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TARTALOM

 Bevezető

 Időjárás, éghajlat, éghajlati rendszer

 Az éghajlati modellek felépítése és a globális 

modellek

 Regionális modellek

 Hazai eredmények

 Városklíma modellezése



MOTIVÁCIÓ

 „People always talk about the weather” 

 Napjainkra megszokottá vált, hogy az időjárást 

együtt emlegetjük az éghajlatváltozással

 Változás/változékonyság?

 Lehetséges-e választ adni globális és regionális 

léptékben a felmerülő kérdésekre?



AZ ÉGHAJLATI RENDSZER



AZ IDŐJÁRÁS ÉS AZ ÉGHAJLAT

Időjárás: 

 a légkör egy adott időponthoz tartozó pillanatnyi állapota

 jellemzése: meteorológiai paraméterek pillanatnyi értékeivel 

Éghajlat: 

 az éghajlati rendszer hosszú idő folyamán (általában 30 év) tanúsított 

szokásos viselkedése

 jellemzése: statisztikai paraméterekkel (viszonyítási alap: 30 éves 

éghajlati átlagok)



AZ ÉGHAJLATI RENDSZER

Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

Légkör

Kontinentális felszín

Hidroszféra

Bioszféra

Krioszféra



AZ ÉGHAJLATI RENDSZER

Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

Légkör

Kontinentális felszín

Hidroszféra

Bioszféra

Krioszféra



Légkör - Az éghajlati rendszer központi, leginkább instabilis és 

legnagyobb változékonyságú komponense

- Állandó összetevők, üvegházhatású gázok, aeroszolok, 

felhők

- Folyamatok: sugárzás elnyelése, szórása, visszaverése

Élővilág

Szárazföld

- Az élet színtere a Földön (növények, állatok és persze 

az ember)

- Klímadinamikai vizsgálatoknál egyszerűsítve csak a 

növényi populáció (főleg erdők)

- Kontinentális felszín

- Napsugárzás visszaverése és hosszúhullámú 

sugárzás a légkörbe



Krioszféra

-Sarki jégmezők, gleccserek, felszíni hó, tengeri jég

-A beérkező napsugárzás visszaverése

Hidroszféra
-Felszíni és a felszín alatti vizek összessége

- Nagy hőkapacitás („télen fűt, nyáron hűt”)

-A légkörinél jóval lassabb áramlási rendszer

Óceáni cirkuláció: 

szél+ sűrűségkülönbségek 

(hőmérséklet és sótartalom)



A légkörön 
áthaladó 
napsugárzás

A napsugárzás egy része el 
sem éri a felszínt, hanem a 
légkörben visszaverődik

A sugárzás által felmelegített felszín 
energiát sugároz a világűr felé, 
melynek egy részét az üvegházhatású 
gázok visszatartják, ezzel melegítve a 
felszín közeli légkört

H2O, CO2, CH4

A sugárzás 
visszaverése 
(albedó) Természetes üvegházhatás 

nélkül ~33 °C fokkal lenne 
alacsonyabb a Föld 
átlaghőmérséklete.

Napsugárzás: 

egyenlőtlen földrajzi 

eloszlás

Egyensúly: hőbevétel-hőleadás=0

Hő: 

infravörös 

kisugárzás

Sugárzás átvitel 

(általános lég-, és 

vízkörzés)

SUGÁRZÁS



ÉGHAJLATOT ALAKÍTÓ TÉNYEZŐK

Természetes tényezők

o Napsugárzás változása

o Föld pályaelemeinek változása

o Vulkánkitörések

Antropogén tényezők

o Népességváltozás

o Szennyezőanyag kibocsátás

o Természetes felszín átalakítása



ÉGHAJLATOT ALAKÍTÓ TÉNYEZŐK

Természetes tényezők

o Napsugárzás változása

o Föld pályaelemeinek változása

o Vulkánkitörések

Antropogén tényezők

o Népességváltozás

o Szennyezőanyag kibocsátás

o Természetes felszín átalakítása

+ Az összetevők közötti kölcsönhatások lehetnek gerjesztők (pozitív 
visszacsatolás) vagy csillapítók (negatív visszacsatolás)

Pozitív visszacsatolás

felszíni hőmérséklet 

felhőzet mennyisége nő

besugárzás csökken

-csökkennőfelszíni hőmérséklet nő 

jég mennyiség csökken

visszaverődés csökken

Negatív visszacsatolás



VÁLTOZÁS/VÁLTOZÉKONYSÁG?



VÁLTOZÁSOK A MÚLTBAN

Forrás: IPCC, UNEP

• Az éghajlat mindig 

változik

• A jégfurat analízis 

alapján együtt 

változott a 

hőmérséklet és a 

szén-dioxid 

koncentráció 

• Ok-okozati 

összefüggés?



Mérőműszeres adatok (1902–1999)
Rekonstrukció (1000–1980)
Rekonstrukció simítással (1000–1980)
Trend (1000–1900)
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A rekonstruált adatokban és a mérésekben is vannak bizonytalanságok

Az északi félteke hőmérséklet eltérése az 1961-1990 időszak átlagától



VÁLTOZÁS VAGY VÁLTOZÉKONYSÁG?

 Tény :a Föld átlaghőmérséklete  0,74 °C fokos emelkedése 1906 és 

2005 között

 A jelenleg zajló folyamatok gyorsabbak és  nagyobb mértékűek, mint 

a korábbi változások

 Ahhoz, hogy értelmezhessük a jelenlegi folyamatokat minél 

pontosabban kell ismernünk az éghajlati rendszer működését

 A folyamatok feltérképezése lehetővé teszi a felmerülő kérdések 

megválaszolását és a jövőben várható változások becslését

 Mivel a rendszer bonyolult, a megismerés egyetlen útja a modellezés



A MODELLEK – TALÁN VÁLASZT ADNAK A

KORÁBBI KÉRDÉSEKRE



MI A MODELLEK CÉLJA?

 Éghajlati modelleket alkotunk a rendszer egészének tanulmányozására 

és az összetevők közötti kölcsönhatások felderítésére és elemzésére

 Objektív válasz arra a kérdésre, hogy miként reagál az éghajlati 

rendszer egy feltételezett antropogén kényszerre

 A modell a valóság egyszerűsített mása (nem teljes részletességgel írja 

le a rendszert, idealizálja a folyamatokat)

Nem elhanyagolható kérdés, hogy az idealizált rendszer mennyire képes 

visszaadni a valóságot



AZ ÉGHAJLATI RENDSZERBEN LEJÁTSZÓDÓ FOLYAMATOK

KARAKTERISZTIKUS TÉR ÉS IDŐSKÁLÁI
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HOGYAN KÉPZELJÜK EL?
 Fizikai törvények minden összetevő és kölcsönhatás 

esetében

 A fizikai törvényeket matematikai egyenletekkel írjuk le

 Nemlineáris parciális differenciál egyenletek+ kezdeti és 
peremfeltételek (numerikus megoldás)

 Közelítéseket kell alkalmaznunk 

(Földet egy 3 dimenziós ráccsal fedjük le; az időbeli 
fejlődést fokozatosan, időlépcsőnként írjuk le)

 A kezdeti feltételek hamar elveszítik hatásukat és a 
külső  kényszerek irányítják a rendszert

 A folyamatok egy részét parametrizációkkal írjuk le (túl 
bonyolult vagy rácstávolságnál kisebb skálájú 
folyamatok esetében)



AZ ÉGHAJLATI MODELLEK LEGFONTOSABB ELEMEI

Felszíni modell

(talaj leírása)

Óceáni modell 

(tengeráramlatok, 
tengeri jég)

Levegőkémia 

(aeroszolok, CO2

körforgalom)

Élővilág

Légköri 
modell

Kapcsolt modellrendszerek: a folyamatok csatolásában van jelentőségük



AZ ÉGHAJLATI MODELLEK FEJLŐDÉSE

IPCC



A MODELLEK ALKALMAZÁSA

 A modellt először a múltra 
vonatkozóan teszteljük- eredményeit 
összehasonlítjuk a múltban 
összegyűjtött megfigyelésekkel 
(validáció)

 Elvárt pontosság: az éghajlat átlagos 
jellemzőinek visszatükrözése (nem 
hosszútávú időjárás előrejelzéseket 
készítünk!)

 Modellfejlesztés a feltérképezett gyengeségek alapján

 A kellően pontos modellel a jövőre vonatkozóan projekciókat készítenek-

feltételes prognózisok: hipotézisek az antropogén tevékenység 

alakulására



KIBOCSÁTÁSI FORGATÓKÖNYVEK

 Az antropogén tevékenységek jövőbeni alakulásáról csak feltételezéseink 
lehetnek

 Az 1990-es évek második felében készültek el a ma is használt SRES 
forgatókönyvek

Nakicenovic &Swart, 2000

A kibocsátási 

forgatókönyveket 

gazdasági és 

energetikai 

szakemberek, 

társadalomtudósok 

és demográfusok 

állítják össze

A kibocsátást 

befolyásolhatja a 

gazdasági, társadalmi 

fejlődés és technikai 

változások is



A SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁSÁRA ÉS

KONCENTRÁCIÓ VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓ

FORGATÓKÖNYVEK

•Pesszimista

•Átlagos

•Optimista



MENNYIRE FELELNEK A FORGATÓKÖNYVEK A VALÓSÁGNAK?

De! Nem szabad elfelejteni, hogy számos olyan intézkedés  vagy esemény lehet a 

jövőben, ami jelentősen csökkentheti a kibocsátást

Le Quéré et al., 2009

A kibocsátás növekedésének 

üteme 2000 és 2008 között 

meghaladta a legtöbb 

forgatókönyv által jelzett 

kibocsátás-növekedési ütemeket

Lehet, hogy csak a legpesszimistább forgatókönyvekkel kellene 

számolnunk?



GLOBÁLIS MODELLEKTŐL HALADVA A

REGIONÁLIS MODELLEK FELÉ



 Az egész Földre vonatkozóan szolgáltatnak 

éghajlati projekciókat

 A regionális változások előjele akár 

ellentétes is lehet a globális változásokéval

 Magyarország területére néhány pont esik

GLOBÁLIS ÉGHAJLATI MODELLEK (GCM)



GLOBÁLIS ÉGHAJLATI MODELLEK (GCM)

Finomabb térbeli felbontású 

eredményekhez leskálázásra 

van szükség:

•Statisztikus leskálázás
•Dinamikus leskálázás



 Empirikus alapú

 A globális modell és a regionális 

mérések között felállított 

statisztikai kapcsolatot vetíti ki 

a jövőre

 Jó minőségű, hosszú mérési 

adatsor szükséges

 Kicsi számítási kapacitás

 Finomabb felbontású modellek

 Pontosabban leírhatóak a 

mezoskálájú folyamatok

 Skálához igazodó parametrizációs

eljárások szükségesek

 Nagy számítástechnikai 

kapacitás

Statisztikus leskálázásDinamikus leskálázás

1. Finomfelbontású légköri általános cirkulációs modellek (teljes 

Földön finomítjuk a légköri modell rácshálózatát)

2. Változó felbontású légköri általános cirkulációs modellek (finomabb 

felbontás a számunkra érdekes területre fókuszálva, durvább 

felbontás a Föld másik részén)

3. Regionális éghajlati modellek (a teljes Föld helyett csak kisebb 

térség folyamataira koncentrálnak)

LEHETŐSÉGEK:



REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEK (RCM)

 Egy kontinensre, vagy annál is 

kisebb területre vonatkoznak, 

finomabb a felbontásuk

 Domborzat és bizonyos fizikai 

folyamatok pontosabb leírása

 Lokális jellemzők, szélsőséges 

jelenségek megbízhatóbb 

szimulálása

 A globális modellből származó 

információt és kényszereket 

peremfeltételeken keresztül veszi 

figyelembe a modell



REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEK (RCM)

 Egy kontinensre, vagy annál is 

kisebb területre vonatkoznak, 

finomabb a felbontásuk

 Domborzat és bizonyos fizikai 

folyamatok pontosabb leírása

 Lokális jellemzők, szélsőséges 

jelenségek megbízhatóbb 

szimulálása

 A globális modellből származó 

információt és kényszereket 

peremfeltételeken keresztül veszi 

figyelembe a modell



REGIONÁLIS VÁLTOZÁSOK GLOBÁLIS KÉNYSZER

HATÁSÁRA



OLDALSÓ PEREMFELTÉTELEK

Globális szimulációkbólReanalízis mezőkből

A globális és a regionális modell 

hibái nem különíthetőek el

Elvben tökéletes határfeltételek- a 

validációnál feltárt hibák csak a 

regionális modell gyengeségeire 

utalnak

 Olyan globális mezők a múltra vonatkozóan, amelyek 

előállításához rövidtávú modell-előrejelzéseket és méréseket 

használtak fel

 Pl. ECMWF reanalízis mezői:

 ERA 40: 1957-2002 (6 óránkénti adatok, 60 vertikális 

szinten,  125 km-es horizontális felbontás)

 ERA Interim: 1979-



Csapadék eltérés (1961-1990)Hőmérséklet eltérés(1961-1990)

A modell szimuláció minőségét befolyásolja az alkalmazott határfeltétel és a 

vizsgált változó

Határfeltétel:

Reanalízis mező

Határfeltétel:

GCM



BIZONYTALANSÁGOK

Szimulációkban rejlő bizonytalanságok:

Természetes változékonyság

Forgatókönyv bizonytalansága

Modellek különbözőségéből adódó bizonytalanság

Csapadékváltozás két modell alapján 2071–2100-ra

Forrás: Lakatos Mónika, OMSZ



BIZONYTALANSÁGOK SZEREPE

Globális                          Európa 

Hőmérséklet

Csapadék

Belső

Forgatókönyv

Modell

Vizsgált területtől is 

függ a bizonytalanságok 

egymáshoz képesti 

viszonya

A hőmérséklet esetében 

a forgatókönyvek 

inkább a század 

második felétől fejtik ki 

hatásukat

A csapadék esetében 

hangsúlyos a modellek 

bizonytalansága, míg a 

hőmérsékletnél idővel 

csökken

Hawkins & Sutton (2009,2011)



BIZONYTALANSÁGOK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

 Nincs „legjobb modell”

 A korábban említett bizonytalanságok mellett a regionális 
modellezés sajátosságaiból adódóan újabb bizonytalansági 
tényezőkkel is számolni kell

 Több szimuláció együttesét kell tekinteni („ensemble”)

 A hatásvizsgálatokhoz az éghajlati modellek sokasága által vázolt 
valószínűségi alapú jövőképeket kell felhasználni

 Információt kapunk arra nézve is, hogy melyek a változás 
legvalószínűbb irányai



HAZAI KUTATÁSOK



HAZAI KUTATÁSOK
 2005-2007 folyamán valósult meg a hazai regionális klímamodellezési 

háttér megteremtése egy Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 

keretében

 OMSZ: ALADIN-Climate, REMO 

 ELTE: PRECIS, RegCM

ALADIN REMO

Felbontás 10 km 25 km

Forgatókönyv A1B A1B

Időszakok 1961-2100 1951-2100

A1B: Az 

energiaszektor forrásai 

között egyensúlyt 

tételez fel (fosszilis és 

nem fosszilis 

eneregiaforrások

hasonló arányban)



HAZAI KUTATÁSOK
 2005-2007 folyamán valósult meg a hazai regionális klímamodellezési 

háttér megteremtése egy Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 

keretében

 OMSZ: ALADIN-Climate, REMO 

 ELTE: PRECIS, RegCM

ALADIN REMO

Felbontás 10 km 25 km

Forgatókönyv A1B A1B

Időszakok 1961-2100 1951-2100

+  Nemzetközi eredmények 

felhasználása:

ENSEMBLES projekt

•17 modellkísérlet: 2021-2050

•13 modellkísérlet: 2071-2100



HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS (°C)

2021-2050
Referencia: 1961-1990

Legalább 1°C fokot elérő hőmérséklet 

változás valószínűsége (%)

Nyár

Tél

35 40 45 50 55 60 65

°C 2021–2050 2071–2100

Éves 1,4–1,9 3,5

Tavasz 1,1–1,6 2,3–3,1

Nyár 1,4–2,6 4,1–4,9

Ősz 1,6–2 3,6–3,8

Tél 1,3 2,5–3,9

• Szignifikáns melegedés minden 

évszakban (de ne úgy képzeljük el, hogy 

évről évre egyre melegebb lesz)

• Legnagyobb melegedés nyáron-ősszel



CSAPADÉK VÁLTOZÁSA (%)

TÉL

2021-2050
Referencia: 1961-1990

•Éves összeg kismértékű változása

•Nyáron csökkenés

•Több modellt vizsgálva egyértelműbb a téli 

növekedés

2021 

-

2050

TÉL

2 modell

17 modell

Téli csapadék növekedés valószínűsége (%)



SZÉLSŐSÉGEK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSA

Hőségnapok (Tmax>=30°C) éves változása (%)
Referencia: 1961-1990

2021-2050

2071-2100

Egymást követő száraz napok maximális 

hosszának változása nyáron (%)
Referencia: 1961-1990

2021-2050

2071-2100

Melegedő tendencia: meleg 

indexek gyakorisága nő az ország 

teljes területén

A közeli jövőre nézve országos átlagban 

kb. 5%-kal nő a nyári száraz periódusok 

hossza (~1 nap), az évszázad végére ez 

30-40 % (5-6 nap) 

A többi évszakban nem egyértelmű a 

változás iránya



KISEBB SKÁLÁK FELÉ HALADVA



MOTIVÁCIÓ VÁROSKLÍMA KUTATÁSOKHOZ

Városi lakosság aránya régiónként (1950-2050)

Föld

Fejlettebb régiók

Afrika

Ázsia

Latin-Amerika

 A városokban élőket fokozottan érintheti a hőhullámok 

gyakoriságának növekedése, a szennyezett levegő problematikája

 Fokozott egészségügyi hatásokkal és komfortérzet csökkenéssel kell 

szembenézni



VÁROSKLÍMA

 A városklíma sajátos antropogén mezoklíma

 Helyi hatásoktól különlegessé tett éghajlat, mely a tágabb környezet 

makroklímájához képest jelentékeny eltéréseket mutat

 A kutatásoknál fontos a helyi makroklíma alapos megismerése

 A városklíma változása a település szerkezetének változásait követi



VÁROSI HŐSZIGET

VÁROSKLÍMA

TMAX

Oke, 1982

A belvárosban mérhető 

hőmérsékleti csúcsot 

szigetszerűen körbe záró 

izotermák hőmérséklete a 

külterületek felé haladva 

csökken.

A városklíma és a városi hősziget dinamikájának modellezése új utakat 

nyithat a városok tervezésében és fejlesztésében



SURFEX MODELL

 Felszín-légkör kölcsönhatást leíró program, melyhez a légköri 

kényszert egy légköri modell adja

 Online futtatás esetén a két modell kapcsolva van és a Surfex

visszahat a nagyobb skálájú légköri folyamatokra

 Offline futtatás esetén csak egyirányú a kapcsolat, a Surfex nem 

módosítja a légköri modell eredményeit

Surfex

Élővilág Édesvíz Város Tenger

Town Energy Balance séma



TEB 
•Leírja a légkör felé haladó turbulens áramokat

•Kanyon modell: két oldalt falakkal határolt utcák

•Három felület: tetők, falak, utcák-melyek további három rétegre 

oszthatóak A város felszín hatékonyabb 

parametrizációja:

TR1

TR2

TR3

TW1

TW2

TW3

Tr1

Tr2

Tr3

TR:TTETŐ

T W:TFAL

T r:TÚT

Masson, 1999



VÍZHÁZTARTÁS ÉS ANTROPOGÉN FŰTÉS

oA városok mesterséges felszíne miatt gyors 

és nagymértékű a csapadék lefolyása

oA modell igyekszik figyelembe venni, hogy 

az utak és a tetők szinte vízzáró rétegként 

értelmezhetőek a beszivárgás szempontjából

oA hó olvadása, párolgása is reprezentálásra 

kerül

 A hő három helyről származhat:

 Lakossági fűtés

 Ipari termelésből származó hő

 Közlekedésből származó hő

 A lakossági fűtés megjelenítéseként konstansnak tekintik a lakások belső 
hőmérsékletét (általában 17 °C)

 Az ipari eredetű pára- és hőtöbbletet átlagosan határozzák meg a város felszínére



ECOCLIMAP

 A felszíni információkat az ECOCLIMAP adatbázis biztosítja a 
Surfex számára

 1 km-es felbontású 

 Több felszíni adatbázis kombinációja (pl. CORINE)

 Utolsó frissítés: 2006

CORINE adatbázis



BRÜSSZELI PÉLDA A MODELL ALKALMAZÁSÁRA

 Cél:tanulmányozni, hogy a város fejlődése milyen 
hatással volt a felszíni hőmérséklet emelkedésére

 A város lakossága 1831-ben 140000 fő volt

 2004-re elérte az 1 millió főt

 A lakosság növekedése mellett számos egyéb 
társadalmi és gazdasági változás következett be

 A város növekedésével emelkedett a beépített 
területek aránya

 RMI (Royal Meteorological Institute of Belgium) 
méréseiben kimutathatóvá  vált a felszíni 
hőmérséklet növekedése (1833-napjainkig)

Forrás: Effects of Historical Urbanization in the Brussels Capital Region on Surface Air 

Temperature Time Series: A Model Study (R. Hamdi, A. Deckmyn, P. Termonia, G. R. Demarée, 

and P. Baguis, 2009)



BRÜSSZELI PÉLDA

RMI állomása Brüsszel külvárosában

Referencia: 1951-1980
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1950                                                                                      Év           2010

Brüsszel (mérés)

Világátlag(műholdas adatok )

Világátlag (CRU)

Mekkora szerepe lehet a hőmérséklet 

emelkedésében a globális 

melegedésnek és mekkora az 

urbanizációnak?

A brüsszeli mérések igazodnak ahhoz a Nyugat-Európában is megfigyelt trendhez, 

hogy a mérésekben erősebb emelkedés mutatható ki, mint a modellekkel szimulált 

eredményekben.

‘80-as évek végétől hirtelen 

emelkedés kezdődik



A VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK DINAMIKÁJA

1955 1970

1985 2006
Két futást készítettek:

o ”vidéki környezet”

o ”városi környezet”

A „vidéki” és „városi” beállításokkal készített szimulációk különbségéből lehet 

következtetni az urbanizáció hőmérsékletre gyakorolt hatására





AMUB T mean = 0,62 °C 
(Különböző tanulmányok szerint az UHI intenzitás 0,8-0,55 °C fok között változott a XX. 

század

AMUB: éves átlagos 

eltérés a „városi” és 

„vidéki futtatás” között

A teljes melegedésnek kb. 45%-ért lehet felelős az urbanizáció hatása.
(A Brüsszeli állomáson kimutatható melegedés mértéke 1,4 °C.)



HAZAI VIZSGÁLATOK

Aladin-Climate, Kárpát-medence

TEB, Budapest

ALADIN-Climate

10 km-es felbontás
ALADIN-Climate

1 km

TEB

1 km

interpoláció dinamika

Budapestre vonatkozó vizsgálatok az 1961–1970 időszakra 

hőmérsékletre és szélre

Vértesi Á., 2011: Budapest városi hősziget hatásának modellezési lehetőségei

(Offline futtatás)



Hőmérséklet 

(1961-1970)
Aladin-Climate

1x1 km
Surfex-TEB

1x1 km
Aladin-Climate

10x10 km

tavasz

nyár

Finomabb felbontáson jobban érzékelhető domborzat hatása

Megjelennek a hűvösebb Budai-hegyek

Kirajzolódik a Duna vonala

Tavasszal elkülöníthető a város belsejében kialakuló hősziget



VALIDÁCIÓ

Kitaibel Pál utca (K)
 (47 ° 31’  19° 02’)

 Belvárosi állomás

 A kitaibel pál utcai állomás 
környezete nem sokat 
változhatott az 1961-70 
közötti állapotokhoz képest

Pestszentlőrinc (L)
 (47 ° 25’  19° 10’)

 Külvárosi állomás

 A pestszentlőrinci állomás 
esetében azonban valószínűleg 
növekedett a beépítettség 
aránya az elmúlt 50 évben

K

L

K
L
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Szimulált és mért havi átlaghőmérsékletek az 1961-70-es időszakban

mérés (Kitaibel Pál utca)

mérés (Pestszentlőrinc)

szimulált 

A modellre általában felülbecslés 

jellemző, kivéve a nyári hónapokban a 

kitaibel pál utcai állomásnál, illetve 

novemberben és decemberben

A lőrinci állomás esetében a felülbecslés 

mögött az állhat, hogy a modell a 

valóságtól eltérően értelmezi a felszíni 

viszonyokat

Kitaibel Pál utcaPestszentlőrinc

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

J F M A M J J A S O N D

T(°C)

A kitaibeli és pestszentlőrinci állomáson mért 

havi átlaghőmérsékletek közötti eltérés

(1961-1970)



A Surfex által szimulált nyári átlaghőmérsékletek eltérése a 

pestszentlőrinci pontban kapott értékektől (1961-1970) 

K

L

Belváros

Mérsékelten hűvös külváros

Hideg külváros

Ipari létesítmények

Sport létesítmények

Repülőtér

Bánya

Park

Természet 

Különböző típusú városi felszínek megjelenése a 

Budapest kivágaton

A modell mérsékelten hűvös külvárosi 

pontként értelmezi mindkét állomást

Nem jelenik meg a mérésekben kimutatott 

különbség a két állomás között

K

L



NAPPAL                       ÉJSZAKA
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15:00

18:00

21:00

0:00

3:00

6:00

Nyári átlaghőmérsékletek napi menete az 1961-

1970-es időszakban

26 °C10 °C

A városi hősziget napi dinamikája:

•Napkelte után a város légtere lassabban 

melegszik fel

•A hajnali minimum hőmérsékletek nem 

olyan alacsony, mint a külső területeken (az 

esti mérsékeltebb lehűlés miatt)

•Hősziget intenzitása napnyugta után 

gyorsan növekszik (5-6 órával ezután éri el 

maximumát)

•Miután a hősziget intenzitása elérte 

maximumát a külső és belső területek 

hőmérséklete közti különbség csökkeni kezd 

az éjszaka folyamán
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A városi hősziget napi dinamikája:

•Napkelte után a város légtere lassabban 

melegszik fel

•A hajnali minimum hőmérsékletek nem 

olyan alacsony, mint a külső területeken (az 

esti mérsékeltebb lehűlés miatt)

•Hősziget intenzitása napnyugta után 

gyorsan növekszik (5-6 órával ezután éri el 

maximumát)

•Miután a hősziget intenzitása elérte 

maximumát a külső és belső területek 

hőmérséklete közti különbség csökkeni kezd 

az éjszaka folyamán

A modell jól visszaadja a városi hősziget

jellegzetességeit



FOLYAMATBAN LÉVŐ VIZSGÁLATOK,TERVEK

 A felszíni leírás szerepének meghatározásához 

célszerűnek gondoltuk egy időben közelebbi 10 

éves időszak kiválasztását (1991-2000)

 Validáció kiterjesztése több mérési pontra

 Vizsgálatok kiterjesztése más hazai 

nagyvárosokra (pl. Szeged)

 Cél: „gyerekcipő kinövése”

Miért nem  

2000-2010?

Miért nem tettük 

meg eddig is?



ÖSSZEFOGLALÁS

 Az éghajlati rendszer viselkedésének és várható változásainak 

feltérképezése csakis modellezéssel lehetséges

 A modell eredményekben rejlő bizonytalanságok 

számszerűsíthetőek valószínűségi projekciókkal

 Kiindulási adatok az éghajlatváltozással kapcsolatos 

hatásvizsgálatokhoz

 A bizonytalanságokkal a hatásvizsgálóknak is tudatosan 

számolniuk kell



Modell 1

Utó-feldolgozás: speciális statisztikai 

vagy dinamikai leskálázás

Objektív hatásvizsgálati módszerek

Felhasználás: gazdaság, társadalom, egészségügy, politika

Modell NModell 2 Modell ...

3D meteorológiai output mezők

Bizonytalanságok

Éghajlati projekciók felhasználása

Akik már kipróbálták:

• Tópárolgás – BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

• PET komfortindex – OMSZ

• Folyami közlekedésre gyakorolt hatás – ECCONET projekt



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE Kutatóegyetemi 
Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú 

szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos 
utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 

azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.


