
Az ismeretkör:  Önálló tantárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.):3 

Tantárgyai: 1) Városklimatológia 

 

Tantárgy neve: Városklimatológia Kreditértéke:  3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 28 óra előadás / 14 óra gyakorlat, összesen 42 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): Kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előkövetelmények: 

Tantárgyleírás: 

Az előadások keretében a következő kérdéseket tárgyaljuk: 

 A városklimatológia alapfogalmai.  

 A városklíma tér és időbeli lehatárolása, dinamikája, a városi légtér szerkezete.  

 A városklíma kialakulásának okai: a városi légkör összetételének módosulásai, 

városi légszennyezés, levegőminőség, a városi felszín energia és vízegyenlege.  

 A légnedvesség és csapadékviszonyok módosulásai a beépített területeken.  

 A városi hősziget jelenség és annak összefüggése a település méretével, 

morfológiai jellegzetességeivel.  

 A hősziget cirkuláció.  

 Az antropogén hőleadás, az épületekből származó hő, a fűtési idény dinamikus 

egyensúlya, a hűtési idény öngerjesztő folyamatai.  

 A zöld területek hatása, városi szellő. Utcakomfort 
A gyakorlatokon a következő témákkal foglalkozunk: 

 A városklíma kutatás módszerei  

 A városklíma kutatás meteorológiai eszközei 

 A városklíma modellezése 

 A városklíma kutatás eredményeinek alkalmazása a település tervezésben 
 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 
1. Unger J. 1997: Lokális- és mikroklímák. JATE, Szeged, 157p. 
2. Justyák J.– Tőkei L. – Szegedi S. 2003. Terepklimatológia; Egyetemi jegyzet, – Kossuth Egyetemi 

Könyvkiadó, Debrecen, 136p. 
- Baros Z. – Bíróné Kircsi A. – Szegedi S.– Tóth T. 2006. Meteorológiai műszerek; Egyetemi jegyzet 

– Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 216 p. 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki 
elméletet és gyakorlatot. 
-Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó népszerűsítő és véleményformáló 
módszereket  



b) képességei 
A környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett 
általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, 
összefüggéseket, eljárásokat. 
-Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik 
azok megvalósítására. 

c) attitűd 
- Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a 
feladatait. 
- Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, 
összetett megközelítésben végezze. 

d) autonómiája és felelőssége 
Önállóan képes környezetmérnöki feladatok megoldására, döntéseit körültekintően, más (elsősorban 
jogi, közgazdasági, energetikai) szakterületek képviselőivel tanácskozva, önállóan hozza, melyért 
felelősséget vállal. 
- Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi 
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira. 
- Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott 
technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő 
intézkedések megtételét. 

 

Tantárgy felelőse:  Dr. Szegedi Sándor tszv. egy. docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 



  

Tantárgy neve: Városklimatológia Tantárgy kódja: MK5VKLTK03K217 

Kredit: 3 Követelmény: kollokvium Tanszék:  TTK-MT 

Óraszám: 42 Előkövetelmény:  

Tantárgyfelelős: Dr. Szegedi Sándor tszv. egy. 
docens, PhD 

Tantárgy oktatói: Dr. Szegedi Sándor tszv. egy. 
docens, PhD 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  A városklimatológia alapfogalmai.   Hőmérséklet, szél, sugárzás mérési módszerei  

2.  A talajérdesség befolyása a szélsebesség 
profiljára, kanyonhatás.  

Műszerbemutató  

3.  
A városklíma tér és időbeli lehatárolása, 
dinamikája, a városi légtér szerkezete.    

Szélcsatorna mérés esettanulmányok  

4.  A szennyezőanyagok terjedése. A sky view 
faktor.   

A halszemoptikás képek értelmezése, solar 
pyramid, goniometrikus nappálya diagramok  

5.  A városi hősziget, összefüggése a település 
méretével. A városi szél, a tetőréteg.   

Esettanulmányok magyar és külföldi városokra  

6.  
Az antropogén hőleadás, az épületekből 
származó hő, a fűtési idény dinamikus 
egyensúlya, a hűtési idény öngerjesztő  

folyamatai. 1. rész  

Egy épületcsoport téli hőleadásának számítása  

7.  Első rajzhét  

8.  
Az antropogén hőleadás, az épületekből 
származó hő, a fűtési idény dinamikus 
egyensúlya, a hűtési idény öngerjesztő  

folyamatai. 2. rész Az envimet szoftver 
bemutatása.  

Az envimet input értelmezése  

9.  Féléves tervezési feladatok készítésének hete: 
féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk 
előre meghirdetett időpontban, zárthelyik 
írásának a hete  

Az envimet input értelmezése 2 

10.  A városi légkör összetételének módosulásai, 
városi légszennyezés, levegőminőség.   

Az envimet cellaszerkezetének létrehozása  

11.  A városi felszín energia és vízegyenlege.  Envimet feladat futtatásának inditása  

12.  A légnedvesség és csapadékviszonyok 
módosulásai a beépített területeken.  

Envimet eredmények kiértékelése  

13.  A zöld területek hatása, városi szellő. 
Utcakomfort. A városklíma kutatás módszerei 

Az evapotranspiráció hatása, a parkok által 
generált szellő A szabadtéri komfort jellemzői 



14.  Második rajzhét  

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: A gyakorlati órákon a TVSZ szerinti jelenlét. 

 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: A Zárthelyi dolgozat 51%-tól felel meg. 

 

 


