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Városi hőszigetjelenség – Van-e elegendő vizünk a városi 

hőhullámok csillapítására?  

A 2022. május 26-i szakmai műhelybeszélgetés összefoglalója 
 

Május 28-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. A REKK kutatói azt a kérdést járták körül, hogy a városi 

hőterhelés csökkentése érdekében sokak által, különböző szempontokból vizsgált beavatkozásokhoz 

mekkora vízmennyiségre lehet szükség.  

Ungvári Gábor, a REKK Vízgazdasági Csoportjának kutató főmunkatársa előadásában elmondta, hogy 

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 energia lekötési képességének kihasználásán keresztül van esély. A REKK kutatói 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. Átlagosnak tekinthető, 3,5 liter/nap/m2 (3,5 

mm/nap) párologtató képességgel számolva Budapesten napi cc 880 ezer m3 vízmennyiség adódott, 

ami a napi hőterhelés harmadát terelheti el a beépítettség mértékétől függően (kerületekre 

számolva ez az érték 9- 42% között mozog). Nem meglepő, hogy a budapesti belső, nagy 

beépítettségű kerületekben, illetve a nagyobb városok közül Eger, Győr, Kecskemét vagy Debrecen 

esetében jelentkezik ennek a csillapító hatásnak a hiánya. A számítási eredmények azt mutatják, hogy 

a jelenlegi vegetáció önmagában nem lesz elegendő a kívánatos mértékű hőterhelés csillapításhoz, 

ezért a zöld felületek kiterjesztése mellett a kritikus időpontokban párologtatást lehetővé tevő 

technikai megoldásokat is alkalmazni kell. Noha a víziközmű-rendszeren elérhető vízkészletek egyes 

helyeken mennyiségileg akár elegendőek is lehetnek, a felületek léptéke és elhelyezkedése miatt 

nem lehet eltekinteni a többletvízkészlet összegyűjtésétől (a csapadék helyben tartásától) és 

felhasználásától.  

 
A budapesti kerületek beépítettsége és energiakivonási képessége. Forrás: Ungvári Gábor előadása 

https://rekk.hu/rolunk/vizgazdasagi-csoport
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Báder László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PhD hallgatója a városi 

hőenergia-mérleg alakító tényezőit tekintette át. A párologtatás energiamérlegre gyakorolt hatását a 

2021. július 7-i kánikulai nap példájával érzékeltette, amikor a napközbeni zápor jelentősen 

csillapította a napi maximum hőmérsékletet és eredménye jól összevethető a megelőző napok 

hőmérsékleti és hőterhelési folyamataival, aminek eredményeképpen az aznapi hőcsúcs 5°C fokkal 

alacsonyabban tetőzött.  

Kis András, a REKK Vízgazdasági Csoportjának kutató főmunkatársa nemzetközi példákkal és 

szakirodalommal támasztotta alá a nyári időszakokban a hőség érezhető csillapítására öntözéshez, 

párologtatáshoz felhasznált vízmennyiséget. Kérdésként vetette fel, hogy vajon Magyarországon a 

leginkább érintett városi területek esetében rendelkezésre áll-e elegendő vízkészlet és megfelelő 

infrastruktúra a fentiekben vázolt párologtatási volumenhez? Végül felvillantotta azt is, hogy kik 

lehetnek az új rendszerek kialakításának költségviselői és haszonélvezői.  

Dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese 

hozzászólásában utalt rá, hogy a víziközmű-rendszerek nagy része magas kapacitás-kihasználtsággal 

működik, főleg a budapesti agglomeráció települései, vagy a vidéki nagyvárosok, pl. Győr esetében. 

Ez azt is jelenti, hogy nincsen sok lehetőség vezetékes ivóvízzel történő öntözésre. A városi terek 

hűtéséhez a csapadékvíz felhasználására lenne szükség, de ennek sem a jogszabályi, sem a gazdasági 

háttere nem kidolgozott.  

Kácsor Enikő, a REKK kutató főmunkatársa a hazai villamosenergia-termelés és felhasználás trendjeit 

ismertette. A nyári hőmérsékletek emelkedésével párhuzamosan megfigyelhető a hűtési célú 

villamosenergia-igény növekedése, és bár a gyorsan terjedő napelemek a nyári hónapokban már 

hazai viszonylatban is jelentős többlet kínálatot jelentenek, a villamosenergia-rendszer terhelésének 

csökkentése szempontjából továbbra is fontos a városi hőszigetjelenségek, mint igény kiváltó ok 

csillapítása.  

Az előadásokat követő 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- illetve szennyvízelvezetés díjszámításában. Az ivóvíz hűtési célú 

felhasználása nagy mennyiségben nem kívánatos, noha sok szempontból ez lenne a kézenfekvő, 

gyorsan igénybevehető megoldás. Helyette ösztönözni kell a csapadékvíz helyben tartását, 

hasznosítását, a tisztított szenny- és szürkevíz felhasználását, amelyekhez a technológiai megoldások 

rendelkezésre állnak. A Főváros által kidolgozott Radó Dezső terv több eszközt sorol fel, 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 módját. 

 

A rendezvényen elhangzott előadások elérhetőek a honlapunkon. 

https://rdt.budapest.hu/
https://rekk.org/esemeny/284/varosi-hoszigetjelenseg-van-e-elegendo-vizunk-a-varosi-hohullamok-csillapitasara

