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Magyarország éghajlatváltozási kockázati tényezői

Éghajlatváltozás és alkalmazkodás A Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása, 2016

Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére 

gyakorolt esetleges hatásainak tudományos 

értékeléséről

https://www.hugbc.hu/hirek/publikusak-az-

eghajlatvaltozassal-kapcsolatos-nemzeti-

strategiak/4007

• Térségünk az átlagosnál jobban melegedő régiókhoz sorolható. 
• A hőmérséklet további emelkedésére kell számítani Magyarországon: az éves átlaghőmérséklet 2021–2050-

re átlagosan 1-2°C-kal, míg 2071–2100-ra 2-3°C-kal emelkedhet az 1971–2000 időszakhoz képest. Gyorsan 
emelkedő szennyezőanyag-kibocsátás mellett akár 3,5-4,5°C-kal is emelkedhet az évszázad végére. 

• A néhány fokos hőmérsékletemelkedés azonban jelentős változásokat eredményezhet a ritkán előforduló, 
szélsőséges események gyakoriságában, a melegedés irányába: a fagyos napok száma csökkenni, a nyári 
napok és a hőhullámos napok előfordulása növekedni fog, hőhullámos időszakok hossza és intenzitása is 
nőni fog. 

• A hőségriadós (25°C-ot meghaladó középhőmérsékletű) napok száma 35-45 napra nő.
• Egyre gyakoribbak lesznek (nagyobb városokban a számuk akár évi 9-16 nappal is nőhet) a meleg éjszakák, 

amikor a napi minimumhőmérséklet nem süllyed 20°C alá. 
• A vegetációs időszak hossza (a napi átlaghőmérséklet 5 napon keresztül először 5°C feletti, majd július után 

először 5°C alatti) a jövőben növekedni fog. A korábbi átlagosan 239 nap legalább 20 nappal, de akár másfél 
hónappal is hosszabbodhat a század közepére.

• Csapadék térben és időben egyaránt változékony meteorológiai elem. Magyarországon különösen nagy 
bizonytalanságot mutatnak a modelleredmények, következtetések gyakran csak az évszázad végére tehetők. 

• A hazai modellszimulációk többsége szerint a XXI. század első felében nyáron némileg kevesebb csapadékra 
számíthatunk, míg tavasszal és télen inkább növekedés valószínű, ősszel egyértelmű növekedés várható. 

• A száraz időszakok a 2021–2050 időszakban tavasszal és nyáron hosszabbodnak, míg ősszel és télen 
rövidülnek. 

• Amíg az éves csapadékösszegben jelentős változás nem, azonban az éghajlatváltozás okozta szélsőséges 
események gyakoriságában és intenzitásában számottevő emelkedés várható. A jövőben három évszakban –
tavasz kivételével – nőni fog az átlagos csapadékintenzitás, a legnagyobb mértékű növekedés várhatóan 
ősszel és nyáron lesz.



Az éghajlati jelenségek térbeli dimenziói 

Unger János: A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa

Z = zonális (makro) klíma, R = regionális (mezo) klíma, L = lokális klíma, T = topoklíma, M = mikroklíma (Yoshino 1975)



Városi területek sugárzási folyamatai

A rövid- és hosszúhullámú sugárzási folyamatok vázlata a szennyezett városi határrétegben (Oke 1982)

(1) beérkező napsugárzás 

(2) direkt és szórt sugárzás

(3) felszínről visszaverődő napsugárzás 

(4) valamint a légkör által visszatérített sugárzás

(5) a magasabb hőmérsékletű felszín megnövelt kisugárzása

(6) bejövő égboltsugárzás

(7) szennyezett légréteg visszasugárzása 

(8) városi légtér meleg levegője

Unger János: A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa



Q*+QF = QH+QE+ΔQS

VÁROSI HŐÁLLAPOT ÖSSZETEVŐK

Q* = sugárzási mérleg

(rövidhullám, hosszúhullám, visszavert, hőszállítás)

QF = antropogén eredetű hőtermelés (az emberi tevékenységek során 

a légkörbe kibocsátott hőmennyiség)

QH = szenzibilis/érzékelhető hő

QE = látens hőáram (párolgás, párologtatás)

ΔQS = felszín alatti rétegben tárolt hő változása

(nappal elnyelés, éjjel kisugárzás)

Az energiaegyenleg összetevőinek tipikus arányai az átlagos napi sugárzási mérleghez 

viszonyítva a külterületen, az elővárosban és a belvárosban (Oke 1982)

ΔQS/Q* QH/Q* ΔQE/Q*

külterület 0,15 0,28 0,57

előváros 0,22 0,39 0,39

belváros 0,27 0,44 0,29

Energiaegyenleg és a hősziget nagyságára ható tényezők

László Elemér: A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus modellezése Debrecen és Beregszász példáján



HŐSZIGET CIRKULÁCIÓ

Nappal  – épületek fölött 

Éjjel – épületek között

HŐSZIGET

Maximális intenzitás: napnyugta után 3-5 órával

Nyár: komplex negatív hatás, Tél: komfort, fűtésköltség

Hősziget  – hősziget cirkuláció



Budapest ¾-e 0,5 m2/m2 alatti

Beépítettség sűrűsége: szintterületi mutató

Forrás: Budapest 2030



Hőmérséklet – burkolt felületek

Budapest zöldfelület intenzitás térkép 2015 Budapest hőtérképe 2016



MESTERSÉGES FELSZÍN

sötét szín, jó hőtároló képességű, hőelnyelő anyagok

nő az érzékelhető hőtárolás

felszín érdesség (megnövekedett felszín)

nő a rövidhullámú sugárzás elnyelése; többszörös visszaverődés 

gyors vízlefolyás esetén a párolgási hűtőhatás nem érvényesül

kevesebb látens hőáramlás

SZENNYEZETT LEVEGŐ

felszín által kibocsátott hosszúhullámú sugárzás elnyelése, újbóli kibocsátása

SZŰK GEOMETRIA

kisebb szélsebesség

csökken a turbulens hőszállítás

horizontkorlátozás: felszín által kibocsátott/visszavert sugárzás falakba ütközik

csökken a hosszúhullámú kibocsátás

EMBERI TEVÉKENYSÉG – KÖZLEKEDÉS, IPAR, FŰTÉS, …

hőtöbblet, főleg a határrétegben

Hősziget nagyságára ható tényezők

Federal Interagency Restoration Working Group (FISRWG)



Hősziget mérséklés elve

átszellőzés feltételeinek megtartása-javítása 

turbulens hőszállítás elősegítése

légszennyezés mérséklése 

elnyelő, újból  kibocsátó felületek csökkentése

párolgó felületek növelése

hűtőhatás 

szezonális árnyékoló-felület növelése 

felületre jutó sugárzásmennyiség mérséklése 

albedo (sugárzás-visszaverődés) növelése  (anyag/szín)

hőelnyelés mérséklése

United States Environmental Protection Agency

László Elemér: A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus modellezése Debrecen és Beregszász példáján



Nagy hatású, legnehezebben, leglassabban megvalósítható 

• szélcsatorna – LÉGTÉRARÁNYOK

• min. 1 km hosszú; min. 50 m széles/2-4x a környező beépítés 

• max. 10 m magas objektumok; H/W: épület: 0,1, fa: 0,2 

• városi zöldfelületi rendszer

• felszíni vizek aránya , párolgó felületek növelése  

• barnamezők funkcióváltása 

BUDAPEST 2030

Hősziget mérséklés eszközei –
szerkezetalakítás, szabályozás 

RÁKOS-PATAK ÉS KÖRNYEZETÉNEK REVITALIZÁCIÓJA, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉS MESTERTERV



Fenntarthatósági döntések hatékonysága

Forrás: BREEAM

Módosítás költsége

Befolyásolási lehetőség

Megfelelő döntések meghozatalának ideje 

Integrált döntési lehetőségek

Lehetőségek

Költségek

rendezési tervek megvalósíthatósági elemzés tervezés kivitelezés használat

Eseti/izolált 

döntések



Milan – EXPO – Raggi Verdi 2015

http://www.archilovers.com/projects/



Hősziget mérséklés eszközei – Környezetalakítás
Legegyszerűbb, integrált rehabilitáció esetén költséghatékony

• zöldfelületek és vízfelületek növelése  

• vízvisszatartás pl. esőkertek, áteresztő burkolatok 

• burkolatok – szín, anyagválasztás

Dorottya UdvarBudapest Szíve Program, Károly körút megújítás



NYC Manhattan, Highline

Városklimatikus hatás

Rekreáció, pihenés

Gazdasági hatás: park menti ingatlanok felértékelődése: 187 (260) millió USD építési 
költség, 20 év alatt 2.2 milliárd USD befektetés/gazdasági aktivitás és 980 millió USD 
adóbevétel Kép: https://www.nycgovparks.org/



Klimatizált utcák, Bécs

Bécs tizennyolc ideiglenes és négy állandó "klimatizált utcát" hoz létre a városi hűsöléshez. A klimatizált területek olyan utcák, utak, vagy terek, 

ahol sok a növény, az árnyék, ivókutak kerültek kialakításra, az aszfaltot is világosabbra festik. Az új hűsölő utcákat a főváros hőségtérképe 

alapján alakítják ki, ahol a legnagyobb melegre lehet számítani, illetve ahol a legtöbb kisgyermek és időskorú lakik.



Potsdamer Platz, Berlin, Németország

Képek: Atelier Dreiseitl



Waterrotonde, Normal, USA

Tervrajzok: Hoerr Schaudt, Képek: Scott Shigley



Hősziget mérséklés eszközei – Technológia K+F+I 
Ár-érték arány függvényében

• pl. felületeken elnyelt hő betárolása 

• különleges burkolatok, szerkezetek

• zöldinfrastruktúra Living Labs

Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Citieshttp://www.tarmac.com/solutions/readymix/topmix-permeable/
https://www.sika.com/en/knowledge-hub/cool-roofs-reduce-urban-heat-

island-effect.html



Természet, biodiverzitás – a zöldfelületek jelentősége

Budapest Főváros Zöldinfrastruktúra füzetek 2. Zöldhomlokzatok (2017)



Köszönöm tisztelt figyelmüket!

Beleznay Éva

ebeleznay@yahoo.com


