
 

Hurrikánok, tájfunok, trópusi ciklonok  

A trópusi ciklon több száz kilométer átmérőjű felhőörvényt jelent, amely a trópusokon általában az 5. 

és a 20. szélességi kör között keletkezik. A Csendes-óceán térségében tájfunnak hívják és jellemzően 

júniustól október végéig lehet számítani kialakulására. A Karib-tenger térségében hurrikán a neve és 

általában május elejétől november végéig tartó időszakban fordulhat elő ez a természeti jelenség.  

A hurrikánok, tájfunok és trópusi ciklonok szelei elérhetik akár 200-300 km/órás sebességet és ha-

talmas károkat okozhatnak. Az elmúlt két évben a karibi és észak atlanti régióban minden korábbinál 

több és erősebb trópusi ciklon alakult ki. 2005-ben az észak atlanti és karibi régióban 14 nagy erejű 

hurrikán, míg a csendes-óceáni térségben 7 nagy erejű tájfun pusztított. A 2004/2005 évben pusztí-

tott nagyobb hurrikánok, mint például az Iván, Stan, Katrina és Wilma, több milliárd euró értékű ká-

rokat okoztak az infrastruktúrában és több ezer embert tettek hajléktalanná.  

A hurrikánok az észak atlanti és karibi térségben elérhetik Dél-Amerika északi partvidékét, Közép-

Amerikát beleértve Mexikót, Guatemalát és Belizét, észak felé haladva pedig az Egyesült Államok déli 

államait, Texast, Floridát és Louisianát. A hurrikánok következtében a karibi szigetvilág, mint például 

Kuba, Dominika, Barbados is komoly károkat szenvedhet el. 

A Külügyminisztérium felhívja a hurrikán, tájfun és trópusi ciklon időszakában az említett térségbe 

utazó, vagy ott tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a magyar, a 

nemzetközi és helyi sajtó időjárással kapcsolatos híreit. A meteorológiai szolgálatok általában előre 

jelzik a trópusi ciklonok kialakulását és a vihar várható útvonalát. Habár nagyon nehéz pontosan meg-

jósolni, hogy a hurrikánok és tájfunok hol fogják a szárazföldet elérni, mivel a tenger fölött nagyon 

gyakran változtatják irányukat. 

Javasoljuk, hogy minden esetben vegyék figyelembe a viharokkal kapcsolatban a helyi hatóságok által 

kiadott figyelmeztetéseket, tartsák be utasításaikat, különösen, ha az adott térség elhagyására szólí-

tanak fel. Tartsanak kapcsolatot helyi és telepített idegenvezetőjükkel. Lehetőség szerint értesítsék 

tartózkodási helyükről a legközelebbi magyar külképviseletet. Ahol nincs magyar konzuli képviselet, 

vegyék fel a kapcsolatot az Európai Unió valamelyik tagországa konzuli szolgálatával. 

A hurrikánok, tájfunok pusztításai következtében a helyi infrastruktúrában hatalmas károk keletkez-

hetnek. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az ilyen esetekben időbe telhet a repülőte-

rek újbóli megnyitása, illetve hiány mutatkozhat a szálláshelyekben, élelmiszerekben, ivóvízben, 

gyógyszerekben és gyógyászati készítményekben és az egészségügyi szolgáltatások területén.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a konzuli szolgálat csak nagyon korlátozott mérték-

ben tud a magyar állampolgárok segítségére sietni. Ezért kérjük, indulásuk előtt minél alaposabban és 

körültekintőbben készüljenek föl. 

  



 
 

Hasznos linkek 

 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (magyar nyelvű) 

 Nemzeti Hurrikánközpont (USA) (angol nyelvű) 

http://www.rsoe.hu/
http://www.nhc.noaa.gov/

