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A városokban az emberi tevékenység hatására jelentősen módosulnak az éghajlati 
viszonyok. Napjainkban a városklimatológiai kutatások között egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak azok a vizsgálatok, melyek eredményeit közvetlenül hasznosítani tudják a 
településtervezéssel, építészettel foglalkozó szakemberek. Ezzel a céllal alakult egy 
együttműködés az ELTE Meteorológiai Tanszéke és az Újbudai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Osztálya között, melynek keretében 2018 júliusában, valamint 2019 
májusában és júniusában egyetemi hallgatók bevonásával felszínhőmérsékleti méréseket 
folytattunk a XI. kerület két eltérő beépítettségű területén: a Móricz Zsigmond körtéren és 
a Bikás Parkban. A mérések során egy Volcraft IR-280 infrahőmérő segítségével 
változatos anyagú és színű felszínek, burkolatok, tereptárgyak felszínhőmérsékletét mértük 
meg különböző napszakokban, amivel azt kívántuk megvizsgálni, hogy a különféle 
természetes és mesterséges felszínek hogyan befolyásolják a városi hősziget-hatást, és 
mely anyagok alkalmasak annak mérséklésére. 

Mivel méréseinket a késő tavaszi, kora nyári időszakban végeztük, ezért napközben 
jelentős hőmérséklet-különbségeket detektáltunk a direkt napsugárzásnak kitett és az 
árnyékos területek között. A legkedvezőbb termikus tulajdonságokkal a természetes 
felszínek, növényzettel és vízzel borított felületek rendelkeznek. Legnagyobb mértékben a 
napsugárzás által közvetlenül érintett gumiburkolatok, aszfalt- és betonfelületek 
melegszenek fel, ezeknek a vizsgálati napokon a kora délutáni időszakra vonatkozó átlagos 
felszínhőmérséklete 40–50 °C között alakult. A mérési eredmények rámutatnak a színek 
megválasztásának és az árnyékolásnak a jelentőségére is. A különféle színű térkövek 
elemzése során megállapítottuk, hogy a világos színűek sokkal kedvezőbb termikus 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a sötétebbek. Hasonlót tapasztaltunk a sportpályák, 
játszóterek burkolására használt gumiburkolatoknál is. Itt az árnyékolásnak is kitüntetett 
szerepe van: míg megfelelő árnyékolás mellett ezek felszínhőmérséklete normál 
hőmérsékleti tartományban marad, addig a napsugárzásnak kitett részeken extrém – akár 
50 °C feletti – értéket is elér. A szélsőségesen meleg felületek jelentős mértékben fokozzák 
az utcaszintben megjelenő városi hősziget-hatást, és kedvezőtlenül befolyásolják a 
közelben tartózkodó emberek hőérzetét is, ami az anyagok megfelelő megválasztásával, a 
természetes növényzet és vízfelszínek arányának növelésével, valamint megfelelő 
árnyékolással hatékonyan mérsékelhető. 
 


