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VÁROSI HŐSZIGETJELENSÉG – VAN-E ELEGENDŐ
VIZÜNK A VÁROSI HŐHULLÁMOK CSILLAPÍTÁSÁRA?
SZAKPOLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓ A 2022. MÁJUS 26-I SZAKMAI
MŰHELYBESZÉLGETÉSRŐL

2022. május 26-án a REKK Alapítvány és a REKK Vízgazdasági Csoportja szakmai műhelybeszélgetést szervezett a városi hőszigetjelenség témájával foglalkozó kutatók, civil, szakmai szervezetek és a víziközmű-szektor képviselőinek részvételével. Az
eseményen azt a kérdést jártuk körül, hogy a városi hőterhelés csökkentése érdekében különböző szempontokból vizsgált beavatkozásokhoz mekkora vízmennyiségre lehet szükség és ez – illetve a víz célba juttatásához szükséges infrastruktúrakapacitás – milyen mértékben áll rendelkezésre. A rendezvényen különböző szervezetek és szakmák képviseltették magukat, az
előadások és az azt követő diskurzus kidomborította a téma komplexitását, az egyes szakmai területek együttműködésének
elengedhetetlenségét és a megközelítések közötti különbségeket. Ebben a dokumentumban az eseményen elhangzott előadások és a résztvevőktől érkezett hozzászólások tematikus összefoglalóját tesszük közzé.
A rendezvényen elhangzott előadások elérhetőek a honlapunkon.
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A HŐSZIGET KEZELÉSÉNEK
NÉLKÜLÖZHETETLEN ELEME: A VÍZ
A nyári magas belvárosi hőmérséklet csillapításának számos
módja létezik. Az építészeti (pl. épületek közötti légfolyosók,
burkolat anyaga és színe) és technológiai (pl. légkondícionálás) megoldások mellett érthető módon egyre nagyobb szerephez jutnak a kék és zöld felületek. Míg az első, kék esetben
a csillapító hatás túlnyomó részt a szilárd burkolatokénál nagyobb fajhő értékből származik, addig az utóbbi zöld esetben
a hűtőhatás túlnyomó részben a párologtatásnak köszönhető. Miközben a legtöbb anyag fajhője 1-2 kJ/kg °C, a vízé
4,2 kJ/kg °C, a víz párolgáshője pedig 2000 kJ/kg fölött van.
Ha 1 liter víz 1 m 2 felületen egyenletesen eloszlik, akkor egy
1 mm vastag vízhártya jön létre. Ennek az elpárologtatása és
ezzel az alatta lévő felület melegedésének megelőzése annyi
energiát emészt fel, amennyi 1 m 2 felületű, 16 cm vastagságú
beton 10 °C-kal történő melegítéséhez lenne elegendő.
1. TÁBLÁZAT: EGYES ANYAGOK PÁROLGÁSA ÉS FIZIKAI JELLEMZŐI

NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK A
HŐMÉRSÉKLET-CSILLAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
VÍZ MENNYISÉGÉRŐL
A hőszigetjelenség csillapításának kézenfekvő természetes
módja a városi zöldfelületek kialakítása, fenntartása, a párologtatáshoz szükség vízmennyiség biztosítása. A nemzetközi irodalomban különféle indikátorokkal mérik a
zöldfelületek potenciális és valós párologtatását, illetve az
ehhez biztosított víz mennyiségét. A 2. ábra az egyes változók egymáshoz viszonyított elhelyezkedését mutatja, csapadék egyenértékben kifejezve (mm-ben megadva). A vízszintes tengelyen a hónapok láthatók, a csapadékból,
lefolyási egyenlegből (a talajfelszínen érkező és ott távozó
vízmennyiség különbsége) és a talajtározás egyenlegéből
kialakult rendelkezésre álló mennyiséget az öntözés egészítheti ki, ezek összege a valós párologtatás, ami jellemzően alacsonyabb a párologtatási potenciálnál. A hőszigethatás nagyságrendi, nem csak egy-egy kisebb területre
vonatkozó csillapítása végső soron a párologtatási potenciállal leírt hőképződésbe forduló (maradék) napenergia
mennyiségének csökkentésétől várható.
2. ÁBRA: SEMATIKUS ÁBRA A PÁROLOGTATÁS ÉS CSAPADÉK
ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL

A párolgás jelentőségét és a felületi kiterjedésében jelentkező nagyságrendi hatást jól érzékelteti egy 2021 nyári budapesti csapadékesemény hatásainak összegzése. A július 7-i és 8-i
száraz, forró napokat július 9-én reggel 8 és 10 óra között
1,7 mm-nyi csapadék követte, aminek hatására az előző napokon észlelt hőmérsékletemelkedés nem következett be. Július 11-én délben 3,5 mm csapadék hasonló jótékony hatással
bírt, míg a július 14-i éjszakai, a megelőző napoknál nagyobb
eső csillapító hatása kiterjedt a következő két nap nappali hőmérsékletére is.
Annak érzékeltetéséül, hogy a párologtatás során milyen energia-nagyságrendekről beszélünk, érdemes a vízmennyiség
mellett az energiaáramlásban előidézett változást is kontextusba helyezni. Az 1. ábrán bemutatott, 1,7 mm délelőtti csapadék teljes elpárolgásához szükséges energia mennyisége
Budapest belterületére vetítve nagyjából 400 GWh. Ez megegyezik a paksi atomerőmű 9 napi termelésének nagyságával,
ami nagyságrendileg 40 millió háztartás 1 napi légkondicionálási szükségletének fedezésére elegendő.
1. ÁBRA: A PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET ÖSSZEFÜGGÉSEI

Természetesen számos tényezőtől függ a városi zöldterület
számára szükséges napi vízmennyiség, az éghajlat, a felszín
borítottsága, a talaj típusa, mind befolyásoló tényezők. A
nemzetközi irodalom sarokszámai jól mutatják az elméleti
vízigény nagyságát. E szerint mérsékelt égövön napi
3-4 mm csapadék (illetve ezt pótló öntözés) a parkok, zöldfelületek átlagos vízfelhasználása, ami már komoly, a városlakók komfortérzetét javító hőmérséklet-csökkenéssel jár. Az
elvi plafon a 8-10 mm, amely esetben gyakorlatilag állandó a
hűtőhatás, városi esőkert-jelleget ölt a zöldterület. A felhasznált vízmennyiség függ az alkalmazott technológiától is.
Jól időzített párolgás esetén kevesebb víz is elegendő adott
hőmérsékleti csúcsot csillapító hatás biztosításához.

Megjegyzés: A szaggatott vonalak a július 8.-i lefutást mutatják a különbségek
érzékeltetése érdekében.
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2. TÁBLÁZAT: A PÁROLOGTATÁS HATÁSA BUDAPESTEN

3. TÁBLÁZAT: A PÁROLOGTATÁS HATÁSA A VIDÉKI NAGYVÁROSOKBAN

Forrás: saját számítások KSH és EU adatforrások alapján

Forrás: saját számítások KSH és EU adatforrások alapján

MENNYI VÍZRE VAN SZÜKSÉGÜNK A MAGYAR
VÁROSOKBAN?
A hőszigetjelenségek csillapítására hivatott intézkedések
szükséges mértékét a városi terület nagyságrendi hőterhelésének megragadásán keresztül célszerű értelmezni. A folyamatban egy nyári napon kialakuló energiaáramok
léptéke okán a hőterhelés érdemi befolyásolására csak a
párologtatás energialekötési és -elszállítási képességének
kihasználásán keresztül van esély. A REKK kutatói a budapesti kerületek, illetve a megyei jogú városok beépítettségi
térképeire alapozva vizsgálták meg, hogy a jelenleg beépítetlen területek vegetációs tevékenysége milyen léptékben
befolyásolhatja a városi területeket érő hőterhelést, és ez
mekkora vízmennyiséget igényel. A számítások kifejezetten
és kizárólagosan a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Nem alapulnak a felszínborítás részletes modellezésén,
ahogy azt a szakirodalom főbb megközelítései kisebb léptékű területekre koncentrálva teszik. Nem ezek helyett, hanem ezek mellett értelmezendő szempontnak tekintjük.
A 2. táblázat azt mutatja, hogy a teljes területet érő hőmennyiség mekkora hányada vonható ki párologtatással, ha
a beépítetlen területek 3,5 mm/nap vízhez jutnak. A nagyobb zöldfelületekkel rendelkező kerületekben ez az arány
a 40%-ot is elérheti. Az ehhez szükséges teljes vízmennyiség a főváros egészére kb. napi 880 ezer m 3. Ez egy elvi
maximum érték, ami a teljes zöldterület vízellátásával számol, a gyakorlatban a lakott övezetektől távolabb eső belterületi parkok, erdők öntözése kevésbé kritikus.
A 3. táblázat a megyei jogú városok területhasználata alapján végzett hasonló számítások eredményeit jeleníti meg. A
nagyobb zöldfelületek okán a csillapító hatás is nagyobb
lehet, akárcsak az ehhez szükséges vízmennyiség.
Ahogy a 2-3. táblázatok mutatják, egyes budapesti kerületekben (pl. V., VI., VII. kerületek) illetve városokban (pl.
Eger, Győr) az átlagosnál alacsonyabb a párologtatásra
rendelkezésre álló területek aránya. Itt a zöldterületek növelése, illetve a rendelkezésre álló parkok párologtatásának
növelése (3,5 mm-nél több víz biztosításával) jelenthet
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megoldást. Emellett a kritikus időpontokban párologtatást
lehetővé tevő technikai megoldások (pl. programozott öntözés, locsolás) alkalmazása ugyanúgy szükséges lehet,
mint a talajban tározott víz mennyiségén keresztül a parkok
vízellátásának támogatása, pl. a csapadék helyben tartását
biztosító megoldások segítségével.

RENDELKEZÉSRE ÁLL-E A SZÜKSÉGES
VÍZMENNYISÉG?
Hőségnapokon a hazai városok többlet párologtatásához
sok százezer m 3 vízre lehet szükség. Ennek a forrását jelenthetik a felszíni és felszín alatti víztestek, a visszatartott
csapadékvíz, adott esetben akár a vezetékes ivóvíz is. Az
műhelybeszélgetés résztvevői közül többen is hangot adtak
annak a véleménynek, hogy vezetékes ivóvizet nem szabad
ilyen célra használni. A REKK kutatói egyetértenek azzal,
hogy szűkös készletek esetén nem a párologtatási célú ivóvízhasználat a prioritás. Ha azonban rendelkezésre áll nem
hasznosított ivóvíz készlet csakúgy, mint az annak szállításához nélkülözhetetlen infrastruktúrakapacitás, akkor a
költségek és hasznok összevetésével lehet azt eldönteni,
hogy érdemes-e ivóvíz közvetlen vagy közvetett (növényzeten keresztül történő) párologtatásával hűteni a városi
környezetet és így élhetőbbé tenni azt, csökkentve a légkondícionálók energiaigényét csakúgy, mint a hőhullámhoz
kapcsolódó morbiditást, mortalitást és gazdasági teljesítménycsökkenést. A szakirodalom alapján elmondható, növekszik azon városok száma, amelyek már ma is ezzel a
szemlélettel kénytelenek az ivóvíz felhasználásáról dönteni.
Ha feltesszük, hogy gazdasági szempontból racionális az
ivóvíz párologtatási célú használata, még mindig kérdés,
hogy van-e elegendő kapacitás és vízkészlet erre a célra. A
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
számításai szerint a nyári időszakban a víziközmű-rendszerek nagy része magas kapacitáskihasználtsággal működik,
főleg a budapesti agglomeráció települései, vagy a vidéki
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3. ÁBRA: VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREK KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁGA (IVÓVÍZ)

Forrás: MEKH Országgyűlési beszámoló, 2021

nagyvárosok, pl. Győr esetében. Ez azt is jelenti, hogy ezeken a helyeken nincs sok lehetőség a vezetékes ivóvízzel
történő öntözésre. A 3. ábrán látható, melyek azok a víziközmű-rendszerek, ahol a kapacitás kihasználtsága az év
nagy részében vagy egészében meghaladja a 80%-ot. A
20 ezer főnél népesebb településeket kiszolgáló víziközműrendszerek egy-ötödére jellemző ugyanez.
A megbeszélésen elhangzott az is, hogy a városi terek hűtéséhez a csapadékvizet kellene felhasználni, de ennek sem
a jogszabályi, sem a gazdasági háttere nem kidolgozott. A
csapadékvíz-visszatartás ugyanakkor a vízhiányos időszakok sűrűsödése miatt világszerte egyre nagyobb figyelemben részesül és itthon is foglalkozni szükséges ezzel a
kérdéssel, hiszen nemcsak a hőhullámhoz, de a villámárvizekhez kapcsolódó szélsőségek csillapításában is szerepe
lehet. Ugyanakkor egy két évvel ezelőtti vizsgálat eredményei azt mutatják (Szalmásiné Csete, Buzási; Időjárás,
2020), hogy a megyei jogú városaink klímaadaptációs stratégiái a legtöbb esetben annak ellenére nélkülözik a városi
vízgazdálkodás kérdéseit, hogy ezekben tesznek a legnagyobb számban említést az aszályokról és a hőmérséklet
emelkedésről.

ENERGIAPIACI VONATKOZÁSOK
A nyári hőmérsékletek emelkedésével párhuzamosan megfigyelhető a hűtési célú villamosenergia-igény növekedése,
a nyári csúcsfogyasztás növekedése elsősorban ennek köszönhető. Eközben az elmúlt években, különösen 2018 óta
jelentősen bővült a hazai fotovoltaikus termelőkapacitás,
ami részlegesen segíti a hűtési energiaigény kielégítését, de
megfigyelhető, hogy a nap járásának megfelelően a napenergia-termelés csúcsa júniusra esik, miközben augusztusban jellemzően alacsonyabb a termelés nagysága, mint
áprilisban vagy májusban. A júliusi-augusztusi hőmérsékleti
(és ezzel együtt keresleti) csúcsok így nem esnek egybe a
naperőművi termelés maximumával, a villamosenergiarendszer terhelésének csökkentése szempontjából tehát továbbra is fontos a városi hőszigetjelenségek, mint igényt
kiváltó ok csillapítása.

REKK POLICY BRIEF | 04/2022

EGYÉB ÉSZREVÉTELEK ÉS
KÖZPOLITIKAI KAPCSOLÓDÁSOK
A műhelybeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy
a városi hőszigetek lokális problémát jelentenek, ennek ellenére szükséges volna országos, önkormányzati szinten a
megfelelő szabályozási kereteket és ösztönzőket kialakítani,
pl. az építési szabályozásban, engedélyezési eljárásokban, a
víz-szennyvíz-, illetve a csapadékelvezetés díjszámításában.
Az integrált települési vízgazdálkodás és a holisztikus megközelítés sajnos még nincs széles körben jelen a hazai gyakorlatban. Többnyire egyedi kezdeményezések állnak a jó
példák mögött, mintsem intézményesített gyakorlat, mivel a
következetes gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő szabályok kialakítása elakad a lokális hatásokat övező bizonytalanság és az érdekellentétek szövevényében.
Az ivóvíz hűtési célú felhasználása nagy mennyiségben nem
feltétlenül kívánatos, noha sok szempontból ez lenne a kézenfekvő, gyorsan igénybevehető megoldás és további kutatásokra van szükség, hogy az ivóvíz ilyen célú
felhasználásának költség-haszon egyenlegét meg lehessen
állapítani. Egyetértés van abban, hogy ösztönözni kell a
csapadékvíz helyben tartását, hasznosítását, a tisztított
szenny- és szürkevíz felhasználását, amelyekhez a technológiai megoldások rendelkezésre állnak – a minőségi paramétereket is szem előtt tartva. A Főváros által kidolgozott
Radó Dezső terv több olyan eszközt is felsorol, ami fontos a
hőszigetjelenség mérsékléséhez, több projekt keretében el
is kezdődött egy klímatudatos zöld és kék infrastruktúrájú
város kialakítása.
A workshop keretében bemutatott vízkészletigény nagyságrendjéből kiindulva a hatásos közpolitika-alkotás érdekében a jelenleginél egyértelműbb arányokat kell tudni
megfogalmazni abban a tekintetben, hogy városi környezetben milyen területi és felületi léptéket kell elérniük a hőszigetjelenség csillapításához szükséges párolgást és
párologtatást biztosító intézkedéseknek. Ezzel párhuzamosan helyspecifikus módon kell feltárni a szükséges vízmennyiség potenciális forrását és a hőszigetjelenséget
csillapító intézkedések gyakorlati megvalósításának megfelelő, az adott mikro-környezetben leghatásosabb megoldásokat.
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REKK ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy KözépEurópában üzleti és környezeti szempontból fenntartható
energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az
Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus
elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,
szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy
éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, 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 lehetőségük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek megismerésére.
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Kis András a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen
diplomázott
1996-ban; emellett környezeti
szabályozási témában a
Közép-Európai Egyetemen
(2001), üzleti adminisztráció
területen pedig a New York
Állami Egyetemen szerzett
fokozatot (1994). 1995 óta
környezeti szabályozási kérdésekkel foglalkozik, az utóbbi tíz évben vízgazdasági
kutatásokra és tanácsadásra specializálódva. 2008 óta a
REKK munkatársa, ahol vízgyűjtőgazdálkodással, árvízvédelemmel, víziközművekkel foglalkozik hazai és nemzetközi projektekben egyaránt.
Ungvári Gábor a REKK
vízgazdasági csoportjának
kutató főmunkatársa. Kutatási területe az árvízkockázatok elemzése, a víziközműszolgáltatók benchmarkingja
és a hajózóút-fejlesztés.
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