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2022 JÚLIUS

2022. május 26-án a REKK Al apítvány és a REKK  Vízgazdasági   Csoportja szakmai műhel ybeszél getést szervezett a városi hő-
szigetjel enség témájával fogl al kozó kutatók, civi l , szakmai szervezetek és a víziközmű-szektor képvisel őinek részvétel ével . Az
eseményen azt a kérdést jártuk körül , hogy a városi hőterhel és csökkentése érdekében kül önböző szempontokból vizsgál t be-
avatkozásokhoz mekkora vízmennyiségre l ehet szükség és ez – i l l etve a víz cél ba juttatásához szükséges infrastruktúrakapa-
citás – mil yen mértékben ál l rendel kezésre. A rendezvényen kül önböző szervezetek és szakmák képvisel tették magukat, az
el őadások és az azt követő diskurzus kidomborította a téma kompl exitását, az egyes szakmai terül etek együttműködésének
el engedhetetl enségét és a megközel ítések közötti kül önbségeket. Ebben a dokumentumban az eseményen el hangzott el ő-
adások és a résztvevőktől érkezett hozzászól ások tematikus összefogl al óját tesszük közzé.

A rendezvényen el hangzott el őadások el érhetőek a honl apunkon.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
https://rekk.hu/rolunk/vizgazdasagi-csoport
https://rekk.org/esemeny/284/varosi-hoszigetjelenseg-van-e-elegendo-vizunk-a-varosi-hohullamok-csillapitasara
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK A
HŐMÉRSÉKLET-CSILLAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
VÍZ MENNYISÉGÉRŐL

A hőszigetjel enség csi l l apításának kézenfekvő természetes
módja a városi zöl dfel ül etek kial akítása, fenntartása, a pá-
rol ogtatáshoz szükség vízmennyiség biztosítása. A nemzet-
közi irodal omban kül önfél e indikátorokkal mérik a
zöl dfel ül etek potenciál is és val ós párol ogtatását, i l l etve az
ehhez biztosított víz mennyiségét. A 2. ábra az egyes vál to-
zók egymáshoz viszonyított el hel yezkedését mutatja, csa-
padék egyenértékben kifejezve (mm-ben megadva). A víz-
szintes tengel yen a hónapok l áthatók, a csapadékból ,
l efol yási egyenl egből (a tal ajfel színen érkező és ott távozó
vízmennyiség kül önbsége) és a tal ajtározás egyenl egéből
kial akul t rendel kezésre ál l ó mennyiséget az öntözés egé-
szítheti ki , ezek összege a val ós párol ogtatás, ami jel l emző-
en al acsonyabb a párol ogtatási potenciál nál . A hősziget-
hatás nagyságrendi , nem csak egy-egy kisebb terül etre
vonatkozó csi l l apítása végső soron a párol ogtatási potenci-
ál l al l eírt hőképződésbe fordul ó (maradék) napenergia
mennyiségének csökkentésétől várható.

Természetesen számos tényezőtől függ a városi zöl dterül et
számára szükséges napi vízmennyiség, az éghaj l at, a fel szín
borítottsága, a tal aj típusa, mind befol yásol ó tényezők. A
nemzetközi irodal om sarokszámai jól mutatják az el mél eti
vízigény nagyságát. E szerint mérsékel t égövön napi
3-4  mm csapadék (i l l etve ezt pótl ó öntözés) a parkok, zöl d-
fel ül etek átl agos vízfel használ ása, ami már komol y, a város-
l akók komfortérzetét javító hőmérsékl et-csökkenéssel jár. Az
el vi pl afon a 8-1 0 mm, amel y esetben gyakorl ati l ag ál l andó a
hűtőhatás, városi esőkert-jel l eget öl t a zöl dterül et. A fel -
használ t vízmennyiség függ az al kal mazott technol ógiától is.
Jól időzített párol gás esetén kevesebb víz is el egendő adott
hőmérsékl eti csúcsot csi l l apító hatás biztosításához.

A HŐSZIGET KEZELÉSÉNEK
NÉLKÜLÖZHETETLEN ELEME: A VÍZ

A nyári magas bel városi hőmérsékl et csi l l apításának számos
módja l étezik. Az építészeti (pl . épül etek közötti l égfol yosók,
burkol at anyaga és színe) és technol ógiai (pl . l égkondícioná-
l ás) megol dások mel l ett érthető módon egyre nagyobb sze-
rephez jutnak a kék és zöl d fel ül etek. M íg az el ső, kék esetben
a csi l l apító hatás túl nyomó részt a szi l árd burkol atokénál na-
gyobb fajhő értékből származik, addig az utóbbi zöl d esetben
a hűtőhatás túl nyomó részben a párol ogtatásnak köszönhe-
tő. M iközben a l egtöbb anyag fajhője 1 -2 kJ/kg °C, a vízé
4,2  kJ/kg °C, a víz párol gáshője pedig 2000 kJ/kg föl ött van.
H a 1 l i ter víz 1 m 2 fel ül eten egyenl etesen el oszl ik, akkor egy
1   mm vastag vízhártya jön l étre. Ennek az el párol ogtatása és
ezzel az al atta l évő fel ül et mel egedésének megel őzése annyi
energiát emészt fel , amennyi 1 m 2 fel ül etű, 1 6 cm vastagságú
beton 1 0 °C-kal történő mel egítéséhez l enne el egendő.

A párol gás jel entőségét és a fel ül eti kiterjedésében jel entke-
ző nagyságrendi hatást jól érzékel teti egy 2021 nyári budapes-
ti csapadékesemény hatásainak összegzése. A júl ius 7-i és 8-i
száraz, forró napokat júl ius 9-én reggel 8 és 1 0 óra között
1 ,7  mm-nyi csapadék követte, aminek hatására az el őző napo-
kon észl el t hőmérsékl etemel kedés nem következett be. Júl i-
us 1 1 -én dél ben 3,5 mm csapadék hasonl ó jótékony hatással
bírt, míg a júl ius 1 4-i éjszakai , a megel őző napoknál nagyobb
eső csi l l apító hatása kiterjedt a következő két nap nappal i hő-
mérsékl etére is.

Annak érzékel tetéséül , hogy a párol ogtatás során mil yen ener-
gia-nagyságrendekről beszél ünk, érdemes a vízmennyiség
mel l ett az energiaáraml ásban el őidézett vál tozást is kontex-
tusba hel yezni . Az 1 . ábrán bemutatott, 1 ,7 mm dél el őtti csa-
padék tel jes el párol gásához szükséges energia mennyisége
Budapest bel terül etére vetítve nagyjából 400 GWh. Ez meg-
egyezik a paksi atomerőmű 9 napi termel ésének nagyságával ,
ami nagyságrendi l eg 40 mil l ió háztartás 1 napi l égkondicioná-
l ási szükségl etének fedezésére el egendő.

Megjegyzés: A szaggatott vonalak a jú l ius 8.-i lefutást mutatják a különbségek

érzékeltetése érdekében.

1 . TÁBLÁZAT: EGYES ANYAGOK PÁROLGÁSA ÉS FIZIKAI JELLEMZŐI

1 . ÁBRA: A PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET ÖSSZEFÜGGÉSEI

2. ÁBRA: SEMATIKUS ÁBRA A PÁROLOGTATÁS ÉS CSAPADÉK

ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL
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megol dást. Emel l ett a kritikus időpontokban párol ogtatást
l ehetővé tevő technikai megol dások (pl . programozott ön-
tözés, l ocsol ás) al kal mazása ugyanúgy szükséges l ehet,
mint a tal ajban tározott víz mennyiségén keresztül a parkok
vízel l átásának támogatása, pl . a csapadék hel yben tartását
biztosító megol dások segítségével .

RENDELKEZÉSRE ÁLL-E A SZÜKSÉGES
VÍZMENNYISÉG?

H őségnapokon a hazai városok többl et párol ogtatásához
sok százezer m 3 vízre l ehet szükség. Ennek a forrását je-
l enthetik a fel színi és fel szín al atti víztestek, a visszatartott
csapadékvíz, adott esetben akár a vezetékes ivóvíz is. Az
műhel ybeszél getés résztvevői közül többen is hangot adtak
annak a vél eménynek, hogy vezetékes ivóvizet nem szabad
i l yen cél ra használ ni . A REKK kutatói egyetértenek azzal ,
hogy szűkös készl etek esetén nem a párol ogtatási cél ú ivó-
vízhasznál at a prioritás. H a azonban rendel kezésre ál l nem
hasznosított ivóvíz készl et csakúgy, mint az annak szál l ítá-
sához nél kül özhetetl en infrastruktúrakapacitás, akkor a
köl tségek és hasznok összevetésével l ehet azt el dönteni ,
hogy érdemes-e ivóvíz közvetl en vagy közvetett (növény-
zeten keresztül történő) párol ogtatásával hűteni a városi
környezetet és így él hetőbbé tenni azt, csökkentve a l ég-
kondícionál ók energiaigényét csakúgy, mint a hőhul l ámhoz
kapcsol ódó morbiditást, mortal itást és gazdasági tel jesít-
ménycsökkenést. A szakirodal om al apján el mondható, nö-
vekszik azon városok száma, amel yek már ma is ezzel a
szeml él ettel kénytel enek az ivóvíz fel használ ásáról dönteni .

H a fel tesszük, hogy gazdasági szempontból racionál is az
ivóvíz párol ogtatási cél ú használ ata, még mindig kérdés,
hogy van-e el egendő kapacitás és vízkészl et erre a cél ra. A
M agyar Energetikai és Közmű-szabál yozási H ivatal (M EKH )
számításai szerint a nyári időszakban a víziközmű-rendsze-
rek nagy része magas kapacitáskihasznál tsággal működik,
fől eg a budapesti aggl omeráció tel epül ései , vagy a vidéki

MENNYI VÍZRE VAN SZÜKSÉGÜNK A MAGYAR
VÁROSOKBAN?

A hőszigetjel enségek csi l l apítására hivatott intézkedések
szükséges mértékét a városi terül et nagyságrendi hőterhe-
l ésének megragadásán keresztül cél szerű értel mezni . A fo-
l yamatban egy nyári napon kial akul ó energiaáramok
l éptéke okán a hőterhel és érdemi befol yásol ására csak a
párol ogtatás energial ekötési és -el szál l ítási képességének
kihasznál ásán keresztül van esél y. A REKK kutatói a buda-
pesti kerül etek, i l l etve a megyei jogú városok beépítettségi
térképeire al apozva vizsgál ták meg, hogy a jel enl eg beépí-
tetl en terül etek vegetációs tevékenysége mil yen l éptékben
befol yásol hatja a városi terül eteket érő hőterhel ést, és ez
mekkora vízmennyiséget igényel . A számítások kifejezetten
és kizáról agosan a nagyságrendek érzékel tetésére szol gál -
nak. N em al apul nak a fel színborítás részl etes model l ezésén,
ahogy azt a szakirodal om főbb megközel ítései kisebb l ép-
tékű terül etekre koncentrál va teszik. N em ezek hel yett, ha-
nem ezek mel l ett értel mezendő szempontnak tekintjük.

A 2. tábl ázat azt mutatja, hogy a tel jes terül etet érő hő-
mennyiség mekkora hányada vonható ki párol ogtatással , ha
a beépítetl en terül etek 3,5 mm/nap vízhez jutnak. A na-
gyobb zöl dfel ül etekkel rendel kező kerül etekben ez az arány
a 40%-ot is el érheti . Az ehhez szükséges tel jes vízmennyi-
ség a főváros egészére kb. napi 880 ezer m 3. Ez egy el vi
maximum érték, ami a tel jes zöl dterül et vízel l átásával szá-
mol , a gyakorl atban a l akott övezetektől távol abb eső bel -
terül eti parkok, erdők öntözése kevésbé kritikus.

A 3. tábl ázat a megyei jogú városok terül ethasznál ata al ap-
ján végzett hasonl ó számítások eredményeit jel eníti meg. A
nagyobb zöl dfel ül etek okán a csi l l apító hatás is nagyobb
l ehet, akárcsak az ehhez szükséges vízmennyiség.

Ahogy a 2-3. tábl ázatok mutatják, egyes budapesti kerül e-
tekben (pl . V., VI . , VI I . kerül etek) i l l etve városokban (pl .
Eger, Győr) az átl agosnál al acsonyabb a párol ogtatásra
rendel kezésre ál l ó terül etek aránya. I tt a zöl dterül etek nö-
vel ése, i l l etve a rendel kezésre ál l ó parkok párol ogtatásának
növel ése (3,5 mm-nél több víz biztosításával ) jel enthet

2. TÁBLÁZAT: A PÁROLOGTATÁS HATÁSA BUDAPESTEN 3. TÁBLÁZAT: A PÁROLOGTATÁS HATÁSA A VIDÉKI NAGYVÁROSOKBAN

Forrás: saját számítások KSH és EU adatforrások alapjánForrás: saját számítások KSH és EU adatforrások alapján
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nagyvárosok, pl . Győr esetében. Ez azt is jel enti , hogy eze-
ken a hel yeken nincs sok l ehetőség a vezetékes ivóvízzel
történő öntözésre. A 3. ábrán l átható, mel yek azok a vízi-
közmű-rendszerek, ahol a kapacitás kihasznál tsága az év
nagy részében vagy egészében meghal adja a 80%-ot. A
20  ezer főnél népesebb tel epül éseket kiszol gál ó víziközmű-
rendszerek egy-ötödére jel l emző ugyanez.

A megbeszél ésen el hangzott az is, hogy a városi terek hű-
téséhez a csapadékvizet kel l ene fel használ ni , de ennek sem
a jogszabál yi , sem a gazdasági háttere nem kidol gozott. A
csapadékvíz-visszatartás ugyanakkor a vízhiányos idősza-
kok sűrűsödése miatt vi l ágszerte egyre nagyobb figyel em-
ben részesül és itthon is fogl al kozni szükséges ezzel a
kérdéssel , hiszen nemcsak a hőhul l ámhoz, de a vi l l ámárvi-
zekhez kapcsol ódó szél sőségek csi l l apításában is szerepe
l ehet. Ugyanakkor egy két évvel ezel őtti vizsgál at eredmé-
nyei azt mutatják (Szal másiné Csete, Buzási ; I dőjárás,
2020), hogy a megyei jogú városaink kl ímaadaptációs stra-
tégiái a l egtöbb esetben annak el l enére nél kül özik a városi
vízgazdál kodás kérdéseit, hogy ezekben tesznek a l egna-
gyobb számban eml ítést az aszál yokról és a hőmérsékl et
emel kedésről .

ENERGIAPIACI VONATKOZÁSOK

A nyári hőmérsékl etek emel kedésével párhuzamosan meg-
figyel hető a hűtési cél ú vi l l amosenergia-igény növekedése,
a nyári csúcsfogyasztás növekedése el sősorban ennek kö-
szönhető. Eközben az el múl t években, kül önösen 201 8 óta
jel entősen bővül t a hazai fotovol taikus termel őkapacitás,
ami részl egesen segíti a hűtési energiaigény kiel égítését, de
megfigyel hető, hogy a nap járásának megfel el ően a nap-
energia-termel és csúcsa júniusra esik, miközben augusztus-
ban jel l emzően al acsonyabb a termel és nagysága, mint
ápri l isban vagy májusban. A júl iusi-augusztusi hőmérsékl eti
(és ezzel együtt keresl eti) csúcsok így nem esnek egybe a
naperőművi termel és maximumával , a vi l l amosenergia-
rendszer terhel ésének csökkentése szempontjából tehát to-
vábbra is fontos a városi hőszigetjel enségek, mint igényt
kivál tó ok csi l l apítása.

EGYÉB ÉSZREVÉTELEK ÉS
KÖZPOLITIKAI KAPCSOLÓDÁSOK

A műhel ybeszél getés résztvevői egyetértettek abban, hogy
a városi hőszigetek l okál is probl émát jel entenek, ennek el -
l enére szükséges vol na országos, önkormányzati szinten a
megfel el ő szabál yozási kereteket és ösztönzőket kial akítani ,
pl . az építési szabál yozásban, engedél yezési el járásokban, a
víz-szennyvíz-, i l l etve a csapadékel vezetés díjszámításában.
Az integrál t tel epül ési vízgazdál kodás és a hol isztikus meg-
közel ítés sajnos még nincs szél es körben jel en a hazai gya-
korl atban. Többnyire egyedi kezdeményezések ál l nak a jó
pél dák mögött, mintsem intézményesített gyakorl at, mivel a
következetes gyakorl ati al kal mazást l ehetővé tevő szabá-
l yok kial akítása el akad a l okál is hatásokat övező bizonyta-
l anság és az érdekel l entétek szövevényében.

Az ivóvíz hűtési cél ú fel használ ása nagy mennyiségben nem
fel tétl enül kívánatos, noha sok szempontból ez l enne a ké-
zenfekvő, gyorsan igénybevehető megol dás és további ku-
tatásokra van szükség, hogy az ivóvíz i l yen cél ú
fel használ ásának köl tség-haszon egyenl egét meg l ehessen
ál l apítani . Egyetértés van abban, hogy ösztönözni kel l a
csapadékvíz hel yben tartását, hasznosítását, a tisztított
szenny- és szürkevíz fel használ ását, amel yekhez a techno-
l ógiai megol dások rendel kezésre ál l nak – a minőségi para-
métereket is szem el őtt tartva. A Főváros ál tal kidol gozott
Radó  Dezső  terv több ol yan eszközt is fel sorol , ami fontos a
hőszigetjel enség mérsékl éséhez, több projekt keretében el
is kezdődött egy kl ímatudatos zöl d és kék infrastruktúrájú
város kial akítása.

A workshop keretében bemutatott vízkészl etigény nagy-
ságrendjéből ki indul va a hatásos közpol itika-al kotás érde-
kében a jel enl eginél egyértel műbb arányokat kel l tudni
megfogal mazni abban a tekintetben, hogy városi környe-
zetben mil yen terül eti és fel ül eti l éptéket kel l el érniük a hő-
szigetjel enség csi l l apításához szükséges párol gást és
párol ogtatást biztosító intézkedéseknek. Ezzel párhuzamo-
san hel yspecifikus módon kel l fel tárni a szükséges víz-
mennyiség potenciál is forrását és a hőszigetjel enséget
csi l l apító intézkedések gyakorl ati megval ósításának megfe-
l el ő, az adott mikro-környezetben l eghatásosabb megol dá-
sokat.

3. ÁBRA: VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREK KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁGA (IVÓVÍZ)

Forrás: MEKH Országgyűlési beszámoló, 2021

https://rdt.budapest.hu/
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Kis András a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen dipl omázott
1 996-ban; emel l ett környezeti
szabál yozási témában a
Közép-Európai Egyetemen
(2001 ), üzl eti adminisztráció
terül eten pedig a N ew York
Ál l ami Egyetemen szerzett
fokozatot (1 994). 1 995 óta
környezeti szabál yozási kér-

désekkel fogl al kozik, az utóbbi tíz évben vízgazdasági
kutatásokra és tanácsadásra special izál ódva. 2008 óta a
REKK munkatársa, ahol vízgyűjtőgazdál kodással , ár-
vízvédel emmel , víziközművekkel fogl al kozik hazai és nem-
zetközi projektekben egyaránt.

Ungvári Gábor a REKK
vízgazdasági csoportjának
kutató főmunkatársa. Kuta-
tási terül ete az árvízkockáza-
tok el emzése, a víziközmű-
szol gál tatók benchmarkingja
és a hajózóút-fej l esztés.

REKK ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-

Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható

energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az

Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus

elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai lépté-

kű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szerep-

lők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy

éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány te-

vékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanya-

gok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és

infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a

regionális és magyar fórumokon a résztvevőknek lehetősé-

gük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleménye-

inek megismerésére.




