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Biohőmérséklet a növényi zónák kialakulására és jellemzésére Hold-
ridge által 1947-ben bevezetett index. Értéke megegyezik a 0 Celsi-
us-fok fölötti hőmérséklet értékekkel. A 0 Celsius-fok alatti hőmér-
séklet a számítások során 0 Celsius-foknak tekinthető, mivel fagypont
alatt a vegetáció nyugvó állapotban van. Holdbridge feltételezése sze-
rint a növényi zónák nem a tengerszint feletti magasság függvényé-
ben jönnek létre, hanem a biohőmérséklet függvényében (Ács F.,
Breuer H., Szelepcsényi Z. és Kozma I.: Köppen és Holdridge éghaj-
lati osztályozásának összehasonlító vizsgálata egy globális léptékű
adatbázison).

Evapotranszspiráció a talaj és a növényzet együttes pá rol gá sa/
párologtatása. Az evaporáció és a transzspiráció szavak össze vonásából
származik. Az evaporáció a különböző élettelen felületek passzív pá-
rolgása, a transzspiráció a növények aktív párologtatása (Ács F., Sze-
lepcsényi Z., Breuer H.: Köppen és Thornthwaite éghajlat-osztályozá-
sának összehasonlító vizsgálata egy globális léptékű adatbázison).

Éghajlat-osztályozás, klímaklasszifikáció a földi éghajlatok besoro-
lása egymással érintkező régiók rendszerébe, amelyben a régiók
mindegyike az éghajlati elemek viszonylagos egyöntetűsége alapján
határolható el. Az első éghajlati osztályozást az ókori görögök vé-
gezték. A modern osztályozások alapja különböző növényföldrajzi
térképek. A legismertebb osztályozások Köppen, Thornthwaite, Tre-
wartha és Alsizov nevéhez kapcsolódnak. Az éghajlatváltozás vizs-
gálatának előtérbe kerülésével a Köppen-Geiger osztályozás terjed
(Ács F., Szelepcsényi Z. és Breuer H.: Köppen és Thornthwaite ég-
hajlatosztályozásának összehasonlító vizsgálata egy globális léptékű
adatbázison).

Geoinformatika az a tudomány, illetve technológia, amely térbeli
információk szerkezetével, jellemzésével, osztályozásával fog lal ko -
zik. Feladatai közé tartozik az adatok tárolása, rendszerezése, illetve
felhasználóbarát megjelenítõ rendszerek kifejlesztése, például dom-

borzatmodell, ortofotó, jármû-navigációs adatbázisok elkészítése.
Számos társtudomány kapcsolódik a geoinformatikához, többek
között a térképészet, a geodézia, a távérzékelés, a GPS technológiák
és a fotogrammetria (Kántor N., Gulyás Á. és Unger J.: Komplex
humánkomfort vizsgálatok városi környezetben II. rész).

Hipotalamusz a központi idegrendszernek egy viszonylag kis része,
ugyanakkor életfontosságú agyterület, több alapvetõ életfolyamat sza -
bályozásában is részt vesz. Sajátos receptorsejtjei érzékelik a rajta
átáramló vér változásait, például annak hõmérsékletét, a hormonok
mennyiségét vagy az ozmotikus nyomást. Ennek következtében
közremûködik többek között a testhõmérséklet szabályozásában, a
testfolyadékok viszonylagosan állandó összetételének biztosításában,
de még az érzelmi élet alakításában is (Kántor N., Gulyás Á. és Unger
J.: Komplex humánkomfort vizsgálatok városi környezetben I–II. rész).

Komfortindex, humánkomfort index: a klimatológiában használt mé-
rőszám, amely az emberi környezeti érzet szempontjából fontos me-
teorológiai elemekből, esetleg az emberre jellemző paraméterekből
képzett dimenzió nélküli, esetleg dimenziós mennyiség. Ez utóbbi
esetben sokszor fizikai tartalom nélkül. Az indexek alkalmasak az
adott környezetben kialakuló érzet vagy fiziológiai terhelés értékelé-
sére (Kántor N., Gulyás Á. és Unger J.: Komplex humánkomfort vizs-
gálatok városi környezetben I–II. rész).

Ökoszisztéma a növény- és állattársulások, valamint élettelen
környezetük teljes kapcsolatrendszere, beleértve a biológiai, kémiai
és fizikai folyamatok összességét is. Önszabályozás és sajátos faji
összetétel jellemzi. A fontosabb növényzeti típusok és élőviláguk
egy-egy ökoszisztémának felelnek meg (például sivatag, tundra, mo-
csár, trópusi esőerdő stb.). Ezek sora alkotja a bioszférát (Ács F.,
Breuer H., Szelepcsényi Z. és Kozma I.: Köppen és Holdridge ég haj -
lati osztályozásának összehasonlító vizsgálata egy globális léptékű
adatbázison).
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Április 13.
Hetesi Zsolt: A növekedés szerepe és belső kapcsolata a klíma és
fenntarthatóság viszonyában (Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendez-
vénye)

Április 19.
Éghajlatváltozás fizikus szemmel – Rácz Zoltán: Klímaváltozás
és az idomított ész kritikája; Jánosi Imre: Előrejelzés és döntésho-
zatal: mennyit segítenek a tudományos módszerek? (A Légkördina-
mikai Szakosztály rendezvénye)

Április 20.
Tóth Zsombor: Egy vidéki világváros (A Szombathelyi Csoport ren-
dezvénye)

Április 27.
Puskás János: Konferenciákkal a Föld körül (A Szombathelyi Cso-
port rendezvénye)

Április 29.
Klímaügy és a meteorológusi tudományos közösség. Vitaülés – Major
György: Felvezetés; Maller Aranka: A nem meteorológus szakemberek
meteorológiailag nem korrekt véleményére történő reagálást vizsgáló fel-
mérés eredményei; Czelnai Rudolf: Vitaindító előadás a meteorológusok
közötti véleményekről, más tudományterületek képviselői közötti véle-
ményekről, a politika és az etika szerepéről stb.; Kérdések, hozzászólások

Május 4.
Kristóf Gergely: A skálaadaptív modellezés kérdéseiről; Gál T., Un-
ger J., Rakonczai J., Mucsi L., Szatmári J., Tobak Z., van Leeuwen
B., Fiala K: Kapcsolat a lég- és felszínhőmérséklet között városi kör-
nyezetben; Kántor N., Égerházi L., Gulyás Á., Unger J.: Terület-
használat vs. humán komfort városi környezetben: egy szegedi min-
taterület igénybevétele a termikus komfortviszonyok függvényében;
Dobi Ildikó: Beszámoló a városklímával kapcsolatos tevékenysé-
gekről (Az Agro- és Biometeorológiai Szakosztály rendezvénye)

Május 6.
A Magyar Meteorológiai Társaság Tisztújító Közgyűlése.
A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, határo-
zatképtelenség esetén előadás tartása; Mészáros Ernő ismerteti
„A levegő megismerésének története” című könyvét; Az újra ösz-
szehívott közgyűlés megnyitása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
felkérése; A 2010. évi társasági díjak átadása; Közhasznúsági je-
lentés 2009-ről és a 2010-es költségvetés; Főtitkári beszámoló; Az
Ellenőrző Bizottság jelentése; Vita, Szavazás, Tisztújítás, A köz-
gyűlés bezárása

Május 11.
Kúti Zsuzsanna: A párizsi történelem helyszínei (A Szombathelyi
Csoport rendezvénye)


