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A légkör, mint erőforrás és kockázat 

Prof. Dr. Mika János 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 számú projekt keretében készült. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A jelen elektronikus tankönyv a TÁMOP4.1.2.A/1-11/-2011-0038  pályázat eredményeként jöhetett létre. A 

projekt során elkészült elektronikus tananyagokat (Geográfus MSc, Erőforrás és kockázatelemző szakirány és 

Régiómenedzser szakirány; Programtervező informatikus BSc és Gyógynövénytermesztő felsőfokú szakképzési 

szakokhoz) készítettünk. A „Légkör, mint erőforrás és kockázat” című összeállítás az azonos nevű tantárgy 

anyagából készült. 

A mű címében jelzett két aspektus szerinti csoportosításban próbáljuk érzékeltetni a légkör pillanatnyi és 

általános állapotának jelentőségét a természet és a társadalom életében. Ebben a tárgyban már többé-kevésbé 

ismert tényként hivatkozhatunk a meteorológiai alapismeretekre, amit az Eszterházy Károly Főiskolán is a 

Péczely György (1979) Éghajlattan című műve alapján tanítjuk. A cél tehát az alapképzés Meteorológia és 

klimatológia tárgyában szerzett elméleti ismeretek és gyakorlati készségek elmélyítése. A légkör fizikai és 

kémiai jellemzői, folyamatai és mozgásrendszerei közötti összefüggések bemutatása. 

A tárgy három fő kérdéskörre oszlik: 

1.A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői. (1-3 fejezet) 

2.A légkör, mint erőforrás a vízkészletek, a természetes és a művelt növénytakaró, a közlekedés, az építés és az 

emberi élet számára. (4-6 fejezet) 

3.A légkör, mint kockázat. A légkör fizikai állapotával kapcsolatos kockázatok a tér-idő lépték csökkenő 

sorrendjében. (7-12 fejezet) 

Az elektronikus tankönyv 12 fejezetét 96 számozott ábrával illusztráltuk, melyek jelentős hányada több elemi 

egységet is tartalmaz. Hat applikációt is szerkesztettünk a tananyag mellé, amelyek fele állóképként is 

szemlélhető. Ezek olyan időjárási pillanatfelvételeket és séma-elemeket tartalmaznak, amelyek időbeli egymásra 

következése többlet információt ígér a képek puszta egymás mellé helyezéséhez képest. Tíz rövid mozgóképsort 

(filmet) is szerkesztettünk az anyag öt fejezetéhez csoportosítva. 
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A tananyag alapvetően földrajz szakos hallgatóknak készült, így mellőzi a hidro-termodinamikai egyenleteket. 

A korszerű meteorológia eszközeit is csak annyiban kívántuk bemutatni, amennyiben az alkalmazói oldalon 

hasznos lehet tudni annak lehetőségeit és korlátait. 

Kívánunk az anyaggal hasznos időtöltést. Megköszönjük, ha kritikai észrevételt is kapunk, amit az elektronikus 

változatban a későbbi korrekciókhoz figyelembe tudunk venni. 

Eger, 2013. december 

                                                                                                            Mika János 

                                                                                                            egyetemi tanár 

                                                                                                            EKF Földrajz Tanszék 

2.    1.       A légköri mozgásrendszerek térbeli és 
időbeli jellemzői 

Környezetünk állapota szempontjából az éghajlat egyszerre erőforrás és kockázat. Az éghajlat erőforrás, mert a 

nap- és esetleg a szélenergia, illetve a hőmérsékletnek az év jelentős részében kellemes, fűtést vagy hűtést nem 

igénylő volta olcsóbbá tesz számos gazdálkodási mozzanatot, ami a környezet szempontjából is kedvező. 

Ugyanakkor az éghajlat kockázatokat is hordoz, amelyek a mi földrajzi szélességünkön főleg az éghajlati 

elemek és jelenségek időbeli változékonyságával függnek össze. Gondoljunk a forgószelekre, villámcsapásokra, 

vagy a hirtelen nagy csapadék okozta árvizekre, de ugyanígy az évtizedes összehasonlításban kimutatható, 

lassúbb változásokra, vagy a jégkorszakok ciklikus megjelenésére. 

Az éghajlat és az időjárás közös sajátossága, hogy fő jellemzőit csak részben alakítják a helyi, vagy regionális 

fizikai-földrajzi feltételek. Legalább ekkora szerepet játszik a légkörzés teljes földi, de legalábbis északi 

félgömbi rendszere. Márpedig e két utóbbi éghajlat-alakító tényező szövevényes, nem-lineáris differenciál-

egyenletek rendszerével leírható rendjét az utóbbi évtizedekben egyre erősebben veszélyezteti az ún. globális 

felmelegedés. 

Ez még akkor is így van, ha az elmúlt évek tragikus árvizei, aszályai, sőt egyedi forgószelei nyomán világszerte 

gyakran elhangzik az a ma még nem kielégítően bizonyított állítás, hogy ezek az időjárási anomáliák, 

szélsőségek már a klímaváltozás következményei (előjelei) volnának. A klímaváltozás alakulásáról paradox 

módon annál bizonytalanabb a tudásunk, minél rövidebb élettartamú és minél kisebb térbeli kiterjedésű időjárási 

jelenségről van szó. Ebben az értelemben időjárásnak tekintjük a légkör fizikai állapotjelzői, ill. szubsztancia-

áramai (pl. napsugárzás, csapadék-intenzitás) pillanatnyi értékeinek egymás utáni sorozatát néhány óra, pár nap 

távlatban. Az éghajlat ezzel szemben az állapotok statisztikai összessége anélkül, hogy az egymásra 

következésre különösebben kíváncsiak lennénk. (Ezt csak statisztikai jellemezőikkel, pl. auto- és kereszt-

korrelációkkal vesszük figyelembe.) 

Az időjárás előrejelzéséhez a légkör három alapvető fizikai mennyisége, a tömeg, az impulzus-momentum és a 

termodinamikai energia megmaradásának törvénye nyújt tudományos alapot. Az e törvényeket megfogalmazó 

parciális differenciál-egyenlet rendszer a forgó Földön, az egyenlőtlen kontinens-eloszlás és besugárzási 

viszonyok mellett, nem rendelkezik értelmezhető analitikus megoldással. Ennek ellenére az időjárás előrejelzése 

numerikus módszerekkel igen sikeresen fejlődik. Mindennapi operatív rendszerben ma már öt napon túl is 

pontosabban tudjuk megmondani az elkövetkező időjárást, mintha csak a sokévi átlagból indulnánk ki, vagy 

abból, hogy minden nap időjárása olyan, mint az előző napé. Pedig ez a világ sok helyén és több évszakban nem 

is olyan rossz közelítés. Csak éppen akkor nagyon pontatlan, amikor az időjárás változik! 

Ebben és a következő a fejezetekben feltételezzük, hogy az olvasó az alapképzésben már elvégezte a 

Meteorológia és klimatológia című alapozó kurzust. Annak fő írásos anyagából, a Péczely György: Éghajlattan 

(1979, majd évtizedeken át utánnyomások a mai napig) című művének tartalmából emiatt csak azt a néhány 

témakört (ciklonok, frontok) tárgyaljuk újra, amelyek a légkör (erőforrás és kockázat jellegű) alkalmazásaihoz 

nélkülözhetetlenek. 

A fejezetben elsőként röviden ismertetjük a légkörben ható függőleges és vízszintes irányú erőket és néhány 

alapfogalmat (1.1 fejezet). Ezt követően áttekintjük a felszín-bázisú és a műholdas megfigyelő hálózatot (1.2 

fejezet), amelyek segítségével a légköri objektumokat korábban megismertük, ma pedig a fejlődésüket jól 
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nyomon tudjuk követni, sőt a fizika egyenleteivel előre is tudjuk jelezni. Végül egyetlen táblázatba foglalva, 

ismertetjük a legfontosabb légköri képződményeket (objektumokat), amelyek osztályozását elsősorban azok 

horizontális mérete és élettartama alapján tudjuk megtenni. 

2.1. 1.1 Az általános légkörzés, mint a légáramlások globális 
rendszere 

A földi légkör állandó mozgásban van. Első pillantásra a légkörben fellépő mozgások rendezetlennek tűnnek, 

mint ahogy hosszú időn át ilyennek is gondolták ôket az emberek. Nagyobb térségek és hosszabb időszakok 

meteorológiai megfigyelési adatainak elemzésével azonban meglepő rendezettségű kép bontakozik ki szemünk 

előtt. 

A teljes légkört átfogó globális skálától le egészen a néhány méteres portölcsérek skálájáig a légköri mozgások 

viszonylag állandó méretű és geometriájú képződmények, ún. légköri mozgásrendszerek formájában 

jelentkeznek. Egy légköri mozgásrendszert az jellemez, hogy rendezett, jól megkülönböztethetően elválik a 

környezetétől, azaz kvázi-zárt fizikai rendszer, amely bizonyos fokig autonóm módon alakítja ki dinamikáját és 

megjelenési formáját. 

Az általános légkörzést hosszú ideig a legnagyobb, azaz a globális skálán rendezett légköri mozgásokkal 

azonosították. Ezt elősegítette, hogy a trópusi övekben ténylegesen léteznek ilyen skálán rendezett mozgások, és 

energiájuk, amely a Kolmogorov-féle turbulencia-elmélet értelmében közelítőleg a méretük harmadik 

hatványával arányos, nagyságrendekkel meghaladja a kisebb méretű mozgások energiáját. Mivel azonban a 

mérsékelt égövekben nincsenek hasonló szervezettségű mozgások, az általános légkörzés mérsékelt övi rész-

rendszerét a zonálisan (szélességi körök mentén) átlagolt mozgásokkal próbálta azonosítani számos kutató. 

Az általános légkörzés modern szemléleti módja szerint az a légkörben az összes méretskálán fellépő, egymással 

kölcsönhatásban lévő mozgásrendszerek összessége, amely kettős szerepet tölt be: 

1.  A légkört termodinamikai és hidrodinamikai szempontból jellemző mennyiségek szállításával kialakítja a 

légkör tetszőleges pontjában ezen mennyiségek egyensúlyi értékét, ami az adott hely éghajlatát jellemzi. 

2.  A Nap rövidhullámú sugárzásából származó hő segítségével olyan energiaciklust alakít ki, amely biztosítja 

saját kvázi-permanens fennmaradását. 

2.2. 1.2       Néhány további fogalom 

A légköri folyamatok megértéséhez néhány elméleti - dinamikus meteorológiai - alapfogalom ismerete is 

szükséges. A dinamikus meteorológia az elméleti hidro- és termodinamika alkalmazása a légkörre. Ennek 

alkalmazása során bizonyos jogos egyszerűsítésekkel kell élni. Ilyen egyszerűsítés az, hogy a légköri 

állapotváltozások hőcserementesek, adiabatikusak. Adiabatikus folyamatban résztvevő levegőrész 

környezetéből hőt nem vesz fel és nem ad le. Ha a levegőrész adiabatikus változás során alacsonyabb vagy 

magasabb nyomásra kerül, hőmérséklete csökken vagy emelkedik. A légrészecskét, ha nyomás és hőmérséklet 

koordináta rendszerben alacsonyabb nyomásról (magasabb légrétegből) talaj közeli nyomásra, 1000 hPa-ra 

hozzuk, az itt felvett hőmérséklet a részecske potenciális hőmérséklete. 

A p, T koordináta rendszerben a potenciális hőmérsékletváltozás izovonalai, száraz levegőben a száraz 

adiabaták. A TW hőmérsékletű nedves levegőre, az előzőhöz hasonló módon meghatározható a nedves 

potenciális hőmérséklet és a nedves adiabaták. Magasság szerinti koordináta rendszerben a száraz adiabatikus 

hőmérsékleti gradiens (függőleges irányú hőmérsékletváltozás) -0,980C/l00m, jele: gsz. A nedves adiabatikus 

hőmérsékleti gradiens, jele: gn, a kondenzációs hő felszabadulása miatt mindig kisebb, mint a száraz adiabatikus. 

A Föld légköre állandó mozgásban van, amit alapvetően négy erő szabályoz. 

-       A nehézségi erőnek két összetevője van, a Föld középpontja felé mutató gravitációs erő és a forgó 

mozgásból származó centrifugális erő. A kettő összege a tényleges nehézségi erő, jele: g, értéke a =450-os 

földrajzi szélességen 9,806 ms-2. 

-       Az eltérítő erő a Földhöz képest mozgó levegőre hat. A földforgás centrifugális erejének hatása a mozgás 

eredeti irányától eltéríti. Ha a légáramlás nyugatról kelet felé irányul, az eltérítés déli, ellenkező esetben északi 

irányú lesz. Délről észak felé történő áramlásnál kelet felé, ellenkező esetben nyugati irányú lesz az eltérítés. Az 
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eltérítő erőt Coriolis erőnek nevezzük (jele:C). Formulával kifejezve C=2wsin  V, ahol 2w a földforgás 

kétszeres szögsebessége,  a földrajzi szélesség, V a horizontális sebesség abszolút értéke. A 2wsin =f 

mennyiség a földrajzi szélességgel változik és ezt Coriolis paraméternek nevezik. 

-       A légnyomás egyenlőtlen eloszlása hozza létre a nyomási gradiens erőt. A légnyomási gradiens két izobár 

vagy izohipsza között a csökkenő nyomás irányába mutató merőleges egyenesre eső légnyomás vagy 

geopotenciális magasság különbsége. Minél sűrűbbek az izobárok vagy izohipszák, annál nagyobb a gradiens 

erő és ennek megfelelően a szél sebessége. 

-       A súrlódási erő az egyenetlen földfelszín és a légkör belső turbulens súrlódása miatt lép fel, s a vízszintes 

szélsebesség függélyes gradiensével arányos. Hatása az ún. légköri határrétegben (1000-1500 m-ig) jelentős, 

efölött viszont már elhanyagolható. 

A négy erő a légköri mozgásoknál nem egyenlő mértékben érvényesül. Az erők egyensúlya hozza létre az 

egyensúlyi mozgásokat. A geosztrófikus szél azt a mozgást jeleníti meg, amit a nyomási gradiens erő, a 

nehézségi erő és a Coriolis erő határoz meg. Ez a mozgás a nyomási gradiens erőre és az eltérítő erőre 

merőleges, egyenes vonalú és egyenletes, a szél az izobárok mentén fúj. Az alacsony nyomás a szél irányától 

balra található. (Egyensúlyi mozgások az erők más kombinációi mellett is létrejönnek. A mezoskálájú 

mozgásoknál az eltérítő erővel nem is kell számolni.) Ezt a törvényszerűséget Buys-Ballot empirikusan már 

1860-ban felfedezte. Ezt, azóta bárikus széltörvénynek nevezik. Szokásos megfogalmazása: az északi féltekén, 

ha a szél irányába nézünk, az alacsony nyomás területe mindig bal kéz felé található. 

A tényleges szél főleg a határrétegben eltér a geosztrófikus széltől. A szél iránya az izobárokkal, izohipszákkal 

kisebb-nagyobb szöget zár be. A talaj közelében a figyelembe nem vett súrlódási erő miatt, de még a szabad-

légkörben is gyorsulások lépnek fel. A geosztrófikus mozgástól való eltérés, az ageosztrófia mindig létezik a 

légkörben. Tiszta geosztrófikus mozgás esetén a képződmények nem is tudnának kialakulni, sem leépülni. Az 

ageosztrófia és a fejlődés biztos jele a vertikális mozgások létezése, amit a nagytérségű felhőrendszerek jelenléte 

bizonyít. A vertikális mozgások viszont a szélmezőben létrejövő össze- és szétáramlásnak, a konvergenciának és 

divergenciának tulajdoníthatók. Konvergencia esetén az áramlás irányában a sebesség csökken. Divergencia 

során a sebesség az áramlás irányában nő. 

A tömeg-megmaradás törvénye a légköri mozgásokra is érvényes. A tömeg-konvergencia területén a nyomásnak 

nőnie, a tömeg-divergencia területén pedig csökkennie kellene. Viszont a ciklonok területén, ahol legnagyobb a 

konvergencia mértéke, a légnyomás csökken, az anticiklonokban pedig, ahol divergencia a jellemző, a nyomás 

nő. Ez csak úgy lehetséges, hogy a ciklonban a levegő nem halmozódik fel, hanem a magasba feláramlik, 

ahonnan függőlegesen lefelé az anticiklonba beáramlik. Tehát, ahol a légkörben vertikális mozgások jelen 

vannak, ott ciklonális vagy anticiklonális fejlődés vagy leépülés van folyamatban. 

A légköri mozgások azonban nemcsak konvergensek vagy divergensek, hanem örvénylő természetűek is. Nem 

érthetjük meg a légköri mozgásokat, örvénylő jellegüknek ismerete nélkül. A sebességi mező minden egyes 

légrészecskéjének van egy elemi háromdimenziós forgási összetevője, rotációja, és ez az örvényesség. A 

meteorológiában legfontosabb a vertikális tengely körüli horizontális örvényesség. Ezt relatív örvényességnek 

nevezik, jele , pozitív, ha a forgás az óramutató járásával ellentétes, negatív, ha azzal egyező. Valójában a 

ciklon sem más, mint egy vertikális tengelyű, nagy kiterjedésű horizontális örvény, amelyben az áramlás az 

óramutató járásával ellentétes irányú. 

A relatív örvényesség időbeli lokális megváltozását a relatív örvényesség tendencia egyenletéből ismerjük. Az 

alábbiakban felsoroljuk azokat a tényezőket, amelyek ciklon- vagy anticiklon genezishez vezetnek. Az említett 

tényezők a következők: 

-       Az örvényesség horizontális átvitele, advekciója; 

-       Az örvényesség függőleges átvitele; 

-       A divergencia tényezője, amely konvergenciánál a ciklonalitást erősíti; 

-       A Coriolis paraméter földrajzi szélesség szerinti változása, a planetáris örvényátvitel; 

-       A forgási tényező, ami abból adódik, hogy a vertikális mozgás mezeje a horizontális síkban változik, amit 

a szél vertikális változása beforgat az örvénycsőbe; 
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-       A hőmérséklet advekciójának a hatása, amely hideg advekció esetén erősíti a ciklonális örvényt, a meleg 

advekció pedig az anticiklonális örvényt gyengíti. 

Az örvényességről szóló, fenti fejtegetés csak érzékeltetni kívánta, hogy a tömeg, az energia és az impulzus 

megmaradásának általános törvényszerűségei a légkörben jellemzően forgó rendszereket eredményez. E 

rendszerek elsősorban a kockázatokat hordozzák, de a csapadék képződésében is fontos szerepet játszanak. 

Mielőtt e rendszereket méretük és életciklusuk alapján e fejezet végén osztályoznánk, majd ennek eredményét a 

következő két fejezetben kifejtenénk, tekintsük át a légköri megfigyelő rendszereket, amelyekkel ezen 

objektumok felismerésére, folyamatos megfigyelésére és előrejelző egyenletekbe építésére lehetőség nyílt. 

2.3. 1.3 Alapvető légköri megfigyelések 

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) keretében, az Időjárási Világszolgálat (WWW) szervezésében a föld 

egészére kiterjedő légköri megfigyelő rendszer működik. A megfigyelések két nagy csoportba sorolhatók. Az 

egyik a földfelszínhez kötődik, a másik pedig a mesterséges holdakhoz. A felszíni megfigyelő rendszerhez 

tartozik minden, a műholdakkal nem kapcsolatos megfigyelés. Ide soroljuk az összes szárazföldi és tengeri 

mérőpont, a léggömbök által szállított szondák, a repülőgépek, az időjárási radarok méréseit. 

A másik csoportba a meteorológiai műholdakról származó adatok tartoznak. 

2.3.1. 1.3.1 Felszíni megfigyelések 

A következő oldalakon az 1.1-1.6 ábrák érzékeltetik, milyen sokféle felszín-bázisú eszközzel történik az 

időjárás megfigyelése, de egyben azt is, hogy ezek térbeli megoszlása mennyire egyenetlen a Földön. Ezeket az 

állóképeket egymásra úszó, animációként is megtekinthetjük. 

(ANIM_1_1_állomások.doc) 

A földbázisú megfigyelési rendszer egyik nagy csoportjába a talaj közeli szinoptikus mérőállomásokat soroljuk, 

amelyek a ”szinoptikus elv” (egyidejű áttekintés) alapján működnek. Ezek a mérések több évszázados múltra 

tekintenek vissza, szoros összefüggésben a fizika fejlődésével, a különböző mérőműszerek kifejlesztésével. Az 

utóbbi évtizedekben az emberek által leolvasott mérőműszerek szerepét egyre inkább az automata műszerek 

vették át. 

 

1.1 ábra: Mintegy 11 ezer óránként jelentő (ún. szinoptikus) földfelszíni állomás 
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1.2 Több mint 10 ezer magaslégköri rádiószondázó (ballonos szondás) állomás 

 

1.3 ábra Naponta mintegy 100 ezer mérési adat születik a Repülőgépes Automatikus Adattovábbító Program 

segítségével 
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1.4 ábra Napi 3 ezer mérés születik az Önkéntes Megfigyelőhajók Programja segítségével 

 

1.5 ábra Évente 6 ezer mérés születik az Automata Fedélzeti Aerológiai Program segítségével 

 

1.6 ábra Naponta mintegy ezer mérés az óceánok felszínén sodródó bójákról 

Így van ez hazánkban is. Jelenleg 33 szinoptikus állomás működik nálunk, ebből 15 teljesen automata módon. A 

vizuális megfigyeléseket más műszerekkel, eljárásokkal lehet helyettesíteni (pl. látástávolság-, felhőalap-mérő, 

műholdas felhőosztályozás). 

Nemzetközi megállapodás szerint 7 mérőállomás adatait bocsátjuk regionális adatcserére. Ez a 7 állomás annak 

714-nek a része, melynek adatai az európai régióból naponta négyszer hozzánk is megérkeznek. Az európai 

régió mérőállomásai nagy megbízhatósággal dolgoznak, a legutóbbi felmérés szerint több mint 90 százalék a 

beérkezett jelentések aránya. A szinoptikus állomásokon a következő elemeket mérik: 
 

felhőmennyiség látástávolság 

felhőfajta légnedvesség 
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felhőalap magassága légnyomásváltozás tendenciája 

szélirány csapadékfajta 

szélsebesség csapadék mennyiség 

aktuális léghőmérséklet jelenidő 

maximum, illetve minimum hőmérséklet talajállapot 

talaj menti minimum hőmérséklet hóvastagság 

A mérésekből számítógép segítségével történik a szinoptikus térképek rajzolása. Az analizálást a szinoptikus 

kézzel végezi, azért, hogy a jobban beleélhesse magát az időjárási helyzetbe. Kisebb térségre, az ultrarövidtávú 

előrejelzések megalapozásához több állomás adatai alapján 3 óránként, illetve Magyarországra 1 óránként 

készülnek szinoptikus térképek. 

2.3.2. 1.3.2 Magaslégköri rádiószondás mérések 

A földbázisú rendszer másik nagy csoportjába a magas légköri mérőállomások tartoznak. Ezekből nálunk kettő, 

az európai régióban 142 működik. A léggömbbel felbocsátott mérőműszerek (szondák) adatait többféleképp 

jeleníthetjük meg. Készülnek magassági topográfiai térképek, nálunk a 925, 850, 700, 500 hPa-os izobár 

szintekre. Megrajzoltathatjuk az egyes mérőállomások vertikális profiljait, az un. felszállási görbéket. A mérési 

adatokból különböző meteorológiai paramétereket számolhatunk, és jeleníthetünk meg. Így pl. a potenciálisan 

kihullható nedvességet, a levegő labilitására, nedvességére utaló indexeket. 

2.3.3. 1.3.3 Felszíni radarmérések és villámlás-detektálás 

A földbázisú rendszer következő fontos eleme az időjárási radarállomás. Hazánkban 3, az OMSz által 

működtetett radarállomás található. Szentgotthárd Farkasfán és Nyíregyháza Napkoron egy-egy MRL5 orosz 

gyártmányú radar dolgozik. Budapest Lőrincen pedig egy USA-ból származó Doppler radar működik. 

Horizontális és vertikális mérések egyaránt megtalálhatók. A radarállomások mérései külön-külön, illetve 

összeszerkesztve, kompozitként is hozzáférhetők.  Általában negyedóránként készülnek mérések, de ezek 

sűríthetők is. A radarfelvételek sorozatából a csapadékmérő állomások adataival korrigálva 6, illetve 12 órás 

csapadékösszeg térképek is előállíthatók. A budapesti Doppler radar méréseiből vertikális szélmérések is 

készülnek. Nem csak Magyarországra, hanem a Közép-európai térségre is összeállíthatók radartérképek a 

környező országok radarméréseit felhasználva. A nyíregyházi radar kiváltása folyamatban van egy budapestivel 

megegyező típusra, és a szentgotthárdi cseréje is tervbe van véve. 

Hazánkban 1998 óta a villám lokalizációs rendszer, amely 5 mérőállomásból áll, ezek: Sárvár, Véménd, 

Budapest, Zsadány, Varbóc. A mérőállomások által érzékelt légköri elektromos kisülések pozícióját 

háromszögelési elv alapján lehet meghatározni. A rendszer megkülönbözteti a felhő-felhő, illetve felhő-föld 

közötti kisüléseket, ezen kívül villámsűrűség térképet is elő lehet állítani 

2.3.4. 1.3.4 Műhold-meteorológiai megfigyelések 

Az űrbázisú rendszerben kétfajta műholdról érkezhetnek adatok az előrejelző központokba (1.7 ábra). Az egyik 

fajta a geostacionárius mesterséges hold. E műhold által 36000 km magasságból sugárzott digitális felvételek 

jelenleg félóránként készülnek 3 hullámhossz tartományban, mégpedig egy látható (0.4 – 1.1 mm, 3x3.7 km 

felbontás) és két infravörös hullámsávban. Az egyiknél a levegőben lévő vízgőz változását követhetjük nyomon 

(7.1 mm), a másiknál pedig a felhőtető hőmérsékletét láthatjuk (10.5-12.5 mm, 7.5x 6 km felbontás). A felvételek 

különböző földrajzi kivágatokban, valamint összekapcsolva, hurokfilmként is megtekinthetők. A kapott 

műholdfelvételekből egyéb származtatott képek készíthetők, pl. borultsági kép, felhőtető magasság, felhőfajta. 

Augusztus végén lőtték föl a geostacionárius műholdak újabb generációjának első darabját, amely nagyobb 

felbontásban (látható1-3, infra 3-6 km), időben sűrűbben (negyedóránként), és több (11) hullámhossz 

tartományban végez majd méréseket. Az 1.8 ábra a megkülönböztethető felhő- és talajtípusokat mutatja be. 
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A NOAA által működtetett kvázipoláris műholdakról (NOAA-14 és NOAA-16, 800 km magasság, 1x1 km-es 

felbontás) is rendelkezésre állnak felvételek, mikor a műhold térségünk fölött halad át (naponta 4-szer). 

Infravörös- és látható tartományban kapunk képeket E felvételekből különböző számítások alapján lehetőség 

nyílik a hó felszín, a köd, az alacsony szintű rétegfelhő, illetve a többi felhő megkülönböztetésére. A műholdas 

megfigyeléseket az EKF-en Műholdas távérzékelés című, választható tárgy, mutatja be, ezért ennél 

részletesebben ezt a témát itt nem fejtjük ki. A tárgyról elektronikus jegyzet készült (Mika et al., 2011). 
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1.7 ábra: A meteorológiai méréseket végző geostacionárius és kvázipoláris műholdak rendszere

 

1.8 ábra: METEOSAT műholdról készült több csatornás ún. kompozit kép a felhőzetről.2009. november 2-án 

11:55 UTC-kor. (FELHŐK: Vékony jég: alig látszik. Vastag jég: élénk türkiz kék. Víz kis cseppekkel: fehér, 

rózsaszín. Víz nagy cseppekkel: fehér, kissé türkiz kék. Vegyes halmazállapot: halvány türkiz. FELSZÍN: 

Növény: zöld. Kevés növény: barnás. Sivatag: rózsaszín. Hó: türkiz kék.) 

2.4. 1.4       A légköri mozgások nagyságrendi felosztása, a 
meteorológiai mozgások skálái 

A légköri mozgások különböző tér-idő léptékű konfigurációit mozgásrendszereknek nevezzük. Azokat a 

mozgásrendszereket, amelyeknek karakterisztikus méretei az időjárási térképeken megjelenő ciklonoknak, 

anticiklonoknak felelnek meg, szinoptikus léptékűnek, szinoptikus skálájúnak is szokták nevezni. Ezeknek a 

szinoptikus léptékű méreteknek a nagyságrendjei a következők: 

-       Horizontális sebesség 10 ms-1; 

-       Függőleges sebesség 10-2 ms-1 ; 

-       Hosszúság 106m; 

-       Magasság 104 m; 

-       Magasság/hosszúság 1/100; 

-       Periódus: hosszúság/horizontális sebesség 105s ~ 1 nap. 

A légköri mozgásrendszerek nagyságrendi megkülönböztetésének századunk közepéig nem szenteltek 

különösebb figyelmet. Nagyvonalúan tekintve, a szinoptikus meteorológia a XIX. század közepétől a XX. 

század második évtizedéig a ciklonok és anticiklonok tanulmányozásával foglalkozott. A megfigyelések 
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bővülésével kitűnt, hogy a szinoptikus léptékű folyamatoknál nagyobb és kisebb méretű mozgásrendszerek 

léteznek, amelyek ugyanolyan entitások, fel- és leépülési folyamatokkal, mint a ciklonok és anticiklonok. 

Ezeket a képződményeket karakterisztikus méreteik szerint különböztetik meg. Legkézenfekvőbb, horizontális 

és idő méreteik szerinti felosztásuk. Az 1.1 táblázat a legfontosabb mozgásrendszereket foglalja össze. Ezek 

többnyire olyan objektumok, amelyek a leginkább látható, érzékelhető időjárások hordozói. Már ebből a 

felsorolásból is kitűnik, hogy a légkörben - noha a közeg folytonos - önálló struktúrák épülnek fel. Az egyes 

skálákhoz tartozó képződmények között kölcsönhatás létezik. A kölcsönhatás azonban csak az egymást 

közvetlenül követő skálák között van. A skálák között ugrás nincs. 

1.1 táblázat         Mozgásrendszerek tér-idő méret (nagyságrend) szerinti felosztása 
 

  Horizontális 

méret 
Élet

tarta

m 

Verti

kális 

sebes

ség 

A 

lépték 

neve 

Jellemző 

max. 

szélsebe

sség 

Ciklon átmérő: 500-

2000 km 
3-15 

nap 
0,01 

m s-1 
Makros

kála 
55 m s-1 

Anticiklon átmérő: 500-

2000 km 
3-15 

nap 
0,01 

m s-1 
Makros

kála 
30 m s-1 

Hidegfront hosszúság: 

500-2000 km 

szélesség: 100-

500 km 

3-7 

nap 
0,1 m 

s-1 
Közötte

sskála 
30 m s-1 

Melegfront hosszúság: 

300-1000 km 

szélesség: 100-

500 km 

1-3 

nap 
0,1-

0,01 

m s-1 

Közötte

sskála 
15 m s-1 

Meleg nedves szállító szalag (MNSZ) hosszúság: 

500-2000 km 

szélesség: 200-

500 km 

vastagság: 500-

1000 m 

3-10 

nap 
0,1-

0,01 

m s-1 

Közötte

sskála 
nincs 

értelmez

ve 

Hideg szalag (HSZ) hosszúság: 

300-1000 km 

szélesség: 200-

500 km 

vastagság: 500-

2000 m 

3-5 

nap 
0,1-

0,01 

m s-1 

Közötte

sskála 
nincs 

értelmez

ve 

Trópusi ciklon 

(a tartós szél > 18 m s-1) 

átmérő: 300-

1000 km 
3-15 

nap 
m s-1 Makros

kála 
33 m s-1 

Hurrikán átmérő: 300- 3-7 m s-1 Makros 90 m s-1 
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(a tartós szél > 33 m s-1) 
1000 km nap kála 

Instabilitási vonal (IV) hosszúság: 

100-500 km 

szélesség: 10-

50 km 

3-12 

óra 
m-10 

m s-1 
Mezosk

ála 
> 40 m s-

1 

Csapadékszalagok hosszúság: 

100-1000 km 

szélesség: 5-

300 km 

3-27 

óra 
0,1- 

m s-1 
Mezosk

ála 
nincs 

feldolgo

zva 

Mezoléptékű Konvektív Komplexum (MKK) ellipszis 

nagyteng. 

1000 km 

kis teng. 700 

km 

3-36 

óra 
m-10 

m s-1 
Mezosk

ála 
nincs 

feldolgo

zva 

Mezo- v. zivataros magas nyomás (ZM) hosszúság: 400 

km 

szélesség: 10-

100 km 

3-12 

óra 
m s-1 Mezosk

ála 
30 m s-1 

Mezo- v. sodrási depresszió (MD) hosszúság: 300 

km 

szélesség: 10-

50 km 

3-10 

óra 
m s-1 Mezosk

ála 
nincs 

értelmez

ve 

Mezo- v. tornádó ciklon átmérő: 10-100 

km 
0,5-

6 

óra 

10 m 

s-1 
Mezosk

ála 
60 m s-1 

Tornádó tölcsér átmérő: 30-

3000 m 
0,2-

2 

óra 

10 m 

s-1 
Kis 

skála 
100 m s-1 

Tornádó tölcséren belüli szívási örvény átmérő: 5-50 m 5-60 

s 
10 m 

s-1 
Mikros

kála 
140 m s-1 

Zivatar cella Cumulonimbus Cb átmérő: 10-50 

km 
1-3 

óra 
10 m 

s-1 
Kis 

skála 
25 m s-1 

Portölcsérek átmérő: 1-100 

m 
0,2-

15 

mm 

- Mikros

kála 
40 m s-1 

Magaslégköri képződmények 

Hosszúhullámok (hullámhossz 10000 km) hullámhossz: 

8000-40000 km 

> 15 

nap 
- Planetá

ris 

skála 

- 
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Rövid hullámok hullámhossz: 

3000-8000 km 
3-15 

nap 
- Planetá

ris 

skála 

- 

Ciklonális hullámok hullámhossz: 

1000-3000 km 
2-5 

nap 
- Makros

kála 
- 

Jet-stream (futóáramlás) hosszúság:1000

-8000 km 
5-15 

nap 
- Makros

kála 
- 

Jet-mag hosszúság: 

200-1000 km 
2-5 

nap 
- Közötte

s skála 
> 80 m s-

1 

Alacsonyszinti jet hosszúság: 

100-1000 km 
1-3 

nap 
- Mezo- 

vagy 

közötte

s skála 

25-30 m 

s-1 

3. 2. A mérsékelt öv hullámai, a ciklonok és az 
anticiklonok 

Ebben a fejezetben a legfontosabb mérsékeltövi képződmények közül a makro-léptékű, azaz pár ezer kilométer 

lineáris mérettel jellemezhető képződményeket írjuk le. Ezeket a légkördinamika fogalomkörében néha 

planetáris hullámoknak is nevezzük, minthogy a középső troposzférában (pl. 500 hPa-on, azaz a légkör 

tömegének felénél), ahol az izohipszák (adott nyomás tengerszint feletti magasságainak közös értékeit összekötő 

vonalak) már csak ritkán záródnak és inkább nyitott, többé-kevésbé szabályos sinus függvényre emlékeztetőek, 

egy-egy ilyen hullám az adott szélességi kör számottevő hányadát kitöltheti. 

A Földünket körülölelő levegő mozgását befolyásolja továbbá az egyenlítői övezet és a két sarkvidék közötti 

hőmérséklet-különbség. A Nap nem egyenletesen melegíti a Földet, ezáltal nagy hőmérsékletkülönbségek 

alakulnak ki. Az Egyenlítő környékén erősebb-, a sarkoknál pedig gyengébb a Nap melegítő ereje. Az Egyenlítő 

vidékén a földfelszín közelében gyorsan melegedő levegő a magasba emelkedik, és a sarkok felől hideg levegő 

áramlik a helyére. A magasban ezzel ellentétes irányú a mozgás, azaz kialakul az Egyenlítő és a sarkvidékek 

között egy, az Egyenlítőnél emelkedő, a sarkoknál leszálló cirkuláció. Pontosabban, ez az egyetlen, ún. Hadley-

cella jellemezné bolygónk légkörzését, ha a Föld nem forogna. Azonban, a Föld a tengelye körül forogva, 

erősen módosítja ezt az áramlást. 

Az Egyenlítő és a sarkvidékek közötti nagy hőmérséklet- és nyomáskülönbség következtében úgynevezett 

nyugatias szelek, futóáramlások keletkeznek. Futóáramlásnak az egész Földet körüljáró, nagy sebességgel és 

nagy magasságban fújó nyugatias szeleket nevezzük. A legerősebb szelek a Föld 30. és a 60. szélességi fokai 

között fújnak. Az általános légkörzést a magasabb légrétegekben a nyugatias szelek, a futóáramlások 

befolyásolják, az alacsonyabb légrétegek alakulásában pedig a különböző légnyomás-övek játszanak fontos 

szerepet. A meleg Egyenlítő térségében alacsony, a hideg sarkvidéken pedig magas légnyomású öv fonja körbe 

a Földet. A már említett Coriolis-erő a légkörben örvényeket alakít ki, azaz létrehozza a légkör áramlási 

rendszereit, más szakmai kifejezéssel: a légnyomási képződményeket, köztük a legjellegzetesebbeket, az 

időjárás legfontosabb hordozóit, a ciklonokat és az anticiklonokat. 

3.1. 2.1 Frontok és frontális ciklonok 

A ciklonok régi partnerei a meteorológusoknak, idestova 150 év óta tudják róluk, hogy a rossz idő hordozói. De, 

mik is ezek a ciklonok? A múlt század közepén örvénynek, örvénylő viharnak tekintették. Fitz-Roy már 1863-

ban felismerte, hogy a mérsékelt övi depressziók a szubtrópusokról származó meleg és a sarki területekről 

származó hideg áramlás találkozásánál keletkeznek. Később a naponként készített időjárási térképeken a ciklon 

alacsony nyomású területként, bárikus depresszióként jelent meg. Meghatározták a depressziók pályáit, időjárási 

viszonyait, elsősorban a gyakorlati előrejelzés céljára. Ez volt az un. izobár-szinoptika korszaka, amit a frontok 

felfedezése zárt le. 
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A felfedezés egy fiatal (akkor 21 éves) norvég meteorológus Jacob Bjerknes nevéhez fűződik, aki Vilhelm 

Bjerknesnek, az elméleti meteorológia napjainkig is legnagyobb személyiségének a fia volt. J. Bjerknes ismerte 

fel először a ciklonon belüli konvergencia (összeáramlási) vonalakat. Ezt követően J. Bjerknes a két frontot, 

mint a talaj közeli szélmező konvergencia vonalait, a meleg és hideg légtömegek közötti választófelületet 

értelmezte. A két konvergencia vonal pedig a ciklon meleg szektorát is közrezárja. A hideg- és melegfront 

elnevezés azonban csak később, Bergeron javaslatára született meg. 

3.1.1. 2.1.1 A ciklonfejlődés klasszikus elmélete 

Bár a ciklogenezis folyamata sokféle formában játszódhat le, a legtöbb ciklon mégis messzemenően hasonló 

életciklust mutat. Ezt mutatjuk be a következőkben (2.1 ábra). A ciklonfejlődés stádiumai egymást kb. 12 

óránként követik. (A fejlődést animációként is megtekinthetjük. ANIM_2_1_ciklonfejlodes.doc) 

 

2.1 ábra: A ciklon fejődési stádiumai 

1.     A ciklon rendszerint vonuló fronton kialakuló kis amplitúdójú hullámként keletkezik. A nyomás 

süllyedésével együtt csakhamar ciklonális cirkuláció alakul ki a hullám csúcspontja körül, és kialakul a 

hullámciklon. Ekkor az instabil hullám első fázisában a frontálzónán kezd kialakulni a hideg- és melegfronti 

szakasz, de a szinoptikus térképen zárt izobárt még nem analizálhatunk. 

2.     Fiatal ciklon állapot jön létre, ha az előoldalon szabályos melegfrontot, a hátoldalon szabályos, kifejlett 

hidegfrontot találunk, és a meteorológiai térképeken egy vagy több zárt izobár analizálható. A ciklonnak azt a 

térségét, amely a hideg- és a melegfront között van, meleg szektornak nevezzük. A fiatal ciklon felett a 

tropopauza lesüllyed. 

3.     A további fejlődésre jellemző, hogy a hidegfront gyorsabban mozog, mint a meleg, így a két front által 

határolt meleg szektor egyre keskenyebb lesz. Amint a hidegfront utoléri a melegfrontot, a ciklon okkludálódik 

– ez az okkludált ciklon állapot. Az okklúzió során, mely először a cikloncentrumban zajlik le, új front 

keletkezik. A ciklon fölött a tropopauza tölcsérszerűen kezd bemélyedni. A napok múlásával az okklúzió 

kiterjed a ciklon peremterületeire is, miközben a ciklon középponti részén a meleg szektor már a troposzféra 

felső rétegeibe szorul. 

4.     Az okklúzió előre haladtával a meleg levegő egyre inkább felemelkedik a talajról, és a ciklon egyre inkább 

homogén hőmérsékletű örvénnyé alakul. Ez az örvényciklon állapot. A talaj közelében a ciklon egyre nagyobb 

területét hideg levegő tölti ki, a ciklon cirkulációs energiája elfogy, a ciklon feltöltődik, és az okklúziós front 

feloszlik. A planetáris frontálzóna kisimul, azaz ismét stacionárius fronttá válik. 
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3.1.2. 2.1.2 Cikloncsaládok 

A főfrontokon ritkán jön létre egyedül álló ciklonális örvénylés. Rendszerint egyik örvénylés a másik után 

fejlődik ki ugyanazon a főfronton, és annak mentén ugyanabba az irányba halad. A cikloncsaládok 

átvonulásánál általában 4-5 különálló ciklon figyelhető meg, ez a szám azonban az egyes esetekben ettől 

eltérhet. A sorozat első és második tagja a legtöbb esetben már okkludálódott, amikor a sorozat több tagja még 

fejlődő stádiumban van. 

Központi ciklon nak nevezzük a hideg levegőben levő lassú mozgású, mély, nagy kiterjedésű, néha több 

középponttal rendelkező tartományt. A hőmérsékleti különbségek az ilyen tartományokban általában nem 

nagyok. Függőleges kiterjedésük nagy: zárt izobárok a troposzféra felső rétegéig is megfigyelhetők, miközben a 

tengely elhajlása kicsi. 

A központi ciklon a különálló frontális örvények és az előző sorozat összeolvadásának eredménye. Az ilyen 

összeolvadás mély és hosszú ideig tartó depressziót eredményez. A front mentén mozgó ciklonsorozatok is lassú 

mozgásúvá válnak, és beleolvadnak a központi ciklonba. A beolvadás a központi ciklon élettartamát 

meghosszabbítja. Az Atlanti-óceánon ilyen központi ciklon az óceán északkeleti részén, Grönland és Európa 

között helyezkedik el, különösen gyakori Izland közelében. 

A peremciklon a főciklon áramlási mezejében kialakuló, de kisebb magasságokig nyúló ciklon. Ilyen ciklonok 

a főciklon magjától kisebb-nagyobb távolságban alakulnak ki, bárhol keletkezhetnek, szárazföld vagy óceánok 

felett, magassági vagy felszíni behatások miatt. Európában főként két helyen képződnek peremciklonok: 

egyrészt a norvég hegyek fölött (skagerraki ciklonok), másrészt a déli Alpok (genovai ciklonok) körzetében. Ez 

a kapcsolat képződésük körülményeire is rávilágít, minthogy a peremciklonok akadály mögötti örvénylésekként 

jönnek létre. 

A domborzat erősen befolyásolja a peremciklonok mozgását: mivel ezek a képződmények nem nyúlnak túl 

magasra, a hegyek jelentékenyen módosítják frontjaik haladási sebességét. 

3.1.3. 2.1.3 A ciklonok időjárása 

A fiatal ciklon jellemzője a földfelszínen levő meleg szektor. A ciklon különféle szektorainak időjárását az 

jellemzi, hogy hol milyen légtömeg uralja a légoszlopot, illetve milyen légtömeg készül a helyét kitölteni (2.2 

ábra). Ne feledjük, a front végső soron a különféle tulajdonságú légtömegek éles (a tulajdonságok nagy 

horizontális gradiensét mutató) választó felülete. 

Az előoldalon a melegfront, a hátoldalon a hidegfront időjárása figyelhető meg. A meleg szektorban nyáron 

instabilitási vonal és ehhez kapcsolódóan Cu, Cb felhőzet, zápor, zivatar, télen nagy kiterjedésű Sc vagy St 

felhőzet jellemzi, erős párássággal, köddel. A cikloncentrum közelében a St felhőből szitálás, ónos szitálás 

hullik. A repülés során alacsony felhőalappal, rossz látási viszonyokkal és jegesedéssel számolhatunk a téli 

időszakban. A cikloncentrumtól északra nyáron konvektív, télen főként réteges szerkezetű felhőzetre lehet 

számítani. 

Érdemes megjegyezni, hogy ezek a felhőtípusok milyen frontokhoz tartoznak, hiszen a természetben járva, 

segítenek a következő órák markáns változásairól, illetve a gépjárművel megcélzott térségben épp most 

uralkodó front jellegéről, időjárásáról Erre a kérdésre a 12. fejezetben még visszatérünk. 
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2.2 ábra:  A ciklonok időjárása 

Az okkludált ciklon időjárását az okklúziós front nagy kiterjedésű felhő- és csapadékrendszere határozza meg. 

               Melegfront előtt:             melegfront felhőzete 

                                                            tartós csapadék, ami egybeesik a nyomássüllyedés területével 

               A meleg szektorban:        a csapadék megszűnik 

                                                            a hőmérséklet emelkedik 

                                                            a nyomássüllyedés mértéke gyengül 

a ciklon centruma felé haladva gyakoribb felhőzet, St, köd, szitálás (télen) 

               Hidegfront előtt:              instabilitási vonal 

                                                            hidegfront felhőzete 

               Hidegfront:                        zápor, zivatar 

                                                            a légnyomás emelkedik 

                                                            konvektív felhőzet 

                                                            lehűlés. 

A hőmérsékletváltozás irányát a front nevéből, a csapadék jellegét pedig a felhőfajták ismeretében tudjuk 

megérteni és megjegyezni. A légnyomás időbeli alakulásának a kulcsa az, hogy a hideg levegő súlyosabb, mint 
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a meleg levegő, vagyis minél nagyobb hányadát uralja hideg levegő a felettünk levő légoszlopnak, annál 

magasabb a nyomás. Melegfront érkezésekor ez az arány egyre kisebb, mert jön a meleg levegő, míg hidegfront 

esetén egyre nagyobb, ahogy a hideg kiszorítja a meleget. 

3.1.4. 2.1.4 Gyakori ciklonpályák 

A ciklonok áthelyeződése szervesen hozzátartozik a ciklontevékenységhez. A ciklonok haladásának 

leggyakoribb útvonalait többen is leírták a Föld különböző körzeteiben. A legismertebb, Európára vonatkozó 

összeállítás Van Bebber nevéhez fűződik, (2.3 ábra). 

             

2.3 ábra: Ciklonpályák Európában (Van Bebber nyomán) 

Az I. pályán mind télen, mind nyáron vonulnak ciklonok. A II. és III. pályán főként télen, a IV. útvonalat pedig 

leginkább nyáron és ősszel látogatják. Az V/a pálya főleg télen, az V/b pálya tavasszal, valamint októberben 

gyakori. A ciklonok vonulásának gyakorisága az I. pályán a legnagyobb: télen a ciklonok 31, nyáron 39 %-a 

vonul itt. A további sorrend: IV. (12 és 22%), majd V. pálya (13-18 %). 

A vonuló ciklonok az ún. vezetőáramlással mozognak, annak irányába, sebességének átlagosan 80 %-ával. A 

vezető áramlás a 3-5 km-es magasságban észlelt áramlás. Az európai ciklonok 57 %-ának sebessége < 27 km/h, 

29 %-ának sebessége 27-44 km/h, 15 %-ának sebessége > 44 km/h, de egyes fiatal ciklonok sebessége elérheti a 

100 km/h-t is. 

A ciklon vonulási sebességét a Palmén-féle empirikus formula írja le, amely szerint 

 

ahol v a szél átlagos sebessége a meleg szektorban a felszínen, ΔT pedig a hőmérséklet- különbség a ciklon 

területén a hideg és a meleg levegő között, ugyancsak a talaj közeli légrétegekben. 

A ciklon vonulási sebessége, tehát annál nagyobb, minél jelentősebb területén a hőmérsékleti kontraszt és minél 

nagyobb a szél sebessége a meleg szektorban. Okklúzió után a ciklon vonulási sebessége gyorsan csökken, mert 

ekkor eltűnve a talaj közeli meleg szektor, a DT hőmérsékleti- különbség tart a zérushoz, s az elöregedett 

okkludált ciklon végül is csaknem veszteglővé válik. 

3.2. 2.2 Az időjárási frontok (Bodolainé Jakus E., 1998 nyomán) 
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A frontokra vonatkozó tudást azonban alkalmanként át kellett értékelni a megfigyelések sorozatos bővülését 

követően. A frontok és a ciklon annyira összetartozó jelenség-komplexum, hogy megértésük csak együttesen 

képzelhető. (Annak ellenére is, hogy méretüknél fogva inkább a mezoléptékű képződmények között kellene őket 

tárgyalnunk.) 

A légtömegek vándorlásuk során egymással találkoznak. Két különböző légtömeget a levegő fizikai 

tulajdonságaiban éles ugrásszerű változást mutató zóna az időjárási frontfelületi választja el egymástól. A 

frontfelület nem geometriai értelemben vett vastagság nélküli felület, hanem általában néhány száz méter, 

esetenként néhány kilométer vastagságú zóna. Az érintkező légtömegek méreteihez képest azonban ez a 

vastagság elhanyagolhatóan csekély, ezért a frontfelület megjelölés alkalmazható. A frontfelületnek a 

földfelszínnel való metszésvonala az időjárási front. Az időjárási frontra tehát a levegő fizikai állapotjelzőinek 

és elsősorban a légtömegek konzervatív tulajdonságainak éles szakadásszerű változása jellemző. 

Az időjárási frontok tehát általában 1°-nál is kisebb, igen lapos szög alatt hajlanak a földfelszínhez, s csak ritkán 

tapasztalunk 1-2° közötti hajlásszöget. A frontfelületek csaknem vízszintes fekvésének az az oka, hogy 

szomszédos két légtömeg közül a nagyobb sűrűségű hidegebb a légkör alsó szintjeit, a kisebb sűrűségű 

melegebb pedig a magasabb rétegeket igyekszik elfoglalni a gravitáció miatt, a sűrűség szerinti rétegződésre 

törekedve. 

Minthogy a légtömegek túlnyomórészt mozgásban vannak, a frontfelületek is mozognak. Az egyes légtömegek 

sebessége azonban nem egyforma, így azok egymáshoz és a frontfelülethez képest is elmozdulnak. Az 

elmozdulás során a melegebb levegő egy része a ferdén fekvő frontfelülettel párhuzamosan mozgást végez, tehát 

a frontfelület mentén emelkedő, illetve süllyedő légmozgások alakulnak ki. A frontfelület azon szakaszait ahol 

emelkedő légmozgások tapasztalhatók anafrontnak, a leszálló légmozgósít szakaszokat pedig katafrontnak 

nevezik. 

Az időjárási frontfelületek jelentősége abban áll, hogy környezetükben nagyszabású függélyes légmozgások 

lépnek fel. Mint tudjuk, emelkedéskor felhőzet és csapadék keletkezik, süllyedéskor pedig az adiabatikus 

felmelegedés miatt felhőoszlató hatások érvényesülnek. Az időjárási frontok hossza nem ritkán néhány ezer 

kilométert is elérhet, így ezek a jelenségek egy időben igen nagy területeket érintenek. 

Az időjárási frontokat a szerint osztályozzuk, hogy a frontfelület melyik légtömeg felé mozdul el. Ha a 

frontfelület a melegebb légtömeg felé mozog, azaz a hideg levegő az aktív, hidegfrontot, ha pedig a meleg 

levegő hódít teret a hideg rovására, melegfrontot különböztetünk meg. Abban az esetben, ha a frontfelület 

huzamosabb időn át nagyjából egy helyen marad vagy legfeljebb csak kicsiny váltakozó irányú mozgásokat 

végez, az ingázó vagy veszteglő front keletkezik. Végül megkülönböztetjük még az okklúziós frontokat, amelyek 

úgy jönnek létre, hogy az általában gyorsabban mozgó hidegfront utoléri az előtte haladó melegfrontot és a két 

frontrendszer egybeolvad. 

Az időjárási frontokat függőleges metszettel szokás ábrázolni. A frontfelület igen kicsiny hajlásszöge miatt 

azonban a magassági skálát jelentősen torzítják (kb. 1:50 arányban), így az eredeti hajlásszög helyett 30-40 

fokosat vesznek föl a könnyebb ábrázolás érdekében. Következőkben részletesebben áttekintjük a különböző 

típusú időjárási frontok sajátosságait. 

Melegfront esetén a melegebb légtömeg gyorsabban mozog a frontfelület felé, mint ahogy a hideg levegő 

visszahúzódik, s így a meleg levegő a hideg levegőék hátára mintegy felsiklik. Ezért ezt a frontot felsiklási 

frontnak is nevezik. A melegfront felülete fölött nagy távolságig kiterjeszkedő egyenletes sebességű emelkedő 

légmozgás figyelhető meg, amelyben nagy felhőtömegek keletkeznek. Ha egy adott helyen tartózkodva 

figyeljük meg a felénk közeledő melegfront felvonulását, először a nagy magasságokban (8-10 km) keletkező és 

a frontfelület felszínnel való metszésvonalát sokszor 600-800 km-rel is megelőző pehelyfelhőket (Ci) észleljük. 

Ezt a magas szintű rétegfelhők (Cs) követik, majd feltűnik a már egyenletes szürke bevonatot képező 

középmagas szintű rétegfelhő (As). A felhőzet a frontvonal közeledésével fokozatosan vastagszik, és csakhamar 

a megfigyelőhely fölé jut az esőrétegfelhő (Ns), amely egyenletes intenzitású esőzést nagy havazást okoz. 

A melegfront csapadékzónája széles, elérheti a 200-300 km-t is és a frontvonal előtt helyezkedik el. Az esőréteg 

felhő alapja nyáron 1000-1500, télen általában 600-800 m-en helyezkedik el, a teteje 6-8 km magasságig nyúlik 

fel. A front hossza változó, néhány ezer km is lehet. A melegfrontok vonulása általában lassú, a front 

környezetére jellemző geosztrófikus szélsebességnek kb. 60 %-ával haladnak. A front előtt a légnyomás 

süllyedése figyelhető meg, majd a front áthaladása után a nyomássüllyedés megáll, a csapadékhullás megszűnik 

és az ég fokozatosan kitisztul. 
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Hidegfront akkor jön létre, ha a hideg levegő gyorsabb mozgása során ékszerűen benyomul a meleg légtömeg 

alá, s azt mintegy fellöki a magasba. Az emelkedés ennek következtében nem egyenletes, mint a melegfrontnál, 

sőt a hidegfront felülete mentén leszálló légmozgások is kialakulnak (katafront jelensége). A frontfelület mentén 

fellépő erőteljes feláramlások gomolyos típusú felhőzetet hoznak létre, s ha a frontfelület előtt fekvő meleg 

levegő feltételesen ingatag egyensúyi helyzetű, a felhőzet függélyes. kiterjedése nagy lesz, megjelenik a 

zivatarfelhő (Cb) is. A hidegfrontok jellegzetes csapadéka a záporeső, illetve hózápor, itt keletkezik a mérsékelt 

övi jégesők és zivatarok túlnyomó többsége is. 

A talaj közeli front az időjárási térképen egy elméleti frontfelületnek a talajjal alkotott metszésvonala. A 

valóságban nem vonal, csak a térképek méretarányai miatt ez a szűk zóna a talajtérképen vonalként jelenik meg. 

A zóna szélessége a magassággal növekszik. A front mentén a hőmérséklet, nedvesség, stb. ugrásszerűen 

változik. 

A hidegfrontoknak változatos megjelenési formájuk van. A két alapforma közül az elsőfajú hidegfrontoknál a 

hideg levegőben nagyobb a frontra merőleges szélkomponens, mint a meleg levegőben, így azt megemeli. Az 

emelkedő meleg levegő nedvessége kondenzálódik. Az emelés olykor olyan heves, hogy a csapadék formája 

zápor lesz, és sokszor zivatarok is kialakulnak. A zivatarok a frontvonalra fűződnek fel, ilyenkor zivataros 

hidegfrontról beszélünk. A csapadékzóna a front mögött helyezkedik el. A hidegfrontnak ez a szerkezete a 

ciklon centrumától távolabbi területre jellemző. 

A másodfajú hidegfront a ciklon centrális területeire jellemző. A frontra merőleges szélkomponens a 

magassággal nő, és a magasban a talaj közeli frontot megelőzi. A csapadék zöme a talaj közeli hidegfront előtt, 

a meleg szektorban hullik. A talaj közeli hidegfronthoz csak keskeny csapadéksáv tartozik, de csapadékmentes 

is lehet. A frontzóna mögötti hideg levegőben leáramlás van, amely az elsőfajú hidegfrontoknál csak jóval a 

csapadékzóna mögött jelentkezik. A második típusnál a leszálló mozgás gyorsan bekövetkezik, amelynek 

szárító hatása miatt a friss, tiszta levegőben a vízszintes látástávolság megnő, távoli tárgyak is tiszta, ragyogó 

kontúrokkal láthatók. 

A hidegfrontok gyorsabb mozgásúak, mint a melegfrontok, haladási sebességük a front környezetére jellemző 

geosztrófikus szélsebességnek általában 80-90%-a. A hidegfront átvonulásának további jellemző 

kísérőjelensége a légnyomás hirtelen, mintegy ugrásszerű megnövekedése, a hőmérséklet csökkenése, a 

megélénkülő, sőt gyakran viharossá fokozódó szél és a levegő átlátszóságának javulása. 

Okklúziós folyamat akkor játszódik le a ciklonok áramlási mezejében, amikor a hidegfront utoléri a 

melegfrontot, miközben a meleg levegő a magasabb rétegekbe emelkedik. Meleg és hideg okklúziós frontot 

különböztetünk meg. Meleg okklúzió alkalmával az eredeti melegfront előtt hidegebb levegő van, mint a záródó 

hidegfrontnál, hideg okklúziónál fordítva. A csapadékfolyamat a melegfrontéhoz hasonló. 

A front- és ciklonfejlődést az egyesített hőmérsékleti és nyomási mezőben az un. termobárikus mezőben lehet 

tanulmányozni. Megjelenését az időjárási térképen lehet követni. A ciklon a frontális hullám elörvényesedéséből 

keletkezik a termobárikus mezőben. A ciklon és front fejlődésének négy stádiumát a 2.4ábra szemlélteti. Az 

első a keletkezési fázis, a frontális hullám, amely a magassági termobárikus mező gyenge összeáramlási zónája 

alatt található (2.4.a ábra). A második fejlődési fázis a fiatal ciklon nyitott meleg szektorral (2.4.b ábra), 

miközben a magassági termobárikus mezőnek még kicsi az amplitúdója. A harmadik fejlődési fázisban a ciklon 

frontjai okkludálódtak (2.4.c ábra), a magassági hullám amplitúdója nagyobb lett, a hidegfront mögötti teknő és 

az előoldali gerinc megerősödött. A ciklon tengelye a magasban a hideg levegő irányába hátrahajlik mindaddig, 

amíg a ciklon hőmérsékleti mezeje aszimmetrikus. Az okklúziós folyamat többféleképpen fejeződhet be. 

Két típusa van: 

a.)    A ciklon megtelik hideg levegővel és hideg örvényként létezik még tovább, vagy a talajközeli rétegekben a 

súrlódás ezt a ciklont felszámolja, de a magas légkörben, mint magassági hideg légcsepp, hideg örvény folytatja 

életét. 

b.)    Az okkludált ciklon meleg levegője a ciklon centrumát spirálisan megkerüli (2.4.d ábra), gyorsan fejlődő 

mérsékeltövi viharciklonokra jellemző ez a típus. 

A frontális és ciklonális folyamatokhoz szorosan hozzátartoznak a magas- és alacsonyszinti jet-stream-ek. 

(Magyar elnevezése a futóáramlás, azonban a hazai szinoptikus meteorológiai irodalomban a nemzetközivé vált 

jet, jet-áramlás terminológiát használjuk.) A jet-áramlások a rendkívül erős szél koncentrált zónái. A felső 

troposzférai, tropopauza közeli szubtrópusi és poláris jet a szubtrópusi, illetve a poláris fronthoz kapcsolódik. 
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Az utóbbiak földrajzi helyzetüket erősen változtatják, és így jelentős szerepük van a frontális folyamatok 

fejlődésében. A felső troposzférai jetek több ezer km hosszúak, több száz km szélesek, függőleges kiterjedésük 

4-5 km. A jet magjában a szél sebessége 75-80 m s-1-t is eléri. A jetek szokásos megjelenítése izotacha (az 

egyenlő sebességi értékeket összekötő vonal) mezőikkel történik. A jet sebességeloszlásához mind horizontális, 

mind vertikális irányban meghatározott konvergencia, divergencia és örvényességi kép tartozik, és ez utóbbiak 

konfigurációi játszanak szerepet a frontális és ciklonális folyamat alakításában. 

A magas- és alacsonyszinti jetek együttes jelenléte a hidegfront zónájában olyan konvergencia, divergencia 

mezőt létesít, ami a front előtt járulékos fel-, a front mögött leáramlást okoz. Ezt a struktúrát a 2.5 ábra 

sematikusan szemlélteti. A jetek okozta prefrontális feláramlás is hozzájárul a heves zivatarok kialakulásához 

ebben a zónában. 
 

2.4.a 2.4.b 

  

2.4.c 2.4.d 

  

2.4 ábra        A ciklon és a frontok fejlődésének modellje 

                       Jelmagyarázat: 

                  A vékony vonalak az 1000, a vastag vonalak az 500 hPa-s felület izohipszái, a szaggatott vonalak az 

1000-500 hPa-s réteg relatív izohipszái. 

                  „A” az alacsony, „M„ a magas nyomás, „H” a hideg, „M” a meleg terület jele (Kurz, 1977). 

               Az alacsony jetek a súrlódási rétegben (1200 m alatt) találhatók. Két féle alacsony jet létezik, a 

melegszektorbeli és az anticiklon peremén futó több maggal jellemezhető objektum. A melegszektorbeli 

alacsonyszinti jetek fontos szerepet töltenek be a meleg, nedves levegő szállításában és a hidegfront előtti 

konvergencia-vonal kialakításában. Magjuk sokszor 3-400 m-en található, ahol 25-30 m s-1 szél lehet, miközben 

a talajon szélcsend van. Ilyen szélprofil nagyon veszélyes lehet a repülés számára. Nagy erdőtüzeknél 

hozzájárulhat a tűz fokozódásához. Szemben a magas jettel az alacsonyszinti jetek mezo-, esetenként közöttes 

léptékű képződmények. 
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2.5 ábra: A magas- és alacsonyszinti jet által létrehozott fel- és leáramlás sémája a frontálzónában (Bennetts at 

al., 1988). 

               A ciklonok áramlási rendszerébe a frontokon és jeteken kívül az 1.1. táblázatban (1. Fejezet) 

feltüntetett meleg, nedves és hideg szalagok is beletartoznak. Felfedezésüket a radar- és műholdfelvételek 

alkalmazásán túl az izentropikus analízis felhasználása tette lehetővé. 

A meleg, nedves szállítószalag (MNSZ) az alacsony szélességek alacsonyszinti meleg, nedves levegőjét szállítja 

a ciklon centrális részei fölé, miközben 1000 m-ről ~9000 m-ig emelkedhet. Többnyire párhuzamos a 

hidegfronttal. Nedvessége a melegfront környékén kondenzálódik, sokszor széles csapadékzónát okozva. A 

hideg szalag (HSZ) a melegfront előtt húzódik, és a ciklontól északkeletre lévő anticiklon alacsonyszinti 

áramlásában keletkezik. Emelkedése gyenge, de a melegfront felőli oldalán a felszálló mozgás erősebb. Amikor 

kibukkan az MNSZ alól, vagy a ciklon centruma körül áramlik, vagy egybeolvad az MNSZ-szel. A harmadik 

áramlási struktúra a felső troposzférából, a teknő hátoldaláról leáramló száraz, hideg levegő. A talaj közeli 

hidegfront mögött sokszor kettéválik, és egyik ága beáramlik az MNSZ fölé, amelynek levegőjét labilizálja, és 

így heves csapadékot, vonalba rendezett zivatarokat okoz. A szállítószalagok és a hidegfront kölcsönös 

helyzetének elvi modelljét, horizontális és vertikális metszetben a 2.6 ábra mutatja. 

A 2.6a ábrán az ana-hidegfront horizontális metszetén az MNSZ baloldala felől a hidegfront fölé emelkedik és 

előredől a melegfront és a ciklon centrális területi irányába. A 2.6b -n ennek megfelelően az MNSZ a hidegfront 

fölé áramlik. A konvektív mozgás és a csapadék a talaj közeli front vonalában koncentrálódik. Nyáron itt 

vannak a zivatarok. A kata-hidegfront elvi modelljén, a 2.6c ábrán az MNSZ párhuzamos a hidegfronttal, de a 

melegfront fölé emelkedve jobbra fordul. Az MNSZ alatt a hidegszalag is látható, valamint a meleg szektor fölé 

tartó hideg, száraz felső-troposzférai áramlás. A 2.6d ábrán a vertikális metszeten látható, hogy a magas szinti 

hideg áramlás kettéválik. Egyik ága beáramlik az MNSZ fölé, a másik a talaj közeli hidegfront mögé. A felső ág 

az MNSZ levegőjéhez képest hidegebb, és azt labilizálja. A konvektív mozgás az alacsony jet környezetében 

kezdődik. A vonalba rendezett zivatarok sokszor pusztító erejű, prefrontális instabilitási vonalat alkotnak. 
 

2.6a 2.6b 

  

2.6c 2.6d 
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2.6 ábra: A frontok és a szállítószalagok helyzetének sémája horizontális és vertikális metszeten. A sűrűn 

pontozott nyilak a meleg-nedves szállító szalagot, az üresen hagyottak a hideg áramlást jelölik.  q  w   a nedves 

potenciális hőmérsékletet jelenti (Browning szerint). a és b a hideg anafrontnak, c és d a hideg katafrontnak 

felel meg. 

3.3. 2.3 Egy kivételesen erős mérsékeltövi ciklon, a Kyrill (2007. 
január) 

2007. január 17-én és 18-án a Kyrill viharciklon okozta Európa szerte a heves szélviharokat. A Kyrill ciklon 

igen gyorsan alakult ki és gyorsan söpört végig Európán. A légtömeg kompozit képből készült 2 és fél napos 

filmen (ANIM2_2_Kyrill.avi) nyomon követhetjük ezt a gyors mozgást. 

2007. január közepén heves szélvihar söpört végig Európán. A vihar előbb Angliára, majd a Benelux államokon 

keresztül Németországra, Csehországra és Lengyelországra tört, de nagy szelet okozott a Baltikumban is. A 

széllökés erőssége többfelé elérte a 120 km/h sebességet, sőt néhány helyen még a 150 km/h-t is 

meghaladtahttp://owww.met.hu/pages/szel20070123.php#tabl1. A vihar Európa-szerte emberáldozatokat 

követelt, legkevesebb 44 halottat. Az anyagi veszteségek is óriásiak voltak, az épületek mellett a legtöbb kár a 

villamoshálózatot érte, a szél által letépett vezetékek illetve kidőlt fák miatt, továbbá több országban is 

megbénult a közlekedés. 

Az ilyen típusú viharok az Atlanti térségben alakulnak ki, és Európa partjainál vagy a kontinens fölött 

mélyülnek ki, legfőbb sajátosságuk a szokatlanul gyors fejlődés, áthelyeződés. Középpontjukban rendkívül 

alacsony légnyomási értékek fordulnak elő. Ezért gyakran viharciklonoknak is nevezik őket, a különösen heves 

rendszereket személynevekkel illetik. Ez a ciklon a Kyrill nevet kapta. Írásunkban röviden ismertetjük a 

viharciklon kialakulását, fejlődését és az általa okozott eseményeket. 

Amikor a ciklon már Magyarországot is elérte, átmenetileg újra megerősödött, de már csak néhol, elsősorban az 

ország középső és északkeleti részein okozott zivatarokat. A front a hajnali órák folyamán fokozatosan áthaladt 

hazánkon, felhőzete többnyire záporos csapadékot adott (2.7 ábra). Hazánkban a legnagyobb szélsebességet 

Siófokon, ahol 108 km/h-s széllökést mértek. Magyarországon a vihar rendkívülisége abban ált, hogy az 

előoldali szél az éjszakai órákban képes volt közel 30 m/s-os lökéseket okozni, illetve példátlanul erősek voltak 

a magassági áramlások. A délnyugati szél számottevő víztömeget sodort át a Balaton keleti medencéjébe, 

átmenetileg kb. 50 cm-rel megnövelve annak vízszintjét. 

http://owww.met.hu/images/pages/vihar_20070117/airmass_20070117-19.avi
http://owww.met.hu/pages/szel20070123.php#tabl1
http://owww.met.hu/pages/szel20070123.php#abra5c
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2.7. ábra: országos, kompozit radarképek 2007. január 19-én 03:15 UTC-kor, Az ábrák alján levő skálán a 

visszavert radarjel intenzitásának értékskáláját láthatjuk dBz-ben megadva.A front ekkor már gyengítve 

érkezett. Veszélyt elsősorban a tartósan erős szél okozott. 

Elmondható, hogy a számítógépes előrejelzéseknek köszönhetően, Európa felkészülhetett a viharra. A 

hatóságok intézkedéseket tettek a várható természeti csapás kivédésére, az óvintézkedések nélkül valószínűleg 

sokkal több emberéletet követelt volna a vihar. 

3.4. 2.4 Az anticiklonok időjárása 

Az anticiklonok nyomáseloszlása a ciklonokéval ellentétes, a légnyomás maximuma a középpontban van és az 

anticiklon szegélye felé csökken, úgyhogy a bárikus gradiens a centrumból a szélek felé irányul. Az anticiklon 

középpontjában a tengerszinti légnyomás meghaladhatja az 1050 hPa-t, sőt a Belső-Ázsia fölötti téli 

anticiklonokban olykor 1080-1090 hPa közötti értékek is előfordulhatnak. 

Az anticiklonban az izobár-felületeknek kupola alakjuk van, a képződmény középpontja fölött kidomborodnak 

és a szélek felé lesüllyednek. A szél (az északi félgömbön) az anticiklon középpontja körül az óramutató 

járásával megegyezően fúj az izobárok mentén. Az alsóbb szintekben a talaj közeli súrlódás miatt a légáramlás 

az anticiklon centrumából spirálisan kifelé tart, tehát ott szétáramlás (divergencia) lép fel, s ezért az anticiklon 

belsejében leszálló légmozgások keletkeznek, amelyek a felhőzet feloszlását eredményezik. 

Az anticiklonok valamivel egyszerűbb struktúrájú képződmények, amit szelídebb időjárási eseményeik is 

mutatnak. A leszálló mozgás következménye a derült száraz idő. Az anticiklonoknak három típusa van. 

A szubtrópusi meleg anticiklonok stabil képződmények és függőleges irányban is magasba nyúlnak. Formájuk 

ellipszishez hasonló, amelynek nagy tengelye WSW-ENE irányú. 

A hideg, téli kontinentális anticiklonok a szárazföldek északi részein alakulnak ki, például az orosz síkságon 

vagy Szibéria felett. Ezek sekély képződmények, magasságuk 2000 m körüli. A Kárpát-medencébe történő 

áthelyeződésüket gyakran kivédi a Kárpátok koszorúja. 

A magyarországi időjárás szempontjából is fontosabbak az un. közöttes anticiklonok, amelyek a ciklon 

sorozatok között, a hidegfront mögött alakulnak ki. A Kárpát-medencébe nyugatról, északnyugatról áthelyeződő 

hidegfrontokat az Azori anticiklonok ékszerű benyúlása, az ún. Azori anticiklon-orrhelyzet követi, amelyet sok 

esetben tartós szélviharok, záporok kísérhetnek. 

Az anticiklon középső részén talajfrontok általában nem analizálhatók. A nagy térségre kiterjedő (1-2 ezer km 

átmérőjű) mérsékelt övi állandósult anticiklonok területén a leszálló légmozgás és az ennek folytán kialakult 

zsugorodási inverziók nyáron gátolják a konvektív felhők vertikális kifejlődését, nem ritkák az 1-2 hétig tartó 

felhőmentes, és ennek következtében nagyon meleg időszakok. Télen, késő ősszel és kora tavasszal az 

http://owww.met.hu/images/pages/szel_20070123/abra5b.gif
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anticiklon állandósulása a talajon nagy térségű ködzóna kialakulásához vezet, a magasban pedig zárt St felhőzet 

jön létre. Ez utóbbiból szitálás hullhat, így alacsony felhőalappal, rossz látási viszonyokkal és jegesedéssel kell 

számolni. Gyakori az ún. hideg légpárna kialakulása. 

Fejezetünk végén megmutatjuk, hogy a szinoptikus elemzés miként ábrázolja egetlen térképen a ciklonokat, az 

anticiklonokat és a frontokat (2.8 ábra). A konkrét gyakorlati órán feldolgozott (helyben végzett mérésekhez is 

kötődő) időjárási helyzetben jól megfigyelhető az egymás utáni három időpontban a képződmények átalakulása, 

fejlődése és megszűnése is. 

 

 

 

2.7 ábra: Európa nyomási képződményei 2008 november 6-8-án az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárási 

Napijelentésének analízise szerint. Jelölések: A - alacsony nyomás (ciklon), M - magas nyomás (anticiklon) 

A fejezethez két rövid filmet is kiválasztottunk. Az első (FILM_2_1_geosztrof.avi) műholdas megfigyelések és 

magaslégköri analízisek kombinálásával megmutatja, hogy a felhőzet Európa felett egy mozgalmas időjárású 

napon, 2009. november 15-én nagy pontossággal a 400 hPa-s magassági szint izohipszáival párhuzamosan 

haladtak, azaz ezen a napon is érvényes volt rájuk (erre a szabad légkörben található, azaz súrlódástól mentes 

nyomási szintre). 

A második film (FILM_2_2_felho_webcam.avi) ugyanennek a napnak a felhő-vonulását hazánk területén 

érzékelteti, a műholdak mellett a felszínen elhelyezett, s az égbolt felé irányuló webkamerák felvételei alapján. A 

webkamerákat a OMSZ működteti. A műholdfelvételek a METEOSAT megfigyelések nyomán készültek. 
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4. 3.       Mezoléptékű képződmények, trópusi ciklonok 

4.1. 3.1 Mérsékelt övi mezoléptékű időjárási rendszerek 
(Bodolainé Jakus E., 1998 nyomán) 

A makro- és közöttes léptékű mozgási rendszerekben mezoskálájú struktúrák is felépülnek. A modern 

mezometeorológia az Egyesült Államokban kezdődött el, a nevezetes Zivatar Project-tel 1946-47-ben. A 

program célja a zivatar cirkulációjának tanulmányozása volt. Erre a célra a zivatar cella méretének megfelelő 

sűrűségű hálózatot hoztak létre: egy ~120 km2-es területen 50 észlelő állomás működött, nagy időfelbontású 

(akkor grafikusan) öníró műszerekkel is. 

A mezoléptékű időjárási rendszerek legnagyobb része a légkör hidrosztatikai egyensúlyának felborulásával függ 

össze. A légkör hidrosztatikai egyensúlyi állapota a légoszlop függőleges hőmérsékletváltozásának alakulásából 

ítélhető meg. Ha egy légrészecske függőleges elmozdulása száraz légkörben hőcserementesen valósul meg, 

akkor hőmérsékletváltozásának mértéke 0,980C/100 m, ez a gsz száraz adiabatikus hőmérsékleti gradiens. Nedves 

levegőben, a felszabaduló kondenzációs hő következtében a gn nedves adiabatikus hőmérsékleti gradiens a 

szárazénál kisebb lesz. A környező légkörben a vertikális hőmérsékleti gradiens gt a fenti értékektől általában 

eltér. Ha egy légrészecske bármilyen ok miatt vertikálisan elmozdul, akkor a hőmérséklete a fenti, száraz 

adiabatikus mérték szerint csökken mindaddig, amíg a kondenzációt el nem éri. A kondenzáció után a 

légrészecske hőmérséklet változása már a nedves adiabatikus mértéknek lesz megfelelő. Ha ennek a 

részecskének az állapotgörbéjét (ami a nedves adiabata), a tényleges hőmérsékleti állapotgörbével 

összehasonlítjuk, akkor megállapítható az adott légrétegződés egyensúlyi állapota a vertikális elmozduláshoz 

képest. 

Ha a légrétegződés tényleges vertikális gradiense 

-     gt > gsz vagy gn, a légrétegződés instabilis, 

-     gt = gsz vagy gn, a légrétegződés közömbös, 

-     gt < gsz vagy gn, a légrétegződés stabilis. 

Szemléletesen szólva, az instabilitás azt jelenti, hogy a vertikálisan mozgó részecske melegebb, mint a 

környezete. A légkör instabilis egyensúlyi állapota mindaddig fennáll, amíg azt valamilyen indító impulzus fel 

nem borítja. Az egyensúly felborulása következtében fellépő vertikális mozgást konvekciónak nevezzük. A 

konvektív mozgásnak a sebessége annál nagyobb lesz, minél nagyobb az emelkedő részecske pozitív előjelű 

hőmérséklet-különbsége a környező levegő hőmérsékletéhez képest. A konvekció vertikális sebessége 10 m s-1 

nagyságrendű is lehet. 

A mezoléptékű időjárási rendszerek legnagyobb része konvektív folyamatokkal társul, vagy azok egyenes 

következménye, azért ezeket mezoléptékű konvektív rendszereknek nevezzük. A konvekció intenzitását az a 

rétegvastagság jelzi, amelyben ez a mozgás uralkodik. Szép, nyári gomolyfelhők esetén a konvekció sekély. A 

magas konvekció az egész troposzférát átfogja, sőt a tropopauzán keresztül a sztratoszférába is felérhet. 

Ez a heves konvekció hozza létre a zivatarfelhőt. A zivatarfelhők cellás szerkezetűek. Egy vagy több ilyen 

cellából áll a Cumulonimbus (Cb), vagyis zivatarfelhő, amelynek a tetején a jellegzetes cirrus üllő megjelenik, 

és amelyből már zápor is hullik, és villámlás, dörgés kíséri. A zivatarfelhő fejlődése három szakaszra bontható, 

amelynek modellje a 3.1 ábránlátható. A kifejlődési stádiumban (3.1a ábra) a teljes cellában feláramlás 

uralkodik. A vízcseppek elérik azt a méretet, amely már radar-visszhangot ad. A felhő hőmérséklete mindenütt 

magasabb, mint a környezetéé. 

A kifejlett szakaszt (3.1b ábra), vagy érett stádiumot az eső kezdete jelzi. Ezzel a felhőn belül megindul a 

leáramlás, a felhőlevegő hőmérséklete aszimmetrikussá válik. A leáramlás levegője azonban nem maradhat 

nyugalomban, hanem a talajon irányát megváltoztatva horizontális mozgássá alakul. Ez az ún. kifutószél, 

aminek sebessége 30-40 ms-1 is lehet. A kifutó széllel egyidejűleg a légnyomás hirtelen megnövekedése, a 

nyomásugrás következik. Hasonló ugrásszerű változás következik be a hőmérséklet és nedvesség alakulásában 

is. A feloszlási szakaszban (3.1c ábra) a cella hőmérséklete környezetének hőmérsékletével azonos lesz, a 

leáramlás általánossá válik, majd a vertikális mozgások megszűnnek. 
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3.1a ábra 3.1b ábra 3.1c ábra 

   

3.1 ábra: A zivatarfelhő fejlődése a Byers Braham modell szerint. 

A kifejlődési szakaszt az a., az érett stádiumot a b., a feloszló fázist a c. jelű ábra szemlélteti. 

A Byers-Braham modell az egy-cellás zivatarfelhő modellje. Több-cellás zivatarfelhők is léteznek, amelyek 

rövid életű cellák sorozataként képzelhetők el, miközben a kifutó szelek egyetlen szélroham vonalat alkotnak. A 

szupercellás zivatarfelhőben a fel- és a leáramlás is rendezett feláramlási csatornát alkot. Így a két függőleges 

áramlás határán örvénylés léphet fel, ami a talajig lenyúlva, a tornádót testesíti meg. A heves feláramlásban 

kialakulhat jégeső is. A hulló jégszemeket a feláramlás ismételten felragadhatja a feláramlási csatornába, és a 

jégszemek a hozzáfagyással extrém méretűvé növekedhetnek. (Bodolai és Bodolainé, 1981) 

A szupercellás zivatarfelhő legveszélyesebb formája az, amit egyetlen állandósuló örvénylő feláramlás alkot. Ez 

voltaképpen egy mezociklon, a mezoléptékű talajszinti nyomás térképén, a radar képernyőjén pedig a kampós 

echó záródásaként figyelhető meg. Az örvénylő feláramlás szemmel is jól látható a tornádót is létrehozó ún. 

anyafelhőn. Az ilyen szupercella átmérője több 10 km lehet, viszonylag hosszú életű, és belőle több tornádó 

(tölcsér alakú ciklonális örvény, ami törmelék gyűrűvel körülvett tölcsér alakú felhő) is kicsöppenhet. A 3.2 

ábra video-kivágat sorozata egy ilyen szupercella életciklusának záró szakaszát mutatja be. 

A mezoléptékű konvektív rendszerek (MKR) a felsorolt konvektív alapegységekből tevődnek össze. A lokális 

zivatarok, amelyek ún. bárikus mocsarakban, izobártalan nyomási mezőkben alakulnak ki többnyire a Byers-

Braham modell szerint fejlődnek. Ezeknek a zivataroknak a kifutó szelei nem túl erősek. Ha a Cb-k nagyon 

nedves levegőben alakulnak ki, a kifutó szél el is maradhat, csapadékhozamuk azonban jelentős lehet. 

Izobártalan időjárási helyzetek többnapos fennállása esetén a zivatarok naponta menetrendszerűen felléphetnek. 

Régen, az ilyen zivatarokat hő-zivataroknak tekintették. Pusztán felmelegedés azonban nem elég a zivatarok 

kialakulásához. Mindig kell hozzá valamilyen indító impulzus, amely az instabilis egyensúlyt kibillenti és 

megindítja a konvektív mozgást. Ilyen impulzus lehet a talaj közeli szél konvergencia zónáiban, vagy ciklonális 

görbületű izobárok mentén létrejövő feláramlás. 
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3.2 ábra: Képek egy szupercella életciklusából  A felvételeket ebben az időrendben készítette Gazdag Attila és 

Harcz Endre 2009. július 14-én, a Zala megyei Letenyén. (Forrás:   

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=bobeacs&pid=32101   , letöltve 2013. május 19-én.  ) 

Az MKR-ek két nagy csoportja ismeretes, a vonalba rendezett mezoléptékű konvektiv rendszerek (VMKR) és a 

cirkuláris rendszerű mezoléptékű konvektiv komplexumok (MKK). A VMKR-ek legismertebb típusa az 

instabilitási vonal (IV), amely a vonalas alakzatba rendezett zivatarokból kiáramló hideg- és a környező meleg 

levegő választó felületének a talajjal alkotott metszésvonala, az e vonalba rendezett konvektív aktivitás. IV több 

módon is keletkezhet. Legrégebben ismert formája a hidegfront előtti un. prefrontális IV. 

Az IV-k voltaképpen a hidegfrontok katafront típusát előzik meg. A heves konvekció annak tulajdonítható, hogy 

az MNSZ fölé a felső troposzférából a hideg levegő beáramlik. Ha az MNSZ-ben ehhez alacsonyszinti jet is 

társul a konvergencia is vonalba rendeződik, ami az instabilitást is vonalban szabadítja fel. Az IV-k zivatar 

cellái közé szupercellák is beágyazódnak. Az IV-k átvonulását heves szélrohamok, jégesők kísérhetik. Az IV-

ket rendszerint nem kíséri nagy csapadékmennyiség, mert a magassági hideg áramlás száraz, és az MNSZ sem 

szállít nagy vízgőzmennyiséget. Ilyenkor a kondenzációs szint magasan helyezkedik el, és így a zivatarból 

leáramló levegőnek nagy lesz a párolgási vesztesége. Ez tömegtöbbletet eredményez a zivatarfelhő alatt, ami 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=bobeacs&pid=32101
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=bobeacs&pid=32101
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légnyomás-növekedést okoz. Az IV mögött magas nyomású terület alakul ki, amit zivataros magas nyomásnak 

nevezünk (ZM). Minél nagyobb a ZM-ben a nyomás, annál erősebb a talaj közeli szélroham. Magyarországi IV-

k esetében a szélroham erőssége 35-40 m s-1 is lehet. 

A hidegfrontokat megelőző folyamatok nem mindig hoznak létre IV-ket. Ha az MNSZ sok nedvességet szállít, 

intenzív konvekciós csapadékszalagok alakulnak ki, szélrohamok nélkül. Egyáltalán, a ciklon csapadékának 

jelentős része a prefrontális csapadékszalagokban jön létre. Voltaképpen, maga a csapadéktevékenység is 

mezoléptékű jelenség, amely a melegfront előtt is mezoméretű csapadékszalagokban valósul meg. A csapadék 

mennyisége attól függ, hogy az MNSZ mennyi nedvességet szállít, és abból a különböző vertikális mozgások 

mennyit realizálnak. A VMKR-ek másfajta típusainak bemutatásától ezúttal el kell tekintenünk. 

Az MKR-ek másik nagy csoportját az MKK-k alkotják. Ezeket Maddox fedezte fel 1980-ban, az infravörös (IR) 

felhőképek felhőtető hőmérséklet-eloszlásának elemzéséből. Az IR felhőképeken nagykiterjedésű elliptikus 

felhőpajzsok (cirrus felhőkből) figyelhetők meg, amelyek alatt intenzív zivatarok fordulnak elő multi- és 

szupercellás szerkezettel. Maddox a MKK-at olyan konvektív folyamatok által vezérelt időjárási rendszereknek 

tekintette, amiket az IR képeken meghatározott tér-idő méretek jellemeznek. Külső határát -320C-os izoterma 

zárja körül, a terület nagysága pedig legalább 100.000 km2. A karakterisztikus belső izoterma értéke -520C, az 

általa körülzárt terület pedig 50.000 km2. A két területnek legalább 6 órán keresztül léteznie kell, ami egyben azt 

is bizonyítja, hogy az MKK tartósan fennálló rendszer. 

Maddox egy alaktényezőt is definiált, ami a felhőpajzs kis- és nagy tengelyének arányát fejezi ki, ami = 0,7-tel. 

Ez a kritérium fejezi ki, hogy nem vonalba rendezett struktúráról van szó. Az MKK sokszor egy hatalmas 

szupercella köré rendeződik, amelynek leghidegebb magja áthatol a tropopauzán. Minél alacsonyabb a felhőtető 

hőmérséklete, annál magasabb a torony, és annál erősebb benne a vertikális feláramlás. Az elliptikus felhőpajzs 

alatt a zivatar cellák U alakban is elrendeződhetnek. Az MKK-at, szemben az IV-kel, nagy csapadékmennyiség, 

jégverés, örvénylő szupercelláikat tornádók kísérik. MKK-k sokszor alakulnak ki izobártalan talaj közeli 

nyomási mezőkben, nagy nedvességtartalmú levegőben is. 

A Kárpát-medencét elég gyakran látogatják MKR-ek, vagy esetenként itt is keletkeznek például MKK-k. Az 

MNSZ-ek sokszor SW-NE irányúak, és elég gyakran szállítanak nagy mennyiségű vízgőzt folyóink, különösen 

a Tisza és mellékfolyói árhullámaihoz. 

4.2. 3.2 Trópusi ciklonok 

A trópusi ciklonok az alacsony földrajzi szélességeken alakulnak ki, kizárólag olyan területeken, ahol, és amikor 

a tengervíz hőmérséklete meghaladja a 26,5 fokot. Ennek megfelelően az aktív időszakuk az északi féltekén 

májustól novemberig tart, ezen belül a legerősebb és legtöbb példány augusztus-szeptemberben veszélyezteti a 

trópusi szélességek kontinensein és szigetein élőket. Ugyanez a déli féltekén decembertől májusig tart, február-

márciusi maximummal. 

4.2.1. 3.2.1 Trópusi ciklonok előfordulása a Földön 

A trópusi ciklonok háromnegyed része az északi féltekén keletkezik. A 3.3 ábrán bemutatjuk keletkezésük és 

vonulásuk leggyakoribb útvonalait. A térképen is látszik, hogy közvetlenül az Egyenlítő közelében nem 

keletkeznek, azon keresztül sem haladnak. Ennek oka, hogy mind a keletkezésükben, mind a fennmaradásukban 

szerepe van a földforgás eltérítő erejének, az ún. Coriolis-erőnek, ami azonban a 0. földrajzi szélességen 

pontosan nulla. (Ez az erő forgatja otthon a vízcsap alatti örvényt nálunk jobbra, a déli féltekén viszont balra.) 

Minden évben átlagosan 80 trópusi ciklon jön létre a Földön, amelyek 30-50%-ában érik el a széllökések a 120 

km/órás erősséget. (A széllökések a meteorológiai gyakorlatban 2 másodperces átlagok, szemben az átlagos 

szélsebességgel, amikor a szélkanál 10 perc alatti elfordulását osztjuk a 600 másodperccel.) 
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3.3 ábra: A trópusi ciklonok keletkezési helyei és vonulási irányai 

Fejezetünk tárgyának többféle elnevezése ismeretes. Hurrikánként (kicse-maja indián szóval: hatalmas 

esőcseppként) emlegetik az Atlanti-óceán területén és a Csendes-óceán keleti felén, a 160. keleti hosszúságtól 

keletre. Ettől a hosszúságtól nyugatra és az Egyenlítőtől északra tájfun a neve (a kínai „tai fung”, azaz nagy szél 

nyomán). Hivatalosan Japánban is így hívják, ám ismert a kamikaze (isteni szél) név is (ahogy a második 

világháború öngyilkos pilótáit nevezték). Hivatalosan tájfun a Fülöp-szigetek térségében is, ám ott baguios-nak 

is említik. A fenti területen kívül mindenütt trópusi ciklonnak, néha egyszerűen ciklonnak nevezik.  

A kialakuló örvényeket magukat is névvel illetjük, mégpedig egy több évre előre rögzített lista szerint. Ez a lista 

az Atlanti óceán fölött évente 21 nevet tartalmaz. Ha nincs ennyi esemény, a kimaradt neveket akkor is csak 

évekkel később használják fel. A hatalmas károkat okozó, sok ember életét kioltó objektumok nevét viszont 

soha többé nem szerepeltetik újra. Biztosan nem lesz többé Andrew (2004), Wilma (2005) vagy Katrina (2005) 

hurrikán, mert ezek tönkretették Floridát, a Yucatán-félszigetet és New Orleanst. Ez utóbbi képződmény 

útvonalát és az okozott hatást lásd a 3.4 ábrán! Ha pedig elfogy az egy évre tervezett 21 név, akkor a görög 

ABC első betűit használják fel. Ilyenre eddig 2005-ben volt példa. 
 

  

3.4 ábra: A tragikus emlékű Katrina hurrikán útja New Orleans felé, 2005 augusztusának végén, illetve a város 

képe a hurrikán elvonulása után. 

4.2.2. 3.2.2 Trópusi ciklonok keletkezése 
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A mérsékelt övi ciklonnál tisztább örvénytermészete és jobban elhatárolt méretei miatt a trópusi ciklon a 

forgóviharok csoportjába sorolható. Ez azt jelenti, hogy mindig viharos, és a légkörzés nagyjából függőleges 

tengely körül játszódik le. Ebből a szempontból különböznek a vízszintes tengelyű görgőviharoktól. A kisebb 

méretű forgóviharok közé sorolhatók a tornádók, melyekkel itt nem foglalkozunk. 

A trópusi ciklon nem frontok mentén alakul ki, hanem a passzátok egységes légtömegén belül. Kialakulásának 

feltételei: nagy instabilitási energia (amely végül a heves feláramlás közben szabadul fel) és nagy 

nedvességtartalom. 

A trópusi ciklon 4 fejődési stádiuma (3.5 ábra): 

1. stádium: Ha a tenger hőmérséklete eléri vagy meghaladja a 26,5 ºC-os hőmérsékletet a sós víz felületi 

feszültsége hirtelen jelentősen csökken. Így a víz könnyebben elpárolog a tengerfelszínről. A meginduló 

konvekció során Cb tornyok kialakulása kezdődik, közben látens hő szabadul fel, a hőmérséklet a vertikális 

áramlás mentén az egész troposzférában lassan, de állandóan emelkedik, aminek hatására az izobár felületek 

a felső rétegekben felpúposodnak. A magasban így létrejövő horizontális légnyomás-különbség 

következtében a felső troposzférában megindul a levegő szétáramlása, tehát a képződő rendszer alján a 

légnyomás csökken, ami oda vezet, hogy az alsó rétegben erősödik a nedves levegő beáramlása, elkezd 

erősödni a szél. Az erősödő szél miatt a tenger hullámozni kezd, így nagyobb lesz a víz felülete, vagyis még 

több víz tud elpárologni a felszínről. 

2. stádium: Az alsó rétegben erősödik a beáramló levegő ciklonális cirkulációja, ami átadódik a felsőbb 

rétegeknek, és összefüggő ciklonális örvény épül ki a felső troposzféra közepéig. Fent a levegő elkezd 

radiálisan kifelé áramlani. Ahogy a rendszer be- és feláramló részében a ciklonális cirkuláció erősödik, a 

felső szétáramlás „karjai” egyre nagyobb ívben nyúlnak ki. A szétáramló gyűrű felett a levegő viszonylag 

hideggé válik, ezért a mag felső részében leszálló légmozgás indul meg. 

3. stádium: Az áramlás egyre rendezettebbé válik, az alul beáramló levegő egyre messzebbről jön, a mag körül 

a nyomás gyorsan csökken, és a mag belsejében a leszálló légmozgás egyre lejjebb hatol.A leszálló levegő 

adiabatikusan melegszik, és a ciklon közepén egyre nagyobb felhőmentes „mélyedés” alakul ki, amit a ciklon 

szemének nevezünk. A szem körül levő felhőfal a „szemfal”. A szem levegője és a körülötte levő szemfal 

nedves levegője között kicserélődés indul meg. 

4. stádium: A szem közepében erősödik a leáramlás, és a szem lehatol egészen a rendszer aljára, ezzel kialakul 

a rendszer időszakos egyensúlya. 

 

3.5 ábra: A trópusi ciklon kialakulásának fő stádiumai 
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A fenti hipotézis nem ad ugyan teljes magyarázatot a trópusi ciklonok fejlődésére, de fogalmat ad a 

folyamatokról. Meg kell említeni, hogy a fent leírt fejlődési folyamat csak gyenge légáramlás esetén tud 

kialakulni (kb. 7 m/s-ig), mert az erős szélnyírás a konvektív cellát lerombolja, és csak akkor vezethet trópusi 

ciklon kialakulásához, ha a rendszer közepén olyan mag tud kialakulni, amely legalább 10-12 km magasságig 

melegebb a környezeténél. Amennyiben tehát a passzátszelek egy adott helyen legyengülnek, sokkal nagyobb 

esély van trópusi ciklon kialakulására, mint amikor „normálisan” fúj a passzátszél. A beáramló nedves 

levegőnek olyan melegnek kell lennie, hogy az adiabatikus hűlés ellenére melegebb maradjon környezeténél. Ez 

az oka annak, hogy ilyen ciklon csak a meleg tengereken fejlődhet ki. Az ilyen ciklonok általában a nyári-őszi 

hónapokban fejlődnek ki, hiszen ilyenkor a legmelegebbek a tengerek. Az északi-féltekén általában júliustól 

októberig tart a szezon, de megfigyeltek már áprilisban és decemberben is trópusi ciklont. A déli féltekén sokkal 

rövidebb a szezon, általában december végétől március elejéig tart, de a legtöbb ciklon január második felében 

és februárban alakul ki. 

4.3. 3.3 A konvekció hatásai (Összegzés) 

Fejezetünk végén, Horváth Ákos (OMSz) nyomán, egyetlen ábrába sűrítettük a függőleges feláramlással 

keletkező, mezoléptékű képződményeket (3.6 ábra). A felsorolás önmagáért beszél, egyben fejezetünk 

összefoglalójának is tekinthető. Megjegyezzük, hogy a konvekció által létrehozott nagyobb (makro-) léptékű 

képződményről nincs tudomása a meteorológiának. 

 

3.6 ábra: A konvekció által létrehozott, mezoléptékű képződmények a növekvő méret és veszélyesség 

sorrendjében. (a 6. mezőben a squall line jelentése instabilitási vonal, IV) 

A fejezethez két rövid filmet is kiválasztottunk. Az első (FILM_3_1_csizma_felho.mpeg)műholdas 

megfigyelések alapján rámutat, hogy mennyire alapvető a talaj felmelegedése a konvekció kialakulásában. 

AzAppennini-félsziget déléi részén a nappali felhőzet láthatóan csak a forrósodó szárazföld fölött alakul ki, a 

hűvösebb földközi tenger fölött nem. 

A második film (FILM_3_2_feloszlik.avi)fordított folyamatot, a konvektív felhőcella feloszlását mutatja be, 

METEOSAT megfigyelések nyomán 2006. június 29-én. A délnyugat felől közeledő frontnak nincs közvetlen 

szerepe a felhő feloszlásában, annál inkább a feláramlás gyengülésének. A felvétel vége ugyanis egyben a 

naplementét is jelzi a látható tartományban készült filmen. 
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5. 4.       A légkör, mint erőforrás átlagos jellemzői 
hazánkban és a Föld éghajlati körzeteiben 

Miért van az, hogy emitt sivatag, amott őserdő, távolabb legelő van? S miért különböznek ezek is egymástól? A 

válasz kulcsát az éghajlatban kereshetjük. 

Az éghajlat a gyakran és néha gyorsan változó időjárás hosszabb időn (általában 30 éven) át megfigyelhető 

együttese a felszín közelében, a Föld valamely térségében. Hozzátartoznak az ott előforduló időjárási 

szélsőségek is, mint például a hurrikánok, aszályok, vagy a hosszú esőzések. Néha több földrajzi hely, 

határesetben az egész Föld éghajlatáról is beszélhetünk. Ilyenkor nem az egyes helyek közötti különbségeket 

hangsúlyozzuk, hanem azt, hogy ez az összevont éghajlat maga is változhat. 

5.1. 4.1 Az éghajlatot alakító tényezők (Péczely, 1979 nyomán) 

Ha a Föld felszíne teljesen sík és homogén lenne, s a légkör sem lenne olyan bonyolult nem lineáris rendszer, 

mint amilyen, akkor az időjárás helyről helyre és időről időre csak a napsugárzás csillagászati pontossággal 

meghatározott évszakos szabályossága szerint különbözne. Ekkor az év adott szakában egy adott helyen évről 

évre azonosan alakulna az időjárás, és legfeljebb csekély ingadozásokat tapasztalnánk a jellemző állapot körül. 

A valóságban azonban az éghajlatot alakító tényezők évről évre jelentős, és területileg jól körülhatárolható 

ingadozásokat eredményeznek minden meteorológiai elem értékeiben. Vegyük sorra, hogy mik az okai ennek a 

nagyfokú ingadozásnak! 

Az éghajlat általános jellegét Földünk valamely pontján az alábbi éghajlat-alakító tényezők és ezek 

kölcsönhatásai alakítják ki. 

A Nap sugárzásából származó hőenergia mennyisége . Az éghajlat-alakító tényezők közül elsődleges a Nap 

sugárzása, amely az éghajlati rendszer egyetlen számottevő energiaforrása. Ennek eloszlása nagy vonalakban a 

földrajzi szélességhez igazodik, s ez az eloszlás az alapvető oka az éghajlati övek kialakulásának. Minél 

közelebb esik egy pont a sarkokhoz, éves átlagban annál kevesebb napenergia melegíti. Alakulása attól függ, 

hogy egy adott térség a napsugárzással mekkora hőenergia-mennyiséget kap, abból mennyit használ fel és 

mennyit ad át környezetének. Az adott területre jutó hőenergia mennyiségét emellett légköri tényezők is 

befolyásolják: a napsugarak légkörön át megtett útja, a légkör sugárzás-átbocsátó képessége, vízgőztartalma és 

szennyezettsége, illetve a felhőzet. 

A felszín anyagi összetétele. A napsugárzás formájában beérkező energia különböző sajátosságú felszíneken 

aktivizálódik, illetve egy adott csapadékmennyiséget is különböző tulajdonságú felszínek fogadnak be. 

Mindenekelőtt a talaj anyagának fizikai tulajdonságait kell figyelembe vennünk, mivel a különböző kőzetek, 

felszínek más-más mértékben verik vissza a Napból érkező rövidhullámú sugárzást. A száraz és világos színű 

talajok 10-15 százalékkal többet vernek vissza a beeső sugárzásból, mint a nedves és sötétebb színűek. A hóval 

fedett területek a globálsugárzásnak csak 15-20 százalékát hasznosítják, míg a hótakaró elolvadása után a 

nedves csupasz talaj már a beeső sugárzás 86-88 százalékát is elnyelheti, s a rájuk eső sugárzási energia 90-92 

százalékát aktivizálják. Ezek az energiakülönbségek már közvetlenül érzékelhetők a talaj közeli légtér és a talaj 

energiaháztartásának alakulásában. 

A hőenergia hasznosulását elsősorban a szárazföldek és víztömegek eloszlása módosítja, mivel a különböző 

felszínek eltérő hőgazdálkodással rendelkeznek: a víz lassabban melegszik fel, de lassabban is hűl le, mint a 

szárazföld. A tengerek a kontinensekhez képest nyáron intenzív hőtároló, télen viszont hőleadó felszínként 

jutnak szerephez. Így azonos földrajzi szélességen az óceánok felett nyáron alacsonyabb, télen viszont 

magasabb a levegő hőmérséklete, mint a kontinensek felett. A létrejövő jelentős hőmérsékleti különbségek 

sajátos helyi légáramlási rendszert alakítanak ki, melyet tengeri, vagy parti szélnek nevezünk. (Ezt azonban nem 

szabad összetévesztenünk a monszun szélrendszerrel, amelynek kialakításában nem a kontinensek, illetve az 

óceánok eltérő hőgazdálkodása játssza a főszerepet.) 

További fontos tényező a felszín növényzetének jellege és a növényborítottság mértéke. Az ember 

felszínmódosító tevékenysége miatt (pl. város aszfalt- és cementburkolatú felszíne, illetve az erdőirtás és a 

helyére lépő mezőgazdasági földhasználat) az energiaháztartás összetevői szintén merőben másként alakulnak. 

Domborzat és tengerszint feletti magasság.  A felszín egyenetlenségei igen változatos képet idéznek elő a 

besugárzó energiamennyiség eloszlásában. A legjelentősebb eltéréseket a különböző lejtők okozzák. A 
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felszínformák másik jellegzetes éghajlat-módosító hatása a magas hegyláncok közé ékelt völgyekben, zárt 

medencékben tapasztalható. A globálsugárzás mennyisége a magassággal növekszik, mivel a levegő 

szennyeződés- és vízgőztartalma a magasabb szinteken egyre kisebb, így csökken a besugárzás légköri 

elnyelődéséből származó veszteség. Nem kevésbé fontos tényező a hegységek hatása a csapadékra. Olyan 

vidékeken, ahol a bőséges vízgőztartalmat hordozó légáramlások iránya többnyire állandó és merőleges a 

hegyvonulatra, a hegyek áramlásnak kitett oldalai gyakoribb és több csapadékot kapnak, mint a síkságok. (Ezzel 

szemben, a hegységek szélmögötti oldala ugyanilyen okból szárazabb.) 

Általános földi légkörzés.  Az Egyenlítő vidékén a föld közelében keleti irányból fúj a szél, mégpedig stabil 

állandósággal. Ez a szél az Egyenlítőtől kissé távolabb északi, attól délre délies összetevővel is rendelkezik. Ez 

az összeáramlás a levegőt felfelé mozgásra is kényszeríti, a feláramló levegő pedig lehűl, ami kedvez a felhő- és 

csapadékképződésnek. Az Egyenlítő közvetlen térsége ezért folyamatosan felhős és csapadékos. 

A két félteke mérsékelt övi területeit átlagosan, illetve legnagyobb gyakorisággal a nyugati szelek jellemzik. Az 

áramlás iránya a ciklonok és anticiklonok (gerincek és teknők) váltakozása miatt meglehetősen változatos képet 

mutat. Az ilyenformán átlagosan nyugati szelek gyakran nagy nedvességtartalmú és viharra hajlamosító 

időjárást hordoznak. Az Egyenlítő és a mérsékelt övezet között, évi átlagban a 30. szélesség környékén gyenge a 

légmozgás. A levegő itt lassan lefelé áramlik, ami felhőoszlató hatású. Ezért ebben az övezetben alakulnak ki a 

Föld nagy sivatagjai, mint például a Szahara Afrikában, vagy a kontinensek méretei miatt sokkal kisebb 

Szonoran nevű sivatag Mexikóban. 

A fenti áramlási képnek jellegzetes éves menete is van, ami jó közelítéssel úgy írható le, mintha mindegyik 

szélrendszer eltolódna az év során nagyjából azzal a mindkét irányban 23,5 fölrajzi fokkal. A képet azonban 

bonyolítja, hogy az ún. termikus egyenlítő, azaz legmagasabb évi középhőmérsékletű vonal, egyben a keleti 

szeleket létrehozó összeáramlás zónája évi átlagban sem esik egybe a földrajzi egyenlítővel, hanem attól 

mintegy 10 fokkal északra helyezkedik el. Ennek oka a két félteke közötti különbség az óceánok és a 

szárazföldek arányában. Emiatt a déli félteke alacsony és közepes szélességei melegebbek, mint északi félgömbi 

társaik. A felszínt és a légkört érő besugárzásnak ez a csillagászati okokból kialakuló évi járása, valamint az 

általános légkörzés ezt kísérő övezetes mozgása alakítja ki az évszakokat. 

A tengeráramlások hő- és vízgőzszállítása. Az óceánok víztömegei – éppúgy, mint a légtömegek – állandó 

mozgásban vannak. Az éghajlat alakulása szempontjából legjelentősebb felszíni tengeráramlások nagyrészt 

szelek hatására alakulnak ki Földünknek azokban az övezeteiben, ahol nagy állandóságú légáramlások 

tapasztalhatók (így elsősorban a trópusi passzátok zónájában). A mintegy 50-150 m mélységig terjedő felszíni 

tengeráramlások igen jelentős hőszállítást bonyolítanak le és ezáltal nagy területek éghajlatát szabályozzák. 

Éghajlati következményeiket tekintve leglényegesebb az a hőmérsékleti eltérés, amit azonos földrajzi szélességi 

zónában a kontinensek keleti és nyugati partvidékei között előidéznek. 

A tengeráramlások nemcsak a partvidékek hőmérsékletére, hanem csapadékviszonyaira is hatással vannak, s 

jellegzetes módosulásokat, (azonalitásokat) okoznak a csapadékmennyiség övezetes eloszlásában. 

5.2. 4.2 A Föld éghajlatának osztályozása Köppen szerint 

A mai éghajlati alkalmazásokban is gyakorta szerephez jutó éghajlati osztályozás Vladimir Köppen orosz-német 

klimatológus nevéhez fűződik, aki először 1884-ben tette közzé osztályozási rendszerét, majd azt több ízben 

javította, módosította egészen 1936-ig. Későbbi munkatársa Rudolf Geiger is végzett finomításokat a 

besorolásokon, így néha az osztályozást Köppen-Geiger rendszernek is nevezik. A 4.1 ábrán is ezt a 

többszörösen finomított felosztást mutatjuk be. 
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4.1 ábra:A szárazföldi területek éghajlata a Köppen-Geiger osztályozás szerint 

Az osztályozás a kontinenseken öt fő éghajlati övezetet különít el (A-E), melyek követik a növényzet és a talaj 

övezetes eloszlását, ám pontos elkülönítésük a hőmérséklet és a csapadék éves és évszakos alakulása alapján 

történik. A fő éghajlati övezetek a következők: a Trópusi éghajlat (A), a Száraz éghajlat (B), a Meleg-mérsékelt 

éghajlat (C), a Boreális (hideg-mérséklet) éghajlat (D), illetve a Poláris és magashegyi éghajlat (E). Ez utóbbi 

éghajlatot néha tovább bontjuk E, F és H betűkre, elkülönítve a fagyott és a magashegységi éghajlatot. Ez a 

jelölés szerepel a 4.1 ábrán is. 

Mindegyik fő éghajlati övezeten belül jó néhány alcsoport létezik, amiket az alábbiakban sorolunk fel, néhány 

példával utalva az ilyen éghajlatú országokra és városokra. Az egyes osztályoknak több elnevezése létezik, ezért 

érdemes figyelni a rövidítésekre! 

5.2.1. 4.2.1 Trópusi éghajlat (A) 

Nedves trópusi éghajlatok magas, egész évben közel állandó középhőmérséklettel és egész évben sok 

csapadékkal. Minden hónap középhőmérséklete meghaladja a 18 °C-ot. Ez a legnagyobb kiterjedésű fő övezet: 

bolygónk területének 36 %-át borítja, nagyjából a 20. északi és déli földrajzi szélességek között. 

A trópusi klímában az évi csapadékmennyiség szerint három éghajlat különíthető el: 

·        Trópusi esőerdők öve (Af) 

Egész évben esős területek, ahol a legszárazabb hónap átlagos csapadéka is meghaladja a 60 mm-t, vagyis nincs 

száraz évszak. 

Példák: Kuala Lumpur (Malajzia), Belém (Brazília), Hilo (Hawaii, USA), Singapore (Szingapúr) 

·       Trópusi monszun éghajlat (Am) 

Rövid száraz évszak mellett az év nagyobb részében bőséges csapadékhozam jellemzi ezt az éghajlatot is. 

Példák: Conakry (Guinea), Chittagong (Banglades), Miami (Florida, USA), Cairns (Ausztrália) 

·       Trópusi szavanna éghajlat (Aw) 

Hosszabb száraz, legfeljebb 6 hónapig tartó esős évszak jellemzi ezt a területet, elsősorban a téli időszakban. 

Példák: Mumbai (India), Jakarta (Indonézia), Rio de Janeiro (Brazília), Veracruz (Mexikó), Lagos (Nigéria), 

Darwin (Ausztrália), Honolulu, (USA) 

5.2.2. 4.2.2 Száraz éghajlat (B) 

Ezt a fő övet kevés csapadék- és nagy napi hőmérsékleti ingás jellemzi. Ez az övezet inkább a csapadék 

viszonylagos (néhol abszolút) hiányában egységes, hőmérsékleti szempontból kevésbé. A potenciális párolgás 

mindenütt meghaladja a csapadékbevételt. Az évi középhőmérséklet 18 °C-os értékével az osztályozás 

kidolgozói elválasztották az alacsony és a magas földrajzi szélességek száraz éghajlatait. A melegebb területeket 
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„h”, a hűvösebbeket „k” betűvel jelölve. A sztyeppe éghajlat mindkét féltekén előfordul, nagyjából a 20. és 30. 

földrajzi szélességek között. Kialakulásához néhol a szomszédos magas hegység mögött leáramló meleg és 

száraz levegő (főnhatás) is hozzájárul. Nyilvánvalóan csak a szárazföldek felett alakulhat ki (szemben néhány 

más klímával, amiket az óceánok felett és a kis szigeteken is értelmezhetnénk), azonban itt jelentős területi 

arányban: a száraz éghajlat a kontinensek 26%-át foglalja el. 

·       Sztyeppe éghajlat (BS) 

Az éves csapadékhozam meghaladja a potenciális párolgás felét. Rövid csapadékos időszak is előfordul az éven 

belül. A fentiek szerint van BSh és BSk alosztály. 

Példák: Cobar (Ausztrália), Murcia (Spanyolország), Boise (Idaho, USA), Medicine Hat (Alberta, Kanada), 

Punta Arenas (Chile), Tijuana (Mexikó) 

·       Arid (sivatagi) éghajlat (BW) 

Rendszeres csapadékra nem lehet számítani. Az éves csapadékhozam kevesebb, mint a potenciális párolgás fele. 

A fentiek szerint van BWh és BWk alosztály. 

Példák: Yuma (Arizona, USA), Mexicali (Mexikó), Almería (Spanyolország), Dubai (Egyesült Arab 

Emirátusok), Jodhpur (India) 

5.2.3. 4.2.3 Meleg-mérsékelt éghajlat (C) 

A meleg mérsékelt övi éghajlatban már jelen vannak az évszakok: meleg száraz nyár és hűvös, nedves tél 

jellemzi. Ebben az övben a leghidegebb hónap középhőmérséklete 18 °C és -3 °C között alakul, rendszeres 

hótakaró nem keletkezik. Mindkét féltekén előfordul, a Föld területének 27%-án. Ebben az övben lakik a Föld 

népességének mintegy fele! Az övezet három jellegzetes éghajlatú területre bontható: 

·       Nedves mérsékelt éghajlat (Cf) 

Meleg-mérsékelt éghajlat, egyenletes csapadékeloszlással, száraz évszak nélkül. A hőmérséklet szempontjából 

nagyon különböző területeket foglal magában, ezért néha tovább bontják három alosztályra. Az Cfa jelet azok a 

területek kapják, ahol a legmelegebb hónap középhőmérséklete 22 °C fölé esik. A Cfb területeken a 

legmelegebb hónap 22 °C alatti, de legalább négy hónapon át a havi középhőmérséklet magasabb, mint 10 °C. 

Végül, a Cfc alosztályban 1-3 hónapon át van a havi középhőmérséklet 10°C felett. 

Példák: Limoges (Franciaország), Bergen (Norvégia), Crkvice (Montenegro), Castro (Chile), Melbourne 

(Ausztrália) 

·       Nedves mérsékelt éghajlat, száraz téllel (Cw) 

Meleg-mérsékelt éghajlat téli szárazsággal és igen bőséges nyári csapadékkal. A legmelegebb hónap 

középhőmérséklete meghaladja a 22 °C-ot. 

Példák: Milánó (Olaszország), Várna (Bulgária), Odessa (Ukrajna), Tbiliszi (Grúzia), Buenos Aires 

(Argentína), Okinawa (Japán), Brisbane (Ausztrália), Sao Paulo (Brazília), Houston (Texas, USA), Hong Kong 

(Hong-Kong) 

·       Mediterrán éghajlat (Cs) 

Meleg-mérsékelt éghajlat nyári szárazsággal és téli csapadékkal. Az évi csapadékösszeg 70%-a télen hullik. 

Ezen az éghajlaton belül is megkülönböztetünk Csa és Csb alosztályokat aszerint, hogy a legmelegebb hónap 

középhőmérséklete meghaladja-e a 22 °C-ot. 

Példák: Athén (Görögország), Lisszabon (Portugália), Madrid (Spanyolország), Marseille (Franciaország), Tel 

Aviv (Israel), Los Angeles (California, USA), Santiago (Chile), Fokváros (Dél-Afrikai Köztársaság), Perth 

(Ausztrália) 

5.2.4. 4.2.4 Boreális (hideg-mérsékelt) éghajlat (D) 



   

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szélsőségesen nagy évközi hőmérsékleti ingással jellemzett öv, amelyben a leghidegebb hónap 

középhőmérséklete -3 °C alá, a legmelegebb hónapé viszont 10 °C fölé esik. A rövid, de még viszonylag meleg 

nyár miatt a térségben erdőtenyészet van, a hideg tél viszont rendszeres és tartós hótakaróval jár. A Föld 

területének 7%-át borítja, míg a szárazföldek viszonylatában ez az arány 21%, túlnyomó részben az északi 

féltekén. A szárazföldek kis területi aránya miatt ugyanis ez az öv a déli féltekén csak a nagyobb tengerszint 

feletti magasságokon, azaz elenyésző területi arányban fordul elő. Az övezet bontása itt is a száraz évszak 

megléte, vagy hiánya alapján történik. 

·       Hideg-mérsékelt éghajlat száraz évszak nélkül (Df) 

Hideg tél és viszonylag egyenletes évi csapadékeloszlás jellemzi. A nagy hőmérsékleti tartomány és ennek 

évszakos különbségei miatt itt három alosztályt is megkülönböztetünk. A Dfa és Dfb alosztályokat az választja 

el, hogy a legmelegebb hónap középhőmérséklete 22 °C fölé, vagy alá esik-e. A Dfc osztályban 1-4 hónapon át 

a középhőmérséklet 10 °C felett marad. 

Példák: Chicago (Illinois, USA), Toronto (Kanada), Bukarest, (Románia), Minszk (Fehéroroszország), Helsinki 

(Finnország) 

·       Hideg-mérsékelt éghajlat száraz téllel (Dw) 

Hideg, száraz tél és elegendő nyári csapadék jellemzi. A Dwa, Dwb és Dwc osztályok behatárolása a 

hőmérséklet szerint megegyezik a Df osztálynál leírtakkal, ám itt még egy alosztályt kellett képezni. A Dfd 

éghajlatú területeken a leghidegebb hónap középhőmérséklete -38°C alá esik. Ilyen éghajlat csak Kelet-

Szibériában fordul elő. 

Példák: Seoul (Dél-Korea), Peking (Kína), Vlagyivosztok, Irkutszk, Verkhojanszk (Oroszország) 

5.2.5. 4.2.5 Poláris és magashegyi éghajlat (E) 

A hideg éghajlatokat majdnem mindig állandó jég jellemzi. A legmelegebb hónap hőmérséklete is 10 °C alatt 

marad és csak 1-4 hónapig tartózkodik fagypont felett. Kialakulásában a sík vidékeken az alacsony 

napmagasság, a télen rövid, illetve annak egy részében teljesen hiányzó nappal játszik szerepet. A 

magashegységekben az azokkal határos hideg levegő a meghatározó, a troposzférát jellemző körülbelül 0,5 °C / 

100 m körüli hőmérséklet-csökkenés következtében. A poláris és magashegységi éghajlatú területek aránya a 

Föld területének 19%-a, a kontinenseken belül pedig 17%. 

·       Tundra (ET) 

Rövid nyári vegetációs időszak. A legmelegebb hónap középhőmérséklete 0 °C és 10 °C közé esik. A csapadék 

meghaladja a potenciális párolgást. A hótakaró 8-10 hónapon át jelen van. 

Példák: Iqaluit (Kanada), Providenyija (Oroszország), Nuuk (Grönland, Dánia), Barrow (Alaszka, USA) 

·       Állandó fagy éghajlata (EF) 

A legmelegebb hónap középhőmérséklete sem emelkedik 0 °C fölé. A csapadék itt is meghaladja a nagyon 

alacsony potenciális párolgás értékét. 

Példák: Scott Base (Antarktisz), Eismitte (Grönland, Dánia) 

·       Magashegyi éghajlat (EH) 

A nagy tengerszint feletti magasság miatt tapasztalható, hasonlóan alacsony hőmérséklet jellemzi. 

Példa: A hosszú sorú meteorológiai állomások között nem találtunk. 

5.3. 4.3 Az éghajlati elemek átlagértékeinek területi eloszlása 

A fenti osztályozás alapja a hőmérséklet és a csapadék sokéves átlagainak eloszlása, illetve az ezen belüli 

évszakos sajátosságok. Ám e térképek önmagukban is érdekesek. 

5.3.1. 4.3.1 Átlaghőmérséklet 



   

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az évi középhőmérséklet sokévi átlagait a 4.2. ábra mutatja. A trópusoktól a Ráktérítőig és a Baktérítőig eső 

területek kapják a legtöbb besugárzást. A termikus egyenlítő, azaz a legmagasabb évi középhőmérséklet vonala 

ugyanakkor az Egyenlítőtől északabbra, átlagosan a 10. északi szélesség területére esik. A térítőktől a 

sarkvidékek felé a hőmérséklet gyorsan csökken. A csökkenés mértéke mintegy 145 km-enként 1°C. 

Ugyanekkora hőmérsékletkülönbség a függőleges mentén kb. 220 méterenként lép fel a különböző tengerszint 

feletti magasságon levő meteorológiai állomások megfigyelései között. Bolygónk leghidegebb területei az 

Antarktiszon és Grönlandon találhatók, ahol a csekély besugárzás és a nagy tengerszint feletti magasság hatásai 

összeadódnak. 

   4.2. 

ábra: Az évi középhőmérséklet eloszlása a Földön (1961-1990). Forrás: 

http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Annual_Average_Temperature_Map_jpg 

5.3.2. 4.3.2 Csapadék 

A csapadék évi összegének alakulását a 4.3. ábra mutatja. (A csapadék területi eloszlása még sokévi átlagban is 

sokkal szeszélyesebb, mint a hőmérsékleté, ezért az óceáni területeken a csapadékbevételt nem tudjuk jól 

becsülni. Emiatt az ábra csak a szárazföldek csapadékhozamait ábrázolja.) 

               A legnagyobb csapadékmennyiség az egyenlítő térségében hullik, ahol a legmagasabb hőmérséklet 

következtében a legtöbb vízgőz tud jelen lenni a függőleges légoszlopban, legmagasabbra nyúlik fel a 

tropopauza, illetve állandósult összeáramlás segíti a feláramló levegőt abban, hogy hőmérséklete erőteljesen 

csökkenve mielőbb elérje az ún. harmatpontot, vagyis azt az alacsonyabb hőmérsékletet, amelyen a benne levő 

vízgőz egy része már feleslegessé válik és felhő formájában kicsapódik. A Föld átlagos csapadékhozama 

négyzetméterenként 1040 mm, vagyis megközelítőleg 1 m3, azaz 1 tonna. A legtöbb csapadékot kapó 

területeken ennek bő tízszerese, míg a legszárazabb területeken sok éven át semennyi csapadék nem hull. 

http://www.globalwarmingart.com/images/a/aa/Annual_Average_Temperature_Map.jpg
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4.3   ábra: A csapadék évi összegének alakulása a Földön 

5.4.  4.4 A tengerszint feletti magasság hatása a z éghajlatra 

A hőmérséklet a tengerszint feletti magassággal egyértelműen csökken, bár a csökkenés télen sokkal enyhébb, 

mint nyáron. E fejezetben inkább a csapadék domborzattól való függését illusztráljuk. 

Ha csak a Magyarországon előforduló, alacsony tengerszint feletti magasságok csapadékadatait (4.1 táblázat) 

tekintjük, akkor a hatás egyértelmű: a tengerszint feletti magasság növeli a csapadékot. 

               Ez alól valamelyest kivételt képezhetnek a messze a szokásos felhőszint fölé nyúló hegyek szél felőli 

oldalai (4.1 és 4.2 ábra). Ez esetben ugyanis a főnhatás csapadékképző ága csak a csúcs alatti magasságokban 

fejti ki a hatását. E szint felett a további emelkedés nem növeli (esetleg csökkenti) a csapadékot. A szél mögötti 

oldalon, a magasabb helyeken mindenütt több a csapadék, ami a főn természetét végiggondolva is érthető. Minél 

rövidebb az út a csúcstól visszafelé a további kiszáradáshoz, a még megmaradt nedvesség annál könnyebben éri 

el - oldalsó keveredéssel - a telítettséget, vagy marad meg telített állapotban. A nagy hegységekben tehát a 

főnhatás igen jelentős, a hegység felező magassága táján akár meg is duplázhatja a csapadékot a szél mögötti 

oldalhoz képest. 

4.1 táblázat:  A csapadék évi összegének összefüggése a tengerszint feletti magassággal (Justyák, 1998) 
 

Csapadék 

(mm/év) 
Tengerszint feletti magasság 

Tájegység 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 

Alföld       545       560         -         -        - 

Kisalföld       580       620         -         -        - 

Dunántúl       650       670       690       700      720 

Északi 

hegyvidék 
      545       575       590       650      700 

Országos átlag       560       600       650       680      710 
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4.1 ábra: A szélnek való átlagos kitettség hatása az évi csapadékösszeg magasságfüggésére a Kárpátokban. szél 

felőli oldal: a); szél mögötti oldal: b). 

4.2 ábra: A lejtőirány hatása az évi csapadékösszegre a Tátrában. 
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4.3 ábra:  A relatív nedvesség függőleges profilja a Himalája hegységben. 

4.4 ábra: A csapadék alakulása a trópusi térségek magas hegységeiben. A satírozott rész a legnagyobb csapadék 

zónája. 

1. Heggar, 2a. Etióp fennsík (SE irány); 2b. Etióp fennsík (SW); 3. Kilimanjaro; 4. Mexico keleti része; 5. 

Guatemala északi része; 6. Kameruni hg. (a - E, b - SE, c - SW); 7. Közép-Jáva; 8. Andok, Kolumbia 

               A relatív nedvesség profilja magas hegyek környezetében sajátosan alakul (4.3 ábra). A vertikális 

magasságtól függően, a középső részen észlelhető a profil maximuma. Ez a felhőszint, ahol gyakran lép fel 100 

% relatív nedvesség. Ez alatt a magas hőmérséklet felett pedig a vízgőz alacsony páranyomása csökkenti az 

értékeket. 
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               A trópusi övben a fokozott konvekció (4.4 ábra) sok esetben módosítja a magassággal emelkedő 

csapadékösszeg korábbi tapasztalását. Amint azt a jelölt rész mutatja, a magasban - a hegyek méretéhez képest 

legfeljebb felső magasságban, de inkább ez alatt - lokális maximum jön létre. E jelenség nem azonos a korábbi 

szél felőli oldalra vonatkozókkal, hiszen a 2-es és 6-os görbéken ugyanannak a hegységnek eltérő irányú lejtői is 

hasonlóan viselkednek. 

               A csapadék területi eloszlásában a tengerszint feletti magasságon kívül a földrajzi helyzet és ezen 

keresztül a cirkulációs folyamatok érvényesülése is jelentős szerepet játszik. Más szóval a valójában 

háromdimenziós kép egyetlen (vertikális) dimenzió szerinti feldolgozása esetenként hordozhatja az elrejtett két 

dimenzió latens hatásait is. Ezt illusztrálja az 4.5. ábra (Imecs, 1999), amely az Erdély közepén fekvő Mezőség 

évi csapadékösszegének magasság-függését mutatja be. Megfigyelhetjük, hogy ezen a 400 - 600 m magas, kis 

szintkülönbségű területen belül a csapadék sokévi átlaga összességében rendezetlen eloszlást mutat a különböző 

tengerszint feletti magasságokon. Ha azonban az 4.5a. ábrán látható módon elkülönítjük az állomásokat, akkor 

már megmutatkozik a csapadék várt növekedése a magassággal. 

               Ha ez után az egyes régiókat térképre rajzoljuk (4.5b ábra), akkor geometriailag egybefüggő 

alakzatokat kapunk. A csapadék magasságtól való függését ugyanis a környező magas hegységek (a Kárpátok 

vonulatai) erősen befolyásolják a Mezőség, mint közrefogott medence csapadékát. A legmagasabb 

átlagértékeket azon térségekben találjuk, amelyek a szél felőli oldalt formázzák a medencétől keletre eső hegyek 

vonatkozásában. A nyugatra eső gerincek okozta főn-hatás befolyásolta területeken a csapadék a legkisebb. 

Mindezen különbségek mellett a tengerszint feletti magasság mind az öt térségben kb. hasonló mértékben növeli 

a szokásos évi csapadékösszeget. 

 

4.5 ábra. A csapadék sokévi átlagának (bal függ. tengely, mm) függése a tengerszint feletti magasságtól (vsz. 

teng.: méter) a Mezőségben, a jobb oldali ábra régiói szerint elválasztva. 

6. 5.       A légkör, mint erőforrás I. Vizek és növényzet 

Az éghajlat definíciója (1973): „a légkör által véges időszak alatt felvett állapotok statisztikai sokasága”. Az 

éghajlat környezetünk állapotának alakulása szempontjából egyszerre erőforrás és kockázat is. Erőforrás, hiszen 

a napenergia, esetleg a szélenergia, illetve a hőmérsékletnek az év jelentős részében kellemes, sem fűtést, sem 

hűtést nem igénylő jellege olcsóbbá tesz számos gazdálkodói lépést, ami áttételesen a környezetterhelés 

szempontjából is kedvező. 

Más vonatkozásban viszont az éghajlat számos kockázatot is hordoz, amelyek a mi földrajzi szélességünkön 

elsősorban az időbeli változékonysággal függnek össze. E változékonyság a másodpercektől az évmilliókig 
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minden időskálán jelen van. Gondoljunk csak a forgószelekre, villámcsapásokra, vagy a hirtelen lehulló nagy 

csapadékok  okozta árvizekre, de ugyanígy a századunkban tapasztalt változás, vagy a földtörténet 

jégkorszakainak ciklikus megjelenésére. 

A globális klímát elsősorban a Föld felszínére a Napból érkező rövidhullámú sugárzás alakítja. A nettó 

besugárzás értéke a trópusokon pozitív előjelű, míg a sarkok környékén a földi hosszúhullámú sugárzás mértéke 

nagyobb, mint a beérkező sugárzás, vagyis ott a kisugárzás az erősebb. A szükségszerű energetikai egyensúly 

kialakulását a pólusok és az Egyenlítő közötti hőátvitel teszi lehetővé. A napsugárzás hatással van a felszínre, az 

óceánokra, valamint a krioszférára is, és ezek a rétegek visszahatnak az éghajlatra. 

6.1. 5.1 Hazánk éghajlatáról 

Magyarországon a víz alapvető légköri forrása, a csapadék az éghajlati, vízmérleg becslési számításokhoz 

kielégítő sűrűségben megfigyelt mennyiség (5.1 ábra). Az óránként észlelő, ún. szinoptikus főállomásokkal és a 

több mint száz zömmel automata éghajlati állomással együtt mintegy 700 ponton figyeli meg az OMSz a 

csapadék hosszabb-rövidebb (max egy napra összegzett) értékeit. Emellett a vízügynek is van saját hálózata, 

főként a folyamok, patakok partján levő megfigyelő pontokon. 

A csapadék területi eloszlása hazánkban évi átlagban erősen emlékeztet a Kárpátok hegykoszorújára (5.2 ábra). 

Más megfogalmazásban az évi csapadékösszegben érvényesül a medence-hatás. Ez nem mondható el minden 

éghajlati elemről (Pajtókné Tari I., 2011), bár a kérdés még vizsgálat tárgya. 

 

5.1 ábra: A hagyományos csapadékmérő hálózat területi eloszlása 
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5.2. ábra: Az éves csapadékösszeg eloszlása (1961-1990) (Magyarország Éghajlati Atlasza, 2001) 

A legkisebb értékek az Alföld közepén, a legnagyobbak pedig az ország dél-nyugati határai mentén illetve a 

magasabb hegységekben mérhetők. A tengerszint feletti magasság hatását a 4. fejezetben részleteztük. 

Fontos sajátossága az éghajlatnak az is, hogy egy adott hónap, vagy év mégoly részletes állapotfelvétele is 

nagyon pontatlanul adja vissza egy-egy hosszabb időszak (a nemzetközi gyakorlatban 30 év) átlagát, minthogy 

azon belül nagyok a szóródások. Például valamely adott év téli hónapjának a középhőmérséklete a sokévi átlag 

körül felvett több mint 6 oC széles intervallumban is csak kb. 2/3 valószínűséggel lesz megtalálható. (l. az 5.1 

táblázatot. Minden kb. harmadik évben tehát ennél nagyobb mértékű az eltérés a sokévi átlagtól.) Nyáron a 2/3-

os sáv szélessége a harmadára szűkül. A csapadék havi összegének évközi változékonysága is mutat éves 

menetet, amelynek további sajátossága, hogy a kisebb ill. nagyobb szórású területek az országon belül nem 

ugyanott vannak az év különböző szakaiban. 

5.1 táblázat: Két markánsan eltérő éghajlatú állomás Debrecen és Szombathely szórásai 
 

  December Február Április Június Augusztus Október 

     Havi 

középhőmérsé

klet 

szórása (oC)         

                      

Szombathely 
2,0 3,2 1,3 1,0 1,4 1,2 

                      

Debrecen 
2,2 3,2 1,6 1,3 1,4 1,4 

Havi 

csapadékössze

g 

szórása (mm)         

                      

Szombathely 
18 15 26 32 31 38 

                      

Debrecen 
23 18 18 40 38 31 
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Az éghajlat másik sajátossága, hogy fő jellemzőit csak részben alakítják a helyi, vagy regionális fizikai-földrajzi 

feltételek. Ennél általában nagyobb szerepet játszik a csillagászati földrajzi helyzet (szélesség, hosszúság) és a 

légkörzés (tengerparti vidékeken kiegészítésképpen az óceáni áramlatok) teljes földi, de legalábbis északi 

félgömbi rendszere. Márpedig e két éghajlat-alakító tényező (a helyi domborzat és tengerszint feletti magasság 

mellett) csak szövevényes, nem-lineáris differenciál-egyenletek rendszerével leírható kapcsolatban áll szinte a 

teljes Föld megannyi pontjának fizikai folyamatával. 

6.2. 5.2 A növényzetet érintő fogalmainkról 

Itt és a továbbiakban is a változékonyság ismert felbontását követjük, amelyben egy adott helyen, adott 

időpontban mért y(t) érték három összetevője az állandó éves menetet mutató, de az időtől egyébként nem függő 

éghajlat (yo), a lassú éghajlatváltozás (T(t)) és a napról napra más értéket felvevő, időjárási ingás (w(t)). 

Képlettel: y(t) = yo + T(t) + w(t). 

A jó évszak-fogalomra nemcsak a klímaváltozás detektálása (T komponens), de az időjárásnak (w komponens) 

az éves menettől (yo komponens) való elkülönítése érdekében is szükség lehet. Például az empirikus 

meteorológiai hatásvizsgálatokban ilyen, már egyformán kezelt időszakokra bontjuk a mintákat. Ez tehát olyan 

határok megállapítását jelenti, amelyeken belül az időjárás változékonysága a legkisebb, összesítve az így 

keletkező évszakokra. Ha az e szempont szerinti évszak-bontással nem a változás detektálása, hanem az éves 

menet kiszűrése a cél, akkor erre azok a kéthavi időszakok a legalkalmasabbak, amelyek elkülönítik a 

hőmérsékleti- (I-II. és VII-VIII. hó) és csapadék-szélsőségeket (V-VI. és XI-XII), miközben a legerősebb 

hőmérsékletváltozás időszakait elnyeli a fennmaradó két évszak (III-IV és IX-X). 

Az éghajlat változását (T komponens) tükröző alapfogalmak. A klímaváltozás detektálását nehezítő, tökéletlen 

fogalmak sorát rögtön az éghajlat meghatározásával kell kezdenünk. Az éghajlatot sokféleképpen szokás 

definiálni, ám valamennyi meghatározás lényeges eleme, hogy az éghajlat a mindenkori időjárás egyfajta medre, 

azon lehetőségek valószínűségi eloszlása, amilyen értékeket az időjárási elemek egy adott évszakban 

felvesznek. Kényszerűségből ezt a medret a korábbi évek adatai alapján számszerűsítjük, kiszámítva e minták 

alapján annak átlagát, szórását, magasabb centrális momentumait, stb. 

Ha éghajlatunk egyáltalán nem változna, akkor egy adott évben várható elem-érték legjobb becslése az 

alapsokaság várható értéke lenne. Ezt annál pontosabban tudnánk becsülni, minél több adatból állíthatjuk elő, 

vagyis ez esetben a teljes múltbeli adatsort érdemes lenne felhasználni. Mivel azonban éghajlatunk 

kimutathatóan változik, a minta legrégebbi elemei már félő, hogy nem tükrözik a mai éghajlatot. Az a kérdés, 

hogy van-e olyan optimális mintahossz, ami mellett a számtani közép már eléggé stabil, de ami kihagyja a túl 

régi éveket. E kérdés empirikus vizsgálatáról hazánkban először Mika és Boncz (1983, 1987) számolt be, akik 

Budapest havi hőmérsékletében télen 30 évnél hosszabb, nyáron viszont annál rövidebb időszakokat találtak 

optimálisnak az 1980 előtti, még váltakozó globális tendenciájú, száz évben. Újabb hőmérsékleti adatsorokon 

vizsgálta a kérdést Mika et. al., (2008). 

5.3 ábra: Két módszertani közelítés az éghajlati normálértékek optimális hosszának kérdéséhez. a.) Budapest 

1881-1980 alapján (Mika és Boncz, 1983) illetve b.) Debrecen, különböző hosszúságú időszakok alapján (Mika 

et al., 2008). A szempont mindkét esetben az időszakot követő évek legjobb közelítése, azaz az átlagos négyzetes 

hiba minimalizálása. 
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5.4 ábra: A kiugró hideg és a meleg szélsőségek nem ott jönnek létre, ahol általában hideg a tél és meleg a nyár, 

hanem ott, ahol a legkisebb a talaj hőkapacitása. Balra az egyes évek legalacsonyabb éjszakai minimumértéke 

és legmagasabb nappali maximum értéke szerepel az 1961-1990-es (a mainál a klímaváltozás miatt pár tized 

fokkal hidegebb) éghajlati átlagokból. A jobb oldalon a január és a július hónapok napi középértékei ugyanezen 

30 év átlagában. 

Az 5.3 ábrán e két közelítést illusztráljuk. A bal oldali ábra szerint a praktikus közelítés nyáron rövid 

időszakokat is megenged: az oszlopok a következő évben várható havi középhőmérsékleteknek az optimális 

hosszak átlagaival való helyettesítése nyomán fellépő, átlagos négyzetes hibát mutatják, szemben a bázis 30 

évek szórásaival. A jobb oldali ábra pedig azt bizonyítja, hogy az előző időszak trendjétől függ, hogy mi az 

optimális időszak. Ebből következik, hogy bár jó lenne pontosabban megadni az éghajlat meghatározására 

szolgáló időszak hosszát, az nem lehet örökre állandó érték. Olyan évtizedekben, mint a mostani, amikor a földi 

éghajlat egyértelműen melegedő tendenciát mutat, valószínűleg túl sok a 30 év. Az energia-szolgáltatók 

fogyasztás-tervezési gyakorlatában, ami szinte csak a hőmérséklettől függ, a 20 év elfogadott számítási hossz. 

Természetesen az ilyen tervezésben nemcsak a havi, pláne hosszabb idejű átlagok, hanem a napi szélsőségek is 

érdekesek, sőt azok időbeli halmozódása, hiszen ilyenkor fogy a legtöbb energia, télen a fűtésre, nyáron a 

hűtésre. A 2003-as forró nyár óta előfordul, hogy országosan a villamosenergia igény nem télen, hanem 

valamelyik nyári napokon a legmagasabb! 

Csakhogy, a hőmérséklet szélsőségeinek területi eloszlása nem követi az átlagértékek országos eloszlását (5.4 

ábra). A legszélső értékek nem ott alakulnak ki, ahol az átlagok a legmagasabbak, illetve legalacsonyabbak, 

hanem ott, ahol a talajok - a vízellátottságtól is függő – hőkapacitása a kritikus időszakokban a legkisebb. 
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Természetesen, az éghajlat, mint erőforrás jellemzésére a növénytermesztés számára sok más éghajlati elemet is 

fel lehetne sorolni. nem szabad azonban elfelednünk, hogy az éghajlat jellemzésébe annak kockázati jellege is 

beletartozik. Ez érzékeltetjük az 5.5 ábrán egy-egy nyári illetve téli esemény, a jégeső és a zúzmara képeivel. 

  

5.5 A jégeső és a zúzmara, mint téli és nyári szélsőség, ami károsíthatja a növényállományt. 

Már-már átvezet az éghajlatnak a vízzel kapcsolatos erőforrás- jellegének tárgyalásába a talaj 

nedvességkészletének alakulása, amit valójában a csapadék és a hőmérséklet mellett a kiadási oldalt, a párolgást 

közvetlenül is érintő, napsugárzás is befolyásol. Mivel azonban e három elem egy-egy hosszabb időszak 

(néhány hét vagy hónap) átlagában egymással szoros korrelációt mutat, azaz bármely kettő ismeretében a 

harmadik jól közelíthető, a talaj nedvességtartalmát szimuláló, ún. aszály-indexek megelégszenek a jobban 

elérhető hőmérséklet és csapadékösszeg figyelembe vételével. 

A legismertebb index a Palmer-féle Aszály-Index (PDSI) amely öt lépésben számszerűsíti az adott hónap 

talajnedvesség anomáliáját, mégpedig a megelőző hónap PDSI értékéből kiindulva. Ennek 0,9-szereséhez 

hozzáadja az adott hónapban hullott, illetve a nedvesség-készlet változatlan fenntartásához szükséges csapadék 

eltérését, megszorozva az eredeti amerikai hőmérséklet-függő empirikus tényezővel. A számítás e záró 

mozzanatát megelőző lépések a nedvesség-készlet fenntartásához szükséges referencia-csapadék megállapítását 

készítik elő. Ennek fázisai a potenciális (kellő vízkészlet jelenlétében maximális) vízmérleg tagok 

meghatározása, és az éghajlati különbségeit kiszűrő, normáló szorzók meghatározása. 

Kérdés, hogy a PDSI valóban interpretálható-e a háromfázisú talajréteg nedvességtartalmának indikátoraként. A 

számítások szerint igen, hiszen a PDSI minden állomáson és hónapban magas korrelációt mutat a Dunkel (1994) 

féle empirikus talajnedvességgel. A korrelációs együttható egy kivétellel meghaladja a 0,5-et, az év második 

felében gyakran a 0,8-et is (5.6 ábra). Ennek alapján joggal interpretáljuk a PDSI-t talajnedvesség-jellemzőként, 

sőt a lineáris kapcsolat regressziós együtthatóit felhasználva, az index-értékeket kifejezhetjük a felső 1 méteres 

talajréteg víztartalmának fizikai egységében is. A regressziós együtthatók további, a PDSI mély tartalmára utaló 

tulajdonsága, hogy a talajnedvesség szórásával osztva, a 10 állomáson és 12 hónapban 0,35±0,05, illetve 

0,25±0,07 nagyságú, dimenzió nélküli együtthatókat kapunk a kétféle talajnedvesség sorra. Tehát, a PDSI 

egységnyi változása minden hónapban és állomáson közel hasonló különbségnek felel meg az így standardizált 

talajnedvességben. 
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5.6 ábra: A PDSI és a Dunkel féle talajnedvesség közötti korrelációs együttható a vizsgált állomásokon 

(Miskolcra nincs talajnedvesség adat) 

 

5.7 ábra: A talajnedvesség alakulása a 20. század végén a PDSI adatsorai alapján, melyeket a  hőmérséklet és 

csapadék homogenizált havi adatsoraiból számoltunk (Mika et al., 2004): 

A PDSI lassú változásainak trendje a XX. században minden hónapban és állomáson negatív, vagyis a XX. 

századot lassú kiszáradás jellemezte. Az 5.7 ábrán ebből a négy évszak-jelző hónapot tudjuk bemutatni, amely 

görbék a havi értékek 11 éves mozgó átlagolásával keletkeztek. A tíz állomás némelyike számos pár éves, ill. 

évtizedes rész-időszakban egyedi sajátosságokat is mutat. Feltűnő például Debrecen eltérő viselkedése a másik 9 

sorozattól, annál is inkább, mivel az állomások adatait a homogenizálás (Szentimrey, 1999) egymáshoz 

igazította. 

A fentieket összegezve tehát a talaj nedvességtartalma a 20. század során elég meredeken csökken a globális 

melegedéssel párhuzamosan. Ennek előidézője a csapadék csökkenése és a hőmérséklet emelkedése volt (ami 

részben a napfénytartam növekedésének is betudható). Ha a csapadék-ellátottság idővel javulni fog (l. a 3.2 
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pontban), akkor a kiszáradás folyamata nem fordul ugyanilyen meredeken az ellentétébe (pl. fokozódó 

belvizekbe), hiszen a hőmérséklet további emelkedése a vízmérleg leadási oldalát is erősíteni fogja. 

6.3. 5.3 Az éghajlat, mint a vízgazdálkodás erőforrása 

A hidrológiában és a vízgazdálkodásban (az egyik a tudomány, a másik az ezen, valamint az igények ismeretén 

alapuló igazgatás) megkülönböztetünk felszíni és felszín alatti vizeket. A mélyen a felszín alatt hózódó vizekkel 

más tárgyak foglalkoznak. A talaj legfelső egy méter nagyságrendben hasznosuló talajnedvességét az előző 

alpontban bemutattuk. Ehelyütt a folyók és tavak vízmérlegével, az arra ható éghajlati tényezőkkel 

foglalkozunk. 

Hazánkban rendszeresen lépnek fel jelentős hidrológiai szélsőségek. Aszályok és belvizek váltják egymást, néha 

egy-egy adott éven belül is, pár évtizedenként pedig csapadékban bő, illetve szűk esztendőket regisztrálunk. E 

fejezet célja, hogy meteorológiai méréseken alapuló elemzést adjon hazánk e változatos hidrometeorológiai 

viszonyairól, amelyben egyszerre térünk ki az évközi változékonyság pontszerű statisztikai jellemzőire és a 

hozzáférhető talajnedvesség térbeli és időbeli kapcsolódásaira, valamint a hosszabb távú változásokra, utóbbi 

esetben figyelemmel a nagytérségű éghajlati trendekre is. 

Az árvizekkel kapcsolatban, hazánkban alapvető fontosságú, hogy a folyóinkon áthaladó vízmennyiség (5.8 

ábra) mintegy 95 %-a nem az országon kívül lehullott csapadékból származik (és oda is távozik). Ez azt jelenti, 

hogy mind az átlagos-, mind a kis- és nagyvízi állapotok alapvetően nem az itthoni, hanem a teljes vízgyűjtőn 

hullott csapadék mennyiségétől függnek. Ugyanez vonatkozik a felmelegedés miatti csapadékváltozásokra is! 

 

5.8 ábra:  Magyarország folyóinak sokévi átlagos közép-vízhozama (m3/s) 

Ebből következik az is, hogy a hazai vízjelzésnek a hazánkba érkező folyamok teljes vízgyűjtő területén 

bekövetkező időjárási eseményekkel tisztában kell lennie. Ennek operatív rendszerét szemlélteti az 5.9 ábra. Az 

időjárási előrejelzést erre a 21 részterületre kell elkészíteni. Ugyanígy, ennek a térségnek az átlagos vízhozamait 

is e részterületek felhasználásával érdemes kiszámítani. Természetesen, a Duna menti országok szakmai 

szervezetei sok évtized óta szoros kapcsolatban állnak egymással, amit a közös határok mentén még bővebb 

adatcsere és a veszélyes esetére előirányzott együttműködés jellemzi. 
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5.9 ábra: A Duna vízgyűjtő hazai szakaszának vízállasát befolyásoló terület felosztása rész-vízgyűjtőkre. Az 

időjárási előrejelzést erre a 21 részterületre kell elkészíteni. Ugyanígy, ennek a térségnek az átlagos 

vízhozamait is e részterületek felhasználásával érdemes kiszámítani. 

 

5.10 ábra: A Balaton vízgyűjtő területének csapadéka két 30 éves időszakban. A korábbit 20 évvel követő, 1/3-

ában azzal közös időszak csapadéka kb. 100 mm/évvel alacsonyabb volt! (Forrás: OMSz, Bihari Z.) 

Azoknál a vízfolyásoknál és tavaknál, amelyek vízgyűjtője az ország határait nem lépi át, egyszerűbb a 

vízmérleg számolása és előrejelzése is. Különösen fontos ez a kérdés a Balatonnál, amelynek természetes 

vízmérlege hosszú idő átlagában még mindig pozitív, azaz átlagosan kicsivel több a csapadék, mint a párolgás, 

vagyis szükség van a Sió-csatornán is bizonyos mennyiség leengedésére. De, nagyon gondosan kell ezt tervezni, 

mert ha túl sokat engednek le, akkor a nyári kiszáradási időszakban túl alacsony lesz a vízállás, ami minden 

szempontból kedvezőtlen. Ha viszont túl magas szinten tartják a vizet télen, akkor egy olyan időszakban, amikor 

a csapadékból származó bevétel meghaladja a csatornán leengedhető mennyiséget, a víz (pláne ha ez – ritkán - 

jéggel párosul) kiönthet a partra, veszélyeztetve a közeli házakat. 

Amint ez az 5.10 ábrán látható, a csapadékbevétel (ugyanígy a párolgás) akár évtizedes átlagban is ingadozhat, 

sőt a globális klímaváltozás egyirányú változásokat is kiválthat. 

A fejezethez két rövid filmet is kiválasztottunk. Az első (FILM_5_1_homerseklet_1980_2100.mpg)két éghajlati 

szimuláció a hamburgi Max Planck Institut für Meteorologie modelljében. A szimulációk vegytiszta 

modellezéssel (a külső tényezők okozta ingadozás nélkül is), rámutatnak arra, hogy az üvegházhatású gázok 
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okozta melegedés nem egyenletes ütemben valósul meg a Föld egyes pontjaiban. A változás T komponense 

mellett, esetenként – különösen a szimuláció kezdetén – megjelennek a melegedésnek ellentmondó, néhány 

éven át hűlő tendenciát mutató anomáliák is. Az már szemlélet kérdése, hogy ezt a jelenséget a w időjárási 

komponens halmozódásának, vagy önálló, további idősor-komponensnek tekintjük-e. Az e fejezet elején 

bemutatott idősor-modell nem tartalmazott külön összetevőt. (A filmen az A2 egy gyors, a B1 egy enyhébb 

melegedést jelent. A lényeg mindkét szimulációban megfigyelhető.) 

A második film (FILM_5_2_felhok_Europa.mpeg)pedig arra utal, hogy a lokális zivatarok kedvező feltételek 

között akár az európai kontinens nagy részén egyszerre kialakulhatnak. Ilyenkor az idősor w komponense sokkal 

nagyobb ingást okoz, mint a T klímaváltozás. A METEOSAT képsor 2007. május 25-én készült, napkeltétől 

napnyugtáig. 

7. 6. A légkör, mint erőforrás II. A közlekedés és az 
ember számára 

7.1. 6.1 Közlekedés 

A közúti közlekedés energiafüggősége a kőolajtól napjaink egyik kiemelt fontosságú területe a globális 

felmelegedés és az ingadozó nyersanyagárak korában. A 6.1 ábrán látható, hogy a kőolaj felhasználás jelentős 

mértékben megnövekedett és az energia-felhasználó szektorok is átrendeződtek 1971 óta. Amíg az ipar 

kőolajfogyasztása világszerte lecsökkent, addig a közlekedési szektor olajigénye drasztikusan megnövekedett. 

 

6.1 ábra: A közlekedés részarányának drasztikus növekedése a Világ kőolaj-felhasználásában. 

  

Hazánkban ma is társadalmi jelkép, státusszimbólum a személygépjármű. A GDP remélt növekedésével 

bizonyára hazánkban is a gépjármű állomány növekedésével kell számolni. Nehéz elképzelni olyan gazdasági 

növekedést, amely képes álláshelyeket és jólétet teremteni a belső piac és a kereskedelem összes előnyének 

kihasználását lehetővé tevő, hatékony közlekedési rendszer nélkül. 

A közlekedés minden formája szabadtéri tevékenység, így ki van téve az időjárás hatásainak. Gondoljunk csak a 

nyári hőségben dugóban álló járművek forróságára vagy a téli csúszós utakra. Klimatizálás nélkül a 

járművekben a hőmérséklet akár 50-60 °C-ra is emelkedhet. Zárt járműben (például parkolóban állva!) hősokkot 

kaphatnak az utasok, ájulás, gyermekeknél és idősebbeknél akár halál is lehet a következmény! 

A melegben fáradékonya vagyunk és a figyelem is csökken, ami különösen veszélyes a vezetők és a többi 

közlekedő (gyalogos, kerékpáros) számára. Az extrém időjárási helyzetek a közlekedés műszaki 

infrastruktúráját is igénybe veszik: a megolvadó aszfalt, görbülő villamossín, leszakadt felsővezeték gyakori 
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tapasztalat. A változékony téli időjárás legfőbb veszélyforrása az ónos eső. Ez a súrlódás drasztikus 

lecsökkenése, azaz a csúszásveszély minden közlekedőt érint (6.2 ábra) 

  

 

6.2 ábra: Az ónos eső hatása az álló járműre is kellemetlen. (Ha a tanácsok ellenére el kell indulnunk, a 

bevonatot előbb el kell távolítanunk a gépkocsiról.) 

Ónos esőről akkor beszélünk, amikor a felszín fagypont alatti hőmérséklete mellett eső hullik, ami így ráfagy a 

tereptárgyakra. A jelenség viszonylag ritka, mert felhős, csapadékos időben és emellett 0 fok alatti talaj közeli 

hőmérséklet esetén általában havazásra számíthatunk. A leggyakoribb forgatókönyv szerint egy anticiklonban 

kialakult felszín közeli stabil légrétegződés fölé melegfronti felhőzet és csapadék érkezik. A front közeledésével 

a fölsőbb légrétegekbe egyre melegebb és nedvesebb levegő szállítódik, a felszín közelében nem történik 

változás (0 fok alatt maradhat a hőmérséklet.) 

A 6.3 ábrán egy konkrét, országosan ónos esős rétegződés mutat be. Több tényező mellett felhívjuk a figyelmet 

a talajtól számítva, 330 m és 750 m között kialakult vastag hőmérsékleti inverzióra, ami lehetővé tette a 

hókristályok megolvadását. Az alsó 330 m alacsony hőmérséklete, valamint a talajfelszín fagyott volta kedvezett 

a jégbevonat kialakulásának. Ilyenkor a riasztás kiadása is indokolt lehet, ha a többfelé előforduló ónos eső fél 

cm-nél nagyobb vastagságú jégbevonatot is képezhet a felszínen és a tereptárgyakon. 

 

6.3 ábra: Az ónos esőre vezető függélyes rétegződés a budapesti rádiószonda mérés alapján 2008. január 6-án 

délben (Kolláth K., 2008 nyomán, OMSZ honlapja: www.met.hu). 
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A közlekedés az egyik fontos terepe a szélsőséges időjárásból fakadó kockázatok csökkentésének. Például a 

közösségi közlekedési eszközök fejlesztése, a buszok és villamosok légkondicionálása akár életet is menthet, de 

a legtöbb esetben a jobb átszellőzés biztosítása is elengedő. A gyalogos közlekedési terek, járdák, megállók 

árnyékolása, fákkal vagy árnyékoló szerkezetekkel, élhetőbbé teszi az utcát, a zivatarok elől is védelmet nyújt, 

így segítheti a gépkocsiról sétára váltást is. 

A hőhullámok idején legalább a forgalmasabb csomópontoknál, megállóknál biztosítani kell az ivóvizet. Az 

útburkolatok megfelelő kialakításával meg kell előzni a nyári aszfaltolvadásokat. A vízáteresztő burkolat a 

talajvíz megőrzésével jól szolgálja a víztakarékosságot, de emellett a téli lefagyások, ónos eső ellen is védhet, 

hiszen nem marad meg a felszínén víz, ami síkossá tenné. 

A légszennyezettség még ma is sok ember betegségét és idő előtti elhalálozását okozza. A levegő minősége 

elsősorban a belvárosi közlekedés egyenletes térbeli elosztásával és ütemességének biztosításával javítható. 

Ugyanakkor törekedni kell a légszennyezés csökkentésére azon városperemi területeken is, ahonnan a 

belvárosba beáramló levegő származik. 

Fontos, hogy biztosítsunk olyan átszellőzési útvonalakat a városban, ahol a külterületekről a friss levegő a 

belvárosba tud áramlani, tisztítva és hűtve ezzel a városi levegőt. Mérés és modellezés segítségével kialakítható 

egy optimális elrendezés, hogy a lehető legjobb irányba befolyásoljuk a városunk klímáját egy épület 

megépítésekor. Ez különösen fontos, ha nagy kiterjedésű vagy magas épület, esetleg egy egész városrész 

kialakítását tervezzük. 

Budapesten a Millenniumi Városközpont (Nemzeti Színház, Művészetek Palotája és környékük) tervezésénél 

egy átfogó szélcsatorna és numerikus szimulációs városklíma vizsgálatot végeztek annak megállapítására, hogy 

hogyan fogja befolyásolni Ferencváros átszellőzését az új városrész. 

A számítások szerint a Millenniumi Városközpont a Soroksári útra koncentrálja a szennyező anyagokat, ezáltal 

Ferencváros belső utcái tisztábbak lesznek. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy az új fejlesztés, magas, 

tömbszerű beépítés, irodai és kulturális funkcióval, amely nagy forgalmat generál, így az eredeti forgalmi 

terhelést tovább növeli. A magas épületek segítenek ugyan abban, hogy egy szennyezett útszakaszon maradjon 

és ne jusson el távolabbi területekre. A forgalom növekedése miatti kibocsátás-többlet hatásával nem tudtak 

számolni! 

A példa tehát akkor állja meg a helyét, ha a folyópart mellett nagy forgalmú, erősen szennyezett útvonal van. Ez 

a területhasználat azonban rendkívül előnytelen. Ezt igazolja, hogy Budapesten a Dunához közeli terek (pl. 

Szent Gellért tér, Clark Ádám tér, stb.) rendre erősen szennyezettek. Célszerű tehát a folyó- illetve tóparton 

zöldterületet, szabadteret létesíteni, hogy a tiszta levegő áramoljon a városi területekre, és ne szennyezett 

levegőt juttassunk a belterületekre. 

A közlekedés egyben a klímaváltozást fokozó üvegházhatású gázok kibocsátásának egyik előidézője is. A 

belsőégésű motorok kipufogógázaiban levő szén-dioxid és nitrogén-oxidok a légkör üvegházhatásának 

fokozódását okozzák, így globális felmelegedéshez vezetnek. A közlekedés adja az EU kibocsátásának ötödét 

ilyen gázokból. A közlekedés üvegházgáz kibocsátása legnagyobb mértékben az egyéni gépkocsi használatból 

származik. 

Az egyre több gépkocsi több torlódást okoz, ami több elpazarolt energiát, feleslegesen elégetett üzemanyagot 

jelent. Emiatt a közösségi közlekedés sem működhet ideálisan (dugóban álló buszok, kevesebb utas, kevesebb 

bevétel, járatcsökkentések). A nagy forgalom okozta egészségi kockázatokról (zaj, légszennyezés) nem is 

beszélve. ennek elkerülése, visszaszorítása érdekében a közösségi közlekedés vonzóbbá tehető összehangolt 

menetrendekkel, tarifarendszerrel, járatok átszervezésével. 

A kerékpárkölcsönző rendszer átgondoltan kialakítva, jó tarifarendszerrel hasznos alternatívája lehet a gépkocsi 

használatnak, a turisták számára pedig az egyik legjobb és legolcsóbb megoldás. Általában a kerékpározás 

(kerékpárutak, tárolók, közlekedésszervezés kerékpárbaráttá alakítása) a legismertebb az alternatív közlekedési 

lehetőségek közül, de ne feledkezzünk meg a gyaloglásról sem. A nyáron árnyékos, télen napsütötte járdák, 

kényelmes sétálóutcák a városklíma kedvezőtlen hatásaival szemben is hatékony védekezési eszközök. 

Alfejezetünk végén az 1955-ből származó, 6.4 ábrával bizonyítjuk, hogy a túlzottan meleg idő nem csak az 

utóbbi évtizedek sajátossága, klímaváltozással kapcsolatban. Azon a napon Philadelphiában (USA) a járda olyan 

meleg volt, hogy azon tojást lehetett sütni. 
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6.4 ábra: A kánikula ismert volt a globális klímaváltozás megindulása előtt is. Egy 1955-ös év addigiakhoz 

képest rekord meleg nyarának egy napján tojást sütnek a járda kövén! 

7.2. 6.2 Emberi egészség 

Nagyvárosaink nyári hőmérséklete több fokkal magasabb a természetes értéknél, az épületek kisugárzása pedig 

késő estig nyújtja a túlmelegedés idejét. Hőhullám során gyakrabban következik be halálozás a szív és 

érrendszeri, illetve légzőszervi betegségben szenvedők körében. Hazánkban például 2003-ban csak ebben a 

körben ötszázzal, nyugat-Európában 35 ezerrel többen haltak meg, mint más években. 

A különféle meteorológiai elemek és más környezeti tényezők hatását a 6.5 ábra foglalja össze. Napjainkban a 

leginkább kedvezőtlen (emelkedő) irányban a hőmérsékleti szélsőségek változnak. Az évtizedes távlatú 

előrejelzések szerint a magas hőmérsékleti szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek a mérsékelt égövben is. A 

hőmérsékleti szélsőségek hatását sematikusan a 6.5 ábra mutatja be. A melegedés felé eltolódás nyilván a 

pozitív szélsőségekkel kapcsolatos problémák egyre gyakoribbá, míg a lehűléssel kapcsolatosak a korábbinál 

ritkábbá válnak. 

Hazánkban a napi maximumhőmérséklet természetes sík felszínek felett az év 10-30 napján meghaladja az ún. 

hőségnap nemzetközi kritériumát, a 30 oC-ot. Nagyvárosainkban ennél 2-6 fokkal melegebb van, azaz hazánk 

népességének 1/3-a ennél jóval hosszabb ideig, átlagosan évi 30-60 napon át ki van téve a túlmelegedés okozta 

környezeti stressz-hatásnak. Ilyenkor szervezetünket a napsugárzásból, valamint az épületek kisugárzásából 

származó többlet hőbevétel, a szélcsend és a zsúfoltság okozta korlátozott hőleadás is fokozottan terheli. 
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6.5 ábra: A légköri környezet legfontosabb összetevői (Jendritzky, 1993 nyomán) 

A magas hőmérséklet egészségkárosító hatásai orvosi értelemben ismertek (6.6 ábra). Az egyik súlyos 

elváltozás a hőguta (stroke), melynek kockázata fiatal felnőtt korban jelentős elsősorban a sportolók körében. 

Az 1995-ös Chicago-i hőhullám idején a vizsgált 58 hőgutát szenvedett beteg 1/3-ánál a szervezeten belül 

súlyos károsodást észleltek. Azok között, akik életben maradtak, egy év alatt sem következett be érdemi javulás. 

Valószínű, hogy a hőguta esetek száma alulbecsült, mert a nagyon hasonlít a koszorúér és agytrombózis 

halálesetekhez. 

 

6.6 ábra: Az emberi test hőmérsékletének egyes értékeihez tartozó élettani állapotok. 

Nyilvánvaló, hogy az emberi test hőmérsékletét számos környezeti tényező, valamint a szervezet maga alakítja. 

Ha az utóbbit nem tekintjük, ez akkor is számtalan tényező. nem véletlen, hogy a biometeorológiában sohasem 

pusztán a léghőmérséklettel, hanem különféle érzethőmérsékleti indexekkel dolgozunk. Az emberi testet pusztán 

termodinamikai energia-feldolgozó rendszernek tekintve, azt a 6.7 ábrán látható hatások érik. 
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6.7 ábra: Az emberi testet érő energetikai hatások és az energia-leadás módozatai. 

Kánikula idején az emelkedett külső hőmérséklet és a megváltozott légtömegek befolyásolják a légkörben 

lejátszódó kémiai folyamatokat, azaz a levegő minősége is kedvezőtlenül alakul. A hőmérséklet és a felszín-

közeli ózon koncentráció összefügg: erős pozitív kapcsolatot írtak le egyes amerikai városokban 32 oC felett. Ez 

azzal magyarázható, hogy a nitrogén-oxidok ózonná alakulása erősen hőmérséklet-függő folyamat. A nitrogén-

dioxid a föld felszíne közelében a napsugárzás hatására és a hőmérséklet emelkedés függvényében alakul 

ózonná, ezért meleg napokon magas lesz a földfelszín közeli ózonréteg koncentrációja. A napi 

maximumhőmérséklet gyakori 30 oC fölé emelkedése emiatt megnöveli azon napok számát is, amikor az 

ózonkoncentráció eléri az érzékeny emberek számára már egészségi kockázatot jelentő szintet. A magas 

ózontartalom ugyanis növeli az asztmában szenvedők érzékenységét az allergén hatásokra, sőt a gyermekeknél 

hozzájárul magának az asztmának kifejlődéséhez is. 

A meteorológiai tényezők a szálló por koncentrációját is lényegesen befolyásolják. Nyáron szél- és 

csapadékmentes napokon, a hősziget kialakulását elősegítő helyzetekben a por koncentrációja is emelkedik. 

Márpedig egyes kórképek, mint például a szív- érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát a szálló 

por 10 mkm-nél kisebb átmérőjű részecskéi is fokozzák. Korábbi vizsgálatok alapján Budapestre 

számszerűsíthetők a megemelkedett szálló por szintekhez tartozó többlet halálesetek száma. 

Fejezetünk végén a 6.8 ábrán összefoglaljuk (és részben kiegészítjük) az emberi egészségre gyakorolt 

levegőkörnyezeti hatásokat. 



   

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.8 ábra: Az éghajlatváltozás és a sztratoszférikus ózon csökkenésének főbb hatásai az emberi egészségre 

(WHO/WMO/UNEP munkacsoportja, 1996) 

  

Megjegyezzük, hogy a különböző természeti és technológiai tartalékokkal rendelkező rltegei (egyedei) számára 

az ábrán szereplő kedvezőtlen hatások mértéke nagyon eltérő lehet. 

7.         A légkör, mint kockázat. Rövid élettartamú, kis térségű kockázatok 
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Időjárási, vagy éghajlati szélsőségnek mondjuk azon eseményeket, megfigyelt adatokat, vagy azok halmozott 

összességét, amik az adott helyen, pont azon a módon ritkán fordulnak elő. A ritkaság küszöbértékben nincs 

általánosan elfogadott szám és gyakran nem is valószínűséghez, hanem a rendelkezésre álló mérések hosszához, 

vagy a legutolsó ilyen érték időpontjához szokták kötni. 

Az időjárási szélsőségek között a (helyhez és évszakhoz viszonyított) adott napi (maximum-, közép-, vagy 

minimum-) hőmérséklet magas, vagy alacsony voltát, a 24 óra, vagy ennél rövidebb idő alatt hulló nagy 

csapadékot, az erős szélsebességet és különösen ennek pár másodpercig tartó lökéseit, valamint olyan 

csapadékformák előfordulását, mint a zúzmara, az ónos eső, a jégeső szoktuk említeni. Éghajlati szélsőségnek 

ugyanezen értékek hosszabb idő alatt megvalósuló átlagértékét, illetve esetenként – pl. a hőhullámoknál – egy 

esemény tartós fennállását tekintjük. 

Milyen jelenségek tartoznak a szélsőségek “családjába”? A teljesség igénye nélkül csak a leggyakrabban 

előfordulókat soroljuk fel: 

·     idősorok abszolút szélsőségei 

·     bizonyos küszöböket meghaladó értékek előfordulása 

·     valamilyen jelenség tartamának szélsőségei(pl. hosszan tartó száraz időszak) 

·     valamilyen esemény gyakoriságában jelentkező nagy anomáliák 

·     valamilyen jelenség bekövetkezésének időbeli eltolódása (pl. utolsó tavaszi fagyé) 

·     egyes elemek időbeli menetében beálló hirtelen nagy változás 

·     együtteselőfordulások szélsőségei (rendkívül alacsony hőmérséklet és viharos szél). 

7.3. 7.1. Az időjárási rekord fogalma, térbeli és időbeli érvénye 

Időjárási rekordon valamely meteorológiai elem olyan értékének Magyarország területén történt, tényleges 

megfigyelését értjük, amely nagyobb, vagy kisebb, mint amit (i.) adott helyen és adott napon, (ii.) adott helyen, 

az év bármely napján, (iii.) adott napon bárhol az országban illetve (iv.) az ország területén valaha is megfigyelt 

és hitelesített összes érték. Az olyan, alulról, illetve felülről korlátos meteorológiai elemekre, mint például a 

legkisebb napi csapadék, vagy a legnagyobb felhőfedettség (borultság), nem regisztráljuk a nyilvánvaló, egyben 

viszonylag gyakran fellépő korlát elérését a rekordok („beállításai”) között. 

            Az időjárási rekordok megállapításának két időben jelentősen elkülönülő fázisa a regisztrálás és a 

jóváhagyás. A regisztrálás a bekövetkezés napján, vagy másnap a média számára jelzi az eseményt, míg a 

jóváhagyás az adott hónap adataival együtt történik meg. Mindkét fázis többoldalú adat- illetve műszer-

ellenőrzést feltételez, az alábbiak szerint. 

7.4. 7.2. Szélsőséges jelenségek és az őket előidéző cirkulációs 
rendszerek 

Tér-idő léptékek A légköri objektumok mérete szépen rendezett képet mutat térben és időben Ugyanez 

mondható el a szélsőségekről is. Ha az x-tengelyen a szélsőségek térbeli-, míg az y-tengelyen a időbeli 

léptékeket tüntetjük fel (7.1a ábra), illetve ha megismételjük ezt a légköri cirkulációs objektumokkal (7.1b 

ábra), mindkét rajzon a kérdéses jelenségek átlóhoz közeli elhelyezkedését tapasztaljuk. A kis méretek rövid 

élettartamot, a nagy méretek hosszú élettartamot jelentenek. Másfelől, ez azt is jelenti, hogy nincsenek rövid idő 

alatt az egész Földön bekövetkező jelenségek, sem olyanok, amelyek hosszan fennállnak, de kicsiny térségre 

korlátozódnak. 
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7.1 ábra:   Balra: Az időjárási- és éghajlati szélsőségek jellemző térbeli (vízszintes tengely) és időbeli 

(függőleges tengely) léptékei. Jobbra: ugyanez a légköri képződmények esetében. Forrás: Jarraud (2006) illetve 

Oke (1979). 

7.5. 7.3 A szélsőségek egy részének konvektív eredete 

A következőkben két gyakran vizsgált szélsőség, a nagy csapadék és az erős széllökés eves- illetve napi 

menetének bemutatásával is igazoljuk, hogy a szélsőségeket hordozó egyik legfontosabb jelenség a konvekció, 

amely nyáron illetve kora délután a legerősebb. Látni fogjuk, hogy hazánkban e két szélsőség is ebben az 

évszakban illetve napszakban alakul ki. 

7.5.1. 7.3.1 A csapadékhullás éves menete 

A 21. század első évtizedeinek tiszai árvizei rámutattak a csapadékhullás részletes térbeli és időbeli szerkezetét 

feltáró ismeretek fontosságára. Valós időben ilyen információt csak a kalibrált digitális radarképek nyújthatnak. 

A csapadékmező statisztikus szerkezetének modellezéséhez a nyíregyháza-napkori radar-állomás 1993 és 2002 

közötti, 12 órás kalibrált csapadék-mezőit (Németh és Sebők, 2004) használtuk fel. A lefedett területen 

kijelöltünk egy 170x170 km-es négyzetet, amelyre a csapadékmezők 1x1 km-es bontásban 28 900 darab 

számmal jellemezhetők (7.2. ábra). 

 

7.2. ábra 

A radarképek felhasznált kivágata 

A terület megválasztásában két szempont, a hidrológiai célfeladatnak megfelelés és a csapadékbecslés kellő 

pontossága játszott szerepet. Ennek az eseménynek a radarképeiből is megállapítható, hogy a frontok sokkal 

nagyobb kiterjedésűek annál, semhogy egyetlen pontból nézve tapasztalati úton igazán meg lehessen mondani 

hogyan fognak fejlődni a jövőben. 
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11.12 11,13 

11.13 11.14 

11.14 11.15 

11.15 11.16 

18:00                                                                                         06:00 

7.3. ábra: Egy tartós és bőséges csapadék-esemény térbeli megoszlása (2004. november 12-16) a digitális 

radarkép becslése alapján. Az ábra-sor animációként is megtekinthető: ANIM_7_1_radarképek.doc 
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Az egyetlen radarral látható négyzet területe túlságosan kicsi ahhoz, hogy csak ezen a kis ablakon kinézve, le 

lehessen írni, illetve tipizálni lehessen a csapadékrendszereket. Ezt a fenti, tíz éves adatsoron meg is 

tapasztaltuk: Ahhoz, hogy jól le tudjuk írni a kis ablakon keresztül megmutatkozó, 12 órás csapadékmezőket, 

közel százféle típust meg kellett volna tartanunk! 

7.5.2. 7.3.2 A csapadék 12 órás területi átlagainak éves menete 

Az 1993 és 2002 közötti időszakból, az adathiányokat is figyelembe véve, 6860 teljes csapadék-mező állt 

rendelkezésünkre, beleértve a teljesen száraz eseteket is. E mintát az éve egyes napjaira érvényes átlagos területi 

csapadék-hozam illetve a félnapi értékek szórása (2. ábra) alapján négy eltérő hosszúságú „évszak”-ra 

bontottuk. Mindkét vonatkozásban először külön vizsgáltuk a nap-pali és az éjszakai csapadékhozamokat. Mivel 

azonban észrevehető eltérés legfeljebb a nyári hónapokban mutatkozik – érthető okokból a konvektív 

csapadéknak kedvező – nappali időszak javára, a továbbiakban a nappali és az éjszakai mintákat összevontan 

kezeljük, még nyáron is, amikor az így okozott hibát a megnövekedett mintaszám részben ellensúlyozza. 

Az ábrán megfigyelhető, hogy a csapadék területi átlagának és szórásának évi menete még az alkalmazott 11 

napos átkaroló közepelés (mozgó átlagolás) mellett is eléggé hektikus, hiszen minden napon legfeljebb 9-9 

félnapos összeg átlagáról és szórásáról van szó. 
 

  

 

 

Átlagok                                                                   Szórások 

7.4. ábra 

A csapadék 12 órás területi átlagainak (a) és szórásának (b) éves menete. 

7.5.3. 7.3.3 A maximális széllökés statisztikai jellemzői 

Mika et al. (2000) két öt éves időszak (1968-1972 és 1991-1995) napi adatsorából becsülte a statisztikai 

momentumokat, vizsgáltuk különböző sebesség-intervallumokban a gyakoriságokat. A széllökés éves 

menetében mutatkozó szezonalitások kiküszöbölésére 3-3 hónapos periódusokra osztottuk adatsorunkat, 

azonban szélsebességre végzett előtanulmányok alapján eltértünk a hagyományos évszakos beosztástól. Az éves 

menetre jellemző, hogy a kora tavaszi hónapokban, illetve a kora nyári időszakban, feltételezhetően a nyári 

zivatarokhoz kapcsolódó erős kifutó szelek eredményeképpen, figyelhetőek meg relatívan magasabb 

széllökésértékek. 

Az adatbázis lehetővé tette, hogy a napi maximális széllökések erősségét és bekövetkezésének időpontját 

együttesen vizsgáljuk. Ehhez az analízishez elkészítettük együttes gyakoriságukat és az így nyert izoplétákat a 2. 

és 3. ábrákon mutatjuk be. Mindkét időszakban kimutatható, hogy a déli, kora délutáni órákban éri el 

leggyakrabban a szélsebesség a napi maximális értékét, amely az erősödő nappali felmelegedéssel, a konvektív 

légcsere fokozódásával lehet kapcsolatban. A relatíve kisebb erősségű széllökések lényegesen kisebb 

gyakorisággal az éjjeli órákban fordulnak elő, vagyis ez a napi menet is igazolja a szélsebesség, mint szélsőség 

konvektív aktivitással kapcsolatos eredetét. 
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7.5. ábra 

A maximális széllökés sebességének és időpontjának együttes gyakorisága Szegeden 1968-72 között 
 

  

  

 

 

7.6. ábra 

A maximális széllökés sebességének és időpontjának együttes gyakorisága Szegeden 1991-95 között 

7.6. 7.4 Éghajlati szélsőségek jellemzése indexekkel 

Több nemzetközi erőfeszítés is irányul annak kiderítésére, hogy a klímaváltozás miként nyilvánul meg az 

extrémumok viselkedésében. A klímaváltozás detektálása céljából a WMO CCl (Comission for 

Climatology)/CLIVAR (Research Programme on CLImate VARiability and predictability) programban egy sor 

klímaindexek sorát definiáltak. Az European Climate Assesment & Dataset (ECA&D) projekt európai szintű 

összefogás, melynek keretében hosszú napi minimum-, maximum- és átlaghőmérséklet, csapadék és légnyomás 
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megfigyelési sorozatokon alapuló extrém karakterisztikát állapítottak meg a CCl/CLIVAR ajánlásai alapján. 

Ezáltal egységes módszertan alkalmazásával lehetővé válik az átlagok és a trendek megállapítása, és a világ 

hasonló kutatási programjaihoz való csatlakozás. 

  
 

Jel / 

Mérték-

egység 

Csapadék: 

rs/mm éves csapadékösszeg 

dr1/nap csapadékos napok száma évente 

r1a/mm/nap átlagos napi csapadékosság: éves csapadékösszeg/ csapadékos napok száma (R ≥ 1mm) 

ir0xd/nap maximális nagyon száraz periódus hossza R≤1 mm 

ir1xd/nap maximális száraz periódus hossza R <1 mm 

ir1xw/nap maximális  nedves periódus hossza R ≥ 1 mm 

drx/nap R ≥ 5, 10, 20, 30, 100 mm napok száma 

rx1/mm maximális 1 napos csapadékösszeg 

rx5/mm maximális 5 napos csapadékösszeg 

dh/nap Havas napok száma 

dha/mm Hóréteg havi átlaga 

hx/mm Hóréteg havi maximuma 

dht/nap Hótakarós napok száma 

or/nap Ónos esős napok száma 

 

Jel / 

Mérték-

egység 

Szél: 

  

fx20/m/s Fx>=20 m/s napok száma 

fsa/m/s Havi szélátlag 

fx/m/s Havi szélmaximum 

fxd Havi szélmaximum iránya 

fsd Havi uralkodó szélirány 

fxa/m/s Napi szélmaximumok havi átlaga 
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fx10/nap Szeles napok száma fx >= 10 m/s 

fx20/nap Viharos napok száma fx >= 15 m/s 

 

Jel / 

Mérték-

egység 

Relatív nedvesség: 

ua/% Relatív nedvesség havi átlaga 

ux/% Relatív nedvesség havi minimuma 

u80/óra Relatív nedvesség >=80% órák száma 

zd/nap Zúzmarás napok száma 

zd/óra Zúzmarás órák száma 

  
 

Jel /Mérték-

egység 
Általános hőmérsékleti indexek: 

t2a/°C éves átlaghőmérséklet 

txa/°C éves átlagos maximumhőmérséklet 

tna/°C éves átlagos minimumhőmérséklet 

t4s/°C 4 °C feletti hőösszeg 

txxtnn/°C éves hőingás (éves abszolút maximum és abszolút minimum különbsége) 

txtnx/°C maximális napi hőingás 

txtna/°C átlagos napi hőingás 

txtnav/°C átlagos napi abszolút hőingás változás 

it55/nap tenyészidőszak hossza 

 

Jel / Mérték-

egység 
Meleg indexek: 

txx / °C éves abszolút maximum hőmérséklet 

dtx25/nap nyári napok száma Tx>25 °C 

dtx25e/nap nyári napok száma Tx≥25 °C 

dtx30e/nap hőség napok száma Tx≥30 °C 
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dtx35e/nap forró napok száma Tx≥35 °C 

dtn20/nap meleg éjszakák száma Tn > 20 °C 

ditxgnr/nap meleg hullámok száma: legalább 6 egymást követő napon át a napi maximum legalább 5 °C-kal 

meghaladja a normál időszak átlagát. 

ditgnr90/nap meleg periódusok száma, a napi átlag meghaladja a normál időszak napi átlaghőmérsékleteinek 

felső decilisét 

itxgnr90/nap maximális meleg periódus hossza 

dtgnr90/nap meleg napok száma: Ta meghaladja a normál időszak napi átlaghőmérsékleteinek felső decilisét 

dtngnr90/nap meleg éjszakák száma: Tn  meghaladja a normál időszak napi minimumhőmérsékleteinek felső 

decilisét 

dtxgnr90/nap meleg nappalok száma Tx  meghaladja a normál időszak napi maximumhőmérsékleteinek felső 

decilisét 

 

Jel/ mérték-

egység 
Hideg indexek: 

tnn/°C éves abszolút minimumhőmérséklet 

itn0x/nap egymást követő fagyos napok maximális száma, amikor Tn < 0 ˚C 

dtn0/nap fagyos napok száma Tn < 0 ˚C 

dtn0e/nap fagyos napok száma egyenlőséggel Tn ≤0 ˚C 

t17s/°C fűtési napok hőösszege I. 

t20s°C fűtési napok hőösszege  II. 

dtx0/nap téli napok száma 

dtx0e/nap téli napok száma egyenlőséggel 

ditnlnr/nap hideg hullámok száma: legalább 6 egymást követő napon át a napi minimum legalább 5 °C-kal 

alatta marad a normál időszak átlagának 

ditlnr10/nap hideg periódusok száma: a napi átlag nem éri el a törzsidőszak napi átlaghőmérsékletei alsó 

decilisét 

itnlnr10/nap maximális hideg periódus hossza 

dtlnr10/nap hideg napok száma: Ta nem éri el a normál időszak napi átlaghőmérsékleteinek alsó decilisét 

dtnlnr10/nap hideg éjszakák száma Tn  nem éri el a törzsidőszak napi minimumhőmérsékletei alsó decilisét 

dtxlnr10/nap hideg nappalok száma:Tx  nem éri el a törzsidőszak napi maximumhőmérsékletei alsó decilisét 
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A fenti, egyváltozós indexek mellett, gyakori és indokolt a többváltozós indexek használata, mivel gyakori, 

hogy az elemek együttes hatása jelentős és az így kidolgozott index úgy szélsőséges, azaz ritka az adott éghajlati 

körülmények között, hogy nem egyik, vagy másik eleme tér el igazán az átlagtól, hanem a több tényező hatása 

együttesen. Példa erre fiziológiailag ekvivalens hőmérséklet (PET, Matzarakis et al., 1999), ami az emberi 

hőérzetet szimulálja. A PET négy időjárási változó, nevezetesen a léghőmérséklet, a légnedvesség (relatív 

nedvesség), a szélsebesség és a besugárzás (felhőzet) hatása alatt áll. Emellett a hőérzetet, így a PET indexet is, 

befolyásolják olyan fiziológiai jellemzők is, mint az érintett személy kora, neme, testtömege, magassága, 

ruházata és fizikai aktivitásának mértéke. 

További, olyan többváltozós indexek, mint az aszályindex, vagy az erdőtűz index, könyvünk más fejezeteiben 

teszünk említést. 

A fejezethez két rövid filmet is kiválasztottunk. Az első (FILM_7_1_zivatar_lathato.avi)a Duna hazai alsó 

folyásánál kifejlődő erőteljes és az ország középső és keleti megyéit beborító zivatarfelhőt mutat meg a látható 

tartományban METEOSAT műholdképen. 

A második film (FILM_7_2_ zivatar_infravoros.avi)ugyanezt infravörös csatornák alapján teszi. A megfigyelés 

mindkét sávban 2008. május 20-án készült. 

8. 8.       A légkör, mint kockázat. Hosszan tartó, nagy 
kiterjedésű kockázatok 

8.1. 8.1 Az éghajlati szélsőségek és térbeli eloszlásuk a Földön 

A 8.1 ábra megmutatja, hogy csak a 2001-2010-es évtizedben milyen sokféle súlyos szélsőség fordult elő a 

Földön. A trópusi ciklonok kivételével bármely földrajzi szélességen előfordulhatott bármelyik fajta szélsőség. 

Akár a meleg, akár a hideg anomáliákat, akár a szokásosnál nedvesebb vagy szárazabb heteket, hónapokat 

tekintjük, mindezek a szélsőségek széles területi elterjedésben előfordultak ebben az egyetlen tíz éves 

időszakban. Ha pedig csak azt nézzük, hogy milyen az összes szélsőség együttes területi fedése, akkor azt látjuk, 

hogy szinte mindenkontinens-részre esett valamilyen súlyos szélsőség. 

 
 

Hőhullám /extrém magas 

hőmérséklet 
  Hideghullám / extrém alacsony 

hőmérséklet / hóviharok 
  Intenzív 

viharok / 

áradások / 

heves esők 
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  Súlyos, hosszan tartó aszály   Trópusi 

ciklonok, 

hurrikánok, 

tájfunok 

  

8.1 ábra:   A különféle éghajlati szélsőségek előfordulása a Földön a 2001-2010 évtizedben. (WMO, 2011) 

A szélsőségek sújtotta hatásterületek ugyancsak széles körűek. A gazdaság csaknem minden szektora szembesül 

ezekkel a hatásokkal. A szélsőségek káros hatásai magukban foglalják az árvizeket, a belvizeket, az aszályokat, 

a záporos nagy csapadékokat, s a belőle következő dombvidéki villám-árvizeket, a jégesőt, a hőhullámokat, a 

kiugró UV-sugárzást, a kora tavaszi és a késő őszi fagyokat, a hófúvásokat, a szélviharokat, az erdőtüzeket, 

továbbá új, az adott helyen még nem ismert járványokat és kórokozókat, stb. 

8.2. 8.2 Éghajlati szélsőségek 

Éghajlatunk térbeli és évszakos sajátosságai leginkább az átlagértékeken keresztül jellemezhetők. A gyakorlati 

élet ugyanakkor nem az átlagokra, hanem az azon belül egy-egy évben, hónapban, stb. megnyilvánuló 

szélsőségekre kíváncsi, hiszen mindennapi tevékenységét, esetenként biztonságát a szélsőségek alakítják, 

korlátozzák. A következő bekezdésekben ilyen szélsőségeket mutatunk be. 

Globális léptékben, az 1861 óta eltelt időszakot tekintve, a 12 legmelegebb év majdnem az elmúlt 12 év, 1996 

kivételével, ami helyett 1990 szerepel a legmelegebb évek között. Ez olyan kicsi léptékben, mint az országunk, 

nyilvánvalóan nem jelenik meg, azonban még nálunk is feltűnő az utóbbi évek magas éves átlaghőmérséklete. 

Hazánkban az elmúlt 106 év legmelegebb éve 2000 volt (8.2 ábra), amit az 1994-es és 2002-es követ. A XX. 

század első feléből is találunk éveket a legmelegebb 30 között, de szembetűnően keveset. A nyarak rangsorát 

sokáig (2007-ig) vezette a 2003. esztendő (8.3 ábra). Összehasonlítva a legforróbb nyarak és évek rangsorát, az 

első 10 év között sok az egybeesés. 

A hőmérséklet évközi változékonyságának egyik jellemzője egy adott időszak maximális és minimális 

hőmérsékleti értékeinek a különbsége, az abszolút hőmérsékleti ingás. Ezt ezúttal a legmelegebb és leghidegebb 

évszakra, a nyárra és a télre mutatjuk be. A vizsgálatokhoz az 1951 utáni adatokat használtuk fel. Ennek 

megfelelően a leghidegebb az 1984/85-ös tél lett, míg a legmelegebb tél a 2006/07-es. Ezen utóbbi évszak sok 

rekordot döntött meg, például alig volt hó, és a napi átlaghőmérséklet csak néhány alkalommal süllyedt 0°C alá. 

A legmelegebb és leghidegebb tél különbségét mutatja az ábra. A térkép jól szemlélteti az Atlanti-óceán hatását, 

a kontinentalitás erősödését nyugat felől kelet/délkelet irányába. A nyarak esetében az ingás sokkal kisebb, és a 

télivel ellentétesen, nyugat felé növekszik. 

Az egymás utáni évek sorrendjében ábrázolt éves és évszakos csapadékösszeg grafikonok mellett érdekes 

információkat olvashatunk le a csapadék mennyisége szerint rangsorolt ábrákról. Az 1901-2006 közötti időszak 

legszárazabb 30 éve között 9 év szerepel a múlt század utolsó dekádjától kezdődően. Messze a legszárazabb év 

a 2000 volt, amikor az éves csapadékmennyiség országos átlaga alig valamivel haladta meg a 400 mm-t, ami 

jóval kevesebb, mint az 1971-2000-es időszakra vonatkozó harmincéves átlag bárhol az országban. 

A csapadék térbeli és időbeli változékonyságát is jól tükrözi, ha összehasonlítjuk egy éven belüli időszak 

maximális és minimális értékeit. A csapadék esetében a két időszak arányát érdemes vizsgálni. Mivel a téli 

csapadékösszeg általában alacsony, ezért a legcsapadékosabb és legszárazabb tél aránya magas, helyenként a 8-

at is elérheti. (8.4 ábra). A nagyobb nyári csapadékösszeg miatt ennek a mennyiségnek a változékonysága 

nyáron kisebb, mint télen. Az ország döntő részén 2-4-szeres a legszárazabb és legnedvesebb nyarakon lehullott 

eső mennyiségének aránya, de helyenként elérheti az ötszöröst is (8.5 ábra). 

A túl sok csapadéknál sokkal nehezebb a kevés csapadék hatásainak vizsgálata. Az ezt leíró fogalomnak, az 

aszálynak nincs egységesen elfogadott, általános meghatározása. Az aszályt tulajdonképpen egy-egy terület 

vízmérlegének hosszabb időn (legalább több héten) keresztül tartó erősen negatív egyenlege váltja ki. Ilyenkor 

szárad ki a termés (egy része), ilyenkor nehezebb vízhez jutni a hagyományos módokon, de rendszerint a városi 

vízrendszerekben is. Az aszály fő oka rendszerint a csapadék jelentős elmaradása az adott helyen szokásos 

értéktől, de a vízmérleg kiadási oldalán a magasabb hőmérséklet és a párolgást fokozó, erősebb besugárzás 

(kevesebb felhőzet) is hozzájárul a jelenséghez. 
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Az aszályt ún. aszályindexekkel írjuk le. Egy-egy aszályindex általában valamilyen folyamat víztől való 

függését írja le. Az egyik legismertebb index a Palmer-féle PDSI (Palmer Drought Severity Index) index, ami a 

csapadék, a hőmérséklet és a talajviszonyok átlagostól való eltérését veszi figyelembe. 

Az alacsony PDSI értékek száraz, a magasak nedves viszonyokat jelölnek. Így a –4-es érték már nagy aszályra, 

míg a +4-es érték nagyon nedves viszonyokra utal. A PDSI-t általában havi léptékben számítjuk ki, így egy 

évben 12 értéke van. A 8.6 ábra az index legalacsonyabb és legmagasabb értékeit mutatjuk be évente, 

Debrecenre vonatkozóan. Látszik, hogy mindkét görbe csökkenő tendenciát mutat, amiből arra lehet 

következtetni, hogy nő az aszályhajlam. A szárazodás nemcsak az év kevésbé csapadékos hónapjaiban 

figyelhető meg, hanem a viszonylag nedvesebb hónapok is egyre szárazabbak a korábbi évtizedekhez 

viszonyítva. 

Megjegyezzük, hogy az aszályon egy adott évben legfeljebb öntözéssel lehet segíteni, ami azonban az ország kis 

hányadán lehetséges gyakorlatilag elfogadható ráfordítás mellett. Ehhez folyamatos vízháztartási számítások 

szükségesek az eltelt időszak időjárása alapján, figyelembe véve a nem meteorológiai feltételeket (talaj, növényi 

víz-igény), valamint a következő napok várható időjárása mellett, a vízmérlegben várható változásokat is. 

 

8.2 ábra: Az 1951 óta előfordult legmelegebb (2006/07) és leghidegebb (1984/85) tél átlaghőmérsékletének 

különbsége 

 

8.3 ábra: Az 1951 óta előfordult legmelegebb (2003) és leghidegebb (1978) nyár átlaghőmérsékletének 

különbsége 
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8.4 ábra: Az 1951 óta előfordult legcsapadékosabb (1976/77) és legszárazabb (1989/90) telek 

csapadékösszegének aránya 

 

8.5 ábra: Az 1951 óta előfordult legcsapadékosabb (2005) és legszárazabb (1952) nyarak csapadékösszegének 

aránya 
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8.6 ábra A Palmer-féle aszályindex évi maximumainak (zöld) és minimumainak (narancs) idősora, Debrecen, 

1901-2006 

8.3. 8.3 A tartósan nagy csapadék példája: ciklonok 2010-ből 

2010 májusában és júniusában rekord mennyiségű csapadék hullott. A két hónap alatt országos átlagban a 

megfigyelések kezdete óta (1901) még ennyi csapadék nem fordult elő (8.7 ábra). A következőkben a két ciklon 

csapadék-szinoptikai elemzésével foglalkozunk. 

   8.7 ábra: A májusi és 

júniusi csapadékösszeg országos átlagának alakulása 1901-2010 

8.3.1 A "Zsófia" ciklon elemzése (Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja alapján) 

2010. május 15. és 18. között egy lassan mozgó mediterrán ciklon alakította a Kárpát-medence időjárását. A 

május 15. 06 UTC - 18. 06 UTC-ig lehullott csapadék mennyisége jelentős volt (8.8 ábra), a Dunántúlon nagy 

területen a 100 mm-t is meghaladta. Májusban az átlagos országos csapadékösszeg 62 mm, így egyes 

területeken a havi csapadékhozam kétszeresét, háromszorosát is mérték. A háromnapos csapadékhozam 

rekordot hozott, májusban az eddigi legnagyobb háromnapos csapadék összeg 154 mm volt, amelyet 1991-ben 

május 17-19. között Sopron Kuruc-dombon mértek. 

   8.8 ábra. A 2010. május 15. 06 

UTC és május 18. 06 UTC között lehullott csapadék összege (mm / 3 nap) 
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A rendkívüli készültséget okozó árhullámok kialakulásához, jelentős elöntések, belvizek megjelenéséhez a 

május 15-ét megelőző időszak csapadékos volta is hozzájárult. A május 1-14 közötti csapadékviszonyok 

elemzéséből kitűnik (8.9 ábra), hogy már május első felében is az ország nagyobb részén - a nyugati és 

délnyugati területeket kivéve - az átlagot meghaladó csapadék hullott. 

   8.9ábra: A 2010. május 1 és 

május 15. 06 UTC-k között hullott csapadék a félhavi májusi sokévi átlag %-ban 

A május 15-17-i közötti időjárási helyzet egy intenzív mediterrán ciklonhoz köthető. A rendkívül gyorsan 

kialakuló mediterrán ciklon középpontja május 15-én 00 UTC-kor Olaszország déli része felett helyezkedett el, 

majd az intenzíven mélyülő ciklon centruma 12 órá múlva az Adriai-tenger fölé került. Május 16. 00 UTC-re a 

ciklon centruma Magyarország fölé helyeződött át, tovább mélyült, azonban az áthelyeződés lelassult. A 

szinoptikus helyzet sematikus képét a 8.10 ábra mutatja. A ciklon a Földközi-tenger medencéjéből nagyon 

nedves levegőt szállított északi irányba, a potenciális kihullható vízmennyiség értéke a ciklon centrális területén 

kevéssel meghaladta a 25 mm-t, amely a májusi átlagos érték feletti. 

 

8.10 ábra: A május 16. 00 UTC - s időjárási helyzet sematikus képe a meleg, nedves szállítószalaggal 

A csapadék intenzitása ugyanakkor hosszabb időszakon keresztül "felhőszakadás" méretű volt. A jelentős 

csapadék-mennyiség kialakulásához a Bakonyban, a Mecsekben, és az Északi-középhegység területén az 
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domborzat csapadéknövelő szerepe is hozzájárult. Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy az igen erőteljes 

ciklogenezis keltette szinoptikus léptékű folyamatok erőssége volt ebben az esetben a döntő, a meghatározó. 

8.3.1. 8.3.2 Az "Angéla" ciklon elemzése 

2010. május 31-én, közel két héttel a Zsófia ciklon után, egy újabb ciklon, "Angéla" érte hazánkat. A ciklon 

június 5-én hagyta el térségünket, lassú mozgása során főként a Dél-Dunántúlon és az északi területeken hullott 

a pár nap alatt 80-140 mm. A 2010. május 30. 06 - június 5. 06 UTC között lehullott csapadékösszeg területi 

eloszlását az 8.11 ábra mutatja. 

A május közepén átvonult ciklon ("Zsófia") már sokfelé kritikus helyzetet teremtett, főként az északkeleti 

vízgyűjtőkön. "Angéla" pusztítása az előzmények miatt lehetett jelentős, illetve a két ciklon között is gyakori 

volt a heves csapadék, a légkör ekkor sem "pihent". A május 18-29-ig tartó időszak során sekély ciklonális 

mezőben magas kihullható vízmennyiséggel rendelkező, labilis légállapotú levegő alakította időjárásunkat, 

amelyben kialakuló konvergens zónák mentén villámáradásokhoz vezető heves záporok, zivatarok fordultak elő. 

   8.11 ábra. A 2010. május 30. 06 

UTC és június 5. 06 UTC között lehullott csapadék összege 

Ebben a ciklonális mezőben május 29-én a Brit-szigetektől északnyugatra már megjelent az a ciklon, amely 

gyorsan helyeződött át a kontinens középső területei fölé. Kialakulásához az északi szélességekről származó 

hideg és a mediterrán térség meleg levegője biztosította az örvény kimélyülésének feltételeit. Május 30-án a 

ciklon előoldalán délnyugatról áramló meleg, labilis légállapotú levegőben sokfelé alakultak ki zivatarok. Az 

esti órákban az Alpok előterében húzódó frontok déli részén peremhullám erősödött meg és helyeződött kelet 

felé. 

A 8.12 ábra a ciklon, illetve frontrendszerének május 30-i délutáni helyzetét mutatja. Az erősödő peremhullám 

előtt délnyugatról nyúlik fel a meleg, nedves szállítószalag. Május 31-én a talaj közelében az áramlás iránya már 

döntően északnyugati, amellyel hűvösebb levegő áramlik. A labilitás emiatt megszűnik. Május 31-én éjszaka és 

június 1-én hajnalban az önálló ciklonná mélyülő hullám térségében, annak előoldalán esik területi átlagban 20-

24 mm eső a Dél-Dunántúlon, valamint keleten a Sajó, a Hernád, a Zagyva és a Tisza-völgy vízgyűjtőin. 
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   8.12 ábra. A 2010. május 

30. 12 UTC-s időjárási helyzet sematikus képe 

A ciklon hatására június 1-én még továbbra is kevéssel 20 mm feletti a területi csapadékátlag a Dél-Dunántúlon, 

de a Vág, Garam, Sajó, Hernád vízgyűjtőkön az erős talaj közeli konvergencia és a magasban is fölénk 

helyeződő örvény hatására a területi átlag eléri a 36-45 mm-t. Június 2-án a ciklon visszahajlása következtében a 

nedvességi viszonyok olyanok, hogy a Duna bajor, osztrák vízgyűjtőin hullik területi átlagban 20 mm feletti 

csapadék, a Kárpát-medence középső és keleti részén átmenetileg szakadozottabbá válik a felhőzet. 

"Angéla" elvonulása után, június 6. és 13. között nem esett az eső Magyarország területén. Június második 

felében azonban részben helyi zivatarokból, felhőszakadásokból, részben egy újabb, de már gyengébb 

mediterrán ciklonból (június 19-22) többfelé volt csapadék. Végül is 2010 májusában és júniusában együttesen 

rekord mennyiségű csapadék hullott (8.13 ábra). 

   8.13 ábra. A 2010. május 1. és 

június 30. között lehullott csapadék összege 

8.4. 8.5 A tartós anomáliák cirkulációs hátteréről 
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Földünk alacsony szélességein, ahol a viszonylag fejletlenebb országok élnek, paradox módon sikeresebben 

lehet az időjárás tartós anomáliáit akár hónapokra előre jelezni. Ennek oka az ott időnként kialakuló El-Nino 

illetve La-Nina állapot, amelynek lényegét a 8.14 ábrán mutatjuk be. Ennek normális, átlagos állapota az, hogy 

az óceán valamivel melegebb felszíne fölött inkább alacsony, a kontinenseken inkább magas a légnyomás. 

Amikor azonban az óceán felszíne rendkívüli mértékben, akár 5-6 Celsius fokkal felmelegszik, akkor 

nagymértékben kiterjed az alacsony nyomás és ennek ellentéteként, megerősödik a magasnyomás a kontinensek 

fölött. Mivel ez az állapot nagyon tartósan, hónapokig, esetleg egy évig is fennmarad, az óceán közepén a 

szokásosnál jóval több, másutt viszont sokkal kevesebb lesz a csapadék. Az El-Nino állapot ellenkező véglete a 

La Nina ennek nagyjából a fordítottja. Összehúzódik és hűvösebbé (a kontinensnél azért még mindig 

melegebbé) válik a Csendes óceán felszíne, ami a szokásosnál kevesebb csapadékot eredményez itt, de annál 

többet a kontinensek felett. A La-Nina állapotban a tengervíz hőmérséklete nem tér el olyan mértékben, mint a 

meleg fázisban. 

 

8.14 ábra: Az El-Nino és La Nina állapotok váltakozása és a hozzá tartozó egyenlítő menti cirkuláció 
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8.15 ábra: Az El-Nino (balra) és a La-Nina (jobbra) esetén tapasztalt egyértelmű anomáliák a Föld egyes 

térségeiben. Ahol nincs jelölés, ott a különböző epizódok idején eltérő anomália mutatkozott. 

A 8.15 ábrán összefoglaljuk, hogy a kétféle óceánhőmérsékleti és cirkulációs anomália milyen tartós időjárási 

anomáliákat okozott mintegy száz év epizódjai alapján. Csak azokat a foltokat mutatják az ábrák, ahol az 

anomália jellege egyértelmű. Látható, hogy ezek kevés kivétellel az alacsony földrajzi szélességekre 

szorítkoznak, és sok területen (nem mindenhol) ellentétes előjelűek. Európában egyik szélső évszakban sincs 

egyértelmű hatása egyik irányú eltérésnek sem. 

De, hogyan lesz ebből előrejelzés, hogy tudjuk mik az egyidejű hatások? Úgy, hogy az óceán hőmérséklete a 

légköri folyamatoknál sokkal lassabban változik. A korszerű, kapcsolt óceán-légkör modellekben így sikeres 

előrejelzések születnek az óceán hőmérsékletére hónapokra előre, különösen akkor, amikor az eltérés már 

kialakult. 

Az Atlanti-Európai térségben is van ilyen ismert ingadozás, amit a 8.16 ábrához kapcsolódva ismertetünk. Ez az 

ún. Észak-Atlanti Oszcilláció (NAO), ami az Izland és az Azori szigetek közelében kialakuló ciklonok illetve 

anticiklonok légnyomáskülönbségén alapul. Ezek az akciócentrumok csak átlagosan hordoznak alacsony illetve 

magas tengerszinti légnyomást, az indexet természetesen akkor is ki lehet számítani, amikor nem ez az aktuális 

helyzet. 

A NAO pozitív fázisában (nagy nyomáskülönbség, markáns és tipikus nyomási kép) a csapadékot adó 

képződmények elkerülik Közép-Európát, míg a negatív nyomás-anomália (kis különbség, elmosódott nyomási 

kép) kedvez a gyakori csapadékhullásnak. 

Végül, a 8.17 ábrához kapcsolódva, megmutatjuk egy további veszélyes jelenség a késő tavaszi fagyok 

kialakulásának jellemző cirkulációs körülményeit a Kárpát-medencében. Kalmár E. (1983) kutatásai szerint, a 

késő tavaszi fagyok akkor alakulnak ki április végén és május elején, ha a középső troposzférában a sarkvidékig 

felnyúló nagykiterjedésű gerinc (a talajon anticiklon) alakul ki hazánktól nyugatra, amelynek északias vezető 

áramlásával néhány napon át hideg levegő tölti ki a Kárpát-medencét. 

További feltétel, hogy a gerinc keleti irányú elmozdulása nyomán (ami a gerinc életciklusa végén, annak 

leépülése folytán törvényszerű) derült éjszaka alakuljon ki, ami a sugárzási kihűlés nyomán fagypont alá viszi az 

éjszakai hőmérsékletet. 
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8.16 ábra: Az Észak-Atlanti Oszcilláció (NAO) pozitív (balra) és negatív (jobbra) fázisa. Az első esetben a 

csapadékot adó képződmények jobbára elkerülik, a másodiknál gyakran megtalálják a Kárpát-medencét. 

 

8.17 ábra: A késő tavaszi fagyok magyarországi fellépése előtti napokban jellemző izohipsza rajzolatok az 500 

hPA-os abszolút topográfián. Az északias vezető áramlással hideg levegő érkezik a medencébe, majd amikor a 

magassági gerinc elgyengül, kelet felé húzódik, derült időt okozva a medencében. (Kalmár E., 1983 nyomán) 

9. 9.A levegő kémiai összetételének szélsőségei 

„A meteorológia a légkör fizikája”, tanultuk még pár évtizeddel ezelőtt is. Csakhogy kiderült, a levegő kémiai 

összetétele is változik, illetve ingadozik, s minderre magában a légkörben zajló, illetve azon keresztül 

érvényesülő fizikai folyamatok is hatással vannak. Amikor tehát akár a légkör állapotjelzőit, akár a meteorológia 
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feladatait említjük, akkor ezekbe a levegő kémiai összetételét éppúgy bele kell értenünk, mint a termodinamikai 

mennyiségeket. 

Az emberi tevékenység többek között az energiafelhasználáson, az ipari termelésen és a közlekedésen keresztül 

egy sor nyomanyag légköri körforgalmát erősen módosította. Ezek közé tartoznak többek között a kén-

vegyületek (főként a kén-dioxid és a szulfát-részecskék) valamint a toxikus nehézfémek (ólom, kadmium, réz, 

cink, nikkel, vanádium stb.). 

Az emberiség a 60-as évek vége felé szembesült azzal a ténnyel, hogy bizonyos légszennyező anyagok nemcsak 

forrásaik közelében, hanem attól akár több száz kilométeres távolságban, a kibocsátó ország határain túl is káros 

környezeti hatást fejthetnek ki, így az emisszió és ezen keresztül a környezeti hatások szabályozása, lehetőség 

szerint mérséklése csak többoldalú nemzetközi egyezmények elfogadásán és betartásán keresztül képzelhető el. 

A XX. század második felében az európai országokban számos antropogén szennyezőanyag kibocsátásának 

mértéke mutatott szignifikáns tér- és időbeli változékonyságot. Ebben szerepet játszottak az ipari termelés 

növekedésének/csökkenésének, a korszerű környezetkímélő technológiák alkalmazásának, illetve a motorizáció 

fejlődésének, a felhasznált üzemanyagok típusának jelentős különbségei az egyes európai országokban. Ez 

értelemszerűen nagymértékben befolyásolta ezen légszennyező anyagok légköri eloszlását, illetve légköri 

ülepedésük mértékét. 

A közvetlen antropogén kibocsátás erősségének ismerete önmagában még nem elegendő a  levegőminőség 

állapotának, illetve a száraz és nedves kiülepedés mértékének meghatározásához. A nagytávolságú 

szennyezőanyag terjedés jelentősen befolyásolja elsősorban a lakott területektől távolabbi, úgynevezett 

háttérterületek jellemzőit. Ezen belül a meteorológiai állapotjelzők – szélirány, szélsebesség, légköri stabilitás, 

csapadékintenzitás, napsugárzás -, továbbá a domborzat és a felszíntípus is meghatározó szerepet játszik abban, 

hogy miként alakul a nyomanyagok koncentrációjának, légköri ülepedésének tér- és időbeli változékonysága. 

9.1. 9.1 A téli és a nyári szmogok 

A szmog a környezetszennyezés miatt kialakuló füstköd (az angol smoke [füst] és fog [köd] szóösszetételeként 

keletkezett kifejezés). A földrajzi és időjárási körülményektől, valamint a levegőben található 

szennyezőanyagoktól függően kétféle füstködöt különböztetünk meg. 

Elnevezésük oxidáló/redukáló hatásuk, ill. első észlelési helyük (London és Los Angeles) alapján történik. A 

szmog kialakulását úgy hárítják, hogy különböző biztonsági óvintézkedéseket tesznek pl.: kötelező 

szűrőberendezés (katalizátor), vagy páros napokon páros számra végződő rendszámú autók közlekedhetnek. 

A redukáló (London-típusú) szmog („téli szmog”) elsősorban fosszilis tüzelőanyagok (főleg szén) nagymértékű 

felhasználása váltja ki. Elégetésükkor nagy mennyiségű korom keletkezik, mely a porral együtt a kondenzációs 

magok felszaporodását okozza a levegőben, ugyanakkor jelentős mennyiségű kén-dioxid (SO2) szennyezést is 

okoz. 

Az emelkedő és gyorsan hűlő levegő eléri a telítettségi állapotot, ami a szemcséken kondenzációhoz vezet, ami 

a SO2 (és az annak oxidációjakor keletkező SO3 kén-trioxid) oldódásával savas kémhatású lesz (kénessav, ill. 

kénsav keletkezik), savas eső, köd képződik. 

A szmog kialakulásának kedvezszélcsendes időjárás, magas légnyomás, azaz gyenge átkeveredés, magas relatív 

páratartalom, fagyponthoz közeli hőmérséklet és a jelentős kén-dioxid, továbbá por- és korom szennyezettség. A 

korom redukáló hatása miatt redukáló szmognak is nevezzük, de a London-típusú füstköd a gyakrabban használt 

neve. 

Súlyos egészségügyi következményei a szmognak: asztma (légúti érzékenység bizonyos anyagokra) és a halálos 

kimenetelű tüdő-ödéma. Londonban 1952 decemberében volt tapasztalható egy igen súlyos példája, amikor öt 

napon át füstköd borította a várost. Ezen a héten négyezerrel több ember halt meg, mint más években 

ugyanebben az időszakban. A halálozás olyan szintet ért el, mint utoljára 1866-ban, a legutolsó kolerajárvány 

idején. Ez az eddig ismert legnagyobb városi levegőszennyezési katasztrófa. 

Az oxidáló (Los Angeles-típusú v. fotokémiai) szmogban („nyári szmog”) a szennyező anyagok az ultraibolya-

sugárzás hatására fotokémiai reakciókat indítanak el, amelynek során NO2 és ózon (O3), majd szabadgyökök, 

hidrogén-peroxid és PAN (peroxi-acetil-nitrát) keletkezik. Ezen anyagok hatására létrejön a füstköd. A folyamat 

rendszerint a reggeli csúcsforgalom idején kezdődik és a koncentrációk a déli órákban érik el a maximumot. 
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A Los Angeles-típusú szmog kialakulásának feltételei erős napsugárzás (UV-sugárzás), a közlekedés által 

kibocsátott szennyezések (NOx, szénhidrogének, CO), gyenge légmozgás. 

Ha a PAN koncentrációja tartósan magas (> 0,02 ppm), az rövid idő alatt a vegetáció, az emberi egészség 

károsodásához, továbbá a katalizátor fémek és az épített környezet korróziójához vezet. A fotokémiai szmog 

erősen irritálja a nyálkahártyát, az ózon pedig károsan hat mind a növényekre, mind az állatokra és az emberre. 

A fotokémiai füstköd 25-35 °C hőmérséklet, alacsony páratartalom és 2 m/s alatti szélsebesség esetén jöhet 

létre. 

A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha két mérőállomáson, egy időben 

mért légszennyező anyag koncentrációjának 3 egymást követő 1 órás átlaga, illetve a szálló por (PM10) esetében 

2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga meghaladja a határérték rendeletben rögzített 

tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei. 

9.2. 9.2 A savas esők 

A savas esők megjelenése, az összes környezeti ártalommal együtt, az emberek ipari tevékenységének tudható 

be. Az ipari forradalomtól kezdve, azaz a XVIII. század közepétől a rohamosan fejlődő technika segítségével 

kialakultak a különféle iparágak és velük az ipari légszennyezés. A gépek működését kezdetben a gőz energiája 

biztosította, a gőzgépek azonban rengeteg szén elégetését kívánták. 

A legtöbb szennyező anyagot korunkban a légtérbe bocsátják ki, elsősorban gázokat és aeroszolokat, továbbá 

folyadékok gőzeit. A kibocsátott gázok között vannak különféle betegségek előidézői, az üvegházhatás 

fokozását elősegítők, ózoncsökkentők, savas esőt okozók és katasztrófáknál a levegőbe kerülő mérgek. 

A legnagyobb légszennyező az energetika, a szén- és olajtüzelésű erőművek. A fosszilis tüzelőanyagok (szén, 

kőolaj, földgáz) gyors elégetésekor keletkező szén-dioxid mellett a tüzelőberendezések füstgázaiban kén-dioxid, 

nitrogén-oxidok és szilárd részecskék (korom, pernye, olajkoksz stb.) kerülnek a légkörbe. A másik jelentős 

szennyezőforrás az autók, gépek, belső égésű motorok kipufogó-gázai, például a szén-monoxid (ami nagy 

mennyiségben belélegezve halálos méreg) és nitrogén-oxid, de az ólomszennyezésért is a benzinmotorok a 

felelősek. 

A légkörbe került szennyező anyagok sorsa a méretüktől függ. A nagy szemcsék a gravitáció hatására 

fokozatosan leülepednek, és nem jutnak messzire a kibocsátás helyétől. A csapadék is kimossa a levegőből a 

szennyező részecskéket. Ha ezek savgőzök, savmaradékok, alacsony pH értékű (kémhatású) anyagok - ilyen 

például: a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid -, akkor savas eső keletkezik. A kibocsátás helyétől akár több száz, 

vagy több ezer kilométerre is kialakulhat savas eső. Ezért hiába építenek nagyon magas kéményeket a füstgáz 

elvezetésére, ezzel csak azt érik el, hogy exportálják a szennyezést. Az erősen iparosodott vidékeken az esők 4,5 

pH körüli átlagos savasságúak, a természeti körülményekre az 5,4-6,0 pH érték a jellemző, de mértek már az 

ecetet és a citromlevet túlhaladó savasságú (2,2 - 3,0 pH értékű) esőt is. 

A légszennyezéssel, a légkör is a földfelszín savasodásával járó veszélyek listája meglehetősen hosszú. 

Bizonyos, hogy gazdasági és közegészségügyi szempontból riasztó tételek szerepelnek benne. A teljesség 

igénye nélkül: a légzőszervi és szemészeti megbetegedések gyakoriságának jelentős növekedése; a talajok 

termőképességének erőteljes csökkenése; az erdők megbetegedése; az épületek és szobrok korróziója 

9.3. 9.3 Szálló por (Particulate Matter: PM) 

A szálló por a levegőben szuszpendált szilárd és /vagy folyékony részecskék elegye. A szálló port két nagy 

csoportra lehet bontani szemcseméret alapján: a 10 mikrométer átmérőjű szemcséket durva részecskéknek 

(PM10) nevezik, ezek a szemcsék lejutnak az alsó légutakba A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű, „finom” 

porszemcsék (PM2,5) alkotják a belélegezhető frakciót, ezek lejutnak a tüdő léghólyagocskákba. A PM2,5 

porfrakció másodlagosan keletkezett aeroszolokból, égési termékekből, és kondenzálódott szerves vagy fém 

részecskékből áll, és a szálló por mutagén hatásáért, valamint savasságáért felelős. 

A PM10 frakció a talaj eróziójából, valamint az utak kopásából és ipari tevékenységből származó részecskéket 

tartalmaz. Az egészségkárosító hatásokkal kapcsolatos emisszió források a kipufogó gáz és a széntüzelés. A szél 

fújta inert por - nagyobb szemcsemérete miatt – kevésbé károsítja az egészséget. 

A szálló por koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki. 

A tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek következtében növekszik a vér 
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alvadékonysága, vérrögösödés léphet fel. Növekszik az asztma és a krónikus légcsőhurut fellángolások miatti 

orvoshoz fordulás, illetve a szív-érrendszeri megbetegedések száma. A kültéri levegő szálló por tartalmának 

hosszú távú hatásai a következők: a várható élettartam jelentős csökkenése a szív- és érrendszerei, a légzőszervi 

betegségek, valamint a tüdőrák miatti halálozás növekedése következtében. A közlekedés eredetű légszennyezés 

leginkább a forgalmas utak mentén élő lakosság fejti ki a káros hatásait. Meg kell jegyezni, hogy a szálló por 

még a legalacsonyabb koncentrációban is káros. 

9.4. 9.4 További szennyező anyagok 

A nitrogén-oxidok (NOX) elsősorban a járművek üzemanyagának égéstermékeiből, valamint az energia-

termelésből és a fűtésből származnak. A külső légtérben a nitrogén-monoxid (NO) gyorsan átalakul NO2-á a 

légkörben jelenlévő oxidáló anyagok hatására. Az NO2 koncentráció a közlekedés eredetű légszennyezés 

indikátor paramétere. Az Európai Közösségben az NOX kibocsátás mintegy fele közlekedés eredetű, sőt ez az 

arány a nagyvárosokban még magasabb. 

A nitrogén-dioxid (NO2) irritáló hatású gáz. A nitrogén-dioxid és a többi légszennyező (szálló por és ózon) 

közötti összefüggés összetett, emiatt nagyon nehéz értékelni az NO2 elkülönített hatását az epidemiológiai 

vizsgálatokban. Emiatt az NO2 egészségi hatásait inkább az állatkísérletek alapján határozzák meg. Az NO2 és 

reakciótermékei csökkent tüdőműködést és különféle légzőszervi tünetek kockázat-növekedését okozzák. 

Rendkívül magas koncentrációi esetén a légutak összeszűkülnek mind az asztmás, mind a nem asztmás 

egyéneknél. A nitrogén-oxidok magas koncentrációja valószínűleg hozzájárul a szív és tüdő betegségeihez, 

továbbá csökkenti a szervezet ellenálló képességét a légúti fertőzésekkel szemben. 

A kén-dioxid (SO2) elsősorban a kéntartalmú fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkezik. Fő kibocsátója az 

energia ipar, a széntüzelés és a közúti közlekedés Az utóbbi évtizedekben a fejlett országokban jelentősen 

csökkent a kéndioxid kibocsátás. Az SO2 kéndioxid környezet-egészségügyi hatásai már régóta ismertek. Sok 

SO2 belégzése a légutak görcsös állapotát okozhatja. Az asztmában szenvedők hevesebben reagálnak, mint az 

egészséges emberek. A kén-dioxid izgatja a légző rendszert, a hörgők összehúzódását és csökkent tüdőfunkciót 

okoz. 

A talajközeli ózon(O3) másodlagos szennyező, ami elsődleges szennyezőanyagokból fotokémiai úton képződik. 

A kiváltó szennyezőanyagok közé tartoznak a gépjárművek kipufogógázaiból származó nitrogén-oxidok és illó 

szerves vegyületek, valamint az oldószerek. A nitrogén-oxidokból napsugárzás hatására ózon képződik, ami a 

fotokémiai szmog egyik indikátora. Az O3 szúrós szagú, izgatja a szemet, a légzőszervek nyálkahártyáját, 

súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hörghurutot és az asztmát. Az ilyen légtérben hosszabb ideig 

végzett fizikai munka erősen csökkenti a tüdőfunkciót. Ezt émelygés, hányinger, köhögés, mellkasi fájdalmak 

kísérheti. Az O3 légzőszervi gyulladást is kiválthat. A pollen allergiás betegek tüneteit súlyosbítja a magas ózon 

koncentráció. 

A szén-monoxid (CO) színtelen és szagtalan, redukáló hatású gáz. A szénvegyületek tökéletlen égése során, 

elsősorban belsőégésű motorokban keletkezik. A közlekedés okozta légszennyezés indikátor paramétere. 

A szén-monoxid gyengíti a vér oxigénszállító képességét, oxigénhiányos állapot kialakulását okozhatja. A szén-

monoxid mérgezés tünetei a fejfájás, hányás, súlyos esetekben eszméletvesztés és halál - bár a rövid ideig tartó 

expozíció hatása visszafordítható. Az idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalmak, 

idegrendszeri tünetek, a szívinfarktus gyakoriságának növekedése. 

Az eddigi alfejezetek a WHO levegőminőséggel kapcsolatos útmutatói alapján készültek. Közvetlen forrása az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM, az 

OMSz keretében) mindenkori aktuális adatai 2013-ban is a http://www.kvvm.hu/olm/map.php honlapcímen 

voltak elérhetők. 

9.5. 9.5 Két kénvegyület légköri koncentrációjának alakulása az 
alpi-kárpáti térségben 

E fejezetben a levegő kén-dioxid tartalmának és az aeroszol szulfát-tartalmának térbeli és időbeli alakulását 

vizsgáljuk az EMEP (European Monitoring and Evaluation Network) 30 háttér-állomásának az alpi-kárpáti 

térségben hozzáférhető adatai alapján. Ennek célja, hogy érzékeltessük, a kibocsátás évtizedes változásai annak 

legfőbb szakaszában, a 20. század záró évtizedeiben hogyan érintették a két vegyület koncentrációit és azok 

térbeli eloszlását. 
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Az adatok az EMEP 30 háttérszennyezettség mérő állomásán gyűjtött minták analíziséből származnak 

(9.1ábra). A felhasznált adatbázis az 1977. október és 2001. december közötti időszak aeroszol és levegő-

mintáiból mért koncentrációk napi átlagait tartalmazza a légköri aeroszolból mért szulfát-tartalom (SO4
2-, mg 

S/m3) és a levegőből mért kén-dioxid (SO2, mg S/m3) tartalom esetében. Tíz állomás tengerszint feletti 

magassága kisebb, mint 600 méter, hat állomás 600 és 1000 méter közé esik, további 11 állomás 1000 és 1600 

méter közé települt. Három állomás pedig még ennél magasabban van. 

A legészakabbi állomás földrajzi szélessége 51,52 fok, a legdélebbié 45,12 fok. Ezek a határok nyugat-kelet 

irányban 6,95 fok és 25,98 fok keleti hosszúság. A 9.1 táblázatban kiemeltünk 3-3 hegyi ill. síkvidéki állomást, 

amelyet részletesebben is elemeztünk. Ezen állomásokra az adathiányok miatt a tendenciákat 5 éves átlagok 

formájában számítottuk ki, kéthavi (jan-feb, márc-ápr, …, nov-dec.) mindazon állomásokra, amelyekre egy-egy 

ilyen ötször kéthavi időszakból legalább 30 megfigyelés rendelkezésre állt. 
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 9.1 ábra Az alpi-kárpáti térség SO2 és szulfát aeroszol mérést végző 30 EMEP háttér-állomása 9.1 táblázat Az 

alpi-kárpáti térség részletesen elemzett 6  háttér-állomásának földrajzi koordinátái 
 

Állomás 

jele 

Állomás 

neve 

Földrajzi szélesség 

(fok) 
Földrajzi hosszúság 

(fok) 
Tsz. feletti magasság 

(m) 

AT02 Illmitz 47,77 16,77 117 

CH01 Jungfraujoch 46,55   7,98 3573 

CH02 Payerne 46,82   6,95   510 

DE03 Schauinsland 47,91   7,91 1205 

HU02 K - puszta 46,97 19,58   125 

SK02 Chopok 48,93 19,58 2008 

Megvizsgáltuk, hogy a térségben mely kénvegyületről hány állomáson álltak rendelkezésre az adatok az egyes 

években. A legjobb évben 21 állomás szulfát aeroszol adatait találtuk meg, s az 1982-1986 közötti időszakban 

az öt év átlaga is 19,6 állomás volt. A negatív rekord az időszak első öt évében maximum 10; átlagosan 6,8 

állomás a levegő szulfáttartalmára nézve. 
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9.2 ábra A légköri kén-dioxid tartalom tisztulási tendenciája az év kéthavi szakaszaiban, 6 kiválasztott 

állomáson. (Az 5-5 éves átlagokat az időszak közepéhez igazítva.) 
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A légköri kén-dioxid koncentrációjának alakulását (9.2 ábra) csökkenő tendencia és ennek főleg az 1980-as 

évek közepén megfigyelhető megtörése jellemzi. A törések kb. egy időben jelentkeznek a hat állomáson, ami 

alátámasztja e törések valós, nagytérségű mivoltát. 

A légköri szulfát-aeroszolok koncentrációjának alakulását (9.3 ábra) ugyancsak csökkenő tendenciák jellemzik, 

kivéve a két svájci állomás stagnálását, enyhe emelkedését a 80-as évek második felében. A csökkenő tendencia 

további érdekessége, hogy míg az időszak elején a téli és a nyári koncentrációk különbsége még jelentős, az 

időszak végére a kéthónapos időszakok már hasonló tendenciát mutatnak. Vagyis, a tisztulás folyamata az alpi-

kárpáti térségben is zömmel a fűtési eredetű téli többlet-kibocsátás elmaradására vezethető vissza. (Európa-

szerte életbe lépett a kénvegyületek kibocsátásáról, illetve azok országhatárokon való átterjedéséről szóló 

jegyzőkönyv.) A kiválasztott hegyvidéki állomásokon (jobb oldali ábrák) a koncentrációk mindkét 

kénvegyületre jóval kisebbek, mint a síkvidéki állomásokon (bal oldali ábrák). A különbség főleg télen jelentős, 

az átkeveredés gyengébb volta miatt. 
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HU02                                                                                SK02 9.3 ábra Az aeroszol szulfát tartalom tisztulási 

tendenciája az év kéthavi szakaszaiban hat kiválasztott állomáson. (A 9.1 táblázatban jelzett ötévi átlagok, az 

időszak közepéhez igazítva.) 

9.6. 9.5 Néhány további kémiai komponens lassú változásai K-
pusztán 

E fejezetben bemutatjuk a kén-dioxid alakulásának évenkénti részleteit, majd a nitrogén-dioxid, a felszín-közeli 

ózon és szén-dioxid megfigyelési sorait mutatjuk be az OMSZ kecskeméti (K-pusztai) megfigyelési adatai 

alapján. Szemben az EMEP-pel, a hazai szakemberek az 1980-as évek elejének megfigyeléseit néhány vegyület 

esetében nem tartották megfelelőnek. 

 

9.4 ábra: A kén-dioxid (SO2) és a nitrogén dioxid (NO2) koncentrációinak alakulása K-pusztán. 

A kén-dioxid trendjének elemzésére nem érdemes sok szót vesztegetnünk. Szembetűnő a gyors koncentráció-

csökkenés a 80-as évek második felétől. A mostani értékek tizedrészét teszik csak ki a korábbiaknak (9.4 ábra, 
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balra). A változás bizonyára a fűtés Európa-szerte és hazánkban is korszerűbbé válásának és a nemzetközi kén-

egyezmény betartásának volt köszönhető. 

A nitrogén-dioxid koncentrációi (9.4 ábra, jobbra) szintén ettől az időszaktól mutatnak csökkenést a háttér-

állomáson. Ez a csökkenés a mezőgazdaság műtrágya-igényének (az árral fordított irányú) gyors visszaesésének 

tudható be. Itt a csökkenés nem ilyen drasztikus, a koncentrációk nagyjából feleződést mutatnak. Sőt, a 2000-es 

évek közepe óta ismét emelkedést mutat, s ez fennmaradt a 2008-2011-es években is.  

A felszín-közeli ózon koncentrációiban (9.5 ábra) főként az erőteljes évi ciklus feltűnő. Nyáron az erős 

besugárzás hatására, az értékek jóval magasabbak. (A korábbi két vegyületnél csak az évi átlagokat elemeztük.) 

A korábbinál valamivel rövidebb adatsorban egyirányú változást nehéz felfedezni. A koncentrációk kb. 1998-ig 

lassan emelkedtek, majd néhány évi stagnálás után 2004-2005ben hirtelen letörtek, végül, az évtized második 

felében valamelyest csökkentek. 

Végül, a szén-dioxid (9.6 ábra) koncentrációja egyértelmű, emelkedő tendenciát a mutat, amit döntően a 

Világban gyorsan növekvő kibocsátás vezérel. A CO2 a légköri üvegházhatás erősítésért felelős, közvetlen 

egészségi kockázata az adott koncentrációk mellett nem ismeretes. 

 

9.5   ábra: A felszín-közeli ózon koncentrációjának alakulása a mérések kezdetétől K-Pusztán. 

 

9.6 ábra: A szén-dioxid koncentrációjának alakulása a mérések kezdetétől K-Pusztán. 

A fejezethez két rövid filmet is kiválasztottunk. Az első (FILM_9_1_SO2_vilag.mpeg)2008. augusztus 10 és 20 

között követi nyomon annak a kén-dioxid felhőnek az útját és terjedését (hígulását), amely a Csendes-óceán és 

Alaszka térsége felől került az EUMETSAT napszinkron MetOp műholdjának a látóterébe. A felhőt a Kasatochi 

vulkán kitörése okozta. 
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A második film (FILM_9_2_ ozone_2008_2009.wmv)2008. november elejétől 2009. március közepéig követi 

nyomon előbb a déli féltekén kiegészülő ózonlyukat, majd a képet átfordítva az északi féltekén a tavaszhoz 

közeledve ritkuló ózonernyő alakulását. A film a EUMETSAT geo-szinkron műholdjának speciális ózon-

csatornájának felvételei alapján készült. 

10. 10. A légköri kockázatok jellemzői nagyvárosi 
környezetben 

Bolygónk lakossága 2011 októberében elérte a 7 milliárd főt. E népesség mintegy fele városokban él, amelyek 

között mintegy 300 nagyváros (>1 millió lakos), ezen belül kb. 20 megacity (>10 millió lakos) található. A 

nagyvárosok nyári hőmérséklete több fokkal magasabb a természetes értéknél, az épületek kisugárzása pedig 

késő estig nyújtja a túlmelegedés idejét. 

10.1. 10.1. A városi hősziget-hatás 

A nagyvárosok kellemetlen jellemzője az ún. városi hősziget-hatás. A mesterséges beépítés sötétebb felületei, a 

szellőzés mechanikai korlátozása, a csatornázottság miatt csökkenő párolgás, mint hőleadási forma, valamint a 

télen a fűtés, nyáron a hűtés által a légtérbe kerülő hőtöbblet emeli a belváros hőmérsékletét a külterülethez 

képest. E különbség a derült, szélcsendes napok kora esti óráiban a legerősebb. A maximális hősziget-hatás jól 

közelíthető a házak magasságának és az utcák szélességének arányának logaritmusával (10.1 ábra). 

a) b)  

10.1 ábra: A maximális hősziget-hatást meghatározó tényezők: (a) a lakosok száma, ami Európában gyengébb- 

és kevésbé meredeken növekvő hatást eredményez, mint Észak-Amerikában. (b) a belváros házainak magassága 

osztva az utcák szélességével. Ez a kapcsolat már mindhárom kontinens hősziget-hatását jól leírja! (Oke, 1979) 

Amint az ábrán látható, a maximális hősziget-hatás mind Európában, mind Észak-Amerikában jól 

megközelíthető a lakosság számának logaritmusával, azonban az óvilágban mind a maximális hősziget mértéke 

kisebb adott lakosság-szám mellett, mind pedig a városhatás erősödésének gyengébb, mint Észak-Amerikában. 

Ezért másban lehet a megoldás kulcsa: a házak magasságának és az utcák szélességének a hányadosa már 

mindkét kontinens, sőt Ausztrália nagyvárosai is illeszkednek e városmorfológiai jellemszám logaritmusához.  

A hősziget kialakításában meghatározó szerepet játszó városi morfológiai tényezők (beépítettség, 

égboltláthatóság, épületmagasság) és területi kiterjesztéseik felhasználásával a Szegedi Tudományegyetem 

munkatársai többváltozós lineáris regressziós modellegyenleteket állítottak fel. A vizsgálatokhoz szükséges 

morfológiai paramétereket teodolitos mérések és légifelvételek térinformatikai kiértékelésével 0,5x0,5 km-es, 

szabályos területekre állították elő (Bottyán - Unger, 2003). A számítások alapján, a legszorosabb kapcsolat a 

beépítettség és a hősziget-intenzitás között volt megfigyelhető, de egyértelmű az égboltláthatóság (sky-view 

fraction) és a hősziget-hatás közötti összefüggés is. További két szignifikáns paraméter, az épületmagasság és a 

központtól mért távolság bevonásával, már 0,5 °C-nál kisebb abszolút hibával becsülhető a maximális hősziget-

hatás. 

Eddig csak a természetes felszínek, illetve az igazgatott vegetáció érzékenységével, éghajlati kockázataival 

foglalkoztunk. A nagyvárosok zárt tere azonban néhány éghajlati sajátosságot is mutat. A nagyvárosok 

belterületén a léghőmérséklet több fokkal magasabb a természetes értéknél. Az épületek kisugárzása késő estig 

nyújtja a melegedést. 
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Ez a hősziget-hatás derült időben műholdakról is jól detektálható. Az így megfigyelhető, ún. kisugárzási 

hőmérséklet a nap folyamán szorosan követi a léghőmérsékletet. Ugyanakkor a léghőmérséklet ingadozása csak 

0,7–0,9 szerese a kisugárzási hőmérsékletnek. Valószínű, de konkrét vizsgálatokkal még nem támasztották alá, 

hogy a kisugárzási hőmérséklet egyértelműbben követi az emberi hőérzet (szélső esetben hő-stressz) alakulását, 

mint a léghőmérséklet. A test hőmérlegét ugyanis más elemek (szél, páranyomás, napsugárzás) is befolyásolják. 

A hőmérséklet horizontális változása a város szerkezetétől, övezeteitől függ. A hőmérséklet a külterülethez 

képest a külvárosi résztől a centrum felé haladva először hirtelen, majd kisebb mértékben növekszik. A 

horizontális méretek mellett a hőszigetnek van egy vertikális, a közvetlen városi felszín fölé nyúló kiterjedése is. 

A hőmérsékleti különbségekben kimutatható egy magassági függés, amely szerint a legnagyobb különbségek a 

város és a külterület között a felszín közelében jelentkeznek, majd a különbség a magassággal csökken. 

Általában a hősziget-jelenség a felszíntől 2-300 m magasságig terjedhet ki. 

A város környezetében a csapadék eloszlása térben érdekes képet mutat. Az uralkodó széliránynak megfelelően 

a város túlsó (esetünkben dél-keleti) oldalán jelentkezik a lehullott csapadék maximuma. A legkisebb és 

legnagyobb csapadékérték közötti különbség tíz százalék nagyságrendű (nem tekintve a budai hegyek főn 

jellegű szárító hatását). 

Az időjárási tényezők (különösen a szél és a felhőzet) is jelentősen befolyással bírnak a hősziget kifejlődésének 

mértékére. Kialakulására kedvezőek a magasnyomású (anticiklonális) helyzetek, amikor általában derült az ég 

és közel szélcsend van. Szeged példájából merítve: anticiklonális helyzetben közelítőleg kétszer erősebb a 

hősziget intenzitása, mint ciklonális helyzetben. Ez az a pont, ahol a globális klímaváltozás találkozik a városi 

hőszigettel: Az anticiklonok számának várható növekedésével tovább erősödik a városhatás anélkül is, hogy a 

beépítettség fokozódna. 

Noha összeállításunkban a levegő kémiai és fizikai összetételét (pl. a porterhelést) nem tekintjük a városklíma 

részének (a kérdéssel a 9. fejezetben foglalkoztunk), megjegyezzük, hogy a légnyomás-emelkedésnek (a 

gyakoribbá váló anticiklonokban jellemző, leszálló légáramlásnak) a levegő minőségére is előnytelen hatása 

van. 

Ismert, hogy a városi hősziget több szempontból közvetlenül veszélyezteti a lakosság egészségét. Ez a jelenség 

ugyanis növeli a túlmelegedéssel kapcsolatos – hő okozta – halálozási kockázatot. Ez különösen akkor kritikus, 

amikor a nagytérségű időjárás egyébként is magas hőmérsékletet ígér, amihez a hősziget további fokokkal járul 

hozzá. Eközben a lehűléssel kapcsolatosakat a városhatás a budapesti megfigyelések szerint – az átlagtól vett 

ugyanakkora abszolút értékű eltérés mellett – kevésbé csökkenti. Megjegyezzük azonban, hogy a fagyokat 

mérséklő ezen pozitív hatás annál erősebb, minél több városlakó kénytelen a kritikus napokat fedett otthon híján 

nyílt területen, vagy valamilyen városi búvóhelyen átvészelni. 

10.2. 10.2 A völgyalji városok hősziget-hatása és és 
légszennyezettsége 

Városainkat sokféleképpen csoportosíthatjuk. E lehetőségek között viszonylag ritkán szerepel az a 

megkülönböztető szempont, hogy az illető település völgyben (kisebb medencében) fekszik-e. Pedig hazánkban 

nem elhanyagolható az ilyen települések számszerű aránya. 

A völgyalji városok külön elemzésének értelme az a nyitott kérdés, hogy az ilyen városokban jobb-e vagy 

rosszabb a levegő minősége, mint a sík területen fekvő társaiké. A városokban található domborzat eddig 

általában inkább zavaró körülménynek, semmint kutatásra érdemes témakörnek számít a városklimatológiában 

(Goldreich, 2009) Pedig ez érdekes sajátosságokat hordozhat. Egyfelől ugyanis a völgyekben a horizontális 

átkeveredés gyengébb, mint a síkvidéken az áramlás útjába kerülő mechanikai akadályok miatt. Ugyanakkor 

azonban a völgyben gyakran mérhető ún. hegy-völgyi szél (10.2 ábra), ami az egyébként szélcsendes időben 

enyhítheti a városi szennyanyag felhalmozódást. Ez az áramlás elsősorban napközben biztosítja a völgyből 

kifelé történő áramlást, ez elsősorban a nyári szmog-helyzeteket enyhítheti. (Ezek kapcsolatát a hőmérséklettel 

lásd az előző pontban!) 

a) Nappal                                                                                  b.) Éjszaka 
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10.2  ábra: A hegy-völgyi cirkuláció sémája, amely a levegőminőség javulását okozhatja. 

Miért van belül sokkal melegebb és büdösebb, mint a peremkerületekben, illetve mit tehetünk e kellemetlen 

hatások ellen már egy-egy épület átalakításával is? Mihez van szükség a teljes város okos tervezésére és 

összefogására? E kérdések megválaszolásához ismernünk kell a minket körülvevő környezetet (10.3 ábra), hogy 

biztonságosabb és kellemesebb városaink legyenek! 

 

10.3 ábra: A városi éghajlatot és a levegő minőségét befolyásoló tényezők 

10.3. 10.3 A városi hősziget-hatás mérséklése 

A zárt beépítéssel korlátozott átszellőzés, a természetesnél sötétebb felszín, a csatornázással és vízzáró 

burkolattal korlátozott párolgás miatt kialakuló ún. városi hősziget-hatás minden évszakban több fokkal emeli 

a belső területek hőmérsékletét, nyáron a késő esti órákig tartó fülledt meleg-érzetet okozva. A városi hőtöbblet 

mérséklése a sugárzás-bevétel mérséklésével, a párologtatás növelésével, valamint az átszellőzés fokozásával 

érhető el. 

A világos felületek (háztetők, homlokzatok, utcakövek) növelik a sugárzás-visszaverést, a zöldfelületek pedig 

fokozzák a párolgást, vagyis csökkentik a levegő közvetlen melegítését. Ha a zöldfelület egy-egy háztetőn kel 

életre, az segíti a vízvisszatartást, így heves záporok idején csökkentik a csatornarendszer terhelését. 

Az átszellőzés érdekében a várostervezés eszközeivel meg kell őrizni a városközpont felé tartó egyenes és 

kellően széles útvonalakat. Ezeken az útvonalakon a felszín beépítettségét alacsony szinten kell tartani, a 

fásításnál pedig kerülni kell a zárt, erdőszerű állományokat. 

Ha az emberi szervezet kikerül a számára optimális hőérzeti tartományból, azaz a belső hőtermelés túl kevés, 

vagy túl sok, akkor hőstressz léphet fel. A városokban inkább a meleg stressz gyakori, hiszen a hideg ellen a 

hősziget-hatás és a betonrengeteg többé-kevésbé védelmet nyújt. 

Ezt az állapotot a legegyszerűbben hűs parkok létrehozásával és karbantartásával tudjuk enyhíteni. E parkokban 

a sok árnyék, a víz és a természetes szellőzés a túl meleg hőérzet egyszerre több összetevőjét is mérsékeli. 

A városklíma javítása és a légszennyezettség csökkentése érdekében célszerű az átszellőzést javító, a városi és 

a térségi zöldfelületek megfelelő arányát biztosító rendszertervet készíteni. 
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A szabályozási és a beépítési tervekben indokolt érvényre juttatni a hő- és vízháztartás javítását szolgáló 

megoldásokat (árnyékolás, borítás, vízáteresztő burkolatok, stb.) is. 

Az agglomerációkban rendszeres ingázás minél nagyobb hányadát célszerű a közösségi közlekedésre átterelni. 

Ehhez összehangolt menetrendekre, okos tarifákra és megállótervezésre, valamint nívós járművekre van 

szükség. 

Fontos a megfelelő, a változásokhoz azonnal igazodó forgalomszervezés, mert a legnagyobb szennyezést a 

dugóban rekedő autók okozzák. Jó lenne, ha terjedne az iskolabuszok ismert rendszere. Fejleszthető a 

kerékpárok kulturált elhelyezése ésrugalmas kölcsönzése is. 

10.4. 10.4 A városi légszennyezettség sajátosságai 

A légszennyezettség még ma is sok ember idő előtti elhalálozását okozza. A levegő minősége elsősorban a 

belvárosi közlekedés egyenletes térbeli elosztásával és ütemességének biztosításával javítható. Törekedni kell a 

légszennyezés csökkentésére is azon városperemi területeken, ahonnan a belvárosba áramló levegő származik. 

Azokban a városokban, amelyek völgyben fekszenek, ez a sajátosság javíthatja, de ronthatja is a levegőminőség 

és hőérzet városi sajátosságait, az időjárási helyzettől és a beépítettség mértékétől függően. Annyi bizonyos, 

hogy a dombokról történő leáramlás átkeverő hatását nem szabad túl nagy épületekkel korlátozni. 

Városainkban alkalmazkodnunk kell a sűrű beépítés hatásaihoz és hozzá kell járulnunk a globális felmelegedés 

mérsékléséhez is. E beavatkozásunk nélkül a városokban és azokon kívül is egyre többször lesz elviselhetetlen 

a meleg. Az ezt segítő lépések egyben tompítják a városi lét nehézségeit is! Ha jó a ház hőszigetelése, akkor 

télen kevesebb fűtésre, nyáron kevesebb hűtésre kell pénzt és energiát fordítanunk, ami segít csökkenteni a CO2-

kibocsátást is. 

  

10.5. 10.5 A hőmérsékleti szélsőségek hatása a többlet-
halálozásra 

A hazai szakirodalomban az OKK-OKI korábbi vizsgálatai alapján ismert, hogy a napi hőmérsékleti szélsőségek 

és azok egymás utáni halmozódása Budapesten is növeli a halálozást. Hazánk lakossága a Kárpát-medencében 

előforduló, átlagos hőmérsékleti értékekhez szokott hozzá. Bármilyen, ettől jelentősen eltérő, szélsőséges érték 

megterheli a szervezetünket, sőt veszélyt is jelenthet, mivel alkalmazkodó képességünk korlátos. 

A hőmérséklet és a napi összes halálozás kapcsolata nyáron a legkifejezettebb. A mi földrajzi szélességünkön 

élők számára az ideális napi középhőmérséklet 18 oC körül van (Páldy és mtsai, 2004) minthogy ezen érték 

körül a legkisebb arányú a halálozás. Ettől az értéktől mindkét irányban távolodva, emelkedik a halálozás 

aránya. 

E vizsgálatokat célszerű volt nagyobb adatbázison is megismételni. Az alábbi vizsgálatok ezért a KSH-tól 

származó, betegség-specifikus adatsorokon empirikusan számszerűsítettük. Vizsgálataink nemcsak a fővárosra, 

hanem a vidéki lakosságra is kiterjedtek. Először az adatok időszakos menetét vizsgáltuk, hogy láthatóvá 

váljanak a légkörtől független hatótényezők. 
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 10.4 ábra. A két fő halál-ok éves előfordulásának 

száma a 35 év során (országos összeg). 

Az 10.4 ábrán a két legfontosabb halál-ok lassú időbeli változásait tűntettük fel. A szív-és érrendszeri 

halálozásról a legtöbb közlemény a külföldi és magyar szakirodalomban a nyári hőterhelés hatásairól szól. 

Mégis, itt egyértelmű a nyári minimum és a téli maximum. Nyáron hiányzik az a tartós, stagnáló szélsőérték, 

ami télen viszonylag hosszan jelen van a keringési halálozás éves menetében (10.5ábra). 

A légzőszervi betegséghez köthető halálozásnál egészen más szempontok játszanak szerepet, egészen más 

időjárási helyzetek befolyásolják. Annyira egyértelmű mintázat sem mutatkozik, mint a téli hidegnél és a nyári 

hőhullámoknál az előző esetben. Itt inkább egy téli maximum és egy nyári minimum látszik (10.6 ábra). 

Mivel mindkét betegségcsoportban egyértelmű éves menet mutatkozik, a továbbiakban két-kéthavi rész-

mintákkal dolgoztunk. Az első vizsgálatban arra kerestünk választ, hogy a van-e valamilyen különbség a napi 

halálozás-szám és hét meteorológiai elem átlagos értékei között. Ugyancsak kíváncsiak voltunk a válaszra 

Budapesten, valamint vidéken is. 

A továbbiakban a két fő halálozási gyakoriságot hét meteorológiai elem naponkénti értékeivel vetettük egybe. A 

fővárosi adatsorok Budapest Pestszentlőrinc állomásról származtak, míg az országos átlagot a hat nemzeti 

WMO-állomásból képeztük. A halál-okok szerinti naponkénti gyakorisággal szembesített meteorológiai 

elemeket a 10.1 táblázatban foglaltuk össze. 

 

10.5 ábra: A szív-és érrendszeri halálozás évi menete 
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10.6 ábra: A légzőszervi betegség okozta halálozás évi menete 

10.1 táblázat: A két fő halálokkal párhuzamosan vizsgált meteorológiai elemek listája 
 

  t        °C              napi átlaghőmérséklet 

  tn      °C napi minimumhőmérséklet (előző nap 19h - 19h-ig) 

  tx      °C napi maximumhőmérséklet (előző nap 19h - 19h-ig) 

  p0      hPa a tengerszinti légnyomás napi átlaga 

  rh       % a relatív nedvesség napi átlaga 

  u       m/s a szinoptikus szél napi átlaga 

  n       okta az összfelhőzet napi átlaga 

Az első lépésben megvizsgáltuk, hogy milyen szoros kapcsolatra lehetne számítani akkor, ha minden 

összevonás nélkül, pusztán a napi halálozás-számot és a 7 meteorológiai elemet állítanánk kapcsolatba. Ennek 

eredményét a 10.7 ábrán illusztráljuk. Látható, hogy még a viszonylag magas, 0,38-as korrelációt tanúsító példa 

esetében is meglehetősen laza a kapcsolat a meteorológiai változó és a halálozás-szám között. A szakirodalom 

alapján ez nem meglepő, például a hőmérséklet hatásai is inkább a szélsőségek tartományában jelentkeznek, s 

ott is egynél több napon át történő fennmaradás esetén. Ha tehát közvetlen célunk nem az orvosmeteorológiai 

előrejelzések fejlesztése, hanem annak megállapítása, hogy az éghajlat kis eltolódása módosíthatja-e a halálozási 

statisztikákat, akkor más módon kell eljárnunk. 
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10.7 ábra:  A hőmérséklet és a napi halálozási gyakoriság kapcsolata: keringési halálokok (felül) illetve a 

légzőszervi halálok (alul) és a napi középhőmérséklet párhuzama 1971 és 2005 között, vidéken január-február 

(JF) illetve július-augusztus (JA) hónapban. A kapcsolat -0,21 es illetve +0,38-as korrelációs együtthatói a 

2074-es illetve 2170-es mintaszám mellett erősen szignifikánsak, ám a variancia 4, illetve 15 %-át magyarázó 

prognosztikai értékük önmagában szerény. Ugyanezek a korrelációk Budapestre csak -0,20 és  -0,06(!) értékűek. 

Vizsgálataink fő következtetései az alábbiakban foglalhatók össze. 

1.      A két fő halál-ok, a keringési és légzőszervi betegségek trendjei és éves menete jól leírható egyszerű 

függvényekkel. A nyári hőmérsékleti maximum, s a vele párhuzamos szélsőértékek a keringési és légzőszervi 

halálozásban minimumhelyet jelentenek. 
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2.      Az éves menet e sajátosságai tükröződnek a vidéki idősorokon akkor is, ha azokat két-két hónapra bontjuk. 

A hőmérséklet emelkedésének az év nagy részében egyértelmű, csökkentő hatása van a keringési és a 

légzőszervi halálozásra. A nyári hőmérséklet csak vidéken emeli a keringési halálozást! 

3.      Az elvégzett számítások alapján egyértelmű, hogy nem csupán a szélsőséges nyári hőmérsékletek és nem 

is csak a szélsőségek jövőbeli alakulása lehet hatással a halálozásra. A hőmérséklet az év nagyobb hányadában 

statisztikai értelemben mérsékli a halálozást. 

4.      Ugyancsak felülvizsgálatra érdemes az a vélekedés, hogy a melegedésnek elsősorban a nagyvárosokban 

lehet negatív hatása. A mi vizsgálataink szerint ugyanis ezek a negatív hatások inkább vidéken jelentkeztek 

egyértelműen, noha néhány olyan cirkulációs típussal a fővárosra nézve is találtunk kapcsolatot, amelyek a 

hőhullám bekövetkezését valószínűsítik. 

  

11. 11. A veszélyes időjárási jelenségek 
előrejelzésének eszközei, lehetőségei és korlátai 

Az időjárási előrejelzések készítésének folyamatát, három fő feladat-csoportra lehet bontani: 

1.     a mért adatok gyűjtése, minőségi ellenőrzése, javítása, tárolása; 

2.     az adatok analízise és a légkör kiinduló állapotának egységes adattáblába integrálása, 

3.     időjárási modellek futtatása, az előrejelzések készítéséhez szükséges, a jelen- és a jövőbeni légköri 

állapotokat leíró produktumok előállítása; 

4.     az adatok és produktumok megjelenítése, az előrejelző szakember számára hozzáférhetővé tétele, az 

időjárás fő jellemzőinek előrejelzése; 

E feladat-csoportok áttekintése után nyilvánvaló lesz, hogy az időjárás tudományos előrejelzésekor 

összefonódik az ember és a technika, és hogy miért kell a technikai fejlődés legmagasabb szintjén dolgozni 

ahhoz, hogy az előrejelzések beválását javítani tudjuk. 

11.1. 11.1. Az előrejelzések céljait szolgáló meteorológiai 
megfigyelések 

A légkör tökéletes leírásához minden meteorológiai elem (hőmérséklet, légnyomás, stb.) mérésére szükség lenne 

a légkör minden egyes pontjában, a felszínen is, a magasabb légrétegekben is. Atmoszféránk méretei miatt 

azonban ez természetesen nem elérhető cél, anyagi és technikai korlátok miatt be kell érnünk jóval kevesebb 

helyen és sokkal ritkábban végzett megfigyelésekkel. Ez a tény nagymértékben okozza azt, hogy előrejelzéseink 

nem lehetnek determinisztikusak, hanem eleve statisztikai valószínűséget hordoznak magukban. 

A földfelszíni mérések több száz éves múltra tekintenek vissza. Már az 1700-as évek végétől folynak rendszeres 

mérések Európában. A gázzal töltött léggömb által a magasba emelt műszerekkel történő mérés, ami a légkör 

függőleges szerkezetéről ad információkat, és igen nagy lökést adott az előrejelzések fejlődésének, a II. 

világháború előtt kezdődtek, és nagyjából az 1950-es évekre vált világszerte általánossá. Ezek az ún. 

rádiószondák a mérések eredményeit (hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség, szélirány- és sebesség) 

rádióhullámok segítségével juttatják a földfelszínen létesített adatgyűjtő állomásokra. 

A következő nagy előrelépést az első távérzékelési eszköz, az időjárási radar a II. világháború után történő 

bevezetése jelentette. Az atmoszféra által visszavert rádióhullámok közvetett információkat szolgáltatnak a 

felhőkben tartalmazott csapadékmennyiségről. Az időjárási radarok legújabb változata a levegő mozgását is 

képes regisztrálni a Doppler effektus kihasználásával, lehetővé téve például a zivataros kifutószél, a tornádók 

előtt kialakuló ún. mezo-ciklon felderítését is. A felsoroltak mindegyike emberi életet is veszélyeztető 

meteorológiai jelenség, érthető tehát az ilyen mérések rendkívüli fontossága. 

A meteorológiai célú mesterséges holdakat, amelyek a meteorológus kezébe részletes információkat a 

felhőzetről és annak változásairól vizuális, infravörös és vízgőz tartományokban, 1960 óta tudjuk felhasználni. 

Ezek látható tartományban készült képein jól elkülöníthetők a különböző felhőfajták, igen jól látszanak például 
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a gomolyos szerkezetű felhők, amilyen a zivatarfelhő is. Az infravörös mérésekből következtetünk a felhőtetők 

hőmérsékleti eloszlására, amiből a felhők magassága származtatható. Ezek a műholdképek ma már, hurokfilm 

formájában, a TV műsoraiban is láthatók. 

A meteorológiai mesterséges holdak több, különböző csatornáján érkező információk felhasználásával lehetővé 

vált a hőmérséklet és nedvesség közelítő értékeinek előállítása, a föld felszínétől a légkör felsőbb rétegéig (11.1-

11.2 ábra). Például a vízgőztartományban végzett mérések adnak képet a légkör magasabb rétegeinek 

nedvességi viszonyairól. 
 

  

 

 

11.1 ábra: Meteosat látható sávja (balra) és MSG látható kompozit kép (jobbra) 
 

  

 

 

11. 2 ábra: Meteosat infra sávja (balra) és MSG éjszakai kompozit kép (jobbra) 

Az 1980-as években újabb távérzékelő eszközöket fejlesztettek ki és kezdtek bevezetni. Ezek közül a 

legfontosabb az ún. wind-profiler, amely lényegében egy radaron alapuló rendszer. A profiler földön elhelyezett 

antennája három irányban bocsát ki rádióhullám impulzusokat, függőlegesen, és 15 fok eltéréssel a 

függőlegestől északi, illetve keleti irányban. Az atmoszféra által e három irányból visszavert rádióhullámok a 

Doppler effektus segítségével megadják a szélsebességet a hullám visszaverődésének magasságában. Ilyen 

módon a profiler óránként, egyes esetekben gyakrabban képes mérni a szél sebességét és irányát a föld 

felszínétől 20-25 km-es magasságig, 0,5-1 km-es felbontással. 
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Érzékeny elektromágneses vevőkészülékek lehetővé tették a villámok érzékelését és lokalizálását. A villámok 

száma és helye értékes információt ad a zivatarok kialakulásáról és intenzitásáról. A földön és a levegőben 

helymeghatározásra szolgáló rendszer (Global Positioning System, GPS) alapja több, nemrég felbocsájtott 

mesterséges hold. Mivel a helyzetmérések egyik fő hibaforrása a GPS műholdak által kibocsátott rádióhullámok 

atmoszferikus nedvesség okozta törésindex-változása, a hibák kiküszöbölése egyben a levegő 

nedvességtartalmának meghatározását is jelenti - vagyis megfelelő számítások elvégzése után a GPS rendszer 

alkalmas a légkör vertikális integrált nedvességtartalmának mérésére. 

Napjainkban érdekes megoldás az újabb típusú utas- és teherszállító repülőgépekre felszerelt automata 

meteorológiai műszerek által mért, és műholdon vagy rádión keresztül a földre juttatott légköri adatok 

használata. Ezek a mérések értékes információkat szolgáltatnak a légkör állapotáról úgy a gépek magasságában 

(10-13 ezer méter körül), mint a repülőterek körzetében a teljes vertikumban, hiszen a gépek le- és felszállás 

közben is képesek mérni. Ezen utóbbi mérések a technika fejlődésével valószínűleg lehetővé teszik majd a 

forgalmasabb repülőterek közelében működő rádiószondák helyettesítését is. Pillanatnyilag az USA-ban naponta 

kb. 30.000 repülőgépes mérés áll a meteorológusok rendelkezésére, de az egész világon próbálkoznak már az 

ilyen jellegű adatok begyűjtésével és felhasználásával. A repülőgépes mérések különösen adatszegény területek, 

óceánok, sivatagok felett bírnak majd rendkívül nagy jelentőséggel. 

Mindenki előtt ismert tény, hogy az időjárás nem ismer országhatárokat! Az előrejelzések elkészítéséhez ezért 

nem csak arról a területről van szükség információkra, amely területre az előrejelzést készítjük, hanem jóval 

távolabbról is. Például globális légköri modellek futtatásához szükség van az összes elérhető adatra szinte az 

egész világról. Ez a tény nagyméretű nemzetközi összefogást és együttműködést tesz szükségessé a 

meteorológiai adatok cseréjében - ezt igazolja, hogy ilyen törekvések már a múlt századtól voltak. 

Az egész világot átfogó adatcsere azonban csak a II. világháború után indult meg, a Meteorológiai 

Világszervezet (World Meteorological Organization - WMO) keretében. Az adatcsere három világközpont 

(Washington, Moszkva és Melbourne), számos regionális központ (Bracknell, Toulouse, Offenbach, Prága, 

Tokio, stb.), és a telekommunikációs hálózat (Global Telecommunications System - GTS) segítségével történik. 

Ez a hálózat rendkívül jól szervezetten és pontosan működik. Az elmúlt évtizedekben az adatokhoz való gyors 

hozzáférés elősegítette az előrejelzések javulását a világ minden meteorológiai szolgálatánál. 

11.2. 11.2. A beérkező adatok feldolgozása 

Az első fontos feladat a beérkezett adatok átalakítása. Egy ilyen feladat például a dekódolás, amely a 

nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással sűrített adatok meteorológus számára használhatóvá tételét 

jelenti. A rendszerint hosszú számsorok formájában érkező információhalmaz ugyanis közvetlenül nem 

hasznosítható. 

Mivel gyakran adódnak hibák a légköri adatok mérése, kódolása és átvitele közben, fontos az adatok 

ellenőrzése, javítása, a nem megfelelő adatok kiszűrése. Az egyik legegyszerűbb adatellenőrző módszer az illető 

terület éghajlati értékeinek ismeretében határok megadása, amelyeken kívül eső értékek az adott terület fölött az 

adott időszakban nem fordulhatnak elő. Az adatellenőrzés egy másik formája a közeli állomásokon mért adatok 

összehasonlítása. 

A következő lépés az adatok tárolása a számítógépekben. Az adatbázis két célt is szolgál: 

·       lehetővé teszi az adatok azonnali feldolgozását az előrejelzés számára, 

·       további szigorú ellenőrzés után tárolja az adatokat a kutatás és az éghajlattan számára. 

Amint említettük, a légkör aktuális állapotának ismerete elengedhetetlen az előrejelzések készítéséhez. A 

meteorológus ezt a tudást a mért adatok elemzése, analízise révén szerzi meg. Az analízis általában több 

lépcsőben történik, és eredménye leggyakrabban képi, főként térképes formában jelenik meg. 

Először elkészítik az időjárási térképeket a légkör különböző magasságaira vonatkozóan. A talajtérképre a 

felhőborítottság, a tengerszinti légnyomás, a hőmérséklet, a légnedvesség, a szélirány- és sebesség, a jelenlegi 

időjárás jellemzői, stb. adatok kerülnek. Az azonos légnyomású helyeket összekötő vonalak megrajzolásával 

megállapítható, hol helyezkedik el magas- illetve alacsonynyomású terület (ciklon illetve anticiklon), hol 

húzódik időjárási front. A nyomásértékek változásának tendenciája pedig már a változásra is utal, hiszen például 

zivatar kitörése előtt erősen süllyed a légnyomás, annak megszűntével, vagy hidegfront átvonulása után pedig 

erős nyomásemelkedés figyelhető meg. 
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A talajon mért adatokból készített analízisek nem adnak teljes képet. Ezért a rádiószondás mérések 

eredményeiből el kell készíteni a magassági analíziseket is. Ez legáltalánosabban horizontális metszetek 

formájában történik, amikor a légkör egyes magasságaiban mért értékekből a talajtérképhez hasonló analíziseket 

készítünk, felhasználva az illető magasságban mért légnyomás, hőmérséklet, nedvesség, szélirány és 

szélsebesség értékeket. 

A múló idő az előrejelző szakember munkájában az egyik döntő tényező. Előrejelzések készítéséhez egyrészt a 

lehető legkésőbbi mérésekből készített analízisekre van szükség, másrészt olyan előrejelzési modellek 

számítógépen való futtatásának eredményeire, amelyek szintén a lehető legfrissebb mért adatokat használják fel. 

A fent említett, idővel kapcsolatos megfontolások komoly követelményeket támasztanak az időjárás 

előrejelzését kiszolgáló rendszerrel szemben. A cél egyértelműen az, hogy a légköri megfigyelések eredményei 

és az ezekből készült produktumok minél előbb kerüljenek az előrejelző meteorológus kezébe. Ez különösen 

fontos az igen rövid élettartamú, veszélyes időjárási jelenségek esetén, mint például az intenzív zivatarok, 

szélviharok, árvizet okozó heves esőzés - ilyen esetekben néhány perc időelőny a riasztások kiadásakor akár 

életeket is menthet. Az adatok mennyiségének nagymértékű növekedése és azok mind gyorsabb gyűjtése és 

feldolgozása természetesen egyre nagyobb terhet ró az előrejelzést támogató rendszerre. 

11.3. 11.3. Numerikusan előrejelzett produktumok 

A meteorológiában alkalmazott számszerű előrejelző modellek numerikus módszerekkel oldják meg a légkörben 

lejátszódó folyamatokat leíró parciális differenciálegyenleteket. E hidro-termodinamikai egyenletrendszer 

megoldása matematikai szempontból egy kezdeti érték feladat, amelynek még erős egyszerűsítésekkel sem 

ismeretes analitikus megoldása. (A finom felbontás megkövetelte korlátos tartományú modellezés esetén ehhez 

még egy peremérték feladat is társul.) Az egyenletrendszer megoldására térben és időben véges számú pontban 

megoldandó matematikai modelleket alkotunk, amelyek a légkör bizonyos jellemzőinek jövőbeli állapotát 

számítják ki egy ismert kezdeti feltétel alapján. 

A kiindulási adatokat is egy térbeli rácshálózat rácspontjaiban kell megadni a számszerű előrejelző- vagy 

klímamodellek számára. A meteorológiai jellemzőket térben a modell rácspontoktól eltérő helyeken és más-más 

időben mérik, tehát ahhoz, hogy a modell használni tudja ezeket, egy egységes tér-idő rendszerbe 

kellfoglalniőket. A numerikus modellek pontossága szempontjából kiemelt jelentőségű a kezdeti feltételek 

megadásának egzaktsága, hiszen pontatlan kiindulási feltételekből még tökéletes modell esetén sincs esélyünk jó 

előrejelzésre. A kezdeti feltételek meghatározásakor arra törekszünk, hogy ehhez lehetőleg az összes elérhető 

megfigyelési adatot felhasználjuk. 

A különböző forrásokból származó, eltérő térbeli és időbeli felbontású adatok numerikus modellbe történő 

beillesztését, valamint a modell számítási eredményeinek az aktuális mért értékekhez igazítását 

adatasszimilációnak nevezik. A hagyományos operatív gyakorlatban alkalmazott adatasszimiláció abból áll, 

hogy általában 3-6 óránként korrigálják a modell által előrejelzett értékeket az időközben beérkező, mért 

adatoknak figyelembe vételével.  

A numerikus előrejelzés számára a legfontosabb produktumok a szélmezők és maguk a nyers radianciák a 

különböző hullámhossztartományokban. A szélvektorokat a megfigyelt felhő és vízgőzalakzatok 

elmozdulásából számíthatjuk az egymás utáni képek segítségével. A széladatokat és a radianciákat asszimilálják 

a számítógépes numerikus modellekbe, melyek a légkör jövőbeli változásait számítják, és az időjárás-

előrejelzések alapját képezik. 

Az OMSz által elérhető modellek néhány órától jellemzően 10 napig szolgáltatnak információt a légkör várható 

jövőbeli állapotáról különböző tér- és időbeli felbontásban. Az egyes modellek területi elhelyezkedése a Közép-

európai térségtől az északi félgömbig terjed. 

ECMWF modell (Reading)  A hosszabb távra szóló modellek közül az ECMWF-ben (Európai Középtávú 

Előrejelző Központ) készülőt kell elsőként kiemelni. Ez a modell szolgáltatja a leghosszabb időre a legtöbb 

információt. A nyugat-európai országok és a volt Jugoszlávia által 1975-ben létrehozott ECMWF-nek 1994 óta 

vagyunk társult tagjai. Az ensemble tagok futtatásánál 80 km-es rácstávolságot és 40 szintes változatot 

alkalmaznak. Az 50 futtatás adataiból lehetőség van a meteorológiai paraméterek valószínűségi előrejelzésére. 

Az 50 tag bizonyos elemeinek (pl. 500 hPa izohipszák) együttes megjelenítésével ún. ”spagetti” térképek, illetve 

”fáklya” diagramok készíthetők. Az ECMWF-ből érkező adatok: 
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Az operatív modell adatai: Az ensemble futtatás adatai: 

Talaj menti nyomás Csapadék mennyiség valószínűsége 

Izobár szintek magassága (1000 – 100 hPa) Szélerősség valószínűsége 

Relatív nedvesség (1000 – 100 hPa) 850 hPa hőmérséklet anomália valószínűsége 

Felhőzet mennyisége 500 hPa spagetti 

Felhőzetfajta 500 hPa ensemble átlag 

Csapadék mennyiség (3 órás, 6 órás) Talajnyomás spagetti 

Csapadékfajta Talajnyomás ensemble átlag 

Hőmérséklet (talaj – 100 hPa) Fáklya diagram 

Szélirány (10 m – 100 hPa)   

Szélsebesség (10 m – 100 hPa)   

Széllökés (10 m)   

Abszolút örvényesség (1000 – 100 hPa)   

  

ALADIN modell (Prága)  A Meteo France által 1990-ben kezdeményezett ALADIN elnevezésű project célja 

egy korlátos tartományú modell kifejlesztése volt. Napjainkban, e nemzetközi együttműködésben 15 nemzeti 

meteorológiai szolgálat (köztük az OMSz is) vesz részt. A kifejlesztett modell egyik változata ALADIN-LACE 

néven Prágában fut ez év végéig. E modell 12 km-es rácstávolsággal, 6 órás időlépcsővel 48 óráig szolgáltat 

adatokat. Az ALADIN-LACE produktumai a következők: 
 

Talaj menti nyomás Felhőzet mennyisége 

Izobár szintek magassága (925 – 500 hPa) Csapadék mennyiség (6 órás) 

Relatív nedvesség (talaj – 500 hPa) Szélirány (10 m – 500 hPa) 

Hőmérséklet (2 m – 500 hPa) Szélsebesség (10 m – 500 hPa) 

ALADIN modell (Budapest)   Az ALADIN modell hazai változata (ALADIN-HU) 6.5 km-es rácstávolságú, 36 

óráig 1, utána 3 órás időlépcsővel, 48 óráig történő futtatással. Ez a modell szolgáltatja számunkra a legtöbb 

meteorológiai paramétert (több mint 30) a földfelszíntől a 100 hPa-ig bezárólag. A modell által produkált 

adatmennyiség futtatásonként 4 GB-ra tehető. Az ALADIN-HU a következő meteorológiai paramétereket 

szolgáltatja: 
 

Talaj menti nyomás Relatív nedvesség (talaj – 100 hPa) 

Izobár szintek magassága (1000 – 100 hPa) Vertikális feláramlás (1000 – 100 hPa) 

Felhőzet mennyisége Abszolút örvényesség (1000 – 100 hPa) 



   

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Felhőzetfajta Potenciális örvényesség (1000 – 100 hPa) 

Kihullható vízmennyiség Divergencia (1000 – 100 hPa) 

Csapadék mennyiség (3 órás) Potenciális hőmérséklet 

Csapadékfajta Pszeudopotenciális hőmérséklet 

Hőmérséklet (talaj – 100 hPa) Jetstream nyomás szintjei 

Hőmérsékleti minimum (2 m) Tropopauza nyomás szintjei 

Hőmérsékleti maximum (2 m) Planetáris határréteg nyomásszintjei 

Szélirány (10 m – 100 hPa) SSI, K, NI index 

Szélsebesség (10 m – 100 hPa) CT, VT, TT index 

Széllökés (10 m)   

Német modell (Offenbach)  Számítógéppel előrejelzett információkat kapunk a Német Szolgálattól, 

Offenbachból. A nagyobb felbontású lokális modell 7 km-es rácstávolságú, 6 órás időlépcsővel 48 óráig 

érkeznek adatokat facsimile térképek útján. A modell területe keleten azonban csak kb. a Tisza vonaláig terjed. 

A globális modell 60 km-es rácstávolságú, 168 óráig szól 96 óráig 6 órás, 168 óráig 12 órás időlépcsővel. A 

modellek következő adataihoz jutunk hozzá: 
 

Talaj menti nyomás Csapadék mennyiség (6 órás) 

Izobár szintek magassága (850 – 500 hPa) Hőmérséklet (2 m – 500 hPa) 

Relatív nedvesség (850 – 500 hPa) Szélirány (10 m – 500 hPa) 

Felhőzet mennyisége Szélsebesség (10 m – 500 hPa) 

Felhőzet fajtája   

Angol modell (Exeter)  Az Angol Szolgálattól, Exeterből is érkezik modell információ.  A nagyobb felbontású 

modell 11 km rácstávolságú, 3 órás időlépcsővel 36 óráig. A kisebb felbontású modell 60 km rácstávolságú, 48 

óráig 6, majd 120 óráig 12 órás időlépcsővel. A hozzánk érkező adatok: 
 

Talaj menti nyomás Hőmérséklet (980 – 300 hPa) 

Izobár szintek magassága (980 – 300 hPa) Szélirány (980 – 300 hPa) 

Relatív nedvesség (980 – 300 hPa) Szélsebesség (980 – 300 hPa) 

Csapadék mennyiség (3, ill. 6 órás)   

  

11.4. 11.4. Megjelenítés 
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A számítógépek megjelenése és meteorológiában való hasznosítása előtt az előrejelzési munka eszközei a kézzel 

rajzolt és analizált időjárási térképek voltak. A meteorológiai mesterséges holdak megjelenése szinte forradalmi 

újítás volt, a róluk származó információ eleinte mégis csak fénykép formájában állt rendelkezésre, az adatokkal 

további számításokat végezni nem lehetett. 

Az előrejelzési modellek számítógépen való futtatása komoly fejlődést jelentett, eleinte azonban mégis okozott 

problémát. A számszerű eredményeket ugyanis a rendelkezésre álló idő alatt nem lehetett hasznosítható 

formában megjeleníteni. A probléma egy ideig csak fokozódott, mert a számítógépek sebessége és kapacitása 

nőtt, ezzel egy időben természetesen az előrejelzési modellekből származó információ tömege is ugrásszerűen 

nőtt, hiszen több időlépcsőre, nagyobb területre, illetve hosszabb időre szóló előrejelzések készültek. 

A rendelkezésre álló adatok és produktumok mennyiségi növekedése megkövetelte, a digitális technika 

fejlődése pedig lehetővé tette a számítógépes modern megjelenítő eszközök alkalmazását az időjárás 

előrejelzésében - és ez rendkívüli fontossággal bír, hiszen ahogy említettük, az előrejelző szakember 

leggyakrabban képi információt használ. A képek lehetnek talaj- vagy magassági analízisek, vagy az előrejelző 

modellek futtatásának eredményeként előálló meteorológiai mezők, amelyek a mért adatokhoz hasonlóan, a 

talajfelszínre, vagy a légkör egyes magasságaira vonatkoznak. Képi információra van szükség a meteorológiai 

mesterséges hold és az időjárási radar mérési eredményeinek kezelésekor is. 

Ma már a meteorológiai munkaállomás az előrejelző szakember legfontosabb munkaeszköze, mert ez az az 

eszköz, amely alkalmas a rendelkezésre álló információhalmaz rendszerezésére. Alkalmazásával áttekinthetővé 

válnak az adatok, produktumok, megjeleníthetők az időjárási térképek és az előrejelzési modellekből származó 

különböző meteorológiai mezők, ezek egymásra helyezhetők, összehasonlíthatók. Kiválaszthatók általa az 

éppen aktuális időjárás előrejelzéséhez szükséges információk, sőt közvetlenül elkészíthetők benne a különböző 

távra és területre szóló, különböző igényeket kielégítő előrejelzések is. 

Mivel a számítógépben még mindig történhetnek váratlan hibák, mert maga az analízis ma már tisztán 

számítógéppel is előáll, illetve mert az előrejelzést végző szakemberben a konkrét helyzet felismerése így 

alapozódik meg a legkönnyebben, a hazai előrejelzési gyakorlatban (OMSz) továbbra is készülnek 

hagyományos talajszinti és magassági térképek is (11.3 ábra). A talajtérképek 6 óránként, a 925, 850, 700 és 

500 hPa szintek magassági térképei pedig 12 óránként készülnek el. Az utóbbiakat teljes egészében számítógép 

analizálja és rajzolja meg. A talajtérképet a helyzetről való tájékozódás és a korábban említett hibaszűrés 

érdekében az ügyeletes előrejelző elemzi ki. Az állomási adatok térképre vitele itt is számítógéppel történik. 

 

11.3 ábra: Az OMSZ-ban készült talajszinti (felső sor) és magassági térképek (alsó sor) 
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11.4 ábra: Az előrejelzők közös munkaterme, ahol a középtávtól az ultrarövid távig minden előrejelzés készül. A 

szakemberek közötti információ csere továbbra is nélkülözhetetlen. 

Végül, a 11.4 ábrán bemutatjuk az előrejelzők munkatermét, ahol a hatalmas információ-mennyiségből 

kiválasztják a legfontosabbakat, de egyúttal fel is tudják hívni egymás figyelmét arra, amit ők fedeztek fel a 

saját feladataik végzése közben. A munkateremben konkrét feladata 2-4 személynek van, de gyakori, hogy az 

éppen célfeladatra kiemelt, a betanuló és a vezető beosztású kollégák is csatlakoznak az ún. prognózis 

megbeszélésekhez. 

11.5. 11.5 Hogyan használjuk az együttes (ensemble) 
előrejelzéseket? 

Napjainkban a legnagyobb előrejelző központokban, köztük az USA Nemzeti Időjárási Szolgálatához (US 

National Weather Service) tartozó, Környezeti Előrejelzések Nemzeti Központjában (National Centers for 

Environmental Prediction) is az operatív gyakorlat része az együttes előrejelzések készítése. Minden nap több, 

azonos beválási valószínűségű előrejelzés készül egy időben, a légköri megfigyeléseket és azokban rejlő 

bizonytalanságokat is figyelembe véve. A párhuzamos előrejelzések elkészítése azonban önmagában még nem 

elégséges. Az előrejelzési helyzetek kiértékelésére egy új szemléletet is ki kell alakítanunk, hiszen a 

meteorológusoknak egy nagyságrenddel több információt kell áttekinteniük az együttes előrejelzések 

megjelenése előtti szituációhoz képest. 

A 11.5. ábra példát arra, hogy miképpen jeleníthetünk meg és értékelhetünk ki egy együttes előrejelzést. A 

meteorológus szakzsargonban az ilyen ábrát "fáklya diagram"nak nevezzük, s e megnevezés aligha szorul külön 

magyarázatra. Minden egyes vonal egy független négy és fél napos előrejelzést reprezentál. Az egyes vonalak 

azt mutatják be, hogy egy rögzített nyomási szint (jelen esetben a légkört felező, 500 hPa), milyen magasságban 

van az adott előrejelzés szerint. Jó közelítéssel azt mondhatjuk, hogy a légkörben a bemutatott 5,64 km 

magasságban a szél ezekkel a vonalakkal párhuzamos irányban fúj. 

A 11.6. ábra az ehhez tartozó csapadékprognózist mutatja Budapest térségére. Látható, hogy ennél az elemnél a 

kis eltérések nagy különbségeket okozhatnak. Végül, a 11.7 ábra egy olyan szituációt ábrázol Európában, 

amikor a determinisztikus előrejelzés és az együttes prognózis átlagai nagyon eltértek egymástól. A valóság az 

ensemble átlaghoz esett jóval közelebb. 
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11.5. ábra:850 hPa hőmérsékletének előrejelzése Szombathely térségére fáklyadiagram segítségével. 
 

  

  

 

 

11.6. ábra: Csapadékmennyiség előrejelzése Budapest térségére fáklyadiagram segítségével. 
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11.7. ábra: 9 napos tengerszintre átszámított légnyomás előrejelzése az operatív változatnál és az ensemble 

átlagnál. 

Valamennyi előrejelzésen egy teknőt láthatunk Európa keleti területei felett, azonban azt is megfigyelhetjük, 

hogy a teknő tengelyének helyzete eltérő a különböző előrejelzéseken. A kontroll előrejelzés, amely a 

statisztikai értelemben optimális kezdeti értékből indult, a fekete pöttyös sárga vonal. A kontroll előrejelzés 

ezúttal a megoldások közepén helyezkedik el, de ez nem szükségszerűen van mindig így. Az előrejelzést 

ellenőrző, a légkör tényleges állapotát mutató (4,5 nappal későbbi), mérési adatokra épülő analízist a vastag 

fekete vonal jelöli. 

11.6. 11.6 A nowcasting 

A nowcasting feladata az időjárási események ultrarövidtávú előrejelzése: Megmondani, hogy a következő 

órákban pontosan hol és mikor lesz szélvihar vagy felhőszakadás, hol várható heves villám tevékenység, hol 

csaphat le tornádó. Ez a feladat más eszközöket is igényel, mint például a másnapi, országos előrejelzés. Az 

operatív gyakorlatban használt számítógépes előrejelzésekkel meg lehet határozni azokat a körülményeket, 

amelyekben előfordulhatnak a veszélyes folyamatok, azonban azok konkrét kialakulása alapvetően függ a 

lokális hatásoktól, a légkörben fellépő un. trigger effektusoktól. Egy forró nyári, labilis légállapotú napon az 

első kialakuló zivatarfelhő pár perc alatt újabb zivatarok kialakulását generálja, azok heves zivatargócokká 

alakulnak. Hogy hol jött létre az első zivatar, az attól is függ, hogy itt, vagy 50 km-rel arrébb keletkezett egy 

erősebbek termik, ami akár attól is függhet, hogy valahol hamarabb learattak egy gabonatáblát, és ott jobban 

felmelegedett a talaj, mint a másik helyen. 

Amire tehát a nowcasting vállalkozhat, az annyi, hogy minél nagyobb térbeli és időbeli felbontással 

megpróbálja feltérképezni a légkör pillanatnyi állapotát, és a mérésekből nyert analízis segítségével megpróbálja 

minél részletesebben előrejelezni a következő néhány óra időjárását. Az előrejelzést minden méréskor meg kell 

ismételni, hiszen előfordulhat, hogy az új adatok teljesen eltérő állapotot jeleznek az előző méréshez képest. A 

nowcasting szó is a pillanatnyi állapot (NOW) és az előrejelzés (foreCASTING) szavakból összerakott 

kifejezés. A nowcasting problémáját Doswell (1986) fogalmazta meg szemléletes formában (11.8 ábra).  
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11.8 ábra: A légkörről való ismeretünk változása a különböző előrejelzések szerint. 

A mérés pillanatában tudunk a legtöbbet a légkör állapotáról, de a mérésekből végzett lineáris extrapoláció 

érvényessége gyorsan csökken az idő múlásával. A nagyon nagy felbontású, speciális modellek csak néhány óra 

múlva válnak használhatóvá, aminek oka elsősorban az, hogy a modellnek fel kell vennie a légkör “ritmusát”. 

Ezt az időt nevezik spin up time-nak, amely csökkentésére napjainkban komoly erőfeszítések történnek az ún. 

adatasszimiláció területén belül.  A 11.8 ábráról látható, hogy a légkörről való ismereteink terén a + 1-6 órás 

időintervallumban egy mélypont van. Ezt a területet hivatott lefedni a nowcasting. 

12. 12. Viselkedési szabályok, előkészületek a légköri 
szélsőségek hatásának mérséklésére 

12.1. 12.1 A 2006. augusztus 20-i budapesti vihar időjárási háttere 
(OMSz, 2006 nyomán) 

2006. augusztus 20-án 21 órakor heves zivataros hidegfront érte el a fővárost. A legerősebb széllökések a 

Belvárosban elérték a 116 km/ó (32,3 m/s), Lágymányoson a 123 km/ó, (34,1 m/s), Budapest-Szentlőrincen a 82 

km/ó (22,6 m/s) sebességet. A hidegfront mentén markáns hőmérsékleti és légnyomási különbség volt. A front 

előtt a legmagasabb nappali hőmérsékletek 30 fok felett voltak, mögötte viszont sokfelé a 20 fokot sem érték el. 

A front északnyugatról délkelet felé mozgott és az éles, légtömegeket elválasztó felület mentén a délutáni 

óráktól heves zivatarok alakultak ki. A zivataros területeken intenzív csapadék, többfelé jégeső, és orkán erejű 

szél pusztított, míg a front mentén a nem zivataros területeken ennél gyengébb, de viharos (60-80 km/ó) 

széllökések voltak. Amint ez a 12.1 ábrán látható, a kritikus, 20:20 és 21:20 közötti időszakban sok villám 

elérte a felszínt. 

 

12.1 ábra: Detektált villámcsapások 2006. augusztus 20-án 20:20 és 21:20 között. 
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Az időjárási feltételek kedveztek extrém erősségű zivatarok, ún. szupercellák is létrejöttének. A radarmérések 

szerint legalább 3 szupercella is kialakult a front mentén. A legerősebb az osztrák-magyar határ közelében 

kezdett kifejlődni, Szombathelytől északra lépte át a határt és 19:15-kor érte el a Rába vonalát. A zivatargóc 

egyre erősödve és a hidegfronttal együtt mozogva közeledett a főváros felé (lásd az animációban: 

ANIM_12_1_aug20.doc). Északi része csapott le Budapestre 21 órakor. A zivatargóc ezután gyorsan elhaladt 

keleti irányban, de az Alföldön is sokáig pusztító erejű maradt. 

 

12.2 ábra: A kritikus napon ezt mutatta az OMSz honlapja, 1,5 órával a tűzijáték előtt 

Az erős hidegfrontot jól előre lehetett jelezni, a numerikus modellek 12-18 órával előbb jelezték az átvonulását. 

A front mentén kialakuló zivatarok erősségét azonban legfeljebb 1-2 órával előre lehet előre látni. Az OMSZ 

előrejelzéseiben és riasztásaiban szerepelt a heves vihar lehetősége, kiemelten az esti órákban (12.2 ábra). A 

különösen védett területeken a vihar érkezése előtt már 2 órával a legmagasabb szintű riasztási fokozatot 

rendelték el. 

Hazánkban a fentiekhez hasonló igen heves zivatar nem ritka jelenség. Nyaranta 10-20 esetben is 

előfordulhatnak, de annak viszonylag kicsi az esélye, hogy ilyen sűrűn lakott területet sújtson. Pontosan egy 

évvel a tragédia után, 2007. augusztus 20-án is volt heves zivatar Budapesten. Sőt nem is egy, de kettő. Addigra 

már a katasztrófa tanulságai nyomán gondosan felkészült az események irányítása, és szerencsére egyik zivatar 

sem a tűzijáték idejére esett. Délután hat óra tájban meghiúsította a Szent Jobb körmenetét és kb. este 11-kor tört 

ki újra Budapesten, amikor a nézők már biztonsággal hazaértek. A meteorológusok ezen a napon is hivatásuk 

magaslatán álltak: jelezték, hogy a tűzijáték biztonságosan megtartható. 

A második, 2007 augusztus 20-a utáni helyzetben a média felvetette, hogy mi a valószínűsége annak, hogy két 

egymás utáni évben a naptár ugyanazon a napján kitörjön zivatar. Ha nem nézzük az ünnep iránti kiemelt 

figyelmet és az emiatt fokozott veszélyt, és nem minősítjük az első esetben kivételesen erős, a másodikban 

nagyjából átlagos intenzitást sem, hanem csak a zivatar előfordulását vizsgáljuk, akkor ennek esélye a július-

augusztusi időszak bármelyik napján kb. 3 %. Ez az érték ritka előfordulásra utal ugyan, de nem kivételesre. 

Még nagyobb a zivatarok gyakorisága júniusban, amint ezt az alábbi fejezetben részletezzük. 

12.2. 12.2 A zivatarok gyakorisági eloszlása az országban 

Az OMSZ mérőhálózatában mintegy 600 állomás rögzíti a csapadékos események jellemzőit. Zivatarról akkor 

történik feljegyzés, ha az észlelő villámlást és/vagy mennydörgést tapasztal. A zivatar nem jár feltétlenül 

csapadékhullással, de ún. száraz zivatarok ritkán, júniusban csak 1-2 esetben fordulnak elő. A zivatarokat 

többnyire heves zápor, néha jégeső kíséri. 

A június a legzivatarosabb hónap hazánkban. A hegyvidékek körzetében alakul ki a legtöbb zivatar, de délkelet 

Magyarországon is gyakoriak a zivataros napok, ahogy a harmincéves átlagok területi eloszlása mutatja (12.3 

ábra). 
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12.3 ábra: A zivataros napok júniusi átlaga az 1971-2000 évek megfigyelései alapján (OMSz) 

12.3. 12.3 A felhők osztályozása 

A felhők az időjárás leglátványosabb tükrei, egyben sajnos veszélyforrásai is. Az alábbiakban felsoroljuk a fő 

jellemzőiket, hiszen az ismeretük segíthet az aktuális helyzet felismerésében, megértésében. A felhőket 

magasságuk és alakjuk szerint szoktuk osztályozni. Ennek nyomán tíz fő csoport alakítható ki. (Megjegyezzük, 

hogy előfordul, hogy az ártatlan gomolyfelhőt és annak veszélyesebb, tornyos gomolyfelhő kifejletét 

megkülönböztetik. Az Animációban (ANIM_12_2_felhok.ppt) bemutatott képsorozatban mi is ezt tesszük. 

Magasság tekintetében négy felhőcsoportot különböztetünk meg. Az alábbi felsorolásban (12.1 táblázat) 

szerepelnek a mérsékelt övi átlagos magasságuk is. 

12.1 táblázat: A felhők osztályozása magasságuk szerint. 
 

Magas szintű felhők magasságuk: 5-13 km 

Közepes szintű felhők magasságuk: 2-7 km 

Alacsony szintű felhők magasságuk: a talajfelszín és 2 km között 

Magas szintű felhők magasságuk: 5-13 km 

A felhők anyaga és magassága között szoros a kapcsolat. A magas szintű felhők főleg jégkristályokból állnak, a 

középszintűek jégkristályokból és túlhűlt vízcseppekből, tehát vegyes halmazállapotú felhők. Az alacsony 

szintűek pedig túlnyomóan vízcseppekből állnak. 

A felhők alakjában három fő formát különböztetünk meg (12.2 táblázat): 

12.2 táblázat: A felhők osztályozása alakjuk, szerkezetük szerint. 
 

Réteges jellegű felhők vízszintes kiterjedésük a függőlegeshez képest nagy 

Gomolyos jellegű felhők függőleges kiterjedésük a vízszinteshez képest nagy 

Függőleges felépítésű felhők amelyeknek mindkét irányú kiterjedése nagy (a kétféle kiterjedés 

nagyságrendje megegyezik). 

A felhők alakja szerint azoktól a fizikai folyamatoktól függ, amelyek létrehozták őket. Lassú lehűlés 

rétegfelhőket képez, a hirtelen gyors lehűlés gomolyfelhőket hoz létre. A felhők alakjának, anyagának, 
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magasságának együttes figyelembevételével a WMO, a Meteorológiai Világszervezet elkészítette a felhők 

összesített rendszerezését. Az egyes felhőfajták képeit a Nemzetközi Felhőatlasz tartalmazza. A Nemzetközi 

Felhőatlaszban szereplő felhőosztályozás 10 alaptípusból indul ki (12.3 táblázat). Ezeket a típusokat fajoknak 

nevezik és a felhőfajok kölcsönösen kizárják egymást, tehát egy adott felhő nem tartozhat egyszerre több fajhoz. 

A felhőtípusok jellemező képeit a 12.2 Animációban mutatjuk be, hurokfilm-szerűen. 

12.3 táblázat: A felhők 10 alaptípusa a  magasságuk és a szerkezetük szerint. 
 

#1 
 

 

Cirrus (pehelyfelhő): Magas szintű, széttagolt felhők fehér, finom rostokból, fehér vagy túlnyomóan fehér foltokból, esetleg keskeny 

szalagokból összetéve. A felhők rostos, vagy selymes, ezüstös fényűek is lehetnek. Jégkristályokból áll és a közepes 

földrajzi szélességeken 5 - 13 km magasságban képződik. 

Nemzetközi jele: Ci 

Cirrocumulus (bárányfelhő): Fehér folt, felhőlepel, vagy réteg alakjában megjelenő önárnyék nélküli, magas szintű felhő, amelyet különálló vagy 

egybeolvadó fodorszerű gomolyokból áll, és többé-kevésbé szabályos elrendeződést vesznek fel. 

Nemzetközi jele: Cc 

Cirrostratus (fátyolfelhő): Áttetsző, fehéres felhőfátyol, szerkezete rostos, fonalas vagy sima. Részben vagy egészben eltakarhatja az eget. 

Nemzetközi jele: Cs 

Altomcumulus (gomolyfelhő, párnafelhő): Fehér, szürke vagy fehéres árnyalatú felhőtakaró, felhőréteg általában önárnyékkal. Elemei lehetnek lemezek, 

gömbölyded párnák, hengerecskék. Ezek egy része lehet rostos vagy szilárd, amelyek összeolvadhatnak vagy 

elkülönülhetnek egymástól. 

Nemzetközi jele: Ac 

Altostratus (lepelfelhő): Az Altostratus szürkés, kékes felhőlepel vagy csíkos, rostos, sima réteg. Részben és egészen is elboríthatja az eget. 

Egyes részein elég sűrű ahhoz, hogy a Napot úgy elhomályosítja, mintha homályos üvegen át néznénk. Vegyes 

halmazállapotú felhő, amely esőcseppeket és hópelyheket is tartalmaz. 

Nemzetközi jele: As 

Nimbostratus (réteges esőfelhő): Szürke, gyakran igen sötét felhőréteg, a folyamatosan hulló eső vagy hó következtében erősen elkent alakkal. A 

csapadék a legtöbb esetben eléri a talajt, rendszerint tartós, folytonos esőzés vagy havazás formájában. A 

Nimbostratus réteg olyan vastag, hogy teljesen eltüntetheti a Napot. A felhőréteg alatt gyakran jelennek meg 

alacsony, tépett foszlányok, amelyek beleolvadhatnak a Nimbostratusba, de el is különülhetnek tőle. 

Nemzetközi jele: Ns 

Stratocumulus (gomolyos rétegfelhő): Szürke vagy fehéres árnyalatú felhőtakaró, felhőréteg, amely majdnem mindig meglehetosen sötét rétegbol áll. 

Mozaikszerűen összetett elemekből, párnákból vagy hengerekbol áll, amelyek nem rostosak, elkülönülhetnek 

egymástól vagy egymásba olvadhatnak. 

Nemzetközi jele: Sc 

Stratus (rétegfelhő): általában szürkés színű felhő, elég egyenletes felhőalappal. Hullhat belőle szitáló eső, fagyott eső vagy szemcsés hó. 

Ha a Nap átsüt a felhőn, körvonalai felismerhetőek. Gyakran alakul ki a talajról felemelkedő ködből. 

Nemzetközi jele: St 
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Cumulus (gomolyfelhő): Különálló felhők, általában sűrűek és éles körvonalúak. Tömb, kupola, torony alakúak és feldudorodó felső részük 

ragyogóan fehér, míg alapjuk viszonylag sötét és vízszintes. Néha a Cumulusok tépettek. 

Nemzetközi jele: Cu 

Cumulonimbus (zivatarfelhő): Vastag, sűrű felhő, tetemes vertikális kiterjedéssel. Alakja oldalról hegységre vagy toronyra emlékeztet. Felső részein 

sima, rostos vagy barázdált képződmények figyelhetők meg. Csúcsa majdnem mindig sík, lapított. Gyakran üllőre 

vagy hatalmas tollpehelyre emlékeztető formában terül szét. A felhő rendszerint igen sötét alakja alatt gyakran 

figyelhetők meg alacsony tépett felhők, amelyek beleolvadhatnak a felhőalapba. Tartalmazhat esőcseppeket, 

hópelyheket, a fagyott esőcseppeket és jégdarabokat. A felhőalapból sokszor jól megfigyelhető csapadékszálak 

(virga) ereszkednek alá. Csapadéka mindig heves és záporszerű. Kialakulását rendszerint mennydörgés és villámlás 

kíséri. 

Nemzetközi jele: Cb 

  

12.4. 12.4 Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető és 
riasztó rendszere 

Bár az időjárás helyi előjeleinek ismerete sokat segít a veszélyek elkerülésében, szerencsére ma már nem kell 

ezekre a profi ismeretektől elzárt időszakokra emlékeztető bölcsességekre hagyatkoznunk. Az ultrarövid távú, 

azaz 1-6 órás előrejelzés („nowcasting”) folyamatosan frissülő tartalma a Világhálón mindenhonnan elérhetők, 

ahol van (mobilos) internetkapcsolat. 

Erre minden országban a nemzeti meteorológiai szolgálatok képesek leggyorsabban és legpontosabban, egyben 

a legnagyobb időőelőnyt biztosítva előrejelzéseket készíteni. Hazánkban az OMSz honlapján (www.met.hu) 

2011 késő őszén módosult a veszélyjelzések rendszere. Elsőként a jól ismert színezés értelmezését mutatjuk be a 

12.4 ábrán. A figyelmeztetések és a riasztások 3 veszélyességi szintet különböztetnek meg. Ha nem várható 

veszélyes időjárási jelenség, akkor a negyedik szín, a zöld jelenik meg az adott területen. 

 

12.4 ábra: Az OMSZ internetes veszélyjelző rendszerének figyelmeztetési és riasztási szintjei 

A szintek általános értelmezése az ábráról leolvasható. További fontos kérdés, hogy milyen időjárási 

eseményekre vonatkozhatnak a riasztások és a figyelmeztetések. Erre a 12.5 és 12.6ábrán találunk részletes 

információt. Szerencsére, ezeket a részleteket nem kell megjegyezni, mert ahonlapon ezek néhány kattintás után 

megtalálhatók. 

http://www.met.hu/
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12.5 ábra: Az OMSZ figyelmeztetései nagy csapadékra és hóesésre 

 

12.6 ábra: Az OMSZ figyelmeztetései további kritikus időjárási helyzetekre. 

Az időjárás előrejelzés, veszélyjelzés mindig egy meghatározott időszakra vonatkozik és nem egy adott 

időpontra, továbbá nem a különböző időjárási események közvetlen, vagy közvetett következményeinek, 

azokból esetlegesen eredő káreseményeknek előrejelzésére. 

A riasztások kiadására általában akkor kerül sor, amikor az említett veszélyes időjárási elemek kialakulása az 

adott területen már a közeli órákban (általában 0,5-3 óra múlva) várható. A riasztások érvényességi időtartama a 

veszélyes időjárási eseménytől függően 3-6, vagy akár 6-12 óra is lehet. Az esetek többségében ennyi idő után 

módosításra, vagy feloldásra kerülnek a riasztások. Mivel a veszélyjelzés is előrejelzési produktum, a 

legfrissebb mérvadó adatok, információk alapján bármikor változhat, frissülhet. 

Egyes időjárási események nem ugyanolyan pontossággal és időelőnnyel jelezhetők előre. 100%-os pontosságú 

előrejelzés szinte sohasem adható. Adott területre szóló figyelmeztetés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási 

feltételek kedvezőek a veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel 

eső területeken. Az előzetes figyelmeztetés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási 

esemény bekövetkezésére az érintett terület minden pontján! A legkorszerűbb eszközök és módszerek, szakmai 

ismeretek mellett sem lehet mindig a megfelelő időelőnnyel kiadni a veszélyjelzést! 

A veszélyes időjárási jelenségek kialakulásuk és előre jelezhetőségük szerint, két csoportba sorolhatók (ahogy 

ezt fentebb is alkalmaztuk a 2. és 3., valamint a 7. és 8. fejezet esetében): 

•        nagytérségű időjárási folyamatok (ciklonok, frontok) által kiváltott jelenségek: 

bárikus eredetű szélvihar, kiterjedt, nagy csapadék, havazás, hófúvás, extrém hőmérséklet stb. Jobban (36-48 

órára) előrejelezhetők, Kisebb szél, csapadék intenzitás, de hosszabb időtartam, Több megyét, régiót érint. 
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Például, előrejelzés több nappal a jelenség előtt: „Pénteken délután viharossá fokozódó északnyugati széllel 

hidegfront érkezik. A legerősebb széllökések a Dunántúl nagy részén 70 km/h felett várhatók.” 

•        lokális, a levegő feláramlása, az un. „konvekció” által gerjesztett  időjárási jelenségek: 

lokális zivatarok, zivatarláncok, zivatarvonalak, szupercellák, illetve az ehhez kapcsolódó szélvihar, 

felhőszakadás, jégeső. Rövid ideig tart, de rendkívül veszélyes lehet Lokális, nagy térbeli változékonyság, 

Előrejelezhetőség 0.5-3 óra, speciális módszerekkel. Pontos helyet és időpontot megmondani nem lehet. Példa: 

Előrejelzés előző nap: „Pénteken délután elszórtan, – főként az Alföldön – várható zivatar. Helyenként akár 

heves zivatar (90 km/h feletti széllel és nagy méretű jéggel) is kaialkulhat.”  Időben és térben pontosabban 

kijelölni az intenzívebb zivatarcellák várható helyét csak közvetlen a kialakulás előtt 0,5-3 órával lehetséges. 

  

12.7 ábra: A nagytérségű illetve helyi időjárási veszélyek hordozói egy-egy markáns példán. 

A kétféle léptékre jelképesen a 12.7 ábrán bemutatott, nagy nyomási gradiensű, élénk front-tevékenységet 

sejtető ciklon és a hatalmas üllőt fejlesztő, magasba kúszó zivatarfelhő utal. 

Fejezetünkben arra is kitérünk, hogy mit tegyünk akkor, ha az előrejelzés kritikus esemény bekövetkezésére 

figyelmeztet. Erre ma már az Interneten ma is olvashatunk hosszabb leírásokat a Katasztrófavédelem és más 

állami illetve civil szervezetek megfogalmazásában. 

Ehelyütt (12.4 táblázat) először összesítjük a kockázatokat a potenciális károk, a megállapítás meteorológiai 

kulcsmennyiségeinek jelzésével, továbbá azzal, hogy milyen gyakori az esemény visszatérése (előfordulása) a 

Kárpát-medence területén. E bő területet egyrészt az indokolja, hogy a Kárpát-medence az árvizek és az 

esetleges szennyterjedés tekintetében természetföldrajzi értelemben is összetartozik, de az is, hogy minél kisebb 

területre próbálnánk az éghajlati adatokból megbecsülni az események gyakoriságát, annál inkább a véletlennek, 

és/vagy a domborzati sajátosságoknak lenne kitéve maga a becslés. Végül, a táblázat záró oszlopa összesíti, 

hogy milyen cselekvés ajánlható az egyes fokozatoknál. 

12.4 táblázat: Az egyes riasztási szintek tulajdonságai és az ajánlható cselekvés fő jellemzői. 
 

 
Potenciális károk / 

hatások 
meteorológiai 

kritérium 

- küszöbértékek 

- területi lefedettség 

- valószínűség 

Milyen gyakran 

fordul elő a jelenség? 

visszatérési periódus 

(~300 000 km2) 

Hogyan reagáljunk? 

ajánlott cselekvés 

ZÖLD Nincs 
 

mindennapos 

jelenségek 

(pl. erős széllökés) 

 

SÁRGA Az időjárásnak kitett 

tevékenységek, objek-

tumok. (A károk elke-

rülhetők, háríthatók) 

(példa: > 60 mm/12h) példa: 

Több mint 30 egy 

évben 

Óvatos, körültekintő 

hozzáállás 
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NARANCS Általános károk (példa: > 80 mm/12h) példa: 

1–30/ év 

Alapos tájékozódás, 

kövessük a hatóságok 

tanácsait 

PIROS Extrém, kiterjedt 

károk, emberi életet is 

nagyban fenyegető 

jelenség 

(példa: > 140 mm/12h) A visszatérési periódus 

hosszabb mint 1 év 

(katakterisztikus méret 

~ 5 000 km2) 

Legyünk felkészülve 

rendkívüli intézke-

désekre. Mindenképp 

kövessük a hatóságok 

utasításait 

A táblázat egyes sorai magukért beszélnek. Ezért e pont végén már csak rámutatunk a 12.8 ábrán kifejlődött 

számos lokális zivatarra. Ez is jelzi, hogy szükség van a lokális veszély-jelzésre, hiszen a Kárpát-medence nagy 

részén ugyanekkor semmilyen veszély nem volt! 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. július 16-án a veszélyjelzéshez kapcsolódó adatbázis rendszerében a 

közigazgatási kistérségi határokat a járási határokra cserélte, így a riasztások a jövőben járásokra lebontva 

készülnek el. 

 

12.8 ábra: Egy (2011) júliusi délután foltszerű záporainak intenzitása a Kárpát-medencében (sok esetben 

zivatarral kísérve). E térkép is igazolja, hogy szükség van a kistérségi riasztásra. 

12.5. 12.5 A téli időjárás veszélyei és a védekezés 

A téli időjárás, különösen az erős havazás közlekedési nehézségekre vezet, ami adott esetben a szabad terepen 

akár életveszélyes is lehet. Szerencsére, az erős téli lehűlés, intenzív havazás meteorológiai szempontból 

idejében előre jelezhető, csak a felkészülés okozhat problémát. 

A rendkívüli téli időjárás gyakori következményei: 

- Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, 

légi) közlekedésben. 

- A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a 

betegszállítás, gyógyszerek beszerzése. 

- A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon. 

- Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek. 

- A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat. 
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- Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok 

keletkezhetnek az áramszolgáltatásban. 

- A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat. 

A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy először csak a légkör 

fölső rétegei melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegő hőmérséklete még fagypont alatt marad. Ez a 

helyzet ónos eső kialakulásához vezethet, ami a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés eső és 

néhány perc alatt tükörsima jégpáncél vonja be a felszínt. 

Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg kialakulására, 

emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! Tartós és 

intenzív ónos esőben villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt. 

Hogyan tudunk megfelelően felkészülni? Ha figyeljük az időjárási előrejelzést akkor a felkészülés attól függ hol 

vagyunk (leszünk) a kritikus órákban és napokban! 

Otthonunkban: 

- Rendelkezzünk legalább néhány napra elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel és ivóvíztartalékkal, 

- Gondoljunk az áram, és a gáz lehetséges kimaradására, biztosítsunk az alternatív fűtési, melegedési 

lehetőséget. 

- Időben jelezzük, ha különleges egészségügyi ellátási igényünk van, vagy lesz (pl. vesekezelés, veszélyeztetett 

terhes nő, stb.) 

- Ne induljunk útnak, ha bizonytalanok az útviszonyok! 

- Átmeneti áram- illetve energia kimaradás esetére: Hagyományos tüzelőberendezés újra használata esetén 

különös figyelemmel kell lennünk a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre. 

- Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, a csecsemő számára tápszerek. 

Utazáshoz, ha muszáj elindulnunk: 

- Ellenőrizzük a jármű műszaki megbízhatóságát, az önmentéshez segédeszközöket (hólapát, hólánc, jégkaparó, 

meleg ruházat, kesztyű, takaró, vontatókötél, elakadás-jelző, gyógyszer, mobiltelefon, élelem, innivaló). A 

járművel teletankolt állapotban induljunk el, így ha elakadunk, tovább fűthetünk, vagy tölthetjük fel a 

mobiltelefont is. 

- Folyamatosan tájékozódjunk az útviszonyokról, hallgassuk a helyi rádiókat is. 

- Vigyünk magunkkal feltöltött mobiltelefont és a segélykérő telefonszámok jegyzékét. 

- Ha elakadtunk, ezt jól láthatóan jelezzük és húzódjunk az út szélére. A járművét ne hagyjuk ott, ne induljunk el 

a bizonytalanba. Inkább kérjük és várjuk a segítséget. 

- Ha több jármű utasai is elakadtak, fogjunk össze, segítsük egymást pl. az egy kocsiban fűtéssel, 

takarékoskodva az üzemanyaggal. 

- Fogadjuk meg a helyzet megoldására érkező, védelmi erő tagjainak utasításait. 

Ha otthonában rekedtünk: 

- Hallgassuk a rádiót, a TV-t és hajtsuk végre az így kapott utasításokat, segítsünk a szomszédoknak, illetve a 

település vezetőinek a mentésben, a kárfelszámolásban. 

- Ha birtokunkon gazdálkodunk, fokozott gondossággal készüljünk fel a télre, takarmány-készlettel, 

ivóvíztartalékkal, fűtőanyaggal, alternatív fűtési, világítási szellőztetési lehetőségekkel, nyersanyag- és 

árukészlettel. 

Ha mégis bajba kerültünk és segítségre van szükségünk: 
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- Elsősorban, próbáljunk meg helyben segítséget keresni és kérni. 

- Ha ez eredménytelen, hívjuk a közismert segélyhívó telefonszámokat: 104, 105, 107, 112 (Mentők, Tűzoltók, 

Rendőrség, Katasztrófavédelem). 

13. Feleletválasztó kérdések 

1.      Melyik állítás hamis (1 db): 

a.)   A villámlást mikrohullámú technikával érzékelhetjük. 

b.)   A tornádók villám-árvizet is képesek okozni 

c.)    A hurrikánok sosem keletkeznek közvetlenül az Egyenlítő térségében. 

2.      Melyik állítás igaz (1 db): 

a.) A geostacionárius műholdak távolabb vannak a Földtől, mint a kvázipoláris holdak 

b.) A geostacionárius- és a kvázipoláris műholdak távolsága kb. azonos a Földtől. 

c.) A geostacionárius műholdak közelebb vannak a Földhöz, mint a kvázipoláris holdak 

3.      Milyen eszköz és mire szolgál a rádiószonda? 

a.)  A rádióhullámok segítségével a meteorológiai elemek vertikális szerkezetét távérzékelő eszköz, lényegében 

akusztikus radar. 

b.)  A meteorológiai elemek függélyes szerkezetét közvetlen érzékelőkkel megfigyelő, majd az eredményeket 

rádiókapcsolatban továbbító eszköz. 

c.)   A légkör és a felszín sugárzási mérlegét megfigyelő eszköz, téves magyarításban. 

4.      Melyik állítások hamisak (1 vagy több): 

a.)   A zivatarfelhők keletkezésének harmadik fázisában a felszínen szélcsend van 

b.)   A hurrikánok középpontjában a legerősebb a feláramlás 

c.)    A zivatarfelhők érett, utolsó fázisában a legerősebb a feláramlás 

d.)    A tornádók szívó hatása zivatarfelhők alatt a legerősebb 

5.      Miért nem alkalmas a nyomási tendencia-egyenlet arra, hogy ennek alapján numerikus előrejelzés 

készüljön? 

a.)   Mert azonos nagyságú és ellentétes előjelű tagokat tartalmaz, amelyek különbsége bizonytalanul, nagy 

relatív hibával számítható. 

b.)   Mert felesleges, hiszen a légnyomás közvetlenül számolható a hőmérsékletből. 

c.)    Mert a légnyomást csak a tengerszinten értelmezzük, és ez sok többletszámítást okozna minden 

időlépcsőben 

6.      Mik azok a Rossby-hullámok? 

a.)   Erős ultraibolya sugárzással a szervezetet károsító hullámok 

b.)   A hurrikánok keltette jellegzetes tengerhullámzás 

c.)   A légkör mérsékelt szélességeinek nagykiterjedésű képződményei a troposzférában. 

7.      Melyik állítás igaz? 
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a.)  A szegény országokban okozzák a legnagyobb veszteséget az időjárási katasztrófák. 

b.)  Az időjárás okozta anyagi veszteség Magyarországon a nemzeti össztermék 1 %-a. 

c.)   Az időjárási események az összes természeti katasztrófa miatti kár 75 %-át okozzák. 

8.      Mi a nowcasting? 

a.)   A numerikus előrejelzések on-line továbbítása 

b.)   Az időjárás előrejelzése 0-6 órára előre 

c.)   Az időjárási megfigyelések rendezetten továbbított adatbázisa 

9.      Mi az előrejelezhetőség? 

a)     Az, hogy a nagytérségű folyamatokat könnyebb előrejelezni, mint a kisebbeket. 

b) Az, hogy valameddig a mezoskálájú folyamatosat is előre lehet jelezni. 

c) Az a korlátozott időtartam, ameddig egy időjárási elem, vagy jelenség előrejelezhető. 

10.   Mi az ensemble előrejelzés? 

a)      Az a tény, hogy az időjárás előrejelzéséhez nagyszámú információforrást együttesen figyelembe kel venni. 

b)     Olyan előrejelzés, amely sok lehetséges kezdeti állapotból indított számításokkal operál. 

c)      Az a tény, hogy a meteorológiai szolgálatoknál az előrejelzéseket soesem egy ember, hanem mindig egy 

szakértői csoport készíti el. 

11.   Melyik állítás hamis (1 vagy több)? 

a.     A felszín közelében a ciklonban az áramlás mindig a középpont irányába mutat. 

b.     A felszín közelében anticiklonban az áramlás a középponttól kifelé tér el az izobárok irányától. 

c.     A felszín közelében a ciklonban az áramlás a középponttól kifelé tér el az izobárok irányától. 

12.   Mi a geosztrófikus szél? 

a)      Olyan egyensúlyi áramlás, amelyben a Coriolis-erőt pont kiegyenlíti a centrifugális erő. 

b)      A planetáris határréteg áramlása, ami a ciklonokat és anticiklonokat egyaránt jellemzi. 

c)        Olyan egyensúlyi áramlás, amelyben a nyomási gradiens erőt kiegyenlíti a Coriolis-erő. 

d)       A geosztrófikus áramlás egyenlítőtől távol eső pereme. 

13.   Mi a katafront? 

a.) Másodlagos hidegfront 

b.) Másodlagos melegfront 

c)     A mérsékeltöv átlagos helyzetű frontálzónája 

14.   Milyen a függőleges áramlás a trópusi függőleges tengelyében? 

a.)  Heves feláramlás, vastag felhőzettel. 

b.)  Váltakozó, eleinte fel-, majd leáramlás a képződmény néhány napos életkora után. 

c.)   Egyértelmű leáramlás, derült idővel. 
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15.   Melyik állítás igaz (1 db): 

a.)  Télen a mérsékelt övben a tengerszinti légnyomás a szárazföldek fölött éghajlati átlagban magasabb, mint az 

óceánok fölött. 

b.) Nyáron a mérsékelt övben a tengerszinti légnyomás a szárazföldek fölött éghajlati átlagban magasabb, mint 

az óceánok fölött. 

c.) A mérsékelt övben a tengerszinti légnyomás minden évszakban övezetes szerkezetű, magas nyomással a 

passzát övben és a sarkoknál, alacsony nyomással a kettő között. 

16.   Mely állítások igazak (1 vagy több): 

a)     A nedves adiabatikus melegedés során a levegő lassabban melegszik, mintha nem felhőben történne a 

leáramlás. 

b) A száraz adiabatikus felfelé emelkedés során csökken a felhőzet. 

c) Nedves adiabatikus hűlés az, amikor a levegő már csaknem telített vízgőzzel. 

17.   Melyik állítás hamis (1 vagy több)? 

a.     A mérsékeltövi ciklonban jellemző, geosztrófikus áramlásban a centrifugális erő egyensúlyt tart a Coriolis 

erővel. 

b.     A mérsékeltövi ciklonban jellemző, geosztrófikus áramlásban a centrifugális erő elhanyagolhatóan csekély. 

c.     A mérsékeltövi ciklonban jellemző, geosztrófikus áramlásban a centrifugális erő tart egyensúlyt a nyomási 

gradiens erővel. 

18.   Hogyan változott Magyarország csapadékhozama az elmúlt pár évtizedben? 

a)  Lényegében nem változott; 

b)  észrevehetően csökkent; 

c)  nőtt, de nem számottevően; 

19.   Mi a mikrocsapadék? 

a.) Kis területen hulló, csekély mennyiségű eső. 

b.) Kis területen hulló, csekély mennyiségű eső, vagy hó. 

c.) Bármekkora területen kialakuló, nem hulló csapadék. 

20.   Melyik állítás hamis (1 db): 

a.) A geostacionárius műholdak távolabb vannak a Földtől, mint a kvázipoláris holdak 

b.) A geostacionárius- és a kvázipoláris műholdak távolsága kb. azonos a Földtől. 

c.) A geostacionárius műholdak közelebb vannak a Földhöz, mint a kvázipoláris holdak 

21.   Mi a La Nina? 

a)  Mexikói vulkán, amelynek 1982. évi kitörésétől sokan a felmelegedés megtorpanását várták; 

b)  a 2005. évi trópusi ciklonok egyike, amely nagy pusztítást okozott az USA keleti partvidékén; 

c) a Csendes-óceán egyenlítői vidékén a víz több hónapig fennálló hőmérsékleti anomáliája; 

22.   Mit mondhatunk a völgyalji helyzetű városok levegőminőségéről? 
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a)     Biztosan jobb, mint a síkvidéki településeké. 

b)     Biztosan rosszabb, mint a síkvidéki településeké. 

c)     Nem tudta még ezt a tudomány egyértelműen megállapítani, de ügyelni kell a völgy hosszanti tengelyében 

megvalósuló át szellőzés zavartalanságára. 

d)     A hegy-völgyi szél ereje a beépítésekkel sem korlátozható jelentősen. 

23.   Melyik állítás(ok) igaz(ak)? 

a.)  Hazánk felszíni vizeinek 95 %-a külföldről származik 

b.)  Hazánk folyóvizei vízhozamának 95%-a külföldről származik 

c.)   Hazánk nagy folyóinak vízhozama 95 %-ban külföldről származik 

24.   Melyik állítás(ok) hamis(ak)? 

a.)    A villám-detektálás valójában kisülés számláláson alapszik 

b.)    A villámdetektálás a felhők és a felszín közötti potenciálkülönbséget méri 

c.)    A villámdetektálás a kisülések során keletkező mikrohullámú energia terjedésén alapszik. 

25.   Melyik állítás igaz? 

a.)    Hazánkon a mérsékeltövi ciklonok három jellemző pályája halad keresztül. 

b.)    Hazánkon csak egy mérsékeltövi ciklonpálya halad keresztül. 

c.)    Hazánkon a mérsékeltövi ciklonok két jellemző pályája halad keresztül. 

Ellenőrző kérdések : 

14. 2. Kifejtő kérdések 

(1)         Mi az éghajlat és mi az időjárás? 

(2)         Sorolja fel az éghajlat kialakító tényezőket! 

(3)         Írja le szavakkal vagy ha, tudja, adja meg képletszerűen a (felszíni) energia-egyenleget (a hő-háztartás 

egyenlegét)! 

(4)         Mit ért városi hő-sziget alatt? 

(5)  Foglalja össze az ensemble előrejelzés lényegét és előnyeit? 

(6)  Tegyük fel, hogy Ön egy meteorológiai szolgálat elnöke, aki egy időjárási radart, vagy egy rádiószonda 

állomást létesíthet? Válassza ki az egyiket és érveljen annak hasznossága mellett. (Árak azonosak, nincs „jó 

válasz”, az érvek súlyát értékeljük.) 

(7)  Tegyük fel, hogy Ön egy meteorológiai szolgálat elnöke, aki egy villámdetektáló rendszert, vagy egy 

műholdvevő állomást létesíthet! Válassza ki az egyiket és érveljen annak hasznossága mellett. (Az árak 

azonosak, nincs „jó válasz”, az érvek súlyát értékeljük.) 

(8)  Jellemezze a tulajdonságok (vízgőz, impulzus, hő) vertikális áramát a felszín-közeli rétegben? Mivel 

arányosak, mitől függnek az arányosságok együtthatói? 

(9)  Soroljon fel legalább 8 veszélyes időjárási jelenséget! 

(10)     Foglalja össze a meteorológia Világszervezet célját, feladatait! 
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(11)     Soroljon fel legalább 4 időjárási vagy éghajlati szélsőséget, ami nem kapcsolódik szupercellához! 

(12)     Definiálja, mi a nowcasting és jellemezze a fő eszközeit és nehézségeit! 

(13)     Jellemezze a nagyvárosi éghajlat minél több sajátosságát a vidéki környezethez illetve a nagyváros 

hiányához viszonyítva! 

(14)     Ismertesse a Köppen-féle éghajlati osztályozást!) 

(15)     Hogyan hat a súrlódási erő a felszín közeli szélre egy mérsékeltövi ciklonban? 

(16)     Hogyan hat a súrlódási erő a felszín közeli szélre egy anticiklonban? 

(17)     Milyen okai lehetnek a levegő függőleges mozgásának? Ezek közül melyik/melyek vezet(nek) cumulus 

congestus kialakulásához? 

(18)     Ismertesse a ciklonfejlődés Bjerknes féle elméletét! 

(19)     Foglalja össze a ciklonok jellemzőit szóban és rajzban! 

(20)     Ismertesse a felhők fő- és altípusait! 

(21)     Jellemezze a geosztrófikus szél okait, érvényességi tartományát (szélesség és magasság szerint)! Rajzban 

is ábrázolja az áramlás irányát az izobárokhoz képest! 

(22)     Foglalja össze az műholdas távérzékelés fő jellemzőit időjárási szempontból! 

A következő, 23-25 feladatokhoz lásd a mellékelt térképeket (23_25_kifejto_feladatokhoz.zip) 

(23)Adja meg (a térképi kerekítésben) Eger állomás 2013. március 9-én megfigyelt 

·        legmagasabb nappali hőmérsékletét, 

·        legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletét, 

·        a napi hőmérsékleti ingását (a napi maximumok és minimumok különbségét), 

·        radiációs minimum hőmérsékletét, 

·        napi napfénytartamát, 

·        napi csapadékösszegét (az időszak zöme essen 9-ére) 

(24)Ugyancsak az ábrákról határozza meg ugyanezekre az elemekre és időpontokra, valamint a maximális 

széllökésre a legnagyobb és a legkisebb országos értékeket. Geográfiai ismeretei és a mellékelt időjárási térkép 

alapján próbálja magyarázatát adni annak, hogy miért ott kapjuk a fenti szélső értékeket, ahol. 

(25)Adja meg a szinoptikus helyzet verbális jellemzését 2013. március 9-én 00-tól 24 óráig. (A jellemzéshez 

tekintse át mindkét térképet, próbája jelezni a változásokat is, ha vannak!) Térjen ki a hazánktól távolabb 

elhelyezkedő ciklonokra és anticiklonokra is! Jellemezze legalább egy hideg- és egy melegfront pozícióját, s 

azok esetleges változását. 

15. Animációk 

ANIM_12_1_aug20.docx 

ANIM_12_1_ciklonfejlodes.docx 

ANIM_12_2_felhok.pptx 

ANIM_1_1_allomasok.docx 

ANIM_2_2_Kyrill.avi 
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ANIM_7_1_radarkepek.docx 

16. Filmek 

FILM_2_1_geosztrof.avi 

FILM_2_2_felho_webcam.avi 

FILM_3_1_csizma_felh.mpeg 

FILM_3_2_feloszlik.avi 

FILM_5_1_homerseklet_1980_2100.mpg 

FILM_5_2_felhok_Europa.mpeg 

FILM_7_1_zivatar_lathato.avi 

FILM_7_2_zivatar_infravoros.avi 

FILM_9_1_SO2_vilag.mpeg 

FILM_9_2_ozone_2008_2009.wmv 
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