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vváárosklrosklíímama –– helyihelyi ééghajlat    ghajlat    ←← a bea beééppíített tertett terüület let éés a regions a regionáális lis ééghajlat ghajlat 
kköölcslcsöönhatnhatáássáának eredmnak eredméényeknyekéént jnt jöön ln léétretre

vváárosi hrosi hőőttööbblet (hbblet (hőőterhelterheléés) s) mméérréésese →→
vváárosi hrosi hőősziget sziget (UHI, (UHI, ΔΔT)T) + + humhumáán komfort n komfort indexekindexek

1. H1. HŐŐTTÖÖBBLET A VBBLET A VÁÁROSBANROSBAN

elmelmúúlt lt éévszvszáázad zad –– globglobáálislis
felszfelszíínknköözeli zeli TT ééves ves áátlagban tlagban 
~1 ~1 °°C C emelkedemelkedééss

(G(Gáál et al. 2016)l et al. 2016)

ÉÉves kves köözzééppTT eloszleloszláás s 
Szegeden (2014Szegeden (2014--2015)2015)

nagysnagysáágrendileg grendileg öösszemsszeméérhetrhetőő
mmáár egy r egy kköözepeszepes nagyvnagyvááros ros 
ááltal generltal generáált tlt tööbbletbbletTT--hez hez 
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UHI legerUHI legerőőteljesebb kifejlteljesebb kifejlőőddéése  se  ←← nyugodt, dernyugodt, derüült (anticikl.) idlt (anticikl.) időőjjáárráási helyzetbensi helyzetben

gyakoribb gyakoribb UHI esemUHI eseméényeknyek

klklíímavmavááltozltozááss KKöözzéépp--EurEuróóppáábanban

felszfelszíínknköözeli termikuszeli termikus
kköörrüülmlméények megvnyek megváált.lt.
((T T nnőő))

kküül. szinoptikus helyzetek l. szinoptikus helyzetek 
gyakorisgyakorisáággáának / tartamnak / tartamáának vnak vááltozltozáásasa

(gyakoribb / tart(gyakoribb / tartóósabb magasnyomsabb magasnyomáássúú helyzetek)helyzetek)

(Jacob, Winner 2009; (Jacob, Winner 2009; 
Kuttler, Weber 2009; Kuttler, Weber 2009; 
Mika 2012)Mika 2012)

gyakoribb gyakoribb éés intenzs intenzíívebbvebb
hhőőhullhulláámokmok

fokozfokozóóddóó hhőőterhelterheléés s aa vváárosbanrosban

2. H2. HŐŐHULLHULLÁÁM + UHI + CCM + UHI + CC
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MMéérréés alapjs alapjáán n –– hhőőhullhulláám m ↔↔ ΔΔT T 

-- TTmaxmax > 30> 30°°CC
-- min. 3 egymmin. 3 egymáás uts utááni napni nap

hhőőhullhulláámm

ezen belezen belüül vanl van →→

35+35+:      T:      Tmaxmax > 35> 35°°CC
36+36+:      T:      Tmaxmax > 36> 36°°CC
37+37+:      T:      Tmaxmax > 37> 37°°CC
36++36++:   (T:   (Tmaxmax>36>36°°C) C) ≥≥ 44

Nappali/Nappali/ééjszakai jszakai 
ΔΔTTmaxmax éés s ΔΔT T 

áátlagoktlagok
(Szeged,(Szeged,

19981998--2014 ny2014 nyáár)r)

(Unger, Lelovics 2014)(Unger, Lelovics 2014)



19811981––20102010 20212021––20502050RCP4.5RCP4.5 RCP8.5RCP8.5

20712071––21002100RCP4.5RCP4.5 RCP8.5RCP8.5

TrTróópusi pusi 
ééjszakjszakáák k 
(T(Tminmin ≥≥ 20 20 °°C) C) 
SzegedenSzegeden

ModellezModellezéés (MUKLIMO) alapjs (MUKLIMO) alapjáán n ‒‒ jjöövvőőbeli vbeli vááltozltozááss

(Skarbit 2018)(Skarbit 2018)
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(Klok, Kluck, 2018)(Klok, Kluck, 2018)

3. V3. VÁÁROSI HROSI HŐŐTTÖÖBBLET BBLET ––
KKÖÖVETKEZMVETKEZMÉÉNYEKNYEK

ExtrExtréém hm hőő kköövetkezmvetkezméényei nyei 
vváárosi krosi köörnyezetbenrnyezetben
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss

viselkedviselkedéésisi

‒‒ ruhruháázat, szemzat, szeméélyes eszklyes eszköözzöökk

‒‒ hideg/meleg italhideg/meleg ital

‒‒ éételtel

‒‒ fizikai aktivitfizikai aktivitááss

‒‒ napsnapsüüttéésnek valsnek valóó kitettskitettséégg

‒‒ zuhanyzuhany

pszicholpszicholóógiaigiai

‒‒ ididőőjjáárráás els előőrejelzrejelzééss

‒‒ ismeretek a ismeretek a 
klklíímavmavááltozltozáásrsróóll

‒‒ ……

4. ALKALMAZKOD4. ALKALMAZKODÁÁSI STRATSI STRATÉÉGIGIÁÁK K 
(EXTRA H(EXTRA HŐŐ ELLEN)ELLEN)

(Shooshtarian et al. 2018)(Shooshtarian et al. 2018)
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

VVáárosi parkokrosi parkok

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

HatHatááss--
mechanizmusmechanizmus

áárnyrnyéékolkolááss

belsbelsőő ttéérr

hőtároló tömeg

ppáárologtatrologtatáás            s            
‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss

14

ÁÁrnyrnyéékolt kolt 
parkolparkolóó

ÁÁrnyrnyéékolt utca kolt utca 
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss

15

SierpinskiSierpinski’’s s 
ForestForest
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SSééttáány ny 
((ÚÚjvidjvidéék / Novi Sad)k / Novi Sad)
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss

17
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss

18
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss
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kköörnyezeti/technikairnyezeti/technikai

‒‒ nnöövvéényzetnyzet
* felsz* felszíínini
* z* zööld tetld tetőő
* z* zööld homlokzatld homlokzat

‒‒ áárnyrnyéékolkolááss
* (utcai) f* (utcai) fáákk
* * áárnyrnyéékolkolóókk

‒‒ vvíízz
* felsz* felszííni burkolatok nedvesni burkolatok nedvesííttéésese
* v* vííztestek, vizes elemekztestek, vizes elemek
* v* víízszzszóórráás (ps (páárakapu)rakapu)

‒‒ áátszelltszellőőzzééss

PotenciPotenciáális lis ááramlramláási folyossi folyosóók (Szeged)k (Szeged)

(G(Gáál, Unger 2009)l, Unger 2009)
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ENVIENVI--MET modellMET modell
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viselkedviselkedéésisi

‒‒ ruhruháázat, szemzat, szeméélyes eszklyes eszköözzöökk

‒‒ hideg/meleg italhideg/meleg ital

‒‒ éételtel

‒‒ fizikai aktivitfizikai aktivitááss

‒‒ napsnapsüüttéésnek valsnek valóó kitettskitettséégg

‒‒ zuhanyzuhany
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viselkedviselkedéésisi

‒‒ ruhruháázatzat

‒‒ hideg/meleg italhideg/meleg ital

‒‒ éételtel

‒‒ fizikai aktivitfizikai aktivitááss

‒‒ szemszeméélyes eszklyes eszköözzöökk

‒‒ napsnapsüüttéésnek valsnek valóó kitettskitettséégg

‒‒ zuhanyzuhany
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viselkedviselkedéésisi

‒‒ ruhruháázatzat

‒‒ hideg/meleg italhideg/meleg ital

‒‒ éételtel

‒‒ fizikai aktivitfizikai aktivitááss

‒‒ szemszeméélyes eszklyes eszköözzöökk

‒‒ napsnapsüüttéésnek valsnek valóó kitettskitettséégg

‒‒ zuhanyzuhany
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pszicholpszicholóógiaigiai

‒‒ ididőőjjáárráás els előőrejelzrejelzééss

‒‒ ismeretek a ismeretek a 
klklíímavmavááltozltozáásrsróóll

‒‒ ……
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