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Összefoglaló. Közleményünkben a BME Áramlástan Tanszéken városi átszellőzés és szennyezőanyag-terjedés témakö-
rében végzett vizsgálatokba és azok eredményeibe adunk betekintést, kiragadva a városi tereket, mint a város életének és a 
belvárosok rehabilitációjának fontos elemét. Egy egyszerű példán ismertetjük a városi tereken megjelenő áramlási struktú-
rákat és azok szennyezőanyag-terjedésre gyakorolt hatását, majd két esettanulmányban demonstráljuk a felhasznált eszkö-
zök – a szélcsatorna modellkísérletek és a MISKAM CFD szimulációk – alkalmazhatóságát tervezett beruházások átszel-
lőzésre és levegőminőségre gyakorolt várható hatásának megítélésében.  
 
Abstract. The article provides insight into urban flow and dispersion studies performed at the Department of Fluid Me-
chanics of Budapest University of Technology and Economics, with focus on urban squares, recognizing their important 
role in urban life and in urban redevelopment schemes. The flow structures appearing in a square and their influence on 
pollutant dispersion are introduced to the reader using a simplified square model. Afterwards, two case studies demonstrate 
the abilities of wind tunnel modelling and CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation in the assessment of the im-
pact of redevelopment schemes on wind conditions and air quality. 

Bevezetés. Az európai belvárosok egyik jellemző elemét 
képezik a városi terek, amelyeket több vagy minden ol-
dalról épületek határolnak. A városi terek parkoknak, ját-
szótereknek, sportpályáknak, „kiülős” vendéglátó-ipari 
egységeknek adnak helyet, szabadtéri rendezvények, pia-
cok helyszínéül szolgálnak. Helyenként növényzet teszi 
kellemesebbé a tereket. Számos esetben nagy forgalmú 
utak is érintik a tereket, ami jelentős légszennyezettség 
forrása lehet, elég budapesti példaként a Rákóczi teret, a 
József Nádor teret említeni. Város-rehabilitációs fejlesz-
téseknek gyakran eleme – régi üzem- vagy lakóépületek 
elbontásával – új városi terek létesítése. 
A BME Áramlástan Tanszéken az elmúlt években több, a 
városi terek átszellőzésével és légszennyezettségével 
kapcsolatos vizsgálatra került sor, ezek keretében korsze-
rű méréstechnika alkalmazásával szélcsatorna méréseket, 
illetve a MISKAM CFD szoftver segítségével szimuláci-
ókat végeztünk. 
Ebben a cikkben egy egyszerűsített geometriájú tér vizs-
gálata során tett megfigyeléseket ismertetjük, majd két 
esettanulmányt mutatunk be: egy budapesti, az V. kerüle-
ti József Nádor tér szélcsatorna- és CFD szimulációs 
vizsgálatát, amelyet a tér alá tervezett mélygarázs előké-
szítése keretében készítettünk, valamint tanszékünk Bo-
reas projektjét, amelynek keretében új városi tér létreho-
zásának hatásait elemeztük CFD szimulációval. 
Alkalmazott eszközök. Szélcsatorna-méréseinket a 
vizsgált városrészek 1:350 és 1:650 léptékű modelljein 
végeztük, amelyek körlapon helyezkednek el, így a kör-
lap szélcsatornában történő elforgatásával tetszőleges 
széliránynál vizsgálható a terület. A szélcsatornában a 
VDI 3783/12 szabvány (VDI, 2004) ajánlásai alapján az 
atmoszférikus határréteghez hasonló áramlást hozunk lét-
re a városrész-modell előtt elhelyezett hosszabb, homo-
gén érdességű ún. előkészítő szakasz, illetve turbulencia-
generátor rácsok alkalmazásával. Az atmoszférikus ha-
tárréteg-profilt mind az átlag szélsebesség, mind a turbu-

lencia és annak spektrális megoszlása tekintetében lézer-
Doppler anemométerrel (LDA) végrehajtott mérésekkel 
ellenőriztük. A szélcsatorna mérés során a Reynolds-
szám a kis modell-lépték miatt nyilvánvalóan nem lehet 
azonos a valóságossal. A szakirodalom és saját ellenőrző 
méréseink is mutatják, hogy éles sarkú épületek esetén 
Re = 104 felett az áramlás Re-szám-független.  
A szélsebesség mérésére kétkomponensű, 363 mm fó-
kusztávolságú TSI lézer-Doppler anemométert használ-
tunk, amellyel a modellen vízszintes vagy függőleges 
síkhálók vagy egyenes profilok mentén az áramlás két 
vízszintes komponensét (u, v) tudtuk mérni az áramlás 
megzavarása nélkül. A talajközeli szélviszonyok jellem-
zésére az LDA méréseknél jóval egyszerűbb homokeró-
ziós módszert (Livesey et al, 1990) is felhasználtuk, 
amellyel a talaj-közeli szélsebesség nagyságát tudjuk kö-
zelítőleg meghatározni1. Az eredményeket bemutató áb-
rákon a vízszintes irányú szélsebességvektor nagyságá-
nak dimenziótlanított átlagértékét jelenítjük meg: vmd = 
(u2+v2)/uh, ahol uh a zavartalan határréteg-áramlás szél-
sebessége a h átlagos épületmagasságban.  
Szennyező-koncentráció méréseink során, a városrész 
modellen, a modellezett szennyezőforrás – vonalforrás – 
helyén nyomgáz-kibocsátó elemeket helyeztünk el, és 
hossza mentén egyenletesen Q ismert tömegáramú me-
tángázt bocsájtunk ki rajta. A szélcsatorna-mérés során 
mintavevő berendezéssel a levegőből a modell számos 
helyén mintát veszünk, és azok metán-koncentrációját (c) 
lángionizációs detektorral meghatározzuk. Ebből 
c* dimenziótlan koncentráció (Bächlin és Theurer, 1995) 
számítható: c* = c uh  h2 Q-1. 
Numerikus szimulációinkhoz a Reynolds-átlagolt Navier-
Stokes egyenletet egy módosított K-ε turbulenciamo-

                                                        
1 Lásd rövidfilmünket a BME Kármán Tódor Szélcsatorna Laborató-
rium Youtube oldalán: Sand erosion test of a simplified urban square. 
http://www.youtube.com/user/karmanwtl 
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dellel megoldó mikroskálájú MISKAM CFD modellt al-
kalmaztuk. A modellt részletesen Eichhorn (2011) ismer-
teti. A modell Arakawa-C típusú, derékszögű, változó 
osztásközű hálót használ. Az épületeket a hálóból való 
„kiblokkolással” közelítőleg modellezzük. Igény esetén a 
növényzet, fák hatása is figyelembe vehető, a növényze-
tet tartalmazó cellákban a mozgás- és turbulencia-
egyenletek módosításával. A kiszámított szélmező isme-
retében a szennyezőforrásokból passzív skalár terjedése 
szimulálható a gradiens diffúziós hipotézist alkalmazó 
terjedési megoldóval. A turbulens Schmidt szám értéke 
Sct = 0.71. A MISKAM modellt számos tesztesethez 

validálták, egyszerű épületek körüli áramlásokra és 
szennyezőanyag-terjedésre is. (Balczó et al, 2009, Olesen 
et al. 2009, Eichhorn és Kniffka, 2010). Egy korábbi cik-
künkben (Balczó et al., 2011) a MISKAM egy Budapest 
környéki tervezett autóút szakasz légszennyezettségi 
vizsgálatában történő alkalmazását is bemutattuk. 

Amennyiben évi átlagkoncentrációk meghatározása a 
feladat, az egyes szélirányoknál meghatározott 
dimenziótlan koncentrációkból és a valódi szennyező-
kibocsátásból az évi szélirány- és szélsebesség-
gyakorisággal súlyozva kapjuk meg az évi átlag szeny-
nyezőanyag-koncentrációt. A szennyező-kibocsátás a 
járműforgalomból jármű emissziós tényezők segítségével 
számítható. A háttér légszennyezettség meghatározásá-
hoz városi háttér-mérőállomások mérési adatait használ-
tuk fel. 

Egyszerűsített tér vizsgálata. A városi tereken várható 
áramlási jelenségek vizsgálatára egyszerűsített térmodellt 
készítettünk, és ezt 5 jellemző széliránynál vizsgáltuk. A 
modellen az épületek egyenletesen 30 m magasak, a tér 
maga 180 × 80 m nagyságú. Példaképpen az átlós szél-
iránynál végzett megfigyelésekről számolunk be. Az 
1. ábra bal oldalán látható a numerikus szimuláció ered-
ménye, amelyet 3D áramvonalakkal és örvénymagokkal 

szemléltettünk. Az örvénymag, a téren létrejövő örvé-
nyek forgástengelye a 3D sebességmezőből a deformá-
ció-sebesség tenzor sajátértékei alapján határozható meg 
(Sujudi and Haimes, 1995). 
Megfigyelhetjük a téren a komplex 3D áramlást, az épü-
lettömbök szél alatti oldalán kialakuló levárási buboré-
kokban az örvények forgási irányát, és ezek kölcsönhatá-
saképpen a téren kialakuló spirális örvényt, amely miatt a 
talajközeli szélsebesség közel merőleges a tetőszint felet-
ti szél irányára. 
Az 1. b ábrán a téren kialakuló áramlási mezőt sematiku-

san ábrázoltuk. Világoskék mezővel a kis szélsebességű 
zónákat, rózsaszín mezővel a nagy szélsebességűeket je-
löltük, míg a vastag kék vonalak az örvénymagokat, a 
fekete nyilak pedig a talajközeli szélsebességet jelzik. Jól 
látható, hogy a szél felőli utcákon nagy sebességű be-
áramlás, az épülettömbök nyomában pedig kis szélsebes-
ség alakul ki. A tér szél alatti oldalán, az épületek lábánál 
patkóörvényhez hasonló, az épületet körülölelő örvények 
növelik a helyi szélsebességet. 

A megfigyelt áramlási struktúrák okozzák a téren mért 
inhomogén szennyező-koncentráció megoszlást, amit az 
1. c ábra mutat. A tér északi oldalán elhelyezkedő vonal-
forrás kibocsátotta szennyezőanyagot a teret uraló spirá-
lis örvény a keleti oldalról a nyugati tömb felé szállítja, 
továbbá a keleti fal mentén a patkóörvény is hozzájárul a 
koncentráció csökkentéséhez. Így a tér két átellenes olda-
la között többszörös koncentrációkülönbség figyelhető 
meg. 

A téren a legnagyobb koncentráció természetesen a for-
rás közelében figyelhető meg, ott, ahol a szél felőli utcá-
ból érkező nagy sebességű befúvás a szennyezőt a for-
rásból közvetlenül a tér irányába szállítja. A szél felőli, 
északi oldalon álló épülettömb mögötti leválási buborék-
ban valamivel kisebb a koncentráció – a leválási buborék 

  
1. ábra: Áramlás és szennyező-terjedés egy egyszerűsített téren, átlós széliránynál. a) 3D áramkép türkiz térbeli áramvonalakkal 
és piros örvénymagokkal megjelenítve. b) A téren beazonosított áramlási zónák (világoskék mező – kis szélsebességű zónák, ró-
zsaszín mező – nagy szélsebességű zónák, vastag kék vonalak –  örvénymagok, fekete nyilak – talajközeli szélsebesség) c) A tér 

felszínén mért dimenziótlan szennyező-koncentráció eloszlása. 
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ugyanis felemeli a szennyezőanyagokat (Lajos et al, 
2008). 
A további szélirányok vizsgálatát követően a következő 
összegző megállapításokat tettük az egyszerűsített tér 
áramlási viszonyiról: 
– a szél felőli utcákból érkező beáramlás jelentős mér-

tékben járul hozzá a légcseréhez a téren, 
– a legnagyobb szélsebességű helyek a szél felőli utcák 

torkolatában, vagy a szél alatti épülettömbök közelében 
alakulnak ki,  

– a téren az átlagos talajközeli szélsebesség erősen szél-
irányfüggő: merőleges, hosszirányú megfúvásnál vmd 
értéke 0,3, átlós széliránynál 0,5 körüli,  

– a téren megfigyelt talajközeli átlag szélirány jelentősen 
eltérhet a tetőszint feletti széliránytól, 90, akár 180 
fokkal is, 

– a csatlakozó utcákban hosszirányú áramlás indulhat 
meg a téren létrejövő struktúrák hatására, még akkor is, 
ha a tetőszint feletti szélirány az utca hossztengelyére 
merőleges. 

A fenti megfigyelések gyakorlati jelentősége sokrétű és 
hasznos lehet egy tér revitalizálását célzó városépítészeti 
program számára: mivel egy téren a szélkomfort jelentő-
sen változik, így például az uralkodó szélirány ismereté-
ben a kiülős éttermek/kávézók számára kedvezőtlen he-
lyek azonosíthatóak. Meghatározható az is, hogy 
szélérzékeny sportok (pingpong, tollas) pályatelepítése 
esetén szükséges-e például szélvédő sövény ültetése. 

Érdemes kitérni a téren végzett anemométeres szélméré-
sek reprezentativitására is: amennyiben az anemométer a 
szokott néhány méteres magasságban van, a tetőszint fe-
letti szél sebességétől és irányától jelentősen eltérő érté-
keket fog mérni. Ez például az automata légszennyezett-
ség-mérő állomások szélméréseinek értékelésénél, vagy a 
katasztrófavédelmi célú (baleseti veszélyhelyzet-kezelés 

során történő) helyszíni, kézből történő méréseknél fi-
gyelembe kell venni.  

A József nádor tér vizsgálata. A vizsgált egyszerűsített 
térhez arányaiban hasonló, de attól a csatlakozó utcák 
számában és elhelyezkedésében különbözik a budapesti 
József Nádor tér. A környező épületek magassága is vál-
tozó: 25-40 m közötti, átlagosan h = 28 m. A környéken 
a legjelentősebb szennyezőforrás a tér északi oldalát 
érintő József Attila utca gépjárműforgalma, de további 
mellékutcákon is van számottevő kibocsátás. A vizsgálat 
célja elsősorban a téren a légszennyezettség CFD szimu-
lációval történő meghatározása volt, de az eredmények 
validálására végeztünk szélsebesség-eloszlás mérést is 

szélcsatornában. 
A 2. ábra bal oldalán északi széliránynál láthatjuk a téren 
kialakuló szélmezőt, 0,5h magasságban. Az aszimmetri-
kus beáramlás hatására a téren több nagy örvénystruktúra 
jelenik meg, amelyek az É-D irányú advekciót módosít-
ják. A szélsebesség viszonylag kicsi, vmd = 0,1–0,3 közti, 
míg a szomszédos, nagyobb Erzsébet téren 0,3–0,4 kö-
zötti érték. 
A 2. ábra jobb oldalán a 2010-re vonatkozó évi átlag 
NOx szennyező-eloszlást mutatjuk be, amelyet 8 szél-
irányra végzett MISKAM szimulációk eredményeiből 
számoltunk. A számítási háló felbontása az ábrán látható, 
vízszintesen 1,3–2,5 m, függőlegesen 1–1,5 m változó 
felbontású volt. Az NOx koncentráció a vizsgálat készíté-
se idején érvényes 70 μg/m3 évi határértéket a tér déli 
sarkát leszámítva meghaladja, az északi részen, 
forrásközelben a túllépés a határérték többszöröse. Az 
Erzsébet téren a légszennyezettség szintje hasonló. 
Hogyan tudjuk csökkenteni a légszennyezettséget a té-
ren? A kérdésre adott általános válasz természetesen az 
emisszió csökkentése: a járműforgalom csillapítása, va-
lamint a jármű emissziós faktorok csökkentése. Esetünk-

    
2. ábra: A József nádor tér átszellőzése és légszennyezettsége. Balra: a dimenziótlan szélsebesség megoszlása és síkáramvonalak 

0.5h (15 m) magasságban északi széliránynál (szélcsatorna LDV mérés); jobbra: az éves átlag NOx koncentráció a téren  
2 m magasságban, a 2010-es évre (MISKAM szimuláció). 
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ben azonban – tekintettel a tér alá tervezett mélygarázsra, 
valamint a tér csekély természetes átszellőzésére – fel-
merül a garázs szellőzőrendszerének olyan kialakítása, 
hogy az a mélygarázsokra előírt jelentős, esetünkben 
100 000 m3/h szellőzőlevegő egy részét a tér egy nagy 
légszennyezettségű helyén szívja el, így a felszíni lég-

szennyezettséget a téren csökkentse. Természetesen ez 
azt is jelenti, hogy a mélygarázsoknál sokszor alkalma-
zott egyszerű megoldás, miszerint a garázs elhasznált, 
szennyezett levegőjét talajszinten bocsátják ki, itt nem 
alkalmazható, azt tetőszint felett egy kürtőn kell kibocsá-
tani, hogy a tetőfeletti áramlásban gyorsan hígulva, kon-

centrációja gyorsan határérték alattivá csökkenjen.  
A 3. ábra bal oldala mutatja a tervezett garázsszellőzési 
rendszert. Az elszívás helyét a tér legnagyobb koncentrá-
ciójú helyén, a József Attila utca közvetlen közelében a 
kihajtó rámpánál határoztuk meg. A szimuláció perem-
feltételeit módosítottuk: a kihajtó rámpán közeg-elszívást 

helyeztünk el, valamint a garázs generálta plusz jármű-
forgalom emisszióját is megadtuk a rámpán, illetve az 
utcákon. A 3. ábra jobb oldalán látható, hogy az eredeti 
esethez képest mennyivel változik a légszennyezettség a 
téren: a kihajtórámpánál növekedés, de a tér többi részén 
enyhe csökkenés figyelhető meg. A téren kívül már nem 
érzékelhető változás a levegőminőségben. A téren átla-
gosan az NOx koncentráció a vizsgálat végzésének idején 
érvényes határérték (70 μg/m3) 8 %-ával, az NO2 kon-
centráció a határérték (40 μg/m3) 4 %-ával csökken. Kü-
lön szimulációban ellenőriztük a tervezett garázs szellő-
zőrendszer magas kürtőjének környezetében a légszeny-
nyezettséget, és megállapítottuk, hogy a kürtőn kilépő 
szennyezett levegő valóban hamar felhígul, így nem je-
lent veszélyt a környező épületek legfelső szintjeinek la-
kásaira sem.  
Új városi tér létesítése belvárosi beépítettségű terüle-
ten. Ahogy a bevezetőben is említettük, város-
rehabilitációs projektek során, ipari vagy lakóépületek 
elbontásával új városi teret lehet kialakítani. Tanszékünk 
Boreas kutatási projektjében egy belvárosi terület ilyen 
átalakításának hatásait vizsgáltuk (4. ábra). Az eddig 
bemutatott terekkel való hasonlóság kézenfekvő, bár a tér 
egyik oldalán épületekkel csak részben határolt. 
Hogyan változik meg a terület átszellőzése és légszeny-
nyezettsége a téren álló nagy épületek elbontásának hatá-
sára? A fent ismertetett eredményekhez való hasonlítás 
érdekében itt az átlós széliránynál kapott eredményeket 
mutatjuk be. Az 5.a. és b. ábrán a szélsebesség-
eloszlásokat hasonlíthatjuk össze ennél a széliránynál, 

   
3. ábra: Balra: a József nádor téren kialakítandó mélygarázs, és annak szellőzési koncepciója; jobbra: a mélygarázs üzembe he-

lyezése okozta NO2 koncentrációváltozás előrejelzése 

 
4. ábra: A Boreas projekt keretében vizsgált terület az  
eltávolítandó épületekkel (sraffozva) valamint a főbb 

szennyezőforrásokkal (színskálával jelölve). 
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2 m magasságban. Az eredeti állapotban talajközeli sík-
áramvonalak mutatják, hogy az épületek között, az 'A' 
útszakasz zárt utcakanyonjában az áramlás iránya 
jelentősen eltér a tető feletti széliránytól. A tér kialakítá-
sával (5.b. ábra) az egyszerűsített térmodell hasonló irá-

nyú megfúvásánál (1. ábra) már azonosított áramlási 
struktúrák itt is megjelennek: a nagy sebességű beáram-
lás a nagy forgalmú út felől (I); a szél felőli két épület-
tömb szél alatti oldalán kis sebességgel jellemzett leválá-
si buborék (II); nagy sebesség a tér szél alatti oldalán 
(III).  
A tér létesítésének hatását az átlagsebességre ennél a 
széliránynál az 5.c. ábra mutatja. Összességében jelen-
tős, vmd = 0,1-0,3 nagyságú növekedést látunk, nem csak 
a téren, de a tér környékén is. Az 'A' útszakaszt szegélye-
ző, elbontandó épület előtt és mellett azonban a szélse-
besség csökken. Az 5.d. és e. ábra a csúcsórai NOx kon-
centrációt mutatja ugyanezen széliránynál, 2 m/s 10 m 
magasságban vett szélsebességnél. 
Az épületek eltávolításával azok szigetelő hatása meg-
szűnik: a nagy forgalmú útszakaszon kibocsátott szeny-
nyezőanyag szabadon terjed az új városi tér irányába, így 
a téren az eredetileg alacsony koncentráció növekszik, 
míg a nagy forgalmú út nyugati szakaszán jelentősen 
csökken. 
Külön érdekes megfigyelni a légszennyezettség változá-
sát a B-vel jelölt utcán: ennél a széliránynál az eredeti ál-

lapotban a helyileg kibocsátott szennyezők viszonylag 
nagy koncentrációt hoznak létre. Az épületek elbontásá-
val az utca két oldalról zárt utcakanyonja megszűnik, a 
megmaradó épülettömb leválási buborékjának erősebb 
függőleges transzportja a talaj közeli koncentrációt csök-

kenti. 
Az 5. f. ábrán az NOX koncentráció megváltozását jelení-
tettük meg átlós széliránynál. A nagy forgalmú 'A' útsza-
kasz mentén a koncentráció jelentősen csökken, kivéve 
az elbontandó épület előtt. Ide a zárt utcakanyont jellem-
ző utcakanyon örvény megszűntével több szennyezőt fúj 
a szél az 'A' útszakaszról. 
Az épületek szigetelő hatásának megszűnte miatt – ennél 
a széliránynál – az új tér úthoz közelebb eső területén  
5-30 g/m3 nagyságrendű növekedés várható, a tér távo-
labbi részén nincs változás, ugyanakkor a teret környező 
szinte összes mellékutcában javuló levegőminőségnek 
örülhetünk. 
A Boreas projekt keretében vizsgált városi tér tehát át-
rendezi a terület átszellőzési viszonyait, és a levegő 
szennyezettségét is. 

Érdekes, hogy a területen elhelyezett mérőállomás he-
lyén – a szimuláció szerint – gyakorlatilag nem változik 
a koncentráció, a vizsgált terület jó részén várható leve-
gőminőség-javulást tehát a mérőállomás nem fogja jelez-
ni. 

 
5. ábra: a) - b) A vmd dimenziótlan szélsebesség megoszlása talajközelben átlós, a nagy forgalmú út felől érkező szélnél a 
tér létesítése előtt és után. c) dimenziótlan szélsebesség változás a tér létesítése hatására átlós széliránynál. d) - e) Csúcs-

órás talajközeli NOx koncentráció átlós széliránynál a tér létesítése előtt és után. f) NOx koncentráció változása a tér 
létesítése hatására átlós széliránynál. 
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Évi átlag koncentrációk összehasonlítása. Mindkét 
esettanulmány lehetőséget biztosított a területen elhe-
lyezkedő légszennyezettség-mérő állomás és a szimulá-
ció által azok helyén meghatározott koncentrációk össze-

hasonlítására. Az 1. táblázat összegzi az eredményeket. 
Megállapítható, hogy átlagosan kb. 15 % pontossággal 
voltunk képesek a szennyező koncentráció meghatározá-
sára. Figyelembe véve a háttér-szennyezettségben, a for-
galmi adatokban, a járművek emissziós faktoraiban rejlő 
bizonytalanságokat, ez az érték jónak mondható. Külön 
megemlítjük, hogy a József nádor tér szimulációja 2007-
2008-ban készült és 2010-re adott előrejelzésünk a kon-
centráció csökkenő trendjét helyesen, számértékét pedig 
kis hibával adta vissza. Mindkét esettanulmány szimulá-
ciós eredményei (2. ábra jobb oldala, 5. d. ábra) azt mu-
tatják, hogy az állomások környezetében jelentős a nagy 
forgalmú utak közelsége miatt a koncentráció gradiens, 
így a modell kis geometriai hibája jelentős hibát okozhat 
a koncentrációszámításban. 
Összefoglalás, következtetések. Szélcsatorna kísérletek 
és numerikus áramlástani szimuláció segítségével – eb-
ben a cikkben egyetlen kiválasztott széliránynál – feltér-
képeztük az épületekkel határolt városi tereken létrejövő 
áramlási struktúrákat, és kimutattuk ezek hatását a 
talajközeli szélsebesség megoszlásra, valamint a lokáli-
san kibocsátott légszennyező anyagok terjedésére. Meg-
állapítottuk, hogy ha egy mindkét oldalról háztömbökkel 
szegélyezett forgalmas út egy szakaszán teret hozunk lét-
re, a szennyező-koncentráció eloszlás jelentősen, akár 
20-30 %-os mértékben is változhat, és bár a vizsgált 
esetben az összhatás kedvező, és jelentős területen csök-
ken a koncentráció, de az épületek szigetelő hatásának 
megszűntével és az áramlási mező átrendeződésével, új 
áramlási struktúrák létrejöttével a téren vagy az egyes 
mellékutcákban nőhet is.  
A kisebb városi terek – mint a József nádor tér – korláto-
zott átszellőzése lehetővé teszi, hogy az oda tervezett 
mélygarázs szellőzőrendszerének megfelelő kialakításá-
val a helyi légszennyezettség ne növekedjen, hanem va-
lamelyest csökkenthető legyen. 
Az említett egyszerűsített geometriájú térről, valamint a 
József nádor tér vizsgálatáról részletesebb leírást Balczó 
és Lajos (2012), Balczó (2015) és Balczó és Lajos (2015) 
közlésre beküldött cikkeinkben tervezünk adni. 
Köszönetnyilvánítás. A publikáció elkészítését támogat-
ta a K108936 sz., „Áramlási és terjedési jelenségek vá-

rosi környezetben” OTKA pályázat, valamint az Új Szé-
chenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/11/KMR-2010-0002 és 
a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 programja. 

Irodalom 
Balczó, M., 2015: Wind tunnel and CFD study of wind condi-

tions in an urban square. Időjárás (in print) 
Balczó, M., Balogh, M., Goricsán, I., Nagel, T., Suda, J. M., 

Lajos, T., 2011: Air quality around motorway tunnels in 
complex terrain – Computational Fluid Dynamics modeling 
and comparison to wind tunnel data. Időjárás 115, 179–204 

Balczó, M., Gromke, C., Ruck, B., 2009: Numerical modeling 
of flow and pollutant dispersion in street canyons with tree 
planting. Meteorologische Zeitschrift 18(2), 197–206 

Balczó, M., Lajos, T., 2012: Active reduction of air pollutant 
concentrations at an urban square. International Conference 
on Urban Climate 6-10. August, 2012, Dublin, Ireland. Pa-
per N°638. 

Balczó, M., Lajos, T., 2015: Flow and dispersion phenomena  
in a simplified urban square. Periodica Polytechnica Civil 
Engineering (in print) 

Bächlin, W., Theurer,  W., 1995: Der Einsatz von Windkanälen 
bei Umweltfragen. Vergleich von Natur- und Modellergeb-
nissen, Staub-Reinhaltung der Luft 55, 383–388 

Eichhorn, J., 2011: MISKAM - Manual for version 6. Giese-
Eichorn, Wackernheim, Germany 

Eichhorn, J., Kniffka, A., 2010: The numerical flow model 
MISKAM: State of development and evaluation of the ba-
sic version.  Meteorologische Zeitschrift 19(1), 81–90 

Lajos, T., Goricsán, I., Régert, T., Suda J., Balczó, M., 2008: 
Légszennyező anyagok terjedése városokban − A magas 
épületek hatása a légszennyezettségre. Magyar Építőipar 
2008/4, 137–144 

Livesey, F., Inculet, D., Isyumov, N., Davenport, A., 1990: A 
scour technique for the evaluation of pedestrian winds. 
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 
36, 779–789 

Olesen, H.R., Berkowicz, R.L, Ketzel, M., Løfstrøm, P., 2009: 
Validation of OML, AERMOD/PRIME and MISKAM us-
ing the Thompson wind tunnel data set for simple stack-
building configurations. Boundary-Layer Meteorology 
131(1), 73–83  

Sujudi, D., Haimes, R.,1995:  Identification of swirling flow in 
3D vector fields. AIAA Paper 95-1715 Collection of Tech-
nical Papers, Washington, DC, American Institute of Aero-
nautics and Astronautics 792–799  

VDI, 2004: VDI 3783 Part 12. Environmental meteorology: 
Physical modelling of flow and dispersion processes in the 
atmospheric boundary layer. Application of wind tunnels. 
VDI Commission for Air Quality Management, Düsseldorf. 

 

1. táblázat: Mért és számított átlagkoncentráció értékek [g/m3] 

 Erzsébet tér Boreas projekt 
szennyezőanyag NOx NOx NOx NO2 PM10 
év 2006 2010 2008-2011 átlaga 
mérőállomás 133.6 97.6 94 50 37 
MISKAM szimuláció  116 97 121 47 41 
relatív eltérés -13% <1% +29% -6% +11% 


