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szélsebesség) való függésének számszerűsítése az 
éghajlatunk minél jobb megértése végett.
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megfigyelése) 
• Eredmények (ruházati ellenállás, operatív 

hőmérséklet)
• Konklúzió



Előzmények

• 2018: humánmeteorológiai előadás sorozat 
(1. rész: a modell fizikájának ismertetése, 2. 
rész: modell alkalmazások ciklonális és 
anticiklonális időjárási helyzetekben, 3. rész: 
az egyenletek finomhangolása, 4. rész: 
mennyire szubjektív az időjárás érzékelése; 
összesen 114 dia) az ANYÁ-n. 



Előzmények

• 2019: előadás az ANYA-n „A humán 
hőterhelésről a Kárpát-medencében” címmel

• cikk és linkje:
Ács F, Kristóf E, Zsákai A, 2019: New clothing resistance 
scheme for estimating outdoor environmental thermal load. 
Geographica Pannonica, 23(4), 245-255.

https://
scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0354-87241904245Q

 

 

https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0354-87241904245Q
https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0354-87241904245Q


Előzmények

• 2020: előadás az ANYA-n „A humán 
hőterhelésről globális léptékben” címmel

• cikkek és linkjeik:
Ács F, Zsákai A, Kristóf E, Szabó AI, Breuer H, 2021: Human 
thermal climate of the Carpathian Basin. International Journal of 
Climatology, 41(S1), E1846-E1859.

 

https://
rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc
.6816

 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.6816
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.6816
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.6816


Előzmények

• 2020: cikk és linkje

Zsákai A, Fehér P, Annár D, Kristóf E, Ács F, 2020: Az emberi 
test kültéri hőterhelésének a humán állapothatározóktól való 
függése. Anthropológiai Közlemények, 61, 63-76.

http://real.mtak.hu/id/eprint/117849

  

http://real.mtak.hu/id/eprint/117849


Előzmények
• 2021: előadás az ANYA-n „Az emberi 

termikus éghajlat időjárási elemektől való 
függése” címmel,

• cikkek és linkjeik:
Ács F, Zsákai A, Kristóf E, Szabó AI, Feddema JJ, Breuer 
H, 2021: Clothing resistance and potential 
evapotranspiration as thermal climate indicators – The 
example of the Carpathian region. International Journal of 
Climatology, 41(5), 3107-3120.

https://
rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002
/joc.7008

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.7008
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.7008
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.7008


Előzmények

• 2021: cikkek és linkjeik

Ács F, Kristóf E, Zsákai A, Kelemen B, Szabó Z, Marques 
Vieira LA, 2021: Weather in the Hungarian Lowland from 
the Point of View of Humans. Atmosphere, 12, 84. 

https://www.mdpi.com/2073-4433/12/1/84

https://www.mdpi.com/2073-4433/12/1/84
https://www.mdpi.com/2073-4433/12/1/84


Módszertan: ruházati index 
modell - alapegyenletek

Ruházati ellenállás [sm-1], clo=186.7 sm-1

Operatív hőmérséklet

•  



Adatok – az időjárási adatok és 
a hőérzékelésem egyidejű 
megfigyelése 

• Időjárási adatok: Léghőmérséklet, 
légnedvesség, átlagos szélsebesség, 
széllökés és légnyomás leolvasása az 
„Időkép” cég martonvásári „bambi” 
automata állomásáról; napsugárzás és 
felhőzet becslése saját megfigyeléseim 
alapján.



Adatok – az időjárási adatok és 
a hőérzékelésem egyidejű 
megfigyelése

• Hőérzet becslése: saját megfigyeléseim 
alapján egy diszkrét hetes skálán, a 
fokozatok: „nagyon meleg”, „meleg”, „enyhén 
meleg”, „neutrális (komfortos)”, „hűvös”, 
„hideg” és „nagyon hideg”.

• Helyszín: a családi ház udvara, vagy terasza, 
Állapot: állva 5 percig a komfortos hőérzethez 
tartozó ruházatban   



A hőérzet-becslés helyszínei



A hőérzet-becslés helyszínei



A hőérzet-becslés helyszínei



Eredmények



rcl – To kapcsolat – Ács Ferenc,
2020.04.01 – 2021.06.29



A megfigyelések eloszlása – 
Ács Ferenc

• nagyon hideg   54
• hideg   90
• hűvös   66
• neutrális   75
• enyhén meleg   35
• meleg   37
• nagyon meleg   51
• Összesen: 408



rcl – To kapcsolat – Kristóf Erzsébet, 
2020.04.01 –2021.07.05



A megfigyelések eloszlása – 
Kristóf Erzsébet

• nagyon hideg   84
• hideg   108
• hűvös   59
• neutrális   65
• enyhén meleg   28
• meleg   39
• nagyon meleg   31
• Összesen: 414



rcl – To kapcsolatok – individuális 
eltérések 



rcl – To kapcsolat – Ács Ferenc,
a globál sugárzás hatása



rcl – To kapcsolat – Ács Ferenc,
a szél hatása



To – Ta kapcsolat – Ács Ferenc



(To – Ta) – Ta kapcsolat – a felhőzet 
hatása (derűs – borult égbolt) 

To : operatív hőmérséklet, Ta : léghőmérséklet



Hőérzet – rcl kapcsolatok



Konklúzió
• A ruházati ellenállás index értelmezésének 

kibővítésével univerzális (minden időjárásra és 
klímára alkalmazható) indexé válhat a hőérzet – rcl 
kapcsolat(ok) megállapításával. 

• Minden individuális hőérzet – rcl kapcsolat 
megállapításával nő az rcl index alkalmazhatósága.

• Az rcl index sokkal egyszerűbb index, mint az 
elterjedt PET, UTCI vagy a PMV, mivel nem 
tartalmaz hőszabályozási folyamat (pl. izzadás, 
didergés) leírást.

• A pandémia arra volt jó, hogy ÁF és KE becsülhette 
az egyén-specifikus hőérzet – rcl kapcsolatot.
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