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Összefoglalás

A klímaváltozás legfontosabb egészségkockázatát Európában a hőhullámok je-

lentik, amire a 2003. évi események hívták fel kontinens-szerte a figyelmet. Je-

lentősebb egészségi kockázatokat elsősorban nagyobb településeken mutattak 

ki. A hőhullámok elleni védekezés egyik fontos eszköze a korai figyelmeztető és 

riasztó rendszerek bevezetése. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2018-ban 

felmérést végzett a 2000 főnél népesebb települési önkormányzatok hőségri-

asztással kapcsolatos intézkedéseiről. A 805 települési önkormányzat részére 

kiküldött kérdőívből 786 kitöltött érkezett vissza, a településeken élők száma 

több mint 8 millió fő. Az önkormányzatok 43%-a rendelkezik kijelölt környezet-
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védelemmel (is) foglalkozó munkatárssal, 4%-a kijelölt környezet-egészségügy-

gyel (is) foglalkozó munkatárssal. A hőség helyi hatását a települések közel fele 

közepesnek ítélte, 12%-a jelentősnek. 

A települések 14%-a rendelkezik hőségriasztási tervvel, azonban a megyei 

arányokban nagy különbségek tapasztalhatók. A növekvő lakosságszám függ-

vényében a tervvel rendelkező települések aránya közelítőleg lineárisan emel-

kedik. A települések egyharmada tervezi hőségriasztási terv bevezetését, a la-

kosságszám növekedésével a tervezési szándék nem függ össze jelentősen. A 

települések 6%-ának van saját hőségriasztási tervvel rendelkező intézménye. 

A hőségriasztásokról 12 megyében nem minden önkormányzat kap hiva-

talos értesítést, a 100 ezer főnél nagyobb településeknél és Budapest kerületei 

között is vannak értesítetlenek. Az elmúlt években az önkormányzatok 86%-a 

hajtott végre intézkedéseket a hőségriasztások alatt. A hőség miatt, illetve a 

hőségriasztások alatt az önkormányzatok nagy része tart fenn kapcsolatot sa-

ját fenntartású intézményeivel, különösen a bölcsődék és óvodák, szociális és 

egészségügyi intézmények aránya magas. Egyéb intézmények között művelő-

dési házak, közösségi házak, kulturális központok, könyvtárak szerepeltek. 

Az önkormányzatok a hőséggel, hőségriasztással kapcsolatban további in-

formációt, segítséget is igényelnének. Többek között: pontosabb és hosszabb 

távú hőség előrejelzést, közvetlen értesítést a hőségriasztásról, folyamatos és 

bővebb tájékoztatást, intézkedési terv mintát, tájékoztató anyagokat, jogi sza-

bályozást a hőséggel kapcsolatban.  

A felmérés közvetlenül kapcsolódik a Második Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia rövid távú céljaihoz és hozzájárul az I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv 

(2018-2020) részfeladatai teljesüléséhez.  

Kulcsszavak: hőségriasztás, önkormányzat, hőségterv, Nemzeti Éghajlatváltozá-

si Stratégia
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Abstract

Heat-waves are considered to be the most important impacts of climate chan-

ge on health in Europe as it was shown in 2003 throughout the continent. 

More severe effects were observed in the bigger settlements. One of the effec-

tive measures of prevention is the implementation of early warning systems. 

A questionnaire survey of the measures taken by the municipalities of settle-

ments with more than 2000 inhabitants related to heat alert was carried out 

by the National Public Health Center. An electronic questionnaire was deve-

loped and disseminated by the experts of the public health departments of the 

small area governmental offices.

786 out of the 805 municipalities filled in the questionnaire; the total num-

ber of population of these settlements was more than 8 million. 43% of the 

municipalities had a co-worker dealing with environmental issues, 4% had a 

person responsible for environmental health issues. The local impact of heat 

was perceived as a medium problem by half of the municipalities while 12% 

considered it as a serious problem. 14% of the settlements had a heat action 

plan (HAP), however there were considerable differences among the counties. 

There was a linear association between the proportion of HAPs and the num-

ber of inhabitants of the settlements. One third of the settlements planned to 

implement a HAP, however this intention did not correlate with the size of the 

settlements. 6% of the settlements had an institution with an own HAP.

Not each of the municipalities of 12 counties received official announce-

ment about the heat alerts, even in the cities having more than 100,000 in-

habitants and even in some districts of Budapest. In the past years 86% of the 

municipalities implemented some measures during the heat alerts. During 

heat alerts, due to the extreme heat the majority of municipalities maintained 

contact with the institutions belonging to the municipalities, especially with 

nurseries, kindergartens, social and health care institutions. The municipalities 

mentioned other institutions like community houses, culture centres, libraries.
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Several municipalities declared the need for further information and help 

related to heat-waves and heat alerts, among others longer-time and more 

accurate forecasts of heat-waves, direct information on heat alert, continuous 

and more detailed information, guidelines for HAP, communication material 

and, last but not least, a legislation related to heat alerts.

The survey is linked to the short-term strategic goals of the 2nd National Cli-

mate Change Strategy and contributes to the tasks of the 1st Climate Change 

Action Plan (2018-2020).

Keywords: heat alert, municipalities, heat action plan, National Climate Chan-

ge Strategy
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Bevezetés

A klímaváltozás legfontosabb egészség-

kockázatát Európában a hőhullámok 

jelentik, amire a 2003. évi események 

hívták fel kontinens-szerte a figyel-

met. Ismert, hogy a főként Nyugat-Eu-

rópát sújtó extrém hőség következté-

ben mintegy 70  000 ember veszítette 

életét. A nagy veszteség ráirányította a 

nemzetközi és nemzeti intézmények fi-

gyelmét a megelőzés szükségességére. 

A WHO élen járt a hőség-egészség ak-

cióterv kidolgozásában, amit 2008-ban 

jelentettek meg, majd 2011-ben kiegé-

szítettek (1). A hőségtervek sikere első-

mailto:bobvos.janos@nnk.gov.hu
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sorban a vezető és együttműködő in-

tézmények kijelölésén és összehangolt 

működésén alapszik. Kulcsszerepet tölt 

be az időben kiadott riasztás, ami meg-

határozott küszöbhőmérsékleten alap-

szik. Hasonlóan fontosak a kockázat 

kommunikáció és a hőexpozíció csök-

kentésére irányuló azonnali intézkedé-

sek, a sérülékeny lakosságcsoport eléré-

se, tanácsokkal való ellátása. A szociális 

és egészségügyi ellátó rendszereknek 

fel kell készülniük az egészségi problé-

mák kezelésére, a komplikációk meg-

előzésére. Az utóbbi években terjedt ki 

a figyelem a munkavállalók egészség-

problémáinak kezelésére, a szabadtéri- 

és a fokozott beltéri hőség munkahelyi 

problémáinak megelőzésére (2). 

A mérések szerint 1950 óta egyre 

növekszik a hőséghullámok gyakorisá-

ga, hossza és intenzitása (3). A hőségna-

pok száma évtizedenként 10 nappal lett 

több; az 1950-2015 közötti tíz legerősebb 

hőhullámból hat 2000 után következett 

be (4). A tendencia tovább fog növeked-

ni világszerte az  EURO-Cordex projekt 

előrejelzése szerint (5). A sajnos ma már 

nem irreálisnak tűnő RCP8.5 pesszimis-

ta emissziós forgatókönyv szerint 80%-

os annak valószínűsége, hogy 2061-

2080 között bármelyik nyár melegebb 

lesz, mint az eddig észlelt bármelyik 

nyár volt, bár a megfelelő mitigációs in-

tézkedések képesek felére csökkenteni 

Európában ezt a kockázatot (6). Az előre 

jelzett hőmérséklet növekedés hatásait 

a mitigációs intézkedéseken kívül mér-

sékelhetik a különböző szintű adap-

tációs intézkedések is. Számolhatunk 

továbbá bizonyos autonóm, egyéni és 

család szintű alkalmazkodással, pl. a 

légkondicionáló berendezések terjedé-

se (7). 

A tervezett alkalmazkodások so-

rában fontos helyet foglalnak el a pre-

venciós intézkedések (8,9), amelyeknek 

fontos elemei az intézményi szintű hő-

ségriasztási tervek. A hőségriasztáshoz 

kapcsolódóan az egészségügyön kívül 

más tárcáknak, országos és helyi intéz-

ményeknek is ki kell dolgozni a sajátos 

igényű hőségterveket annak érdeké-

ben, hogy a hőexpozíció hatását mér-

sékelni tudják és hatékony megelőző 

intézkedéseket léptethessenek időben 

életbe. Az elmúlt évtizedben sok európai 
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államban vezettek be különböző célú és 

részletességű hőségriasztást, hazánk-

ban 2005-ben (10). Egy 2018-as WHO fel-

mérés szerint a WHO Európai Régió 53 

országából 35 rendelkezik hőségriasz-

tási tervvel (11), amelyek közül számos 

riasztás regionális vagy országrészekre, 

nagyobb városokra terjed ki a helyi ön-

kormányzatok aktív részvételével.

A jelen vizsgálat célja ezért a na-

gyobb településeken az önkormány-

zatok által szervezett, illetve ad-hoc 

jelleggel végrehajtott egészséggel kap-

csolatos intézkedések és a szükséges 

továbbfejlesztési igények felmérése volt 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) által összeállított elektronikus 

kérdőívek alapján.  

Anyag és módszer

Az NNK 2018-ban kiemelt munkater-

vi feladatként felmérte a 2000 főnél 

népesebb települési önkormányzatok 

hőségriasztással kapcsolatos intézke-

déseit. Az elektronikus kérdőívek továb-

bításában és összegyűjtésében a járási 

kormányhivatalok népegészségügyi 

osztályai nyújtottak segítséget, melyek 

összesítését a megyei kormányhivata-

lok végezték.

A kérdőívben rákérdeztek arra, 

hogy van-e környezetvédelmi referens 

a települési önkormányzat alkalmazá-

sában, illetve környezetvédelmi, vagy 

önálló, klímaváltozással foglalkozó re-

ferense. Megkérdezték, hogy a telepü-

lésfejlesztési, településrendezési ter-

vekben figyelembe veszik-e a hőséget 

csökkentő lehetőségeket? Informáci-

ót gyűjtöttek arról is, hogy mi a kitöltő 

szubjektív véleménye arról, hogy a tele-

pülésen milyen mértékben befolyásol-

ja a hőség a lakosság egészségét? Egy 

kérdéscsoport vonatkozott a hőségterv 

meglétére, illetve pozitív esetben annak 

tartalmára. Rákérdeztek arra is, honnan 

értesül az önkormányzat a hőségriasz-

tásról továbbá, hogy a hőség miatt, il-

letve a hőségriasztások alatt tart-e az 

önkormányzat kapcsolatot saját fenn-

tartású intézményeivel, rendezvények-

kel, egyéb társadalmi, civil szerveze-

tekkel? Megkérdezték, hogy az elmúlt 

években hajtott-e végre a hőséggel 
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összefüggésben, ill. a hőségriasztások 

alatt az önkormányzat intézkedése-

ket? A válaszokban részletezni kellett 

az intézkedések jellegét. Végezetül az 

önkormányzatok megírhatták javasla-

taikat, igényeiket a hőségriasztási rend-

szer fejlesztését illetően. A válaszokat 

deskriptív statisztikai módszerrel, MS 

Office Excel program segítségével dol-

gozták fel.

Eredmények

A 805 települési önkormányzat részére 

kiküldött kérdőívből 786 kitöltött érke-

zett vissza (97,6%), a válaszok megyei 

bontású adatait az 1. ábra mutatja. A 

településeken élők száma 8,2 millió fő. 

Az önkormányzatok 43%-a rendelkezik 

kijelölt környezetvédelemmel (is) fog-

lalkozó munkatárssal, 4%-a kijelölt kör-

nyezet-egészségüggyel (is) foglalkozó 

munkatárssal. 

A hőség helyi hatását a települések 

közel fele közepesnek ítélte, 12%-a jelen-

tősnek. A jelentős hatást jelölő telepü-

lések közül az 50 ezer, különösen a 100 

ezer főnél nagyobb települések aránya 

magasabb (2. ábra).

A települések 14%-a rendelkezik 

hőségriasztási tervvel, azonban a me-

gyei arányokban nagy különbségek ta-

pasztalhatók (3. ábra).

1. ábra: A hőségtervvel kapcsolatos kitöltött kérdőívek száma megyénként 

Figure 1. Number of filled in questionnaires related to heat health action plans by counties
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2. ábra: A hőség helyi jelentőségének megítélése a település lakosságszámának függvényében [%] 

Figure 2. Assessment of local impact of heat in relation to the number of inhabitants of settlements [%] 

3. ábra: A hőségtervvel rendelkező önkormányzatok aránya megyénként [%]

Figure 3.  Proportions of municipalities having heat health action plan by counties [%]
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A növekvő lakosságszám függvé-

nyében a tervvel rendelkező települé-

sek aránya közelítőleg lineárisan emel-

kedik (4. ábra)

Az önkormányzatok 6%-ának van 

saját hőségriasztási tervvel rendelkező 

intézménye, megyénként nagy területi 

különbségek tapasztalhatók.

A lakosságszám növekedésével a 

tervvel rendelkező intézmények ará-

nya közelítőleg lineárisan  emelkedik (6. 

ábra). 

A települések egyharmada tervezi 

hőségriasztási terv bevezetését (7. ábra), 

a lakosságszám növekedésével a terve-

zési szándék nem függ össze jelentősen 

(8. ábra). 

4. ábra: Hőségtervek aránya a települések lakosságszámának függvényében [%]

Figure 4.  Proportions of heat health action plans by number of inhabitants of settlements [%]
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5. ábra: A hőségtervvel rendelkező települések megoszlása megyénként

Figure 5.  Distribution of settlements having heat health action plan by counties

6. ábra: A hőségtervvel rendelkező települések megoszlása a lakosságszám függvényében [%]

Figure 6.  Distribution of settlements having heat health action plan  in relation to the number of 

inhabitants [%]
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7. ábra: Hőségriasztás bevezetésének tervezése megyénként 

Figure 7.  Proportions of planned introduction of heat health action plans by counties

8. ábra: Hőségriasztás bevezetésének tervezése a település lakosságszámának arányában [%]

Figure 8.  Proportions of planned introduction of heat health action plans by number of inhabi-

tants of settlements [%]
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Az önkormányzatok a hőségriasz-

tási tervben majdnem minden esetben 

előírják a lakosság tájékoztatását, az 

önkormányzat saját   ̶ elsősorban szoci-

ális ellátó   ̶ intézményrendszerének fi-

gyelmeztetését. Saját munkavállalókra 

vonatkozó intézkedések 80%-ban sze-

repelnek. Szintén gyakori intézkedés a 

megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása 

és a helyi vízművel való együttműködés, 

valamint a légkondicionált helyiségek 

listájának közzététele. Az UV sugárzás 

aktuális szintjének közzétételét 70%-

ban említették. A tervek kevesebb, mint 

felében szerepel a közlekedés résztve-

vőinek tájékoztatása (9. ábra). A kérdő-

ívben felsorolt további lehetőségeket 

kevesen jelölték.

9. ábra: Az önkormányzatok hőségriasztási tervben rögzített intézkedéseinek megoszlása

Figure 9.  Distribution of measures defined by heat health action plans of municipalities
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A hőségriasztásokról 12 megyében 

nem minden önkormányzat kap hivata-

los értesítést (10. ábra), a 100 ezer főnél 

nagyobb településeknél és Budapest 

kerületei között is vannak értesítetlenek 

(11.ábra). A hivatalos értesítések felsorolt 

forrásai: Kormányhivatalok (népegész-

ségügyi főosztályok), Katasztrófavé-

delmi Kirendeltségek, helyi Védelmi 

Bizottság, Tűzoltóság, EMMI, Országos 

Tisztifőorvos stb. Az önkormányzatok 

egyéb hírforrásokat is megjelöltek: TV, 

rádió, internet/Facebook, napilapok, 

időjárás jelentés, OMSZ honlap, ÁNTSZ 

honlap, Kormányhivatal honlap stb.

Az elmúlt években az önkormány-

zatok 86%-a (12. ábra), Budapesten 

szinte minden kerület, az 50 ezer fő-

nél nagyobb lakosságszámú telepü-

lés mindegyike hajtott végre hőség-

gel kapcsolatos intézkedést (13. ábra). 

10. ábra: A hőségriasztásról hivatalos értesítést kapó önkormányzatok aránya megyénként

Figure 10.  Proportions of municipalities receiving official announcement of heat alert by counties 
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11. ábra: A hőségriasztásról hivatalos értesítést kapó önkormányzatok aránya a települések lakosság-

száma szerint [%]

Figure 11. Ratio of municipalities receiving official announcement of heat alert by the number of 

inhabitants of settlements [%]

12. ábra: Hőséggel kapcsolatos intézkedéseket végrehajtó önkormányzatok aránya megyénként 

Figure 12.  Proportion of municipalities implementing measures during heat-waves by counties 
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13. ábra: Hőséggel kapcsolatos intézkedéseket végrehajtó önkormányzatok aránya a települések la-

kosságszáma szerint [%]

Figure 13.  Proportion of municipalities implementing measures during heat-waves by the number 

of inhabitants of settlements [%]

14. ábra: A hőségriasztás során az önkormányzatok kapcsolattartása egyéb intézményekkel [%]

Figure 14.  Proportions of contacted institutions during heat alerts [%]
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A hőség miatt, illetve a hőségriasz-

tások alatt az önkormányzatok nagy há-

nyada tart fenn kapcsolatot saját fenntar-

tású intézményeivel (14. ábra), különösen 

a bölcsődék és óvodák, szociális és egész-

ségügyi intézmények aránya magas (78-

95%). Egyéb intézmények között műve-

lődési házak, közösségi házak, kulturális 

központok és könyvtárak szerepeltek. Az 

önkormányzatok saját szervezésű rendez-

vényeknél fesztiválokat, vásárokat, piaci- 

és falunapokat, sportnapokat, nyári tábo-

rokat stb. jelölt meg az önkormányzatok 

több mint fele. 

Az önkormányzatok számos továb-

bi információt szeretnének kapni kü-

lönböző forrásokból, részben a Nemzeti 

Népegészségügyi Központból, részben 

az Országos Meteorológiai Szolgálattól 

az UV sugárzást illetően, részben egyéb 

szervezetektől (pl. helyi-, helyközi közle-

kedéssel kapcsolatban). A legfontosabb 

információs igények az alábbiakban ta-

lálhatók:

•	 Hőség előrejelzést: hosszabb távra; 

várható idő és hossz megjelölésével; 

korábbi értesítést a riasztásról 

•	 A hőségriasztás meghosszabbítása 

esetén gyorsabb döntést; értesítést 

•	 Közvetlen (pl. e-mail) értesítést hő-

ségriadó elrendeléséről, visszavoná-

sáról, fokozatairól

•	 Folyamatos közvetlen tájékoztatást 

a hőséggel kapcsolatban, illetve az 

egyes fokozatokról; bővebb tájékoz-

tatást a hőségriadó fokozatairól

•	 Tájékoztatást az erős UV sugárzásról

•	 Hőségriasztásra vonatkozó intézke-

dési terv mintát; hőségriasztási terv 

elkészítéséhez segédanyagot

•	 Tájékoztatást a legcélszerűbb, leg-

hatékonyabb intézkedési lehetősé-

gekről; tájékoztatást a hőség elleni 

védekezési lehetőségekről 

•	 Plakátokat, melyek közzé tehetőek; 

tájékoztató brosúrát nyomtatott for-

mában

•	 Tájékoztatást a helyközi buszjáratok 

légkondicionálásáról, melyik járaton 

nincs, vagy nem működik

•	 Nem igénylünk; elegendő volt ennyi 

információ; az eddigi információk és 

segítségnyújtási lehetőségek meg-

felelőek
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Igen fontos és tanulságos a hőség-

gel, hőségriasztással kapcsolatos to-

vábbi igények felmérése. Ezek részben 

anyagi forrásokat, pályázati lehetősé-

gek felkutatását igénylik (klímaberen-

dezések, párakapuk, alternatív kutak).  

Vannak olyan javaslatok is, amelyek az 

önkormányzat és az egyes szolgáltatók 

közötti rugalmasabb kapcsolatfelvétel-

re, illetve szolgáltatások időzítésének 

javítására vonatkoznak (szemétszál-

lítás). Felmerül a munkaidő, pihenő-

napok átszervezése is, ami közép és 

hosszabb távon tervezhető. Szintén kö-

zéptávú program a fásítás is. Végül, de 

nem utolsó sorban ki kell emelni a jogi 

szabályozás rendezésének igényét.

A hőséggel, hőségriasztással kapcsolat-

ban további felmerülő igények, javasla-

tok: 

•	 Klímák beszerelésének támogatá-

sa az önkormányzati intézmények-

be; óvoda és alakuló bölcsőde lég-

kondicionálása; állami támogatás a 

klímákhoz/intézmények légkondici-

onálásához

•	 Párakapuk létesítése; szükség ese-

tén párakapu biztosítása; több pá-

rakaput forgalmasabb helyeken; in-

gyenes párakapuk kihelyezése

•	 Pályázati lehetőség biztosítása esz-

közök beszerzésére (mobil klíma, 

párakapu)

•	 Alternatív kutak telepítése 

•	 Burkolatlan utak pormentesítésé-

hez; burkolt utak locsolásához álla-

mi támogatás

•	 A településen átvezető főút Magyar 

Közút általi sűrűbb locsolása; az Ál-

lami közútkezelő üzemeltessen a 

főúton a hőségriasztások alatt locso-

lóautót

•	 Locsolókocsi; mobil lajtos kocsi be-

szerzése

•	 A lakótelepeken a nagy hőségben a 

szemétszállítási időközök lerövidíté-

se

•	 Faültetés 

•	 Palackozott ivóvíz ingyenes bizto-

sítása az önkormányzat számára, 

hogy a közterületeken, buszmeg-

állóban, orvosi rendelőkben, egyéb 

közintézményekben és a közmun-

kások részére az szétosztásra kerül-

hessen
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•	 Az önkormányzati intézmények 

dolgozóinak védőital vásárlásához 

többletforrás

•	 Pénzbeli; anyagi támogatás

•	 Állami szabadnap elrendelése; vagy 

munkaidő áthelyezése

•	 A riasztásnál jogszabállyal megjelölt 

önkormányzati feladatok felsorolása

Megbeszélés

Nemzetközi szinten számos bizonyí-

tékot közöltek arra vonatkozóan, hogy 

a hőségtervek intézkedéseinek be-

vezetése csökkentette a hőhullámok 

egészségkockázatait. Például Bittner 

és mtsai (12) beszámoltak arról, hogy 

a legtöbb országban elsősorban rövid-

távú intézkedéseket vezettek be, ami 

hőségriasztást és a lakosság tájékozta-

tását tartalmazta. Közép- és hosszútá-

vú intézkedések kevesebb országban 

kerültek bevezetésre. A Nemzeti Nép-

egészségügyi Központ által készített 

felmérés rámutat arra, hogy elsősorban 

a nagyobb települések önkormányzatai 

rendelkeznek hőségtervvel: a 25 000 fe-

letti lélekszámú települések 20%-a, míg 

a 100  000 feletti lélekszámúak majd-

nem fele. Egy, a Magyar Természetvé-

dők Szövetsége által 253 települési és 

megyei önkormányzat körében elvég-

zett felmérés nagyobb, 44%-os arányt 

mutatott ki, amiben a kisebb elemszám 

játszhatott szerepet (13). 

Sok közleményben vizsgálták 

nemzetközi szinten a hőhullámok ter-

hére írható többlethalálozások alakulá-

sát a hőségriasztások bevezetése előtt 

és után. Franciaországban 68%-kal 

csökkent a várható halálozás 2006-ban 

a 2003-as hőhullám többlethalálozásá-

hoz viszonyítva (14). Hasonlóan kedvező 

eredményekről számoltak be 23 olasz 

városban is, mind a központi riasztá-

sok, mind a helyi intézkedések követ-

keztében (15). A preventív intézkedések 

hatékonyságát gátolhatja a sérülékeny 

lakosságcsoportok elérésének nehéz-

sége, ami többek között a helyi hőség-

tervektől, ezen belül is az önkormány-

zatok és a helyi egészségügyi szervek 

együttműködésétől is függ (16).

Hazánkban az utóbbi néhány év-

ben tapasztaljuk azt, hogy a hőségriasz-
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tások idején regisztrált többlethalálozá-

sok aránya valamivel csökkent a II. fokú 

riasztások idején, az NNK vizsgálatai 

alapján például a 2016-ban regisztrált 

17,9%-kal szemben az utóbbi két évben 

csak 10% körüli volt. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy a hőhullámok alatti több-

lethalálozást a hőhullámok hossza és 

intenzitása határozza meg elsősorban, 

a megelőzés és védekezés szerepét bo-

nyolultabb módszerekkel kell vizsgálni.

Hasonlóan a legtöbb európai or-

szághoz, hazánkban a hőségriasztás 

alapját képező meteorológiai veszélyjel-

zést az Országos Meteorológiai Szolgá-

lat adja ki, és ezen információ alapján, 

a környezet-egészségügyi szakembe-

rek javaslatára az országos tiszti főorvos 

adja ki a hőségriasztás megfelelő foko-

zatát. Erről a helyzetről értesítést kap-

nak a központi államigazgatási szervek, 

valamint a megyei és járási Kormányhi-

vatalok, akik továbbítják a riasztást az 

önkormányzatoknak. 

A felmérés szerint a hőségriasztá-

si tervvel rendelkező önkormányzatok 

döntő többsége riasztja a helyi egész-

ségügyi és szociális ellátó rendszere-

ket, a hatékonyság növelhető lenne, ha 

több önkormányzat rendelkezne hő-

ségriasztási tervvel. Egy európai felmé-

rés szerint (17) az önkormányzatok hő-

ségriasztással kapcsolatos aktivitását, 

hőségterveinek kialakítását, a meglévő 

tervek végrehajtását, illetve a hatékony 

egészségvédelmet korlátozhatja a tu-

datosság, politikai elkötelezettség és 

a megfelelő ismeretek hiánya. Ezt tá-

masztja alá, hogy a jelen felmérésben a 

hőség helyi hatását a települések közel 

fele közepesnek ítéli, jellemzően a na-

gyobb lélekszámú települések ítélik je-

lentősnek a hatást. Örvendetes, hogy a 

hőségriasztási tervvel nem rendelkező 

önkormányzatok nagy része szeretne 

tervet készíteni, azonban van néhány 

megye, ahol ez az arány alacsony. 

Hazánkban főleg a kisebb lélek-

számú településeken kell segíteni a hő-

ségriasztási tervek kidolgozását. Erre 

történt már jó néhány kezdeményezés, 

pl. a Klímaválasz (18) vagy a Belügymi-

nisztérium által koordinált LIFE MICACC 

(19) önkormányzatokhoz kapcsolódó 

projekt keretében. Az önkormányzatok 
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együttműködhetnek a Klímabarát Te-

lepülések Szövetségével (20) és néhány 

nemzetközi szerveződéssel is pl. Helyi 

Önkormányzatok a Fenntartható Fejlő-

désért (21), Climate Alliance Klímaszö-

vetség (22), ahonnan ötleteket, segítsé-

get kaphatnak.

A helyi hatóságok megelőző te-

vékenységének hatékonyságát elvileg 

több tényező növelheti (23): közvetlen 

beszámolási kötelezettség a helyi kö-

zösségek számára; a szolgáltatásokat 

a helyi igények szerint meg tudják vál-

toztatni; az a képesség, hogy közvetle-

nül befolyásolhatják az egészség és az 

egyenlőtlenségek szociális meghatáro-

zó tényezőit. Ezek az erősségek kiemel-

ten fontosak a megelőzési stratégiák-

ban és sok szereplő bevonását igénylik. 

Örvendetes dolog, hogy az interneten 

is közzétett önkormányzati hőségter-

vek követik az NNK által kidolgozott és 

a népegészségügyi osztályok által az 

önkormányzatokhoz eljuttatott ajánlá-

sokat (pl. Tatabánya, Kadarkút, Hárskút, 

Dunakeszi); de ez a következtetés szűr-

hető le a hőségtervek elemeit feltáró 

kérdéscsoport alapján is. Meg kell azon-

ban említeni, hogy nem minden önkor-

mányzathoz jutottak el ezek az ajánlá-

sok, még Budapesten is van 3-4 kerület, 

ahol nincs hőségterv. A felmérés hozzá-

járulhat, hogy az önkormányzatok ré-

szére a jövőben az igényeiknek jobban 

megfelelő segítséget lehessen nyújtani.

Bándi Gyula, az alapvető jogok biz-

tosának a jövő nemzedékek érdekei vé-

delmét ellátó helyettese hangsúlyozza 

(24), hogy a klímaváltozás elleni aktív 

fellépés az Alaptörvény P) cikke alapján 

az állam és mindenki felelősségét jelen-

ti, beleértve a területi és helyi szinteket 

is. Kiemeli a helyi tudatosság erősítését, 

információt, tudatformálást, a társadal-

mi együttműködést a helyi szervezetek-

kel. Uzzoli (25) egy, néhány kiválasztott 

önkormányzati vezetővel készített in-

terjú során megállapította, hogy fontos 

a felkészülés és adaptáció többszerep-

lős tevékenységként való értelmezése. 

A települési szintű intézményi és a te-

lepülési együttműködés a hőségtervek 

kidolgozása és alkalmazása során segíti 

a klímaváltozással kapcsolatos felada-

tok ágazatközi koordinálását, valamint 

az eltérő szabályozásból adódó jog-
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hézagok közös értelmezését. Fontos a 

stratégiai tervezés összehangolása helyi 

szinten, hiszen többféle helyi stratégia 

és/vagy fejlesztési dokumentum kitér a 

hőhullámokkal szembeni védekezésre, 

amelyeket szükséges összehangolni pl. 

járási/települési egészségterv, megyei/

települési klímastratégia, környezetvé-

delmi program, veszély elhárítási terv 

stb. 

Mindezek alapján leszűrhető az 

a következtetés, hogy a népegészség-

ügyi szerveknek is további lehetősége-

ket kell keresni az önkormányzatokkal 

való együttműködésre, mind a hőség-

riasztással kapcsolatos információ eljut-

tatása, mind a hőségtervek elkészítése 

terén, különösen a hőhullámok egész-

ségkockázatának csökkentése céljá-

ból. A felmérés közvetlenül kapcsolódik 

a Második Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia rövidtávú céljaihoz és hozzá-

járul az I. Éghajlatváltozási Cselekvési 

Terv (2018-2020) részfeladatainak telje-

süléséhez. 

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 

kormányhivatalokban dolgozó, a fel-
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Anyagi támogatás

A közlemény megírása anyagi tá-
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