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Összefoglalás. A városok beépítése alapvetően megváltoztatja a környezeti adottságokat. Ennek következtében átalakul-
nak a természetes élőhelyek, ez pedig befolyásolja az élőlények, az ember életét. A cikk bemutatja a városok környezeti 
adottságainak alakulását, a városi klíma jellemvonásait, illetve a zöldterületek szerepét az ember életében. Emellett részle-
tesen tárgyalja a megváltozott természeti adottságok, a magasabb átlaghőmérséklet emberre gyakorolt hatásait, és bemutat 
néhány, a témához kapcsolódó mérőszámot, mutatót. 
Abstract.  

Building up of cities fundamentally changes the environmental conditions. As consequences of these effects the natural 
habitat will be transformed that influences life of living organisms and people. This article demonstrates the specificities of 
the environmental development of cities, the urban characteristics of climate, and the role of green areas in people's life. In 
addition it analyzes the evolution of natural conditions, the impact of higher average temperature on human body, and pre-
sents some indicators. 

 
Bevezetés. Az elmúlt évszázadok során az ember jelen-
tősen átalakította környezetét, utakat, városokat épített. 
Növekvő mértékben használja ki a természeti erőforráso-
kat, és tevékenységével egyre jobban terheli a környeze-
tet. 
A múlt század 60-as éveiben figyeltek fel a környezet, az 
élővilág, a biodiverzitás pusztulásának hatásaira. Erre az 
időszakra tehető annak felismerése, hogy a városi kör-
nyezet miként befolyásolja az élőlények, az ember életét. 
Az utak élőhely-fragmentációra gyakorolt hatása és a vá-
rosi hőszigetek kialakulása ma már közismert fogalmak. 
Az egyre nagyobb városokban átalakult vagy megszűnt a 
természetes ökoszisztéma. A megváltozott életfeltételek 
nemcsak az állat- és növényvilágra, hanem az emberre is 
hatással vannak. A következő évek, évtizedek klímavál-
tozása várhatóan hosszabb és magasabb átlaghőmérsék-
letű időszakokat eredményez, ami a városok élőszerveze-
teit, így az ott élő lakosságot is jelentősen érinti. Az 
alábbiakban ezeket a hatásokat elemezzük irodalmi átte-
kintés alapján. 

A városok környezeti adottságai. Napjainkban a világ 
népességének a fele városokban él, és az előrejelzések 
alapján a városlakók létszáma tovább növekszik. A vá-
rosban az ember elképzelésének, élettérigényének megfe-
lelően alakítja át környezetét. Az építkezések megkezdé-
sekor azonnal kiirtják a természetes növénytakarót, és 
megzavarják, elűzik, elpusztítják az állatvilágot, meg-
bolygatják a talajt. A mikroklimatikus viszonyokat az 
újonnan, mesterségesen kialakított felszínborítás, a mó-
dosuló felszíni érdesség, a tagoltság, illetve az árnyéko-
lási viszonyok megváltoztatása alakítja. A levegő- és 
fényszennyezés, a zaj, a hőmérsékleti terhelés szinte 
mindig stresszel is párosulnak, ezek együttes hatást gya-
korolnak az ember életére, munkájára (Csorba, 1998; 
Unger és Sümeghy, 2002; Mayer, 2008). Ezek követ-
kezménye, hogy megváltozik az ember komfortérzete, 
közérzete, ami végső soron egészségi állapotát befolyá-
solja. 

A környezet okozta hatásokat leginkább a település mé-
rete, beépítettségének jellege, a kialakított burkolatok be-
folyásolják, bár ezek nem érvényesülnek mindenütt 
egyenlő mértékben. A városi ökológiai rendszer alakítá-
sában az ember a meghatározó tényező. A régi városok 
jellemzően koncentrikus szerkezetűek voltak, ahol a kö-
zépső rész volt a legsűrűbben beépített, így az ember 
okozta hatás a város pereme felé haladva csökkent. A 
nagyvárosok körül kialakult elővárosok hosszú ideig biz-
tosították a városban élők testi-szellemi regenerálódását. 
Idővel azonban ezek összeépültek a várossal. Ma már 
egyre kevésbé van egyetlen városközponttal rendelkező 
nagyváros, a történelmi, régi építésű városmagon és a kö-
rülötte lévő alacsonyabb épületegyüttesen kívül lakótele-
pek és kereskedelmi központok helyezkednek el. Ez nö-
veli a vertikális tagoltságot, és a légmozgás módosításá-
val befolyásolja a város klimatikus szerkezetét (Wittig, 
1991; Hooper, 1994; Csorba, 1997; Mezősi et al., 1999). 
A fejlett ipari országokban az 1960-as évekig tartott a vá-
rosok beépítésének jelentősebb növekedési szakasza. Ezt 
követően került előtérbe a környezetvédelmi gondolko-
dás (Heyer, 1987). Az újabb koncepciók már a zöldfelü-
letek növelését, a lakóövezetek zsúfoltságának csökken-
tését célozták meg, a légszennyezés és a zaj csökkentése 
érdekében kiépültek a földalatti tömegközlekedési lehe-
tőségek és a kerékpárutak (Csorba, 1997). Az 1980-as 
évek városfejlesztési stratégiája az ún. zöld gyűrűk kiala-
kítását, a városi környezeti viszonyok további javítását 
határozta el. A mai várostervezés két ökológiai szempon-
tot vesz alapul: a belváros további tehermentesítése és a 
kivezető főútvonalak mentén hosszan elnyúló ún. városi 
„szegély-nyúlvány” (urban fringe), valamint a zöld gyű-
rűk közötti területhasználati konfliktus megfelelő keretek 
között tartása (Jámbor 1994). A fenntarthatósági straté-
giával kapcsolatosan sok szó esik a városokról is. Ebből 
a megközelítésből nézve olyan városok kialakítására kell 
törekedni, amelyek egészséges életteret biztosítanak az 
ott élők számára, és hosszabb távon sem terhelik túl a 
környezetet (Kerényi, 2003). 
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A városi klíma. Az ember életére, közérzetére az éghaj-
lati viszonyok nagy hatással vannak. A természeti ténye-
zők, a földrajzi szélesség, a domborzat, a vízfelszínek 
(tavak, folyók), illetve a földhasználat alapvetően befo-
lyásolják egy-egy terület éghajlatát. A város funkciójából 
eredő sajátságai, az építkezési szokások, a viszonylag kis 
területen elhelyezett épületek, épületegyüttesek módosít-
ják a különböző éghajlati elemeket, befolyásolják a szél 
irányát és sebességét, a levegő hőmérsékletét. Az ipar, a 
közlekedés jelentős mértékben a városokhoz kötődik 
vagy annak környezetére összpontosul, ezért ezek szeny-
nyező hatásait is figyelembe kell venni a városklíma ér-
tékelése során (Péczely 1979, Kerényi 2003). 
A városi klíma alakulásában fontos helyen szerepel az 
energiafogalom módosulása (Probáld, 1974). A felszín 
évi sugárzási egyenlege összességében energiatöbbletet 
mutat, ami nyári időszakban a párolgásra fordított ener-
gia jóval kisebb voltából, míg télen a mesterséges ener-
gia-kibocsátásból ered. A mikroklíma kifejezetté válásá-
nak az anticiklonhoz kapcsolódó időjárási helyzetek 
kedveznek. A nagyvárosok belső, jobban beépített része-
in a sugárzásklíma a téli félévben kifejezetten kedvezőt-
len, míg a nyári időszakban nincs lényeges eltérés a vá-
ros és környezete között (Anda és Kocsis, 2010). Az 
energiatöbblet miatt a városi fagymentes időszak 3–8 
héttel is hosszabb lehet. Nyáron a magasabb hőmérsék-
let, az alacsonyabb relatív páratartalom és a szélcsend 
következményeként – főként a belső részeken – a sivata-
gihoz hasonló klíma alakulhat ki. Az átlaghőmérséklet 
több fokkal lehet magasabb a városon kívüli területekhez 
képest. Ez a jelenség téli időszakban a városlakók szá-
mára kedvező lehet, nyáron viszont kifejezetten kelle-
metlen (Kerényi, 2003). A hőmérséklettöbblet az, ami 
legnyilvánvalóbban mutatja a települések klímamódosító 
hatását (Ladsberg, 1981). A levegő relatív páratartalma a 
gyorsan elfolyó csapadékvíz és a talajfelületek hiánya 
miatt alacsonyabb, ugyanakkor gyakoribb a felhősödés, a 
köd, a füstköd vagy a szmog. A felhőképződéssel össze-
függésben csapadék is gyakrabban keletkezik. A téli 
csapadék a magasabb átlaghőmérséklet miatt ritkábban 
hó, mint a városon kívül (Kerényi, 2003a). 
A városi zöldfelületek szerepe. A belső, beépített terüle-
teken esetenként magasabb az átlaghőmérséklet. A hatás 
intenzitása, a kialakuló hőszigetek nagysága erőteljesen 
befolyásolják a városban élők komfortérzetét (Oke, 
1979). Anticiklonok uralta időjárási helyzetben a hősziget 
intenzitása kétszer erősebb, mint ciklonok esetén. A glo-
bális melegedéssel párhuzamosan a nyári félévben a 
hősziget-hatás a beépítettség további fokozódása nélkül is 
erősödhet (Mika, 1998). A hatás kisebb a beépített terüle-
tek között kialakított zöldfelületeken, mivel ezek felszín-
borítása természetközeli. A hőmérséklet-különbség mér-
tékét a zöldterület jellemzői határozzák meg. A nagy ki-
terjedésű parkok belső részein felhalmozódik a hűvösebb 
levegő, ami a szomszédos, melegebb beépített terület felé 
termikus cirkulációt indít (Spronken-Smith és Oke, 1998). 
A zöldterületek kedvezően befolyásolják a városklíma 
hatásait. Erre mutatott rá az a hazai vizsgálat, amelyben 
Debreceni Nagyerdő városon belüli részének városklímát 
befolyásoló hatásait elemezték. Az intenzitás-térképen a 

Nagyerdő hűvösnek, míg a környező területen lévő lakó- 
és ipari területek melegebbnek adódtak. A Nagyerdő évi 
hőmérsékleti jellemzői megközelítették a külterületi érté-
keket. A park hűtő hatása a szomszédos beépített terüle-
teken is érvényesült (Szegedi, 2002, 2004). 

Településtervezési szempontból fontos kérdés, hogy egy-
egy zöldfelület milyen hatással van a felszín hőmérsékle-
tére, vagy az eltérő területhasználat következtében ho-
gyan alakulnak a hőmérsékleti különbségek. Egy derült 
kánikulai nap délelőttjén Budapest felszínhőmérsékleté-
nek adatait nagy felbontású űrfelvételek segítségével 
vizsgálták. Az értékek 18–44 °C között voltak. Az ered-
mények a zöldfelület-intenzitás és a felszínhőmérséklet 
közötti összefüggést igazolták, vagyis ahol a zöldfelület 
aránya kicsi, ott magasabb volt a felszín hőmérséklete. 
Intenzív városi park (Margitsziget) felszínhőmérséklete 
több mint 10 fokkal volt alacsonyabb a közeli 
Újlipótvárosnál, ahol lényegében nincs zöldfelület. Ha-
sonlóan nagy volt az eltérés a Nyugati pályaudvar mellet-
ti Westend zöld tetőkertje és a közeli vasúti terület fel-
színhőmérséklete között. A legmagasabb hőmérséklet ér-
tékek azokra a területekre voltak jellemzőek, ahol a zöld-
területi mutatók 15 százalék körül mozogtak. Az átlagos 
hőmérséklet magasabb volt a nagyvárosias beépítésű ré-
szeken, míg a kisvárosias, fele részben zöld területeken 
5–6 fokkal volt alacsonyabb. Egy kisebb zöldterülettel 
rendelkező városi park tehát a beépítésből eredő maga-
sabb hőmérsékletet csak kevéssé és helyi mértékben tud-
ja ellensúlyozni. Az intenzív tetőkert a felszíni hőmér-
sékletet 3–4 °C-kal mérsékli (Gábor és Jombach, 2008). 
Város és ember. A világ lakosságának egyre nagyobb 
része él és dolgozik városokban, ezért az emberek jó 
közérzetének, a humán komfortnak különös jelentősége 
van városi környezetben. A városiasodás eredményekép-
pen a lakó- és munkakörnyezet ártalmai egyre több em-
bert érintenek (Unger és Sümeghy, 2002). A környezet 
állapota hatással van az ember közérzetére, napi tevé-
kenységére. A különböző fronthatások befolyásolják a 
keringést, emelik vagy éppen csökkentik a vérnyomást, 
hatással vannak a figyelemre, a koncentrálóképességre. 
Az ember csak akkor tud kitartóan dolgozni, tanulni, ha a 
szervezet homeosztázisa egyensúlyban van. A komfort-
érzést a levegőminőség és hőmérsékleti tényezők mellett 
szociológiai, pszichés és ergonómiai hatások a befolyá-
solják (Keltai, 1982).  
Az emberi szervezet hőszabályozása. Az emberi szer-
vezet hőháztartását összetett mechanizmus szabályozza. 
Jelentős különbség van a belső szervek és a test felszín-
hőmérséklete között. Az ismert hőmérőzési módszerek-
kel (száj, hónalj) a belső hőmérsékletet mérjük. A bőr 
hőmérséklete a környezeti hőmérséklet függvénye. Hideg 
környezetben, ruha nélkül nyugodtan fekvő ember pél-
dául nagyon fázik. Ilyen helyzetben a láb bőrének hő-
mérséklete akár 10 fokkal is alacsonyabb lehet. Az em-
ber kellemes érzéséhez 30–35 fokos bőrhőmérséklet 
szükséges (Bálint, 1979). Az emberi test fizikai hőszabá-
lyozása hőleadáson keresztül valósul meg. Ennek alapja 
az a törvényszerűség, hogy a melegebb test a hidegebb 
környezetnek hőt ad le. Az emelkedő környezeti hőmér-
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séklet fokozza a szervezet párologtatását, egyre fonto-
sabbá válik a verejtékezés, amíg végül kizárólagosan ez 
határozza meg a hőleadást (Ganong, 1990). A verejtéke-
zés szerepe 34 °C feletti külső hőmérséklet esetén növek-
szik, és ez lesz az emberi szervezet hőleadásának kizáró-
lagos lehetősége. Nagy melegben óránként 1000–1200 
ml is lehet a leadott verejték mennyisége. A test hűtése 
szempontjából a bőrfelületről elpárologtatott verejték a 
mértékadó. Ez az oka annak, hogy légmozgás esetén job-
ban érvényesül a verejtékezés hőelvonó hatása (Bálint, 
1979). Az ember akkor érzi magát komfortosan, ha a 
bőrhőmérséklet és a verejtékelválasztás egy bizonyos tar-
tományon (komfort-zóna) belül mozog. A komfortérzés 
szubjektív, az emberi tűrőképesség eltérő, ezért az erre 
vonatkozó vizsgálatok egy „átlagos típushoz” viszonyí-
tanak (Mayer, 2008; Höppe, 2002).  
Az ember hőérzete határozza meg a hőmérsékleti kör-
nyezetre való reagálását. A szervezet hőegyensúlyának 
reakcióideje, az alkalmazkodási reakciók típusa, a meg-
valósult egyensúlyi állapot kellemes vagy kellemetlen 
volta, a bőrhőmérséklet és verejtékezés határozzák meg a 
hőérzetet. Az ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) skála hét 
fokozatú beosztást alkalmaz annak megállapítására, hogy 
a hőkomfortérzet mennyire optimális: forró – meleg – 
kellemesen meleg – semleges – kellemesen hűvös – hű-
vös hideg. Fanger (1970) vizsgálatai alapján az ember 
komfortérzete akkor kellemes, ha közte és a környezete 
között a statikus energiamérleg zérus, a termelt és a le-
adott hő, valamint a végzett munka eredője is zérus, a bőr 
hőmérséklete alapvetően nem változik, és a verejtékezés 
mértéke egy tartományon belül marad. Mások szerint az 
jelenti a hőmérsékleti komfort állapotát, amikor az ember 
a hőmérsékleti környezetével elégedett (Nikolopoulou és 
Lykoudis, 2006).  
A komfortérzés jellemzésére használt indexek. A kom-
fortérzés jellemzésére használt bioklimatikus indexek 
meteorológiai paraméterek segítségével számszerűsítik a 
komfortérzetet. Nyáron a kánikulai, míg télen a fagyos 
napok száma, a napi középhőmérséklet menete, a levegő 
nedvességtartalmának napi és havi menete, a besugárzás 
értéke alkalmasak erre a célra. Emellett több összetett in-
dexet is használnak, mint például pulmonális stressz in-
dex, amely a tüdő nyálkahártyájával közvetlenül kapcso-
latba lépő nedvesség értékét tükrözi, az effektív hőmér-
séklet pedig a telített és a nyugalomban levő levegő hő-
mérséklete, ami az ember hőterhelésének fontos mutató-
ja. A hőterhelés miatt fellépő diszkomfort érzést a termo-
higrometrikus index-szel lehet jellemezni. A humidex a 
nyári hónapok komfortjának megítélésére alkalmas. Négy 
kategóriája közül 20–29 közötti teljes komfortérzetet tük-
röz, míg a legfelső, a 46 fok feletti érték már stresszt vált 
ki. Érdekességként említem a városi hőszigethez köthető 
indexet – a sörkerti napok számát. Ezzel azokat a napo-
kat veszik számba, amikor a hőmérséklet este 9 órakor is 
meghaladja a 20 fokot, vagyis késő estig kellemesen lehet 
a szabadban tartózkodni (Höppe, 1984; Géczi, 2012). 
A magasabb átlaghőmérséklet következményei. Az 
klímaváltozáshoz kapcsolódó kutatások egyértelművé 

tették, hogy a magasabb átlaghőmérséklet okozta 
hőstressz jelentős mértékben hat az egészségi állapotra, a 
szervezet kifárad, kimerül, előfordulhat ájulás, görcsök, 
bőrkiütések és hőguta léphet fel. Ezek leginkább a 
hőszabályozó rendszer zavaraira vezethetők vissza. Az 
emberi szervezet rövid távú alkalmazkodásához 3–12 
napra van szükség. A gyakoribb és hosszabb hőhullámok 
a városi ember szervezetét még inkább igénybe veszik 
(Mika, 2011). 
A napi középhőmérséklet 5 ºC-os növekedése növeli a 
halálozás kockázatát, ami Magyarországon a következő 
évtizedben elérheti az 1000–2000 főt évente. Vizsgálati 
eredmények szerint a hőmérséklet 10 ºC-os növekedése 
megnöveli a sürgősségi és a balesetek miatti mentőhívá-
sok számát. A leginkább érintettek a krónikus betegsé-
gekben szenvedők, szociálisan hátrányos helyzetűek, il-
letve az időskorúak és a gyermekek. A városok 
hőszigettel érintett területein lakók további rizikóténye-
zőnek vannak kitéve a rendszeresen magasabb átlaghő-
mérsékletek miatt (Horváth, 2009; Páldy és Málnási, 
2009). 
A hőhullámok hatással vannak egyes gyógyszerek haté-
konyságára, míg más szerek esetében megnövekszik a 
mellékhatások valószínűsége. A magas hőmérséklet ha-
tására bekövetkező folyadékhiányos állapot, valamint a 
véreloszlás módosulása termoregulációs válaszreakciót 
eredményez, ami befolyásolja egyes gyógyszerek vér-
szintjének alakulását, azok lebomlását, kiválasztását és 
hatékonyságát is (Matthies et al., 2008). 
Egy, Szeged belvárosában végzett vizsgálatban a kiala-
kuló mikroklíma humán komfortra gyakorolt hatását 
elemezték. Feltérképezték a fás vegetációt (fák helyzete, 
magassága, lombkorona sugara, törzsátmérő és magas-
ság), és mérték a meteorológiai paramétereket. Megálla-
pították, hogy a sugárzási viszonyok változása módosítja 
a hőmérsékleti komfortérzetet, a tereptárgyak befolyá-
solják az emberi test energia egyensúlyát, a 
bioklimatológiai viszonyok pedig javíthatók, elsősorban 
fás vegetáció segítségével (Unger et al., 2005). 
A klímakutatásokból ismert az is, hogy az átlaghőmér-
séklet emelkedését, a szélsőségesen meleg időszakok ki-
alakulását gyorsan bekövetkező, intenzív front-
átvonulások, illetve az időszakosan megnövekvő UV-B 
sugárzás kísérik, amik szintén az ember egészségét ve-
szélyeztető hatások (Matthies és Menne, 2009). 
Városi környezetben több az allergiás beteg. Ennek 
egyik oka, hogy a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből 
származó légszennyező anyagok kibocsátása szinergikus 
hatással lehet az allergia kialakulása során. A kőolaj ala-
pú tüzelőanyag-részecskék segíthetik az aeroallergének 
bejutását az alsó légutakba és irritálhatják az immunsej-
teket is. A parlagfű a nagyvárosban több pollent termel 
és gyorsabban növekszik. Emellett a klímaváltozás 
eredményeként nagyobb valószínűséggel jelennek meg 
új, invazív, allergén növényfajok. A hosszabb fagymen-
tes időszak miatt meghosszabbodik a növények vegetá-
ciós ideje, ami növeli a pollenexpozíciós időszakot. Ez 
az allergén növények jelentősebb elterjedésével is páro-



130 L É G K Ö R  59. évfolyam  (2014) 

sul (Ziska et al., 2009). Szakértők szerint a levegő szeny-
nyezésének csökkentésével mérsékelni lehet az immun-
rendszerünket ért terhelést. A városban élőknek ezért 
többet kellene vidéken, a szabadban tartózkodni. A vá-
rosok zöld övezeteinek megóvása, kialakítása is javíthat 
a levegő minőségén (Matthies és Menne, 2009; Ziska et 
al., 2009). 
A magasabb átlaghőmérséklet kedvez a baktériumok, ví-
rusok és más kórokozók elterjedésének, így ezek populá-
ciója megnőhet. A meleg miatt a vízzel és élelmiszerek-
kel terjedő kórokozók, mint pl. a Salmonella nagyobb 
veszélyt jelentenek (Kovats et al., 2004). 
Összefoglalás. A városokban tapasztalható magasabb át-
laghőmérséklet jelentős hatással van az élőlények és köz-
tük az ember életkörülményeire. Igénybe veszi a szerve-
zetet, amely megpróbál a megváltozott körülményekhez 
alkalmazkodni. A hosszan tartó nyári meleg időszakok 
elviselése a városi ember számára nagyobb kihívást je-
lent. A tudatos várostervezés, a még meglévő zöldfelüle-
tek szakszerű kialakítása és kezelése, az ilyen területek 
tudatos növelése, a telepített növényzet összetételének 
újragondolása segítséget jelenthet a hőhatás elviselése 
érdekében. Fontos, hogy a városi körülmények humán 
komfortra gyakorolt hatásai nem csak a hőhullámok elvi-
selését jelentik, hanem többek között hatással vannak 
például a pollenexpozícióra vagy a kullancsok, rágcsálók 
és az általunk terjesztett megbetegedések nagyobb ará-
nyú elterjedésére vagy a korábban a város környékén élő 
állatfajok betelepedésére. Ezek a tényezők tovább rontják 
a humánkomfortot. 
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