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Bevezetés - Motiváció
 Városklimatológiai kutatások az ELTE 

Meteorológiai Tanszékén a 90-es évek vége óta
 Együttműködés Újbuda Önkormányzatának 

Környezetvédelmi Osztályával
 Városklimatológiai vizsgálatok a kerületben

 Műholdas elemzések
 Helyszíni léghőmérsékleti mérések a Móricz 

Zsigmond körtéren, a Bikás Parkban és a kerület 
óvodáiban

 Felszínhőmérsékleti mérések a Móricz Zsigmond 
körtéren és a Bikás Parkban



A városi hősziget kialakulásának okai

Probáld, 1965 és Oke, 1988 nyomán



Mérési módszer
 Cél: a különféle anyagú és színű természetes és 

mesterséges városi burkolatok felszínhőmérsékleti 
viszonyainak vizsgálata

 Műszer: Voltcraft IR-280 infrahőmérő
 Mérési helyszínek: 

 Móricz Zsigmond körtér
 Bikás Park

 Mérési időpontok:
 2018. július 2-5.
 2019. május 17., 23-26., június 6-7. 



Mérési helyszínek – Bikás Park

sorszám mérőpont neve anyag
1. piac tábla beton
2. piac oszlop fém
3. metró állomás üveg
4. sötét viacolor beton
5. piros viacolor beton
6. szürke viacolor beton
7. sötét térkő beton
8. világos térkő beton
9. pad fa

10. pad fém
11. asztal beton
12. Grosics szobor fém
13. Grosics sz. gyep növényzet
14. fa alatti gyep növényzet
15. fa növényzet
16. piros rekortán gumi+PU
17. piros burkolat beton
18. nád növényzet
19. tó víz
20. stég palló fa
21. murva kő
22. fa növényzet
23. csupasz talaj talaj
24. köves aszfalt aszfalt
25. aszfalt aszfalt
26. cserje növényzet
27. panel beton
28. játszótér burkolat beton
29. bika szobor fém
30. csupasz talaj talaj
31. szürke rekortán gumi+PU
32. piros rekortán gumi+PU
33. kerékpár kormány műanyag
34. fémcső fém
35. tornaeszköz fém
36. teniszpálya salak
37. focipálya, kék gumi+PU



Mérési helyszínek – Móricz Zsigmond körtér
mérőpont 
sorszáma mérőpont neve felszín 

anyaga
1. metró állomás üveg
2. fapad fa
3. Bistro fal beton
4. gyep növényzet
5. fa növényzet
6. nád növényzet
7. sötét térkő beton
8. vörös viacolor beton
9. kék viacolor beton

10. szürke viacolor beton
11. korlát műanyag
12. villamos sín fém
13. sínek közti aszfalt aszfalt
14. aszfalt aszfalt
15. világos térkő beton
16. Allee talaj talaj
17. Allee víz víz



Eredmények 
A mérőpontokon 
mért átlagos 
felszínhőmérséklet a 
déli időszakban



Eredmények - A színek és az árnyékolás szerepe
Az összes mérési eredmény eloszlása egyes mérőpontokon

Max

Min

Felső kvartilis
Alsó kvartilis



Eredmények – Az árnyékolás szerepe
A felszínhőmérséklet alakulása a napos és árnyékos 
gumiburkolatú mérőpontokon

B16 és B32 piros, B31 szürke, B37 kék



Összefoglalás
 A késő tavaszi, kora nyári időszakban jelentős hőmérséklet-különbség a direkt 

napsugárzásnak kitett és az árnyékos területek között
 Legkedvezőbb termikus tulajdonságok: természetes felszínek, növényzettel és 

vízzel borított felületek 
 Legmelegebb felületek: a napsugárzás által közvetlenül érintett gumiburkolatok, 

aszfalt- és betonfelületek - kora délután 40-50 °C átlagos felszínhőmérséklet
 Színek szerepe: a világosabb színű felületek kevésbé melegszenek fel – pl. 

térköveknél
 Az árnyékolás szerepe: gumiburkolatok  felszínhőmérséklete – megfelelő 

árnyékolás mellett normál hőmérsékleti tartományban marad, a napsugárzásnak 
kitett részeken extrém (50 °C feletti) értékű

 A szélsőségesen meleg felületek fokozzák az utcaszintben megjelenő városi 
hősziget-hatást, kedvezőtlenül befolyásolják a közelben tartózkodó emberek 
hőérzetét - ez az anyagok megfelelő megválasztásával, a természetes növényzet 
és vízfelszínek arányának növelésével, megfelelő árnyékolással hatékonyan 
mérsékelhető

 További tervek: a mérések folytatása a többi évszakban is, újabb területek, 
felszínanyagok vizsgálata



Köszönet Berényi Alexandra, Dávid Réka, Incze Dóra,
Nagy Domonkos, Rumpler Dániel, Szalai Viktor, 

Topál Dániel és Tóth Anita egyetemi hallgatóknak,
akik a helyszíni méréseket végezték!


