogosokra jobban ügyelni.  

A megnövekedett ivóvíz- és áramfogyasztás miatt a szolgáltatóknak többletfeladattal kell 

számolniuk. 

 

A magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából az Országos Környezetegészségügyi Intézet 

(OKI) és az Országos Tisztiorvosi Hivatal 2005-ben hőség-előrejelző rendszert hoztak létre. 

Magyarországon az OKI által használt definíció szerint egy, az átlagosnál melegebb periódust 

akkor illetünk hőhullám kifejezéssel, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást 

követő napon meghaladja a 25 oC-ot. A hőhullámok káros hatásainak csökkentése, illetve 

megelőzése érdekében három fokozatú hőségriasztás került bevezetésre. A fokozatok a 

hőmérsékleti küszöbértékek meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól 

függnek. 

 

 

2. A hőségriasztás fokozatai, elrendelése, teendői 

 

1. fokozat (Tájékoztatási fokozat) 

 

Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább egy napig meghaladja a 

25 oC -ot. 

Teendők: Az országos tisztifőorvos figyelmezteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályát, amely értesíti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát. (ÁNTSZ intézményi hálózata) Az önkormányzat 

saját döntése alapján tájékoztatja a lakosságot a hőhullám egészségre gyakorolt hatásairól, a 

védekezési módokról. 

 

2. fokozat (1. fokú riasztás) 

 

Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább három napig 

meghaladja a 25 oC -ot. 

Teendők: Az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ intézményi hálózatán keresztül értesíti az 

egészségügyi intézményeket, a mentőszolgálatot, a háziorvosokat, védőnői szolgálatokat és az 

önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról.  

Az önkormányzat feladata saját intézményrendszerének értesítése, a lakosság figyelmeztetése, 

az egészséget érintő megelőző intézkedések megtétele.  

 

3. fokozat (2. fokú riasztás) 

 

Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább három napig 

meghaladja a 27 oC -ot. 
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Teendők: A 2. fokozatnál megtett intézkedések betartása, annak 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, védelmet szolgáló intézkedések bevezetése. 

 

3. Hasznos tanácsok hőségriadó esetén 

 

Általános tudnivalók 

 

- Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat hűvös, besötétített 

szobában tölteni. 

 

- Tanácsos napközben az ablakokat csukva tartani, a lakást besötétíteni és éjjel alaposan 

átszellőztetni. A nem fontos elektromos készülékeket kapcsolja ki! Hőhullám idején, 

amikor a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 oC 

körüli, a túlzott légkondicionálás nem javasolt. A ventillátort rövid ideig ajánlatos 

használni, mivel kiszárítja a szervezetet. Fontos a fokozott folyadékpótlás! 

 

- Célszerű a szabad levegőn való tartózkodást a kora reggeli és esti órákra korlátozni. 

 

- Ha túl sokáig tartózkodott a szabadban, próbáljon legalább egy-két órát hűvös 

környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl. 

 

- A bevásárlást ajánlott kora reggelre vagy késő délutánra időzíteni. 

 

- Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban! 

Az ésszerű munkaszervezés, a munkavédelmi szabályok betartása a munkáltató 

felelőssége. 

 

- Tartsa a testhőmérsékletét alacsonyan, fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a 

kiszáradást! Ellenőrizze a testhőmérsékletét! Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 oC 

fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 oC felett hőguta, 40 oC felett 

életveszélyes állapot alakulhat ki! 

 

- Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben! Használjon vizes borogatást, 

hűtse lábát langyos vízben! Mindez segít a testhőmérséklet csökkentésében. 

 

- Ha elindul otthonról, vigyen magával vizet! 

 

- Csecsemőt, kisgyermeket árnyékban levegőztessen! Ne sétáltasson a hőségben 

kisbabát! 

 

- Ne hagyjon sem gyermeket, sem állatot szellőzés nélküli, lezárt parkoló autóban, még 

árnyékban sem! Ilyenkor az autó belseje pár perc alatt is 50-60 oC-ra tud felmelegedni, 

a benne levők hősokkot kapnak. 

 

- Ne hagyjon az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és 

gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. 
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Étkezési tanácsok 

 

- A fokozott izzadás miatt figyeljen a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra! 

Számolni kell azzal is, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség 

is jelentkezik. Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek be a megfelelő 

ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, mivel nemcsak a nátriumtartalmat 

kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot, kalciumot is. Ajánlatos a víz, 

ásványvíz, tea, szénsavmentes üdítők, gyümölcslevek, paradicsomlé, aludttej, kefir, 

joghurt, levesek fogyasztása. Kerülje a magas koffein és cukortartalmú szénsavas 

üdítők, alkoholtartalmú italok, kávé fogyasztását! Az alkoholos és cukros italok vizet 

vonnak el a szervezetből, fokozzák a szomjúságot, a koffein vízhajtó hatású. 

 

- Hasznos a behűtött görögdinnye fogyasztása, amely jól oltja a szomjat.  

 

- Főétkezésként is javasolt a salátafélék fogyasztása, mivel emésztésük nem veszi 

igénybe túlságosan a szervezetet, ezen kívül tartalmazzák az immunrendszer 

erősítéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat. Az étrend legyen pároláson 

alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag. 

 

Öltözködési tanácsok 

 

- Forró napokon könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú, jól szellőző 

ruhák viselése ajánlott! Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű ruhát, fejkendőt!  

 

- Az égető napsütés ellen széles karimájú nyári kalappal, napszemüveggel és 

napkrémmel ajánlatos védekezni! 

 

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, hőguta alakulhat ki. A hőguta tünetei: vörös, forró és száraz bőr, 

szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha 

valakinél ezeket a tüneteket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket! Addig is, míg megérkezik 

a segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, 

vagy mossuk le hideg vízzel. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget 

nedves lepedőbe csavarhatjuk, miközben legyezzük. 

 

- Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg a kezelőorvosát, hogyan 

befolyásolják a gyógyszerek a folyadékszükségletet! A lázas betegekre különösen oda 

kell figyelni! Fokozottan ügyeljenek a lázas gyermekek folyadékpótlására! 

 

- Ha a szobahőmérséklet 25 oC fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben 

tárolni. 

 

Tanácsok strandoláshoz 

 

- Strandoláskor felhevült testtel soha ne menjen a vízbe!  
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- Közvetlenül étkezés után, teli gyomorral ne fürödjön!  

 

- Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül 

soha ne fürödjenek! 

 

 

 

4. A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal feladatai riasztási fokozat esetén 

 

 

A Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya értesítése alapján figyelmezteti a 

lakosságot a hőségriadó fokozatáról, várható időtartamáról, felhívja a figyelmet az egészséget 

érintő megelőző intézkedésekre. 

 

A tájékoztatás formája:  

 

Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján a lakosok figyelmeztetése, hasznos tanácsok 

közzététele a hőhullám hatásainak csökkentése érdekében (1. melléklet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hőségriadó-tervet jóváhagyom. 

 

Veszprémfajsz, 2017. március 22. 

 

      

            

             Fertig József 

             polgármester 
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            1. melléklet  

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Figyelem, figyelem! 

 

 

Tájékoztatjuk Veszprémfajsz község lakosságát, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának riasztása szerint Veszprémfajszon a 

napi középhőmérséklet legalább … napig meghaladja a ….. oC-ot, ami az egészségre 

ártalmas. Ezért a község területére vonatkozóan ……………… fokozatú hőségriadót rendelek 

el. 

 

A hőségriadó kezdete: …………………………, várható időtartama: …………………… 

 

 

A hőhullám élettani hatásai: hőstresszt, napszúrást és hőgutát okozhat. 

 

Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, gyermekeket, idősebbeket, hogy kerüljék a 

szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban 

vagy hűvös helyiségekben. 

 

 

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében kérem, hogy a mellékelt tanácsokat 

feltétlenül tartsák be! 

 

 

 

Veszprémfajsz, 20…  év ……………… hó …… nap 

 

 

      

 

                                                                             …………………………………………… 

                       polgármester 
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LAKOSSÁGI TANÁCSOK HŐHULLÁM IDEJÉRE 

 

 

Hogyan kerüljük a meleget: Fontos megjegyzések: 

Hűtse a lakását! Napközben tartsa csukva az 

ablakokat, használjon sötétítőt! Lehetőleg éjszaka 

szellőztessen! Kapcsolja ki a nem fontos 

elektromos készülékeket! 

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 

35-39 oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 
oC körüli, a túlzott légkondicionálás nem javasolt. 

A ventillátort rövid ideig ajánlatos használni, 

mivel kiszárítja a szervezetet. Fontos a fokozott 

folyadékpótlás! 

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, 

tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban! 

Az ésszerű munkaszervezés, a munkavédelmi 

szabályok betartása a munkáltató felelőssége. 

Célszerű a szabad levegőn tartózkodást a kora 

reggeli és késő délutáni, esti órákra korlátozni. 

Tartsa a testhőmérsékletét alacsonyan, 

fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a 

kiszáradást! 

Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter 

vizet! A bevásárlást ajánlott a kora reggeli vagy 

késő délutáni órákra időzíteni. 

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos 

vízben! 

 

Segít a testhőmérséklet csökkentésében. 

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos 

vízben! 

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő 

ruhát! Ha napra megy, viseljen széles karimájú 

nyári kalapot és napszemüveget! Napvédő 

krémek használata ajánlott a leégés elkerülése 

érdekében. 

Óvja magát a közvetlen napsugaraktól. 

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne 

fogyasszon alkohol- és magas cukortartalmú 

italokat! 

Pótolja az izzadással elvesztett sót is. Ne feledje: 

az alkoholos és cukros italok vizet vonnak el a 

szervezetből, fokozzák a szomjúságot, a koffein 

vízhajtó hatású! Víz, ásványvíz, tea, 

szénsavmentes üdítők, paradicsomlé,aludttej, 

joghurt, kefir, levesek fogyasztása ajánlott. 

Zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag 

étrend javasolt. 

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg 

a kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a 

gyógyszerek a folyadékszükségletet. 

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! 

Fokozottan ügyeljünk a lázas gyermekek 

folyadékpótlására! 

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

célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni! 

Ellenőrizze a testhőmérsékletét! Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 oC fölé 

emelkedik, az már káros az egészségre. 39 oC 

felett hőguta, 40 oC felett életveszélyes állapot 

alakulhat ki! 

Csecsemőt, kisgyermeket árnyékban 

levegőztessen! 

Hőségben ne sétáltasson kisbabát! 

Ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot 

szellőzés nélküli, lezárt parkoló autóban, még 

Az autó belseje pár perc alatt is 50-60 oC-ra tud 

felmelegedni, a benne levők hősokkot kapnak. 



10 
 

árnyékban sem!  

Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett 

helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót! 

Tüzet okozhatnak 

 


