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1. Bevezetés 

Kezdhetném a dolgozatot azzal, hogy az éghajlatváltozás és annak hatásaira való felkészü-

lés napjaink kiemelten fontos környezeti–társadalmi problémája és értekezésem az ezzel 

kapcsolatos kihívásokhoz kíván hozzájárulni. Annak ellenére, hogy ezt már sokan elmond-

ták elıttem, a hazai alkalmazkodási intézkedések mégis hosszú évek óta változatlan elvek 

mentén történnek. Az elmúlt évtizedben a magyarországi adaptációs vizsgálatok jó része 

vagy a minden eshetıségre való felkészülés elve, vagy pedig egy intuitíven legvalószí-

nőbbnek gondolt forgatókönyv alapján javasolt alkalmazkodási lépéseket (Láng et al., 

2007). Hosszú távon azonban egyik stratégia sem tartható fenn: egyrészt azért, mert min-

den lehetıségre felkészülni rendkívül költséges, másrészt pedig a korábbi tapasztalatokon 

(mérési adatokon) alapuló intuíció könnyen tévútra viheti az alkalmazkodást, ugyanis az 

éghajlati rendszer egy önmagát pontosan soha nem ismétlı nem-lineáris rendszer, aminek a 

viselkedését nem lehet pusztán elméleti spekuláció útján meghatározni. 

A klímaváltozás hatásaira való célirányos felkészülés elıkészítéséhez tehát elen-

gedhetetlen a változások irányának és számszerő mértékének ismerete, s ezeket az infor-

mációkat egyedül a klímamodellek tudják biztosítani. Tudományos körökben elfogadott 
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tény, hogy az éghajlati rendszer mőködése numerikus modellek segítségével tanulmányoz-

ható, s – összetettségénél fogva – jövıbeli viselkedése is kizárólag a modellezés eszközei-

vel írható le. A globális klímamodellek jól használhatók a földi rendszer kölcsönhatásainak 

és az éghajlatváltozás nagyskálájú jellemzıinek vizsgálatára, ám önmagukban nem alkal-

masak a regionális részletek számszerő leírására. A regionális éghajlati modellek ki- és 

továbbfejlesztésével napjainkra azonban megvalósulhatott az, ami az idıjárás-

elırejelzésben már a 70-es évek óta lehetséges: egy kiválasztott földrajzi terület felszíni, 

cirkulációs és egyéb meghatározó folyamatainak részletes leírásával a lokális éghajlati vi-

szonyok valósághő szimulációja. 

Önmagában azonban az sem elegendı, ha klímamodellek segítségével vizsgáljuk a 

jövıbeli meteorológiai változásokat, míg azokon a területen (pl. egészségügy, közlekedés), 

amelyeket az éghajlatváltozás érint, továbbra is intuitíven számolnak a várható hatásokkal 

(pl. NÉS, 2008). Az éghajlatváltozás közvetett hatásainak feltérképezésére számszerő ha-

tásvizsgálatokat kell elvégezni, amihez a modelleredmények szolgáltatnak megfelelı kiin-

dulási információt. További kihívást jelent elfogadtatni mind a tudományos világgal, mind 

a döntéshozókkal, hogy a számszerő vizsgálatok szükségszerően bizonytalanságokat tar-

talmaznak, melyek figyelembevétele – bár kétségtelenül új megközelítést igényel – ugyan-

olyan lényeges, mint maguké az eredményeké. Az elmúlt évben kezdıdtek meg hazánkban 

azok a törekvések, melyek az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást objektív 

alapokra helyezik. Megvalósulásuk igen fontos mérföldkı lehet a magyarországi éghajlati 

kutatások történetében. A doktori értekezés célja bemutatni, hogy ehhez milyen eredmé-

nyekkel tud hozzájárulni az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 2004-ben adaptált 

REMO regionális klímamodell. 

A dolgozat 2. fejezete széleskörő áttekintést ad az éghajlati rendszerrıl és annak 

számszerő leírásáról. A modellezési feladat teljes mélységének illusztrálására ebben a feje-

zetben bemutatjuk az éghajlati rendszer összetevıit, mőködését és legfontosabb kölcsönha-

tásait; ismertetjük a meteorológiai folyamatok numerikus modellekkel történı leírásának 

alapelveit és kitérünk az éghajlati modellezés sajátosságaira. Áttekintjük a regionális ég-

hajlati információk elıállítására vonatkozó lehetıségeket, s ezen belül részletesen tárgyal-

juk a regionális klímamodellek jellemzıit. Az éghajlati szimulációk többféle bizonytalan-

ságot tartalmaznak, amelyek kvantitatív ismerete elengedhetetlen a modellekkel készült 

becslések értelmezéséhez, ezért külön alfejezetet szentelünk a meteorológiai (azon belül is 

az éghajlati) modellezés bizonytalanságainak bemutatására és számszerősítésük lehetısé-

geire. A 3. fejezetben ismertetjük az Országos Meteorológiai Szolgálatnál adaptált REMO 
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regionális klímamodell jellemzıit, majd áttekintjük egy regionális klímamodell futtatásá-

nak lépéseit, és azt, hogy milyen alapvetı kísérleteket kell elvégezni egy regionális éghaj-

lati vizsgálathoz. A 4. fejezetben részletesen elemezzük a REMO modellel végrehajtott 

szimulációk eredményeit: elsıként az adaptációs és a hosszabb kísérleteket elıkészítı fut-

tatások következtetéseit, majd a modell Kárpát-medencére való alkalmazhatóságát de-

monstráló validációs eredményeket tekintjük át az 1961–1990 (és az 1971–2000) idıszak-

ra; végül a jövıbeli projekciók eredményeit vizsgáljuk két idıszakon, a következı évtize-

dekre szóló tervezés szempontjából lényeges 2021–2050-re és a hosszútávú adaptációs 

stratégiák készítéséhez fontos 2071–2100-ra. Az eredmények bemutatását egy kitekintı 

jellegő fejezet követi, melyben az elmúlt években további (nemzetközi és hazai) regionális 

klímamodellek bevonásával folytatott vizsgálatok legfontosabb eredményeinek fényében is 

értékeljük a REMO modell eredményeit; valamint néhány szemléltetı példával illusztrál-

juk, milyen lehetıségek vannak arra, hogy a modelleredményekkel együtt a szimulációk 

bizonytalanságait számszerően felhasználható információ formájában szolgáltassuk az 

adaptációs vizsgálatok számára. A kutatások során nyert következtetéseinket a 6. fejezet-

ben foglaljuk össze. 



2. Az éghajlati rendszer és mo-

dellezésének alapjai 

2.1. Az éghajlati rendszer 

Az éghajlati rendszer viselkedését hasonló fizikai törvények kormányozzák, mint az idıjá-

rási folyamatokat, következésképpen a leírásukra és tanulmányozásukra is hasonló eszkö-

zöket – ahogyan azt a késıbbi fejezetekben látni fogjuk, numerikus prognosztikai módsze-

reket – alkalmazunk. Ezért az éghajlati rendszer bemutatása elıtt érdemes felidézni az idı-

járás fogalmát, és megvizsgálni az éghajlattal való kapcsolatát. Az idıjárás a légkör „rö-

vid” idı folyamán tanúsított viselkedése, jellemzése a légköri állapothatározók (hımér-

séklet, légnyomás, szélsebesség, stb.) pillanatnyi értékeivel vagy azok néhány óra, nap, hét 

alatt történı megváltozásával történik. Az éghajlat esetében már nem csupán a légköri 

folyamatokat tekintjük, hanem a légkör, a hidroszféra, a krioszféra, a kontinentális felszín 

és a bioszféra kölcsönható együttesét (Götz, 2004). Ez az öt geoszféra alkotja az éghajlati 

rendszert, s a közöttük zajló kölcsönhatások rendkívül széles idıskálán zajlanak az egyes 
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komponensek eltérı igazodási ideje miatt. Az éghajlatot nem is a meteorológiai változók 

pillanatnyi értékeivel, hanem azok „hosszabb” idı során mutatott statisztikai tulajdonsá-

gaival (pl. többéves átlaghımérséklet) jellemezzük. 

A fent említett „rövid” és „hosszú” idı a való életben meglehetısen relatív fogal-

mak. Nem így a meteorológiában, ahol a szakemberek egy pontos idıhatárban egyeztek 

meg az idıjárási és éghajlati folyamatok elkülönítésére. Ez az idıhatár 30 nap, ami nem 

teljesen önkényesen lett meghatározva, hanem az idıjárás elırejelezhetıségével van kap-

csolatban. Elméleti megfontolások alapján a légköri folyamatok 21-28 napon túl már nem 

jelezhetık elıre (Götz, 2001; 2004), ezért a szakemberek az idıjárási és éghajlati idıskála 

határát végül – engedve a tízes számrendszerbeli kerek számok iránti egyetemes vonza-

lomnak – 30 napban állapították meg. Ez azt jelenti, hogy a 30 napnál rövidebb idıtávon 

zajló folyamatokat idıjárási folyamatoknak tekintjük, 30 napon túl pedig már éghajlati 

folyamatokról beszélünk. Ez a megfogalmazás ugyanakkor nem teljesen pontos, mert eb-

ben az értelmezésben a néhány hónapos lefutású folyamatokat éghajlati jelenségekként 

tárgyaljuk, noha ezek csak évszakos skálájú események. 

A Meteorológiai Világszervezet (WMO1) 30 évben jelölte meg azt a legrövidebb 

idıszakot, amin az éghajlat változása vizsgálható. Ez azonban nem egységes a különbözı 

meteorológiai elemekre; pl. az évek között kis változékonyságot mutató átlagos szélsebes-

ség esetében már 10 év is elegendı lehet a klimatológiai viszonyok vizsgálatára (Szépszó 

et al., 2006), a nagy évi ingadozású csapadékösszeg esetében viszont a hosszútávú tenden-

ciák vizsgálatához 30 évnél is hosszabb idıszak javasolt (Lakatos et al., 2012). Egyébként 

érdemes megemlíteni, hogy a WMO ajánlását általában az Éghajlatváltozási Kormányközi 

Testület (IPCC2) sem követi, ugyanis a jelentéseiben rendre rövidebb idıszakokat tekint. A 

legutóbbi tudományos jelentésében (IPCC, 2013) például a modellkísérletek eredményeit 

húszéves idıszakokon értékelték ki, amihez szintén egy 2 évtized hosszú múltbeli referen-

cia-idıszakot választottak. (Ennek hátterében azonban gyakorlati okok is állnak: a külön-

bözı intézetek a modell-szimulációkat eltérı idıszakokon hajtották végre, melyek közül a 

vizsgálatokhoz azokat választották ki, ahol a legtöbb modell eredménye állt rendelkezésre. 

Mindazonáltal ne szaladjunk ennyire elıre, mert az éghajlati modellekrıl csak a következı 

alfejezetben esik részletesen szó.) 

                                                 
1 World Meteorological Organization 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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Az éghajlati rendszer mőködését alapvetıen a Nap sugárzása szabályozza, illetve 

ennek a sugárzásnak a légkörön való áthaladása (visszaverıdése, szóródása, elnyelıdése) 

és a földrajzi eloszlása. Az alábbiakban áttekintjük az éghajlati rendszer komponenseit, 

legfontosabb kölcsönhatásait, s ezekkel kapcsolatban kitérünk néhány olyan kérdésre is, 

amelyekre a tudomány az elmúlt évtizedekben megtalálta a választ, vagy éppenhogy még 

ma is keresi. A beérkezı napsugárzásból származó hı Földön való elosztását a légköri cir-

kuláció és az óceáni vízkörzés végzi. A légkör a földi rendszer legdinamikusabban változó 

eleme, bármilyen hatásra néhány óra-nap alatt reagál, s az idıjárást a légköri folyamatok 

határozzák meg. A légköri összetevık ugyanakkor lényeges szerepet töltenek be az éghaj-

lat alakításában is. A levegı állandó koncentrációjú alkotóelemei (az oxigén, a nitrogén, 

stb.) mellett a légkör olyan, kis koncentrációban jelen lévı gázokat és egyéb részecskéket 

tartalmaz, melyek a sugárzás-átvitelt jelentısen befolyásolják. Az üvegházhatású gázok 

például a napsugárzás hatására felmelegített felszín által kibocsátott, valamint a légkör 

irányából érkezı infravörös sugárzást elnyelik (2.1. ábra), majd minden irányban kisugá-

rozzák, melegítve ezáltal a felszínközeli légrétegeket. Bár a médiában az üvegházhatást 

gyakran tisztán antropogén eredető folyamatként mutatják be, valójában ez egy természe-

tes folyamat, amit az emberi tevékenység felerısít. 

 

2.1. ábra: A földfelszín infravörös kisugárzásának energiaspektruma, valamint a szén-dioxid és a 

vízgız által elnyelt sugárzás hullámhossz-sávjai (Barcza et al., 2013). 

A természetes eredető üvegházhatás nélkül hozzávetılegesen 33 fokkal lenne ala-

csonyabb a földi átlaghımérséklet, s e hıtöbblet zöme (20,6 oC) a vízgız és (7,2 oC) a 

szén-dioxid légköri jelenlétének köszönhetı (Barcza et al., 2013). Az említett két gázon túl 

az ózon, a dinitrogén-oxid és a metán még mintegy 5 oC-kal járul hozzá a hımérséklet 

emeléséhez. Míg a legaktívabb üvegházhatású gáz, a vízgız természetes úton kerül a lég-

körbe, addig a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja az emberi tevé-

kenység (pl. az iparosodás, a mezıgazdasági termelés, a biomassza-égetés) hatására növe-
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kedett meg jelentısen az elmúlt évtizedekben az iparosodás elıtti értékéhez képest. A su-

gárzási hatékonyságot tekintve a szén-dioxid a legkevésbé aktív, mégsem méltatlanul tart-

ják az antropogén eredető éghajlatváltozás szempontjából legfontosabb üvegházgáznak. 

Mind magas légköri koncentrációja, mind pedig hosszú tartózkodási ideje kiemeli a többi 

üvegházgáz közül: légkörbe kerülésétıl számítva a szén-dioxid 50-200, a metán 9, a 

dinitrogén-oxid pedig 131 év után kerül ki (IPCC, 2013), a légköri vízgıztartalom pedig 

mindössze 10 nap alatt teljesen kicserélıdik. A mechanizmus az üvegházhatás nevet a kerti 

üvegházról kapta, mely átengedi a napsugárzást, s visszatartja az infravörös sugárzást. 

Ugyanakkor a légköri üvegházgázok esetében a vízgıznek, a szén-dioxidnak és az ózonnak 

nemcsak a hosszú-, de a rövidhullámú sugárzási tartományban is vannak elnyelési sávjai. 

Az üvegházhatású gázok mellett a légköri sugárzás-átvitelben fontos szerepet ját-

szanak még a szilárd és folyékony halmazállapotú aeroszol részecskék. Míg korábban az 

aeroszol részecskéknek elsısorban azt a tulajdonságát emelték ki, hogy szórják (visszave-

rik) a beérkezı napsugárzást, s ezáltal a légkörre összességében hőtı hatást gyakorolnak 

(IPCC, 2007), addig napjainkban (IPCC, 2013) ez a kép kezd megváltozni (2.2. ábra). A 

fokozódó nagyvárosi légszennyezés és biomassza-égetés következményeként a szálló por 

összetételében egyre nagyobb részt képviselnek azok fényelnyelı tulajdonságú széntartal-

mú részecskék, melyek hozzájárulása a teljes sugárzási kényszerhez pozitív, azaz melegítik 

a légkört (Andreae és Gelencsér, 2006). 

 

 

2.2. ábra: Az aeroszol részecskék által kiváltott sugárzási kényszer (Wm-2) becslése 2005-re (fent) 

és 2011-re (lent) az 1750. évi értékhez képest az IPCC 4. (fent; 2007) és 5. (lent; 2013) jelentése 

alapján. A jobb oldalon a zárójelben lévı értékek az 5-95 %-os konfidencia-intervallumot jelölik, s 

ugyanezt mutatja a fekvı oszlopokra illesztett vízszintes szakasz, kis ponttal jelölve a legjobb becs-

lést. 
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A felhızet szintén lényeges szerepet tölt be a légköri sugárzás-átvitelben, az éghaj-

lati rendszerre gyakorolt nettó hatásának becslése azonban meglehetısen bizonytalan, mert 

a különbözı típusú felhık eltérı módon viselkednek a rövidhullámú és az infravörös su-

gárzással szemben. Az alábbiakban néhány példát sorolunk fel arra, hogy a felhızet milyen 

kölcsönhatások útján befolyásolja az éghajlati rendszert. A felhıkben lévı aeroszol-

részecskék kondenzációs magvakként szolgálnak a vízcseppek kialakulásához, s a sok víz-

cseppbıl álló felhık világos színőknél fogva a napsugárzás jelentıs részét visszaverik. A 

nagy függıleges kiterjedéső magasszintő felhık hatékonyan verik vissza a beérkezı nap-

sugárzást, ugyanakkor elnyelik a felszín irányából érkezı hosszúhullámú sugárzást is, ez-

zel tehát egyidejőleg hőtı és melegítı hatást is gyakorolva a légkörre. Az alacsonyszintő 

felhık ugyancsak visszaverik a rövidhullámú sugárzást, az infravörös sugárzás légköri 

áthaladását azonban kevéssé befolyásolják, így ezek hőtı hatással bírnak az éghajlati rend-

szerre.  

A hidroszféra a felszíni és a felszín alatti vizek összessége. A Föld felszínének 

több mint kétharmadát borítja víz óceánok, tengerek, tavak és folyók formájában, aminek 

legnagyobb tömegét az óceánok képviselik. Az óceánok fontos szerepet játszanak az éghaj-

lat alakításában: nagy hıkapacitásuknak köszönhetıen hatalmas energiát tárolnak és szállí-

tanak a Föld különbözı pontjai között, továbbá elnyelik a légköri szén-dioxid egy részét. 

Tehetetlenségüknél fogva egy adott kényszerhez nagyon lassan (évtizedek, évszázadok 

alatt) alkalmazkodnak, és lassú kényszerítı erıvel bírnak a légköri folyamatokra. Az IPCC 

legutóbbi tudományos jelentése (IPCC, 2013) például a globális légköri átlaghımérséklet-

nek az elmúlt 15 évben megfigyelt gyengébb emelkedését többek között a világóceán hı-

elnyelı-képességének is tulajdonítják. 

Tekintsük most át röviden és az óceáni vízkörzés legfontosabb mozgatórugóit és 

jellemzıit Czelnai (1999) munkája alapján! Az óceánok felszíni vizeit a felettük tartósan 

fújó szél mozgásba hozza, az áramlás sebessége a szélsebesség néhány százalékát éri el. A 

felszíni réteg elmozdulása kényszerítı hatással van az alatta elhelyezkedı vízrétegre, így 

az is mozgásba jön, miközben az alsó vízréteg fékezi a felsıt. Ez a kölcsönhatás lehatol a 

mélyebb rétegekbe, de azért nem az óceánfenékig: a légkör által mozgatott víz mélysége a 

szélsebességtıl függıen mindössze néhányszor tíz, legfeljebb száz méter. Ezt a vízmozgást 

Ekman-sodrásnak nevezik (Ekman, 1905): ahogy haladunk lefelé a súrlódási rétegben, az 

áramlás iránya a csökkenı súrlódási erı hatására elfordul (Tél, 2003), s a teljes rétegben 

összegzett víztranszport merıleges a felette fújó szél irányára. Ha megnézzük, hogy a há-

rom óceáni medence felszíni vizei milyen áramlásokat írnak le (2.3. ábra), azt látjuk, hogy 
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a medencékben egy-egy szubtrópusi anticiklonális áramkör áll a középpontban és ez fo-

gaskerékként mozgat két kisebb kört az egyenlítıi és a szubpoláris vizekben (kivéve az 

Indiai-óceán északi medencéjét, ahol ez a kontinens miatt nem lehetséges). A központi 

körben a medencék nyugati oldalán a meridionális áramlás összesőrősödik és felgyorsul, a 

keleti ágán viszont szétterülve lelassul. A Golf-áramlás a legismertebb a szubtrópusi körök 

nyugati peremáramlatai között. Ez az áramlat a Floridai-szorosból szállít hıt az Atlanti-

óceán északi medencéjében Európa nyugati partjaihoz. A Golf-áramlat meleg vize és a part 

mellé beszorított hidegebb vizek határán örvénylı győrők alakulnak ki, melyek leszakad-

hatnak az áramlásról és önálló életre kelhetnek. A felszíni áramlási rendszer részeként meg 

kell még említeni a déli félteke cirkumpoláris áramlását, ami biztosítja a három óceáni me-

dence közötti átkeveredést (erre az északi féltekén, a kontinensek által képzett akadályok 

miatt nincs lehetıség). 

 

2.3. ábra: Az óceán felszíni áramlatai (Barcza et al., 2013). 

Bár láttuk, hogy a légkör tartósan fennmaradó szélviszonyai fontos szerepet játsza-

nak az óceán felszíni áramlásainak indukálásában, ez azonban nem lenne elég ahhoz, hogy 

a hatalmas óceáni víztömeg teljes mélységében és mindhárom óceáni medencében átkeve-

redjen. Az óceán háromdimenziós áramlási rendszerét az egyenlıtlen hımérséklet- és só-

tartalom eloszlásból eredı sőrőség- (nyomás-) különbségek alakítják ki, ezért ezt a vízkör-

zési rendszert termohalin cirkulációnak nevezik. Az óceán vizét a hımérséklet szempont-

jából három jellemzı rétegre oszthatjuk [2.4. ábra a) része]: (i) a felsı 100-200 méteres 

keveredési rétegben a szél és a konvekciós folyamatok átkeverı hatásának köszönhetıen a 
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hımérséklet kiegyenlített; (ii) alatta helyezkedik el a kb. 1000 méter kiterjedéső termoklin 

zóna, ahol a hımérséklet a mélységgel gyorsan csökken; (iii) végül a termoklin réteg alatt 

a víz hımérséklete már nem változik lényegesen. A termoklin zóna kiterjedése a földrajzi 

szélességgel változik: a trópusi vizekben a legvastagabb, a poláris területek felé haladva 

viszont fokozatosan eltőnik (2.4. ábra). Utóbbinak különösen nagy jelentısége van az óce-

áni cirkuláció mozgatásában, mert a kiegyenlített hımérsékleti viszonyok miatt egyedül a 

pólusok közelében tud a felszíni víz az óceán fenekére süllyedni. A sótartalom függıleges 

elrendezıdését tekintve a legnagyobb sókoncentráció a keveredési réteg alján mérhetı. 

Ennek oka, hogy a párolgás miatt sósabbá és ezáltal sőrőbbé váló felszíni vizek ugyan el-

kezdenek lesüllyedni, a keveredési rétegen túl viszont a további süllyedés útját állja a hı-

mérsékletcsökkenésbıl eredı gyors sőrőségnövekedés. 

a)  b) 

2.4. ábra: a) Az óceáni sótartalom és a hımérséklet (o/oo és oC; bal), valamint a sőrőség vertikális 

eloszlása alacsony és magas szélességeken (gm/cm3; jobb). Forrás: http://faculty.cascadia.edu. b) A 

különbözı óceáni vízfajták rétegzıdése: a felszíni réteg alatt található a termoklin zóna, ahol a 

hımérséklet gyorsan csökken a mélységgel, az óceán fenekét a leghidegebb és legsőrőbb antarkti-

szi fenékvíz foglalja el (AABW), felette az észak-atlanti mélyvíz (NADW) helyezkedik el. Forrás: 

http://www.seos-project.eu. 

A világóceán vízkörzésében a felszíni és a mélységi áramlások nem függetlenek 

egymástól – ezek összefüggı rendszert alkotnak, amit óceáni szállítószalagnak hívnak 

(Broecker, 1987). Hogyan is mőködik ez? A három óceáni medence közül az Atlanti-óceán 

vize a legsósabb a fokozottabb párolgás és a kevesebb belehulló csapadék miatt. Ennek 

kiegyenlítése a másik két óceáni medencébıl történik. Az Atlanti-óceánban meleg, sós 

vizet szállító Golf-áramlat a magasabb szélességeket elérve lehől, s a hımérsékletcsökke-

nés és a nagy sótartalom következtében megnövekedett sőrősége hatására a mélybe eresz-

kedik. Ez Grönland térségében történik, azon a kis területen, ahol a víz süllyedését a 

termoklin zóna hiánya lehetıvé teszi (2.5. ábra). A Föld másik koncentrált vízsüllyedési 
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körzete ugyancsak az Atlanti-óceánban található, a Déli-sarknál. A szubpoláris területeken 

alábukó víz ezt követıen megkezdi útját az óceán mélyén. A déli féltekén képzıdı antark-

tikus mélyvíz sőrőbb és hidegebb, ezért ez az óceán fenekén terül szét, az észak-atlanti 

mélyvíz kevésbé hideg és sőrő, ezért ez felette helyezkedik el [2.4. ábra b) része]. A fel-

színen elszállított víz pótlására az óceán mélyérıl feláramlások is megindulnak a magasabb 

rétegek felé. A világóceán átkeveredése nagyon lassú folyamat: a felszíni keveredési réteg 

a légköri változásokra viszonylag rövid idın (néhány hónapon) belül reagál, viszont több 

száz-ezer év is eltelhet addig, amíg az észak-atlanti térségben lebukó felszíni vízmolekula 

végigjárja az óceán fenekét és a három óceáni medencét, s kiindulási helyére visszajut (ha 

visszajut). 

 

2.5. ábra: A nagy óceáni szállítószalag; piros szín jelöli a meleg felszíni áramlást, kék szín a hideg 

mélyvízi áramlást (Broecker, 1987). 

A krioszféra a sarki jégmezıket, a gleccsereket, a kontinentális felszínek hó- és 

jégtakaróit foglalja magában. Két folyamatban is kiemelt szerepet játszik: világos színe 

következtében a felszínére jutó napsugárzás jelentıs részét visszaveri, illetve elsısorban a 

sarki jégtakarók a bennük raktározott édesvíznek köszönhetıen kulcsszerepet töltenek be a 

termohalin cirkuláció vezérlésében. 

A jég- és hófelszínek magas albedója egy melegedı éghajlati rendszerben olyan fo-

lyamatokat indíthat el, melyek a hımérséklet további emelkedését okozzák. Ugyanis ha az 

emelkedı hımérséklet következtében a jégtakaró elolvad, akkor a jégmentessé váló (óceá-

ni vagy szárazföldi) felszín rövidhullámú-sugárzás visszaverı képessége csökken. Ennek 

eredményeként a felszín több napsugárzást nyel el, ami késıbb hosszúhullámú kisugárzás 

formájában további hıtöbbletet okoz a légkörben. Az ilyen típusú kölcsönhatást – amikor a 
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kiváltott következmény erısíti (gerjeszti) a kiváltó okot – pozitív visszacsatolásnak hívjuk. 

Persze ezek a folyamatok nem önmagukban léteznek az éghajlati rendszerben, számos 

egyéb folyamattal vannak bonyolult kölcsönhatásban. 

Az 1979–2012 idıszak mérési adatai alapján bár a kontinentális jégmezık mennyi-

sége mindkét féltekén csökkent, a két hemiszférán az úszó tengerjég eltérıen reagált a glo-

bális átlaghımérséklet emelkedésére (IPCC, 2013). Az északi féltekén a poláris tengerjég 

kiterjedése, vastagsága és tömege egyaránt redukálódott (a kiterjedés változását mutatja a 

2.6. ábra). A déli félteke óceánjaiban úszó tengerjég esetében viszont enyhe növekedést 

mutatnak az adatok, bár itt régiónként nagyok az eltérések, s a kevés számú mérés miatt 

nem egyértelmő, hogy a jég tömegében is fennáll-e a növekedés. Az eltérı viselkedés és a 

tendenciák szignifikanciájának hátterében a földrajzi elhelyezkedés és a jég kialakulásában 

szerepet játszó folyamatok állhatnak. Az északi sarki tengerjég a 60. szélességi körtıl 

északra helyezkedik el, s a délrıl kontinensekkel körülzárt medencében a szél hatására 

vándorol. Az úszó jég ezen a féltekén több évet is túlélhet és gyarapodhat. A déli féltekén a 

tengerjég a 70. szélességi körtıl északra (azaz nem a pólus irányában) helyezkedik el, s 

mivel északon nem zárják el kontinensek, ki van téve az óceáni áramlások hatásának. A 

déli féltekén a tengerjég „születéskor várható élettartama” rövidebb, mint az északi félte-

kén: itt a jég jóval vékonyabb és nagy része nem éri meg a második évet, hanem egy év 

után elolvad. A tengerjég kétféleképpen növekedhet: (i) a ráhulló hómennyiség súlyától 

kissé mélyebbre süllyed, s a tetejére folyó víz megfagy; (ii) az antarktiszi szubpoláris óce-

áni áramlás (2.3. ábra) hatására a parttól elválasztott tengerjég helyén megnyíló vízfelület 

megfagy, majd az áramlás hatására a parttól elválva összenı a korábbi tengerjég-tömeggel. 

A csapadék és a szélviszonyok ingadozásai bizonytalanná teszi az antarktiszi tengerjég-

kiterjedés változásának becslését, ezért az itt rendelkezésre álló eredményekben leginkább 

a változékonyság detektálható, míg az északi félteke stabilabb úszójég mennyiségében 

mutatkozó csökkenés hosszútávú tendenciának tekinthetı. 

A tengerjég-képzıdés során az óceánvíz fagyása megnöveli a víz sókoncentrációját 

(az óceánvíz sótartalma a fagyáskor kiválik és visszamarad a vízben), ezért ez fontos mo-

mentum a hidroszféránál bemutatott mélyvíz-képzıdésben. Különösen az észak-atlanti 

térségben van jelentısége, ahol az óceáni szállítószalag fı leszálló ága található (2.5. áb-

ra). A koncentrált vízsüllyedés észak-atlanti területét az óceáni vízkörzés Achilles-

sarkának is szokták nevezni (Broecker, 1997), mert ha itt változik a leáramlás intenzitása, 

az az egész termohalin cirkulációra hatással van. Ha ebben a térségben nagy mennyiségő 

jég olvad el, akkor az édesvíz-bevétel hatására az óceán vize hígul. A felszíni víz sőrőség-
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csökkenésének következtében gyengül a leáramlás intenzitása, ami maga után vonja a tel-

jes óceáni szállítószalag gyengülését, esetleg teljes leállását. A teljes leállás nem példa nél-

küli, a feltételezések szerint ez okozta például a holocén korban mintegy 8200 évvel ezelıtt 

bekövetkezett drasztikus lehőlést (Barber et al., 1999). A mérési adatok napjainkban a 

szubpoláris tengerek sótartalmának folyamatos csökkenését mutatják (IPCC, 2013), ugya-

nakkor az IPCC legutóbbi tudományos jelentése alapján a termohalin cirkuláció gyengülé-

se nem mutatható ki egyértelmően. A termohalin cirkuláció leállása vagy gyengülése 

egyébként jó példa a negatív visszacsatolás folyamatára, azaz arra, amikor egy folyamat 

hatása az azt kiváltó ok ellen hat. A gyors hımérsékletemelkedés miatt elolvadó jégtakaró 

a sókoncentráció csökkenését eredményezi a szubpoláris tengerekben, ez gyengíti az 

észak-atlanti térségben zajló leáramlást, s csökkenti a meridionális hıtranszport intenzitá-

sát. A Golf-áramlat által szállított hıtöbblet hiányában a hımérséklet visszaesik a maga-

sabb szélességeken, ahol ennek hatására megindulhat a jégképzıdés, s a sókoncentráció 

növekedése újra vízsüllyedést generálhat. A modell-szimulációk szerint az óceáni cirkulá-

ció újraindulása több száz évig is eltarthat (Götz, 2006). A jégfurat-elemzések és egyéb 

mérési adatok alapján ezzel a visszacsatolási mechanizmussal magyarázzák a legutóbbi 

glaciális idıszak hımérsékletingadozásait (Dansgaard és Oeschger, 1989). 

 

2.6. ábra: Az északi-sarki (bal) és az antarktiszi (jobb) jégakaró kiterjedésének alakulása (millió 

km2) az 1979–2012 idıszakban, valamint az idısorokra illesztett lineáris trend. Az ábrák bal alsó 

sarkában szereplı trendérték az évszakos menet mellızésével került kiszámításra. Forrás: IPCC 

(2013). 

A kontinentális felszín szintén visszaveri a napsugárzás bizonyos hányadát, ez 

azonban meglehetısen széles határok között változik attól függıen, hogy milyen talajtípus-

ról van szó, illetve borítja-e növényzet és ha igen, milyen. A csupasz talaj albedója a talaj 

színétıl és összetételétıl függıen 5-40 %, s kiemelkedı a homokos sivatag, melynek 

albedója meghaladhatja a 40 %-ot is (Bartholy et al., 2013). A növényzettel borított felszín 

napsugárzás-visszaverı képessége kisebb: a füves talaj a sugárzás 16-26 %-át, az erdık 5-
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20 %-át, a mezıgazdasági területek pedig 15-20 %-át verik vissza (Bartholy et al., 2013). 

A talajfelszín által elnyelt energia hosszúhullámú sugárzás formájában adódik át a légkör-

nek; illetve a víz párolgása során látens hıfelszabadulás révén, így a talaj a légköri vízgız-

tartalom egyik fontos forrása. Ezen kívül a légköri aeroszolok nagy hányada származik a 

kontinentális felszínrıl, különösen az iparosodott városi területekrıl, valamint a vulkánok-

ból. Ezen túlmenıen a domborzatnak (és az azt borító vegetációnak) áramlásmódosító ha-

tása is van, jó példa erre az Alpok fınhatása. 

A bioszféra magában foglalja a Föld összes élılényét: a növényzetet, az állatvilá-

got és az embert. Fontos szerepet játszik az üvegházhatású gázok légköri forgalmában: a 

növényzet elsısorban a szén-dioxid fotoszintézis általi kivonásában, az állatvilág a légköri 

metán-tartalom növelésében, az ember pedig szinte az összes természetes és mesterséges 

eredető üvegházhatású gáz koncentrációjának emelésében. Az élıvilág éghajlati rendszerre 

gyakorolt hatása nagyon összetett, s különösen az emberi tevékenység, azon belül is az 

antropogén eredető üvegházgázok klímamódosító súlyával kapcsolatban még ma is gyak-

ran bontakozik ki élénk vita (pl. Miskolczi, 2007). (Az emberiség természetesen nem csak 

üvegházhatású gázok kibocsátásával játszik szerepet az éghajlati folyamatok alakításában, 

de errıl részletesen késıbb esik szó.) Mindazonáltal modellkísérletek segítségével igazol-

ták, hogy a legutóbbi 3-4 évtized gyors hımérsékletemelkedése nem mutatható ki, ameny-

nyiben a szimulációkban csak a természetes kényszereket veszik számításba és az 

antropogén tényezıket figyelmen kívül hagyják (IPCC, 2013). Érdekes módon ezek a kí-

sérletek azt is megmutatták, hogy míg az északi-atlanti jégtakaróban az emberi tevékeny-

ség csökkenést eredményez, addig az antarktiszi jégmezı kiterjedésére nincs számottevı 

hatása annak, hogy a számítások során az antropogén kibocsátást figyelembe veszik-e vagy 

sem. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy a déli félteke jégtakaróját kevésbé a hımérsék-

letváltozás, mint inkább a csapadék- és szélviszonyok változékonysága befolyásolja. 

Az éghajlati rendszer fentiekben bemutatott elemei bonyolult nem-lineáris kapcso-

latban állnak egymással. Az egyes komponensek eltérı igazodási ideje miatt a közöttük 

lévı kölcsönhatások meglehetısen széles idıskálán zajlanak (pl. említettük, hogy míg a 

légköri vízgız-tartalom 10 nap alatt kicserélıdik, addig a világóceán vizének átkeveredé-

séhez több száz, esetleg több ezer év szükséges), ezért a földi rendszer soha nincs egyen-

súlyban, hanem a folyton változó kényszerek hatására mindig egy új egyensúlyi állapot 

felé tart. A rendszer összetettsége és nem-lineáris jellege miatt a kölcsönhatások rendkívül 

változatosan alakítják az éghajlatot – különösen a visszacsatolásos folyamatok, amelyekre 
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két alapvetı példát láttunk az imént –, s ezek összessége eredményezi az éghajlati rendszer 

természetes változékonyságát. 

Ahogyan már utaltunk rá, éghajlati rendszer mőködését a rendszerbe érkezı napsu-

gárzás vezérli, így az éghajlat megváltozását a sugárzás-átvitel bármely komponensét (a 

légkör tetejére érkezı sugárzás mennyiségét, a légkörön való áthaladás körülményeit, az 

energiabevétel földrajzi eloszlását) érintı hatás okozhatja. Ezek az éghajlatalakító tényezık 

lehetnek természetes és antropogén eredetőek (Götz, 2004). A természetes kényszerek kö-

zött külsı kényszer például a napsugárzás intenzitásának és a Föld pályaelemeinek (a la-

pultság, a dılésszög) ciklikus változásai, amelyek hosszú idın keresztül fejtik ki hatásukat. 

A terresztrikus éghajlatalakító tényezık közé tartozó vulkántevékenység ezzel szemben 

rövid idejő, néhány éves hatást fejt ki az éghajlati rendszerre. Az antropogén tevékenység a 

19. század második felétıl nıtt olyan mértékőre, hogy számottevıen módosíthatja az ég-

hajlati folyamatokat. 

2.2. Az éghajlati rendszer modellezése 

Mind az idıjárás, mind az éghajlati rendszer folyamatait (l. az elızı fejezetet) fizikai tör-

vények kormányozzák, melyek matematikai egyenletek formájában írhatók fel. Az így 

elıálló folytonos nem-lineáris parciális differenciál-egyenletrendszer a kiindulási állapot 

ismeretében egyértelmően leírja a vizsgált rendszer idıbeli fejlıdését. Ezt – analitikus 

megoldás hiányában – numerikus módszerek segítségével lehetséges megoldani. Az elsı 

numerikus modellt az 1910-es években alkották meg (Richardson, 1922), de a numerikus 

számítások aranykora a számítógépek, majd a szuperszámítógépek megjelenésével vette 

kezdetét. Számítógépen az 50-es évek elején hajtottak végre elıször numerikus elırejel-

zést, az elsı éghajlati jellegő szimulációig pedig 1967-ig kellett várni (Götz, 2004). 

Az idıjárást alakító légköri folyamatok rendkívüli változékonysága és kaotikus jel-

lege nem teszi lehetıvé, hogy viselkedését néhány napnál, hétnél hosszabb idıszakra 

elırejelezzük. Az éghajlati rendszer további komponensei viszont újfajta 

elırejelezhetıséget adnak a rendszernek: azáltal, hogy ezek a légkörnél jóval lassabban, 

éves-évtizedes-évezredes skálán reagálnak az ıket ért hatásokra, együttes leírásukkal meg-

határozható az éghajlat hosszútávú (állandósult) viselkedése és módosulása egy adott 

kényszerre. A teljes földi rendszer viselkedését az egyes (óceáni, légköri, stb.) komponen-

sekre felírt modellek összekapcsolásával létrehozott ún. kapcsolt vagy csatolt éghajlati 

modellekkel tudjuk tanulmányozni. Ezek megbízhatóan jellemzik az éghajlat nagyskálájú, 
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planetáris folyamatait, s az emberi tevékenység hatását is képesek figyelembe venni. A 

regionális skálájú információkhoz viszont már részletesebb leírásra van szükség, ami a 

globális modellek eredményeinek leskálázásával érhetı el. 

A továbbiakban elsıként a globális modellek jellemzıit mutatjuk be, a legnagyobb 

hangsúlyt a légköri modelleknek szentelve, mivel ez minden éghajlati (és idıjárási) modell 

központi része, ezenfelül a bennük alkalmazott numerikus módszerek a többi modellkom-

ponensben is megjelennek. Az éghajlati idıskálán zajló globális folyamatok leírásában 

lényeges szerepet töltenek be az óceáni modellek, tekintettel a tényre, hogy ez a geoszféra 

biztosítja a rendszer prognosztikai jellegét, ezért a légköri modelleken túl összefoglalóan 

bemutatjuk az óceáni modellek jellemzıit is. Szót ejtünk az egyes modellkomponensek 

összekapcsolásának kérdéseirıl, kitérünk az emberi tevékenység modellekben való figye-

lembevételének lehetıségeire, s áttekintjük az idıjárási és éghajlati modellek eltéréseit 

(ennek kapcsán említést teszünk a szezonális elırejelzések és az éghajlati elırejelzések3 

speciális témakörérıl). A második alfejezetben bemutatjuk azokat a technikákat, amelyek 

segítségével a globális modellek eredményei egy kisebb területre finomíthatók, s mivel a 

dolgozat témája a regionális modellek alkalmazhatósága, nagy hangsúlyt fektetünk a regi-

onális éghajlati modellek jellemzıinek ismertetésére. 

2.2.1. Globális skálájú modellezés 

Az éghajlati rendszer egyes komponenseinek modellezése 

A légköri mozgásrendszerek (s így az idıjárás) alakításában legfontosabb szerepet játszó 

hidro- és termodinamikai folyamatok kormányzó egyenleteit az impulzusmomentum, az 

energia és a tömeg megmaradását leíró Newton-féle mozgásegyenletek, termodinamikai 

egyenlet és kontinuitási egyenletek alkotják. A légköri hidro-termodinamikai egyenlet-

rendszer (HTER) változói az áramlási sebesség (melynek három komponense a zonális, a 

meridionális és a vertikális sebesség), a hımérséklet, a légnyomás, a sőrőség és a specifi-

kus nedvesség. Az állapothatározók idıben és térben változó mennyiségek, amit a prog-

nosztikai egyenletrendszer elsı- és másodrendő parciális differenciálegyenletek segítségé-

vel ír le. Az egyenletrendszer zártsága (azaz az, hogy az ismeretlen változók száma meg-

egyezik az egyenletek számával) az univerzális gáztörvény alkalmazásával teljesül, amely 

diagnosztikai kapcsolatot teremt a nyomás, a sőrőség és a hımérséklet között. 

                                                 
3 Az angol nyelvő szakirodalomban „decadal prediction”, amit nem szabad összekeverni a dolgozatban tár-

gyalásra kerülı éghajlati projekciókkal. 
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A teljes egyenletrendszer leírja az összes légköri folyamatot a mikroskálától a glo-

bális léptékig. Ezek között azonban vannak olyan hullám-megoldások is (pl. a hanghul-

lámok), amelyeknek nincs meteorológiai jelentıségük, ugyanakkor az egyenletrendszer 

megoldását rendkívül számításigényessé teszik. Ezért az ötvenes évek végéig a numerikus 

modellek segítségével az ún. szőrt egyenleteket oldották meg: a légköri mozgások karakte-

risztikus méretének és sebességének nagyságrendi analízisével elkülönítették, majd kiszőr-

ték a szinoptikus méretskálán szerepet nem játszó mozgásformákat (Charney, 1948). (Szőrt 

egyenletre jó példa a kvázi-geosztrofikus közelítés a horizontális mozgásegyenletekre, 

amikor a Föld forgásából eredı Coriolis-erıvel a nyomási gradiens erı tart egyensúlyt, s az 

euleri gyorsulásokat elhagyjuk. Ez a közelítés a többezer kilométeres kiterjedéső, nagytér-

ségő folyamatok leírására használható eredményesen.) Mivel azonban a szőrt modellek 

nem alkalmasak minden fontos légköri folyamat leírására, ezért a 60-as évektıl kezdve 

visszatértek az ún. primitív egyenletekhez (Charney, 1955), amelyek megoldását akkor 

már a számítástechnikai fejlıdés is lehetıvé tette. A mai számszerő elırejelzı modellek a 

teljes egyenletrendszer numerikus megoldását tőzik ki célul, s az egyenletekben korábban 

alkalmazott közelítések közül legfeljebb a hidrosztatikus közelítést tartják meg. 

A hidro-termodinamikai egyenletrendszer analitikus megoldása nem létezik, ezért 

az egyenletrendszert idıben és térben diszkretizálni kényszerülünk, a megoldásra pedig 

numerikus módszerekkel adunk becslést. A térbeli diszkretizáció során a folytonos mete-

orológiai változókat egy háromdimenziós rácsra képezzük le (azaz a vizsgált területet 

nemcsak horizontális irányban fedjük le rácsal, hanem a légkört függılegesen is szintekre 

osztjuk). Az egyenletek megoldása szempontjából fontos a modellekben alkalmazott ver-

tikális koordináta megválasztása, mivel a HTER egyértelmő megoldásához a légkör alsó 

és felsı „határán” peremfeltételek megadása szükséges és ezek alakja függ az alkalmazott 

függıleges koordinátától. Alapvetı követelmény tehát, hogy a modellezett légkör függıle-

ges kiterjedése egyértelmően definiálható legyen, illetve – mivel a földfelszín egyenetlen-

ségei a légkör vertikális kiterjedéséhez képest nem hanyagolhatók el – a domborzat figye-

lembevétele is elengedhetetlen az elırejelzés készítése során. A hagyományos Descartes-

féle ún. z-rendszerben azonban a légkör függıleges kiterjedése nem adható meg egyértel-

mően, mert a sőrőség csak aszimptotikusan tart a 0-hoz (a légkör fokozatosan „fogy el”), a 

domborzatot leíró függvény pedig az egyenleteket igen bonyolulttá teszi. Egy új vertikális 

koordináta bevezetésével mindez kiküszöbölhetı; cserében más nehézségekkel kell szem-

benézni: módosul a hidro-termodinamikai egyenletrendszer alakja, mivel a vertikális irá-

nyú sebesség definíciója és parciális differenciálhányadosok megváltoznak. A meteoroló-
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giában leggyakrabban használt koordináta-rendszerek a felszínkövetı-, a nyomási-, az 

izentróp-, a szigma- és a különbözı hibrid koordináta-rendszerek, melyek közül a numeri-

kus modellezésben a legelterjedtebben a felszínkövetı és a nyomási rendszer elınyös tu-

lajdonságait egyesítı hibrid-rendszert alkalmazzák. Ebben az alsó modellszintek felszín-

követık (azaz követik a domborzat alakját, s ezáltal a földfelszín egyszerően kijelölhetı), a 

felsı modellszintek nyomási szintek (a légkör felsı határa így a legfelsı modellszinten a 

légnyomás nullává válásával könnyen megadható), a közbülsı modellszintek pedig fokoza-

tos átmenetet képeznek a felszínkövetı és a nyomási rendszer között. 

A hidro-termodinamikai egyenletrendszer vegyes feladat, azaz az állapothatározók 

idıbeli fejlıdésének egyértelmő leírásához kezdeti és határfeltételek szükségesek. A kiin-

dulási feltételek pontos meghatározása alapvetı fontosságú a numerikus modellek számá-

ra, hiszen pontatlan kezdeti feltételek esetén még reményünk sincs a pontos elırejelzésre 

(Horányi, 1998). Ennek közvetlen oka a légkör kaotikus jellegő viselkedése, melynek 

egyik megnyilvánulása a kezdeti feltételekre vonatkozó érzékenység. Az alkalmazott mo-

dell felbontásának és fizikai jellemzıinek megfelelı kezdeti feltételek (azaz az analízis) 

elıállítása az ún. adatasszimiláció során történik. Ekkor a földrajzilag szabálytalanul elhe-

lyezkedı mérési adatokat, valamint a numerikus modell korábbi futásából származó, az 

adott idıpontra vonatkozó elırejelzését megbízhatóságuk figyelembevételével kombinál-

juk. (Az éghajlati vizsgálatokban a kiindulási feltételek jelentıségérıl késıbb még lesz 

szó.) 

A határfeltételek alsó és felsı határfeltételeket jelentenek, továbbá egy kisebb te-

rületre vonatkozó, ún. korlátos tartományú elırejelzés esetén a tartomány peremén oldalsó 

peremfeltételeket is szükséges megadni. A tartomány alsó határa fizikai korlátot jelent az 

áramlásokkal szemben: a földfelszín áthatolhatatlansága nem teszi lehetıvé, hogy azon 

keresztül anyagáramlás történjen. Ez matematikailag azt jelenti, hogy az áramlási sebesség 

felületre merıleges komponense eltőnik a felület minden pontjában (Práger, 1992). A lég-

kör felsı határát viszont nem merev felszín jelöli ki: a z- és a felszínkövetı z*-rendszerben 

egy konkrét magassági szint, a nyomási rendszerekben pedig többnyire a nyomás nullává 

válása határozza meg a felsı modellszintet, s ugyanakkor biztosítani kell, hogy a tarto-

mányból kifelé tartó hullámok távozhassanak a felsı határon keresztül. Ehhez elméletileg 

az szükséges, hogy az elırejelzési feladat korrekt kitőzéső legyen, azaz pontosan annyi 

határfeltételt kell megadjunk, amennyit a parciális differenciálegyenletek rendje és típusa 

megkövetel – a szükségesnél kevesebb határfeltétellel a feladat nem lesz egyértelmően 

megoldható, túlhatározottság esetén pedig a távozni készülı hullámok visszaverıdnek a 
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peremekrıl, numerikus zajt okozva az elırejelzési mezıben. (Hasonlóképpen a korlátos 

tartományú elırejelzések esetében sem egy fizikai peremet reprezentálnak a terület oldalsó 

határai, hiszen a korlátos tartomány a valóságban kapcsolatban áll a környezetével – errıl 

azonban késıbb, a regionális éghajlati modellek bemutatásánál ejtünk bıvebben szót.) A 

hidro-termodinamikai egyenletrendszernél a korrekt kitőzés nehezen vagy esetenként egy-

általán nem valósítható meg, ezért a gyakorlatban különbözı módszerekkel élnek a tarto-

mányt elhagyó hullámok visszaverıdésének megakadályozására. A meteorológiai model-

lek többségében két alapvetı technikát használnak: (i) a felsı perem minden pontjában 

megadják az összes határfeltételt, majd a diffúzió erısítésével az ún. szivacs zóna
4 „elnye-

li” a túlhatározottságból eredıen visszaverıdı hullámokat (Perkey és Kreitzberg, 1976), 

illetve (ii) megvizsgálják a hullámok terjedési sebességének elıjelét, s csak akkor adnak 

meg határfeltételt, ha az nem mutat kifelé a tartományból (Klemp és Durran, 1983). 

A teljes, primitív egyenleteken alapuló hidro-termodinamikai egyenletrendszernek, 

mint már említettük, nem létezik analitikus megoldása, ezért az elırejelzési feladatot nu-

merikus módszerek alkalmazásával oldjuk meg. Ez nemcsak azt jelenti a gyakorlatban, 

hogy az állapothatározókat egy háromdimenziós térbeli rács rácspontjaiban tekintjük, de a 

térbeli és az idıbeli differenciálást is numerikus módszerek segítségével végezzük el. A 

térbeli differenciál-operátorok közelítésére két módszercsaládot alkalmazhatunk: (1) a 

Galjorkin módszerek (Haltiner és Williams, 1980) esetében az ismeretlen meteorológiai 

változókat analitikusan differenciálható ún. bázisfüggvények sorösszegeként írjuk fel, míg 

(2) a véges különbséges (vagy véges differencia) módszereknél a deriváltakat az állapot-

határozók rácspontbeli értékeinek segítségével állítjuk elı. A véges differencia módszerek 

közül az egyik legnépszerőbb az ún. középponti (vagy centrált) séma, amely egy tetszıle-

ges φ  változó adott i-edik rácspontra vonatkozó horizontális irányú deriváltját a tıle jobbra 

és balra lévı rácspontbeli értékek különbségeként állítja elı a következıképpen: 

, 
2

11

dx

ii

i

−+ −
=

∂
∂ φφφ

 

ahol i+1 és i–1 az i-edik rácsponttól jobbra és balra lévı rácspontok, d pedig két szomszé-

dos rácspont közötti távolság. A centrált séma másodrendő (tehát nagy) pontosságot bizto-

sít, viszont hátránya, hogy – mivel a térbeli derivált kiszámításához a 2d távolságban lévı 

rácspontok értékeit használjuk fel – a mozgásegyenletekben szereplı nyomási gradiens 

                                                 
4 Az angol nyelvő szakirodalomban „sponge zone”-nak nevezik. 
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tagok és a kontinuitási egyenletben szereplı divergencia tagok a szomszédos rácspontok-

ban csak gyenge kapcsolatban állnak. Mindez a geosztrofikus igazodás pontatlan leírásá-

hoz vezet, amit a véges különbséges diszkretizációt alkalmazó modellek többségében eltolt 

rácsok bevezetésével orvosolnak. Az eltolt vagy Arakawa-féle (Mesinger és Arakawa, 

1976) rácsok esetében külön rácshálózatot definiálnak az egyes változókra, s eltérı rács-

pontokban számítják ki azokat (pl. a szélsebességet és a hımérsékletet, vagy a szélsebesség 

horizontális komponenseit; a többféle Arakawa-rács közül a C-típusút mutatja a 3.1. ábra). 

A Galjorkin-módszerek két típusa a véges elem és a spektrális módszer, melyek a 

bázisfüggvény-rendszer megválasztásában különböznek. Az egyenletekben szereplı térbeli 

deriváltak ezzel a módszerrel a csonkítás rendjéig pontosan számíthatók ki, s az eredeti 

parciális differenciálegyenlet-rendszer a bázisfüggvények együtthatóira (az ún. spektrális 

együtthatókra) vonatkozó közönséges differenciálegyenlet-rendszerré alakítható át. A 

spektrális együtthatók tárolása számítási szempontból olcsóbb (mert ugyanazon a térbeli 

felbontáson ugyanaz a hullám a rácspontok számánál kevesebb együtthatóval írható le), 

mindazonáltal továbbra is szükség van a „hagyományos” rács megtartására, ugyanis a 

nem-lineáris mőveleteket tisztán a spektrális módszerrel nem lehet hatékonyan elvégezni. 

A Galjorkin-módszert többnyire globális modellekben alkalmazzák, míg a véges különbsé-

ges módszert elsısorban korlátos tartományú modellekben használják, de vannak példák 

ettıl eltérı alkalmazásokra is (pl. Horányi et al., 2006; Majewski et al., 2002). 

Az idıbeli differenciálás során az elırejelzési idıtávot kisebb idılépcsıkre osztjuk 

fel, s a diszkretizált egyenleteket lépésenként oldjuk meg („integráljuk”) úgy, hogy minden 

lépésnél kiindulásként az elızı lépés végeredményét használjuk. Ez különbözı (explicit 

vagy implicit5) véges differencia sémák alkalmazásával történik, amelynek megválasztásá-

hoz a séma pontosságát, stabilitási tulajdonságait6 és hatékonyságát mérlegelik. A haté-

konyság fokmérıje az alkalmazható idılépés hossza: minél nagyobb idılépcsıt választha-

tunk, annál kevesebb számítási lépést kell a modellintegrálás során végrehajtani. A nume-

rikus feladat stabilitásához szükséges idılépcsı hosszát általában a térbeli felbontás és a 

feladat által leírt leggyorsabb mozgásforma terjedési sebességének aránya határozza meg, 

                                                 
5 Az explicit sémák az adott idılépcsıbeli érték meghatározásához csak ismert idılépcsıbeli értékeket hasz-

nálnak fel, míg az implicit sémák a még nem ismert idılépésekbıl is felhasználnak értékeket. 
6 Egy numerikus feladat stabil, ha a kezdeti kis hibák az elırejelzési idıtáv során nem növekednek „tolerálha-

tatlan” mértékőre a választott idılépés mellett. A meteorológiában a stabilitáshoz a hiba korlátosságát követe-

lik meg. 
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ezt Courant–Friedrichs–Lewy vagy CFL-kritériumnak nevezik (Courant et al., 1928). 

Ugyan az implicit sémák esetében tetszılegesen nagy idılépcsı választható, viszont nem-

lineáris feladatokon való bonyolult megvalósításuk miatt a meteorológiai gyakorlatban 

nem használnak tisztán implicit módszereket. 

A primitív egyenletek idıbeli diszkretizációjára elıszeretettel alkalmazzák a szemi-

implicit és a szemi-Lagrange sémákat (Robert et al., 1985). A HTER szépsége (többek 

között) abban áll, hogy az implicit kezelésre tulajdonképpen csak az egyenletek lineáris 

tagjainál van szükség, ugyanis ezek a tagok felelısek azokért a hullám-megoldásokért, 

melyek nagy sebességgel haladnak (s ezzel szigorú feltételt adnak a stabil idılépcsı hosz-

szára), de jelentıségük meteorológiai szempontból kicsi – az egyenletrendszer többi tagjá-

nál megtartható az explicit kezelés. A szemi-implicit módszer ezeket a gyors terjedéső hul-

lámokat lelassítja, ezáltal stabilizálja a feladat lineáris részét, de érintetlenül hagyja a me-

teorológiailag releváns, lassúbb mozgásformákat. Általánosan a szemi-implicit módszert a 

következı alakban írhatjuk fel egy φ  állapothatározóra: 

( ) ( )( ) ,
2

00
0

φ
φφ

φ
φ

LMLM
t

−+






 +
==

∂
∂ −+

 

ahol az M-mel jelölt teljes nem-lineáris modellt linearizáljuk egy referencia-állapot körül, 

az L operátor a teljes modell linearizált része, az M–L operátor pedig a nem-lineáris mara-

déktag. A 0, +, – indexek az aktuális, a késıbbi és a korábbi idılépcsıket reprezentálják, 

jelölve, hogy a szemi-implicit módszerben a linearizált tagokra implicit kezelést, a nem-

lineáris tagokra explicit kezelést alkalmazunk. 

A szemi-Lagrange séma a HTER domináns nem-lineáris tagjának, az advekciónak 

az idıbeli kezelésére hivatott: a Lagrange-szemlélet alapján a részecskék trajektóriáját kö-

vetjük, s az általuk szállított tulajdonságokat (az állapothatározók értékét) interpolációval 

származtatjuk vissza a szabályos rácsra (így a gyakorlatban minden idılépcsıben más ré-

szecskehalmazt követünk, ezért hívjuk a módszert szemi-Lagrange-inak). A szemi-implicit 

és a szemi-Lagrange sémákat sok modellben kombinálva használják, mert együttes alkal-

mazásuk gyakorlatilag mentesít a CFL-kritérium alól, s így egy hosszú idılépcsıt enged 

meg az integrálás során. Vannak azonban olyan modellek is, amelyekben a nem-lineáris 

tagok kezelésére nem a szemi-Lagrange sémát alkalmazzák. Ennek elsısorban az az oka, 

hogy a módszer a tömeg veszteségét okozza, ami a rövidtávú elırejelzések esetében elha-

nyagolható mértékő, a hosszútávú futtatásoknál (tipikusan az éghajlati szimulációk eseté-
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ben) azonban már olyan nagyságú lehet, ami külön gondoskodást igényel (Staniforth és 

Côté, 1991). 

A meteorológiai modellezésben rendkívül elterjedt véges differencia séma az ún. 

leapfrog-módszer, amit egyaránt használnak a szemi-Lagrange séma mellett illetve önma-

gában az expliciten kezelendı tagok idıbeli diszkretizációjára. Népszerősége annak kö-

szönhetı, hogy másodrendben pontos, valamint stabil idılépcsı-választás esetén a meteo-

rológiailag releváns hullám-megoldások amplitúdóját nem csillapítja (azaz nem szőri ki 

ıket). Mivel a REMO modellben is a leapfrog-sémát használják a szemi-implicit módszer-

rel kombinálva, ezért részletesebben mutatjuk be a legfontosabb jellemzıit. Tekintsük egy 

tetszıleges φ (helytıl és idıtıl függı) állapothatározóra az alábbi általános alakban felírt 

prognosztikai egyenletet: 
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Az idıbeli differenciálásra ∆t integrálási idılépcsı mellett a leapfrog-módszert alkalmaz-

va: 
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a φ  változó egy tetszıleges idıpontbeli értéke az alábbi módon áll elı: 

( ) ( ) ( ) .2 ttftttt ∆⋅−∆−=∆+ φφ  

Látható, hogy a leapfrog-módszer három-idıszintes séma, amely a prognosztikai változók 

következı idılépcsıbeli értékét az elızı két idıszintbıl származó információk alapján 

számítja ki, így elindításához nem egy, hanem két idıpontban szükséges „kezdeti” feltétel. 

Ezért a módszer csak a második lépés után használható, s az elsı lépésbeli értéket egy má-

sik séma segítségével kell elıállítani (pl. egy egylépéses Euler-módszerrel). A három idı-

réteg használata miatt a sémában a páros és páratlan idılépcsıbeli értékek gyenge kapcso-

latban állnak egymással (gyengén vannak csatolva) az  f  tagon keresztül (a séma „átugor-

ja” a megelızı idılépcsıbeli φ-t – innen ered az elnevezése7), ami a numerikus megoldás 

oszcilláló (gyakran elıjelváltó) viselkedéséhez vezethet. Ennek kiszőrésére többféle mód-

szer létezik, amelyek a szomszédos idılépcsıbeli értékek kombinálásán alapulnak. 

                                                 
7 A leapfrog szó angolul békaugrást jelent. 
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A megoldandó egyenletrendszeren a numerikus modell által alkalmazott közelíté-

sek, valamint a térbeli diszkretizáció során használt háromdimenziós rács felbontása meg-

határozza azoknak a folyamatoknak a méretskáláját, amelyeket a modell közvetlenül le tud 

írni. A ma alkalmazott globális idıjárási modellek horizontális felbontása 16-30 km nagy-

ságrendő, a korlátos tartományú modellek pedig 2-8 km-es rácstávolsággal dolgoznak. Az 

éghajlati szimulációk durvább felbontással készülnek: a kapcsolt általános cirkulációs mo-

dellek esetében 100-200 km, a regionális modellek esetében 10-25 km-es horizontális fel-

bontás a jellemzı a légköri komponens esetében. A rácspontokban kiszámított értékek az 

adott rácsterület átlagát reprezentálják, s a modell azokat a folyamatokat tudja közvetlenül 

(a „modelldinamika” által) leírni, amelyek méretskálája „összemérhetı” az alkalmazott 

rács felbontásával. (Ez a méretskála nem feltétlenül egyezik meg a rácsfelbontással, a mo-

dellek ún. effektív felbontása ugyanis valamivel kisebb ennél: a modell jellemzıitıl függı-

en adott felbontással a rácstávolság 2-7-szeresénél nagyobb hullámhosszú hullámok írha-

tók le; Skamarock, 2004.) Vannak azonban a légköri rendszerben olyan kölcsönhatások is, 

amelyek a modell rácsfelbontásánál kisebb térskálán vagy molekuláris szinten zajlanak, 

mégis részt vesznek az idıjárás (éghajlat) alakításában. A meteorológiai szempontból lé-

nyeges ún. szub-grid (azaz a rácsfelbontásnál kisebb) skálájú légköri folyamatokra példa a 

konvekció vagy a turbulencia, a molekuláris szintő folyamatokra pedig a sugárzás, a párol-

gás, vagy a molekuláris diffúzió (2.7. ábra). A sikeres elırejelzések készítéséhez tehát a 

numerikus modellekben ezeket a folyamatokat is figyelembe kell venni. Ez a 

parametrizációk alkalmazásával történik: a szub-grid és molekuláris skálájú hatásokat az 

ismert (explicit módon leírt) tagok segítségével közelítjük (Kalnay, 2003). 

 

2.7. ábra: A numerikus modellekben parametrizációval leírt legfontosabb folyamatok (Szépszó et 

al., 2013a). 
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Ebbıl a szempontból külön figyelmet érdemelnek a nem-hidrosztatikus modellek, amelyek 

„minıségi ugrást” jelentenek a modellek fejlesztésében. Szinoptikus skálájú folyamatok-

ban a mozgásegyenlet harmadik komponensében a vertikális sebesség megváltozása elha-

nyagolhatóan kicsi az egyenlet többi tagjához képest. Ekkor a vertikális sebesség mint 

prognosztikai változó eltőnik és az egyenlet a sztatika alapegyenletére, azaz egy diagnosz-

tikai egyenletre egyszerősödik, a vertikális sebességet pedig a prognosztikai változók se-

gítségével számítjuk ki. A nagytérségő és a mezoskálájú folyamatok egy részénél jól al-

kalmazható a hidrosztatikus közelítés, viszont a néhány km-es horizontális rácsfelbontásnál 

ez már nem tartható: a vertikális sebesség idıbeli megváltozása összemérhetı a többi gyor-

sulással, s többé nem hanyagolható el. Ezen a méretskálán tehát a modellek közvetlenül 

írják le a mélykonvekció folyamatát (a vertikális sebesség prognosztikai változóvá lép elı), 

s egyúttal fejlettebb parametrizációs sémákat használnak a mikrofizikai, a turbulens, a se-

kély-konvekciós és a felszíni folyamatok leírására is. 

Gyakorlatilag a légköri modellek szerves részének tekinthetık a kontinentális fel-

szín, a talaj és a vegetáció folyamatait leíró modellek, amelyek jelentıs fejlıdésen mentek 

keresztül az elmúlt évtizedekben. A numerikus modellek korábbi generációinál a felszíni 

hı- és nedvesség-fluxusok hatását egyszerő „vödör” modellel írták le (Manabe et al., 

1965): a talaj felsı rétegében a talajnedvesség mennyiségét a párolgás és a csapadék szabá-

lyozták, a felszíni hımérséklet pedig diagnosztikus úton került kiszámításra zéró felszíni 

hıkapacitás feltételezésével. A napjainkban alkalmazott modellek ezt az egyszerő leírást 

messze túlhaladták: a rácsterületet a felszín típusa (pl. csupasz, növénnyel, hóval borított 

felszín) alapján kisebb részekre, ún. tile-okra (mozaikokra) osztják, ezeken külön-külön 

határozzák meg, majd összesítik az egyes fluxusokat. A talajt függılegesen több rétegre 

tagolják, s az egyes rétegek hımérsékletét és nedvességtartalmát prognosztikai egyenletek 

segítségével számítják ki, a felszín növényzettel és a hóval való fedettségét is figyelembe 

véve. Napjainkban már léteznek olyan sémák, melyek a rácsterület hagyományos (csupasz 

talaj, hóval borított talaj, stb.) felbontása elıtt az adott cellát átfogóbb kategóriákba sorol-

ják, majd az egyes kategóriákra akár külön dinamikus modelleket hívnak meg. Például a 

finom-felbontású modellekben ma már a városok klímamódosító hatását is figyelembe 

lehet venni, vagy dinamikus modellek használhatók a vegetáció leírására (Le Moigne, 

2009). A bioszférát nemcsak a növényzet alkotja – az állatvilág és az ember is része, ezek 

hatását azonban többnyire közvetett módon építik be a modellekbe. (Az antropogén tevé-

kenység figyelembevételét késıbb tárgyaljuk.) A levegıkémiai folyamatok leírása a 90-es 

évektıl jelent meg a légköri modellekben. Elsıként az ózon folyamatai, valamint a szén- és 
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kén-körforgalom kerültek figyelembevételre, majd egyre nagyobb szerep jutott az aero-

szol-részecskékkel kapcsolatos kölcsönhatások leírásának. 

Ahogyan a korábbiakban láttuk, az éghajlati rendszer lényeges részei az óceánok, 

hiszen a világóceán lassú változásai teszik lehetıvé az éghajlati rendszer hosszútávú visel-

kedésének és egy külsı kényszerhez való alkalmazkodásának leírását. Míg a légköri mo-

dellek az alkalmazott rács típusát, a térbeli és idıbeli deriváltak közelítésére használt mód-

szereket, és a szub-grid skálájú folyamatok leírására alkalmazott parametrizációs sémákat 

tekintve rendkívül sokfélék, addig az óceáni modellek több hasonlóságot mutatnak egy-

mással. Az éghajlati modellezés hajnalán az óceáni folyamatokat jelentısen leegyszerősít-

ve vették figyelembe: a korai óceáni modellek általában csak egy nedves felszínként vagy 

egy vékony keveredési réteggel rendelkezı vízrétegként tekintették az óceánt (Trenberth, 

1992). Ez a közelítés mindössze az óceán felszíni vízhımérsékletének és annak szezonális 

menetének leírására nyújtott lehetıséget, és nem adott módot például az óceáni áramlatok 

tanulmányozására. Erre a 60-as évek végétıl a három-dimenziós óceáni cirkulációs model-

lek megjelenésével nyílt lehetıség, melyek az óceánt már teljes mélységében tekintették 

(Manabe és Bryan, 1969). Ezek az óceáni modellek az óceánra vonatkozó primitív egyen-

letrendszer megoldásán alapulnak, melynek fontos részei a felszíni vízhımérsékletére és az 

óceáni sótartalomra vonatkozó prognosztikai egyenletek. A függıleges mozgásegyenletnél 

az óceáni modellekben a hidrosztatikus, a sőrőségre vonatkozóan pedig a Boussinesq-

közelítést (Boussinesq, 1877) használják. Mivel a légkörrel ellentétben az óceáni meden-

cék nem terjednek ki a Föld egészére és ráadásul szabálytalan alakúak, a horizontális diffe-

renciál-operátorok közelítésére itt ritkán alkalmazzák a spektrális módszert: az óceáni mo-

dellek általában rácsponti modellek, azaz a térbeli deriváltakat véges különbségek formá-

jában írják fel, s eltolt rácsokat alkalmaznak a hullámmozgások numerikus sémák által 

megváltoztatott terjedési (a hullámsebesség és a csoportsebesség) tulajdonságainak kezelé-

sére. Az óceáni modellek felbontása általában meglehetısen durva: 100-300 km. A vertiká-

lis irányban a leggyakrabban hagyományos felszínkövetı vagy az izopiknikus (azonos ső-

rőségő) felületek által kijelölt koordináta-rendszert használnak. Az óceáni modellekben 

alkalmazott fizikai parametrizációs módszerek a légköri modellekhez hasonló változatos-

ságot mutatnak – leginkább a horizontális és vertikális diffúzió, valamint a keveredés leírá-

sára létezik sok különbözı megközelítés (Szépszó és Tóth, 2005). 

A krioszférikus folyamatok közül a modellezésben a legnagyobb hangsúly a polá-

ris jégsapkák, azon belül is a tengerjég folyamatainak leírásán van, mivel az ezeken a terü-

leteken végbemenı változások hatással vannak az egész földi rendszerre. A legkorábbi 
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modellek a tengerjég termodinamikai folyamatait írták le (Semtner, 1976), tehát azt, hogy 

a tengerfelszín- és léghımérséklet, valamint a csapadék függvényében hogyan változik a 

jégtakaró vastagsága. A hetvenes évek végén kezdték el használni azokat a Hibler-típusú 

modelleket (Hibler, 1979), melyek a jégtakaró képzıdésében szerepet játszó dinamikai 

hatásokat is figyelembe vették, tehát például a szél vagy az óceáni áramlatok hatását. 

Ezekben a modellekben a jégtömeget nemlineáris viszkózus folyadéknak tekintik, s a jégre 

vonatkozó momentum- és kontinuitási egyenletet oldják meg. 

Az egyes modellkomponensek közötti csatolás 

Amennyiben az éghajlati rendszer folyamatait szeretnénk leírni, úgy gondoskodni kell ar-

ról, hogy a felsorolt modellkomponensek között a modellintegrálás során rendszeres idı-

közönként kapcsolat alakuljon ki – úgy, ahogyan a valóságban is folyamatosan kölcsönha-

tások zajlanak az éghajlati rendszer elemei között. Ezt az információcserét hívjuk csatolás-

nak, s az így összekapcsolt almodellek összességét csatolt (vagy kapcsolt) éghajlati mo-

dellnek. 

A kapcsolt modellrendszer szíve a légköri modell, ami minden más modellkompo-

nenssel kapcsolatban áll. A légkör és az óceán az óceán felszínén érintkezik egymással, így 

a felszíni vízhımérséklet a légköri modellnek alsó határfeltételt szolgáltat, az óceáni kom-

ponens számára pedig a légköri modellbıl származó szélsebesség, momentum-, látens és 

szenzibilis hı-, valamint édesvíz-fluxusok (csapadék, párolgás) felsı határfeltételt jelente-

nek (2.8. ábra). A poláris jégtakaró folyamatait leíró modellek számára a légköri modell 

hımérsékleti, csapadék- és széladatai, valamint az óceáni modell felszínhımérséklet-

értékei szolgálnak kiindulásul, míg a légköri és óceáni modellek folyamatait a tengerjég 

eloszlása befolyásolja. Amennyiben a kontinentális felszín folyamatait egy a légköri mo-

dellel interaktív kapcsolatban álló, külön dinamikus modell írja le, úgy a légköri modell 

többek között a felszínközeli hımérséklet, a csapadék, a sugárzás és a szélsebesség értékeit 

adja át a felszíni modellnek, míg az a momentum, a hı és a nedvesség turbulens fluxusai 

segítségével biztosít alsó határfeltételt a légköri modell számára. 

A modellkomponensek közötti információcsere gyakorisága a modellek fejlıdésé-

vel változott. A 60-as, 70-es években elıszeretettel alkalmazták a légköri és az óceáni 

almodell között az ún. aszinkron csatolás technikáját (McGuffie és Henderson-Sellers, 

2005): a légköri és az óceáni modell néhányéves szimultán futtatása után az óceáni kom-

ponenst kiátlagolt légköri kényszerekkel meghajtva egyedül futtatták több évtizedre, majd 

újra összekapcsolták a két almodellt. Ennek hátterében a légkör és az óceán eltérı alkal-
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mazkodási ideje áll. Az aszinkron technikát ma már csak a kísérletek ún. felpörgési szaka-

szában használják, mivel a teljes 3-dimenziós óceánban az egyensúly beállásához több 

száz, ezer évre van szükség, és ilyen hosszú idıtávon rendkívül költséges lenne az óceáni-

val párhuzamosan egy légköri modellt is integrálni. Napjainkban a modellkomponensek 

futtatása szinkronban történik és az interakció közöttük napi vagy 6-órás gyakoriságú. 

 

2.8. ábra: A légkör, az óceán és a tengerjég folyamatait leíró modellkomponensek közötti csatolás 

sematikus rajza. (Az ábrán P a csapadék, E a párolgás, SST a tengerfelszín-hımérséklet.) 

Az emberi tevékenység figyelembevétele az éghajlati modellekben 

A modell-szimulációkban a természetes éghajlatalakító folyamatok mellett figyelembe 

veszik az antropogén tevékenység hatását is. Az ember számos módon járulhat hozzá az 

éghajlat módosításához, például a közlekedés, az ipari és mezıgazdasági tevékenység kö-

vetkeztében üvegházhatású gázok, aeroszol részecskék és egyéb szennyezı anyagok légkö-

ri kibocsátásával vagy a földfelszín átalakításán keresztül az albedó megváltoztatásával. 

Ezeket a hatásokat a globális klímamodellek az üvegházgázok légköri koncentrációján 

keresztül, külsı kényszerként veszik figyelembe. A társadalmi-gazdasági változásoknak 

többféle jövıbeli pályája lehetséges, ezért nem tudjuk az egyes üvegházhatású gázok kon-

centrációjának legvalószínőbb jövıbeli menetét megbecsülni, csak lehetséges útirányokat 

megadni. Így ha a klímamodell-szimulációkkal arra a kérdésre keressük a választ, hogyan 

reagál az éghajlati rendszer az emberi tevékenység alakulására, akkor ezt csak feltételesen 

tudjuk megtenni, az antropogén tevékenység eltérı fejlıdési lehetıségeit megjelenítı kü-

lönbözı kibocsátási forgatókönyvek, ún. kibocsátási szcenáriók segítségével. A forgató-

könyveken alapuló éghajlati szimulációkat éppen a külsı kényszer hipotetikus volta miatt 

nem elırejelzéseknek, hanem projekcióknak vagy másodfajú prognózisoknak nevezzük. 
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A legismertebb forgatókönyvek az ún. SRES szcenáriók (Special Report on 

Emissions Scenarios; Nakicenovic et al., 2000), melyeket az IPCC 3. és 4. helyzetértékelı 

jelentéséhez (IPCC, 2001; 2007) készült globális modellkísérletekben használtak. A SRES 

szcenárióknak négy alapváltozata van, ezek a 21. században várható népességszám-

változás, gazdasági és technológiai fejlıdés alapvetı jellemzıiben térnek el. Az A-val je-

lölt – A1, A2 – forgatókönyveket a gyors gazdasági fejlıdés, míg a B-vel jelölt – B1, B2 – 

szcenáriókat a környezettudatos technikai megoldások jellemzik. Mindkét forgatókönyv-

családban egy-egy változat reprezentálja a népesség néhány évtizeden belül bekövetkezı 

csökkenését és a problémák globális megoldását (A1, B1), valamint a népességszám fo-

lyamatos növekedésével párhuzamosan a helyi szintő gazdasági-társadalmi megoldások 

elterjedését (A2, B2). Az A1 szcenárión belül további három csoportot különböztethetünk 

meg: az A1FI változatban a fosszilis energiahordozók, az A1T verzióban a megújuló ener-

giaforrások nagyarányú felhasználása jellemzı, az A1B változat pedig mindkettı kiegyen-

súlyozott alkalmazásán alapul. A forgatókönyvek hipotéziseit a környezeti és társadalmi 

folyamatokat szimuláló modellek segítségével (Integrated Assessment Models) számszerő-

sítik, amelyek megadják, hogy az egyes elıfeltételek milyen kibocsátási és koncentráció 

értékeket eredményeznek. A SRES forgatókönyvek szén-dioxidra vonatkozó jellemzıit 

mutatja be a 2.9. ábra, s látható, hogy az évszázad végére a legnagyobb koncentrációérté-

keket az A1FI és az A2, a legoptimistább jövıképet a B1 és az A1T szcenáriók eredmé-

nyezik, az A1B forgatókönyv pedig ezek között egy átlagos változatnak tekinthetı. 

 

2.9. ábra: A SRES forgatókönyvek legfontosabb forgatókönyv-családjainak globális szén-dioxid 

kibocsátási (bal) és koncentrációs (jobb) mutatói a 21. századra (Nakicenovic et al., 2000 alapján). 

Az elmúlt évtized tapasztalatai az emberi tevékenység alakulásáról szükségessé tet-

ték a sokáig használatban lévı SRES szcenáriók felülvizsgálatát, s új módszertan kidolgo-

zását a további forgatókönyvek elıállításához. Ennek egyik elıfutára volt az 
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ENSEMBLES projekt keretében kifejlesztett E1 mitigációs forgatókönyv (Johns et al., 

2011), mely a fosszilis tüzelıanyagok használatának nagymértékő csökkentésével és a 

szén-dioxid koncentráció olyan szinten való stabilizálódásával számolt, aminek következ-

tében az átlaghımérséklet emelkedése nem lépi túl 2 fokot. Az IPCC ötödik helyzetértéke-

lı jelentését megalapozó újabb globális modellfuttatások során ugyancsak ún. stabilizációs 

(RCP – Representative Concentration Pathways; Moss et al., 2010) forgatókönyveket al-

kalmaztak, melyek figyelembe veszik a nemzetközi mitigációs törekvéseket. Az RCP 

szcenáriókat a 2100-ra feltételezett sugárzási kényszerrel jellemzik (az adott hatás által 

kiváltott sugárzási kényszer azt a többlet energia-bevételt jelenti, amelyet ez a hatás okoz 

az 1750. évi állapothoz képest), például RCP8.5 esetén a sugárzási kényszer értéke 2100-

ban 8,5 Wm-2. Az RCP forgatókönyveknek négy alapvetı változata van (2.10. ábra) attól 

függıen, hogy a sugárzási kényszer és az annak megfelelı kibocsátási értékek milyen me-

netet követnek az évszázad végéig: (i) az RCP8.5 egy intenzíven növekvı üvegházgáz-

kibocsátást feltételezı forgatókönyv; (ii) az RCP4.5 és (iii) az RCP6.0 egy-egy stabilizáci-

ós szcenárió, amelyekben a kibocsátás nem sokkal 2100 után adott szinten stabilizálódik; 

(iv) az RCP2.6 egy intenzív mitigációs szcenárió, melyben egy korai koncentrációcsúcs 

elérése után kibocsátás-csökkentés következik be. (Bár az IPCC jelentésekben hangsúlyoz-

zák, hogy a forgatókönyvek mellé nem társítható valószínőség, minden bizonnyal az utolsó 

szcenárió bekövetkezési esélye a legkisebb, s az ez alapján készült klímamodell-kísérletek 

a jövıben várható változások alsó határát mutatják meg.) 

 

2.10. ábra: Az RCP forgatókönyvek legfontosabb forgatókönyv-családjainak sugárzási kényszer 

értékei (azaz a többlet energia-bevétel az 1750. évi állapothoz képest) a 21. századra (IPCC, 2013 

alapján). 
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Idıjárás-elırejelzések és éghajlati projekciók 

Az eddigiekben általánosan beszéltünk a modellezés alapelveirıl és módszereirıl, de kevés 

szót ejtettünk arról, hogy mik az éghajlati idıskálájú folyamatok modellezésének specifi-

kumai az idıjárás elırejelzéséhez képest. Elıször is tisztázni szeretnénk, hogy egyáltalán 

milyen idıtávú modell-szimulációk elvégzése reális és lehetséges, és ezek mire használha-

tók (2.1. táblázat). 

Az idıjárás-elırejelzések készítésénél légköri modelleket alkalmazunk, hiszen az 

idıjárást a légköri folyamatok alakítják. Pontos elırejelzésükhöz elengedhetetlen a kiindu-

lási állapot minél pontosabb meghatározása, viszont még ezzel együtt is a légköri folyama-

tok elırejelezhetısége legfeljebb néhány nap vagy hét, ezért a légköri modelleket ilyen 

idıtávra futtatjuk. A több évtizedre szóló éghajlati projekciókat kapcsolt éghajlati model-

lek segítségével készítjük, melyek integrálása során a kezdeti feltételek hamar elveszítik 

hatásukat, és a rendszert kizárólag a külsı kényszerek kormányozzák. A legfontosabb kül-

sı kényszer az emberi tevékenység, ezért az éghajlati modellekben – ellentétben az idıjá-

rás-elırejelzésekkel – ezt is figyelembe kell venni. A csatolt modellek légköri komponen-

sei és az idıjárás-elırejelzı modellek között alapvetıen a parametrizációs sémákban van 

különbség: a rövidtávú modellekben általában nagyobb hangsúlyt fektetnek a kisskálájú 

(pl. a konvekciós vagy a turbulens) kölcsönhatások leírására, míg a klímamodellekben az 

éghajlati idıskálán hatással bíró (pl. sugárzás, talaj) folyamatok parametrizációja fontosabb 

és pontosabb. Az éghajlati projekciók eredményei nem értelmezhetık hosszútávú idıjárás-

elırejelzésekként, a klímamodellek az éghajlati jellemzık statisztikai reprezentációját ad-

ják. A jövıre vonatkozó globális éghajlati modell-szimulációkat nem a jelenbıl, hanem 

általában az emberi tevékenység éghajlatalakító tényezıvé válásától, 1860-tól indítják. 

Erre azért van szükség, mert a korai modellkísérletek rámutattak, hogy a szimulációk kez-

deti évtizedeiben a jelzett melegedés mértéke elmarad a valóságostól, ezért érdemes egy 

évszázadnyi felpörgési idıt hagyni a modellrendszer számára (McGuffie és Henderson-

Sellers, 2005). 

Kérdés, hogy mi van az idıjárás-elırejelzések és az éghajlati projekciók között. 

Igény mindenféleképpen: a felhasználók részérıl jelentıs kereslet mutatkozik az éven be-

lüli és az évek közötti változékonyság elırejelzésére (azaz arra, hogy „átlagosan” milyen 

idıjárás lesz a következı évszakban vagy néhány évben), és történnek is erıfeszítések ezek 

kielégítésére (pl. Bechtold et al., 2008; Smith et al., 2013). Ezek az ún. szezonális és éghaj-

lati elırejelzések csak az óceáni folyamatokat is leíró kapcsolt modellek segítségével való-

síthatók meg. Amint említettük, az óceán lassan zajló változásai kényszerként hatnak a 
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légköri folyamatokra, s ez hosszútávú elırejelezhetıséget ad a légkör–óceán rendszernek. 

A szezonális elırejelzések esetében azonban csak az óceán felszíni jellemzıi fejtenek ki 

hatást a légkörre – többre már csak az idıtáv „rövidsége” (2.1. táblázat) miatt sincs lehe-

tıség. Az ilyen típusú elırejelzéseknél kulcskérdés a meghatározó kölcsönhatások és a 

kezdeti állapot minél pontosabb ismerete, viszont itt már a teljes földi rendszer kiindulási 

állapotának megadása szükséges, ami – a modellben figyelembevett folyamatoktól függıen 

– néhány hónapig, évig bír hatással a rendszerre (Hawkins és Sutton, 2009). 

2.1. táblázat: Különbözı típusú globális meteorológiai elırejelzések és projekciók jellemzıi. 

 
Idıjárás- 

elırejelzés 
Szezonális 
elırejelzés 

Éghajlati 
elırejelzés 

Éghajlati 
projekció 

Idıtáv 1 óra – 15 nap 1 hónap – 1 év 1–10 év 30 év –  

Leírt folyamatok 
és használt 
modell- 
komponensek 

Légköri (és felszíni) 
Légköri, felszíni, 
óceán-felszíni és 

jég-felszíni 

Teljes éghajlati 
rendszer 

Teljes éghajlati 
rendszer 

Meghatározó 
kényszer 

Kezdeti feltétel 
Kezdeti feltétel, 

felszíni határfeltétel 

Kezdeti feltétel, 
felszíni határfeltétel, 
emberi tevékenység 

Emberi tevékenység 

Elırejelzés 
interpretációja 

Adott idıpontra és 
helyre vonatkozik 

Adott hónap eltérése 
az éghajlati átlagér-
tékektıl, nagyobb 

területen 

Néhány hónap, év 
eltérése az éghajlati 

átlagértékektıl, 
nagyobb területen 

Több évtizedes 
idıszak átlagértéke-

inek eltérése egy 
referencia-idıszak 

átlagos jellemzıitıl, 
nagyobb területen 

Példa 
Front-átvonulás, 
konvektív helyzet 

Trópusi ciklon-
aktivitás, El Nino 

események 
El Nino események Tartós klímaváltozás 

 

Az „éghajlati elırejelzés” kifejezés fenti használata az eddigiekben szereplı éghaj-

lati projekciók helyett nem véletlen – ez a kétféle szimuláció eltérı értelmezésére utal. Az 

évszakos és az éghajlati elırejelzések már szintén nem a napi idıjárás elırejelzését szolgál-

ják, de még nem is több évtized statisztikai jellemzıit adják meg: egy hosszabb-rövidebb 

idıszak (pl. egy hónap, egy évszak, egy év) jellemzıinek a sokéves átlagos viszonyoktól 

vett várható eltérésérıl, anomáliájáról adnak információt (2.1. táblázat). Ezeknek az elıre-

jelzéseknek a beválása régiónként és az egyes meteorológiai elemekre is változó, az évsza-

kos elırejelzések például elsısorban azokon a területeken bírnak prognosztikai jelentıség-

gel, ahol az óceáni anomáliák jelentıs hatást gyakorolnak az idıjárásra, s a közepes széles-

ségeken húzódó kontinensek belsejében (így például a Kárpát-medencében) kevéssé. 
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2.2.2. Regionális skálájú éghajlati projekciók elıállítása 

Regionalizációs módszerek 

Napjainkra a nagy klímakutató központokban fejlesztett kapcsolt globális éghajlati model-

lek tudományos kidolgozottsága elérte azt a szintet, hogy ezek a modellek már képesek 

megbízhatóan leírni az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a közöttük lévı összetett 

kölcsönhatásokkal együtt, továbbá jól használhatók az éghajlatváltozás planetáris jellemzı-

inek (pl. a sarki jégtakaró, a cirkulációs viszonyok, a monszunrendszerek, a blocking hely-

zetek változásainak) vizsgálatára (l. 4.18. ábra). Mivel ezek a modellek rendkívüli számí-

tásigényük mellett nem kevesebbet céloznak meg, mint a teljes földi rendszer lényeges 

folyamatainak leírását, szükségszerően kevesebb információt tudnak nyújtani az éghajlat-

változás regionális vonatkozásairól. Térbeli felbontásuk például még ma sem haladja meg 

a 100 km-t, többnyire inkább 200-500 km, s ezzel a rácstávolsággal nem képesek olyan 

kisskálájú folyamatok leírására, melyek a regionális léptékő klímát alakítják. Viszont a 

hatásokra való felkészülés szempontjából jóval fontosabb ezek ismerete, mert a regionális 

változások akár ellentétesek is lehetnek a globális tendenciákkal (jó példa erre a csapadék, 

aminek mennyiségében a jövıben globális átlagban növekedés várható, míg Európa déli 

területeire jelentıs csökkenést mutatnak a modelleredmények). A részletek feltárására ezért 

ún. regionalizációs, azaz leskálázási módszerekkel élünk, amelyek segítségével egy az ér-

deklıdésünkre számot tartó területen pontosíthatjuk a nagyskálájú globális információkat. 

A kapcsolt globális modellek eredményeinek regionális finomítására alapvetıen két mód-

szercsalád ismeretes: a statisztikai és a dinamikai leskálázás. 

1. A statisztikai leskálázás lényege, hogy az éghajlat múltra vonatkozó globális és 

regionális jellemzıi között egy statisztikai kapcsolatot állítanak fel, majd ezt a relá-

ciót alkalmazzák a globális modellek által a jövıre szolgáltatott eredményekre 

(Cubasch et al., 1996). A múltbeli globális viszonyokról a globális éghajlati model-

lek, a regionális jellemzıkrıl pedig a pontszerő mérések szolgáltatnak információt. 

Közöttük állítják fel tehát a statisztikai kapcsolatot, s eredményként egy adott pont-

ra vonatkozóan kapunk információt a jövıbeli változásokról. (Egy leegyszerősített 

példával élve: egy globális klímamodell által 1971–2000-re jelzett éves globális át-

laghımérséklet és Keszthely ugyanerre az idıszakra vonatkozó éves mért átlaghı-

mérséklete közötti statisztikai kapcsolat alapján tesznek megállapítást a Keszthe-

lyen 2021–2050 idıszakot jellemzı átlaghımérsékletre a globális modell által 
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2021–2050-re jelzett érték ismeretében.) A módszer nagy gyengesége, hogy az 

alapfeltevése, miszerint a múltbeli statisztikai kapcsolatok ugyanúgy érvényesek 

maradnak a jövıben, nem ellenırizhetı; továbbá egy változó globális éghajlatot le-

író rendszerben nem is tartható, mivel nem képes figyelembe venni azokat a nem-

lineáris visszacsatolási mechanizmusokat, amelyek az éghajlati rendszert globális 

és regionális szinten is átszövik. Ezért a globális modellek eredményeinek 

„regionalizására” reálisabb módszert kínál a numerikus prognosztika eszköztára, 

hiszen a dinamikus módszerekkel a leskálázás fizikai alapon történik. Egy jól meg-

alkotott dinamikus modell nemcsak a jelen klímát, de a jövıbeli folyamatokat is 

megfelelıen le tudja írni. Mindazonáltal a statisztikai leskálázást hosszú évekig – a 

széles körben használható dinamikai módszerek megjelenéséig – alkalmazták regi-

onális információk elıállítására, elsısorban csekély számításigénye miatt. A mód-

szert ma is használják, de már nem a globális klímamodellek eredményeinek leská-

lázásra, hanem korlátos tartományú éghajlati modellek eredményeibıl pontszerő in-

formációk elıállítására (Maraun et al., 2010; Segui et al., 2010). Megvalósításának 

technikai feltétele a jó minıségő mérési adatsor, s ez egyben korlátozza is a hasz-

nálhatóságát, ugyanis nem minden változóra és földrajzi pontban léteznek meteoro-

lógiai mérések (pl. a talajnedvesség mérése csak kevés helyen történik). 

2. A dinamikai leskálázás során a kapcsolt modellek eredményeinek finomítására 

további dinamikus modelleket használunk. Ezek ugyanolyan fizikai alapokon nyug-

szanak, mint kapcsolt társaik, viszont gyakran csak a légköri folyamatokat tekintik 

és/vagy egy kisebb területre fókuszálnak, ezáltal kisebb számítási kapacitással, 

részletesebben tudják leírni a kiválasztott térség meghatározó folyamatait. 

a. A dinamikai leskálázás legkézenfekvıbb módja a nagy- vagy változó fel-

bontású globális modellek alkalmazása. Ebben az esetben általában már 

csak az éghajlati rendszer központi elemének, a légkörnek a viselkedését ta-

nulmányozzák (azaz globális légköri modelleket használnak), s a többi 

komponensre (például az óceánra) vonatkozó kényszereket egy durvább 

felbontású globális modell mezıinek felhasználásával veszik figyelembe. A 

változó felbontású modellek esetében a légköri modell rácstávolságát kizá-

rólag azokon a területeken sőrítik, amelynek éghajlati viszonyai érdekesek 

az adott vizsgálat szempontjából (Déqué et al., 1994; 2.11. ábra). Ezeknek 

a modelleknek a térbeli felbontása napjainkban többnyire 50-100 km-nél fi-
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nomabb, sıt, már van példa 10-25 km-es felbontáson történı futtatásra is 

(pl. Takahashi et al., 2006), bár ennek széleskörő elterjedése egyelıre nem 

reális. Ezekkel a modellekkel tehát lehetséges marad a földi folyamatok 

globális kezelése (nincs szükség oldalsó peremfeltételekre; l. alább), mind-

azonáltal számítógépes futtatásuk még úgy is rendkívül költséges, hogy 

csak a légköri folyamatokat modellezik. Ezért alkalmazásuk továbbra is 

csak a legnagyobb kutató-központok privilégiuma. 

b. A regionális éghajlati modellek alkalmazása során olyan korlátos tartomá-

nyú modelleket futtatunk, amelyek nem az egész Föld, hanem egy kiválasz-

tott terület folyamatait jellemzik a globális modellekhez hasonló, fizikailag 

megalapozott módon. Ezek a modellek jóval kevesebb számítógépes kapa-

citással és finomabb felbontáson futtathatók, aminek köszönhetın kisebb 

országok kutató-központjai is vállalkozhatnak alkalmazásukra. Ugyanakkor 

a regionális szimulációkba bizonytalanságot hoz, hogy a tartományon kívül 

zajló nagyskálájú folyamatok figyelembevétele az oldalsó peremfeltételeken 

keresztül történik, amiket csak némi pontatlansággal tudunk leírni (a határ-

feltételek szerepérıl még lesz szó a késıbbiekben). Napjainkban a regioná-

lis klímamodellekben használt tipikus rácstávolság 10-25 km (van der 

Linden és Mitchell, 2009; Jacob et al., 2013), de van példa ennél részlete-

sebb leírást használó alkalmazásra is (pl. Lindstedt et al., 2013). A fino-

mabb felbontás lehetıvé teszi a felszíni és azon kisskálájú folyamatok pon-

tosabb leírását, amelyek lényeges szerepet játszanak a regionális éghajlati 

viszonyok alakításában (l. 4.18. ábra). A regionális klímamodelleket sokáig 

csak a légköri és felszíni folyamatok leírására használták, az utóbbi években 

azonban gyakran kapcsolnak a légköri modellhez további komponenseket 

(pl. óceáni modellt; Somot et al., 2008) is. (Talán érdemes megjegyezni, 

hogy ugyan mindkét elnevezés korrekt, a korlátos tartományú modell kife-

jezést elsısorban idıjárás-elırejelzı modellekre használják, a regionális 

modell elnevezést pedig éghajlati modellekre.) 

A következıkben a regionális éghajlati modellek jellemzıit mutatjuk be, mert ez 

egy olyan fizikai alapokon nyugvó eljárás, aminek alkalmazására Magyarországon is lehe-

tıség nyílik (ma Magyarországon négy regionális klímamodellt alkalmaznak a jövıben 

várható éghajlatváltozás vizsgálatára; Bartholy et al., 2011), s ami a dolgozatnak is tárgya. 
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2.11. ábra: A Météo France által használt ARPEGE modell változó felbontású rácshálózata (Euró-

pa finomabb, a Föld egyéb területei durvább ráccsal vannak reprezentálva). 

Regionális éghajlati modellek 

A korlátos tartományú modellek futtatása nemcsak alsó és felsı határfeltételek megadását 

igényli, de a parciális differenciálegyenlet-rendszer matematikai megoldhatóságához a 

tartomány oldalsó peremén is szükséges határfeltételek elıírása. A légkör alsó határa, a 

földfelszín áthatolhatatlan felületet jelent az áramlásokkal szemben, azonban ahogyan a 

légkör felsı határa, úgy célterület oldalsó hatásai sem fizikai peremet reprezentálnak, hi-

szen a korlátos tartomány a valóságban kapcsolatban áll a környezetével, és a „rajta kívül” 

zajló folyamatok hatással vannak a „belsı” folyamatokra. Éppen ezért a regionális model-

lek számára úgy kell megadni az oldalsó peremfeltételeket, hogy azok megfelelıen írják le 

a tartományon kívül uralkodó viszonyokat. A korlátos tartományú modellek tehát az oldal-

só határfeltételeken keresztül „kommunikálnak a külvilággal”, azaz így veszik figyelembe 

az egész Földet átfogó, nagyskálájú folyamatok hatását, melyek idıben változó kényszer-

ként fejtik ki hatásukat a regionális eredményekre. Ahogyan arról a felsı határfeltételek 

esetében már szó volt, az elırejelzési feladat korrekt kitőzéséhez meghatározott számú 

peremfeltétel megadása szükséges megfelelı számú határpontban. A szükséges számú ha-

tárfeltétel megadása azonban egyáltalán nem magától értetıdı feladat, ugyanis bizonyos 

differenciálegyenlet-típusokra ez még elméletileg is lehetetlen. Ezért a meteorológiában 

többnyire azt a pragmatikus módszert követik, hogy az idıben változó oldalsó peremfelté-

teleket a túlhatározottságra való tekintet nélkül minden határpontban megadják – ezt a 
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gyakorlatban egy globális modell vagy egy, a korlátos tartományt magában foglaló másik 

regionális modell szolgáltatja –, s az ebbıl eredı zajokat kiszőrik. Erre a modellek többsé-

gében a Davies-sémát (Davies, 1976) alkalmazzák: egy néhány rácspontból álló ún. rela-

xációs zónát definiálnak az elırejelzési terület körül (2.12. ábra), amelyen „összesimítják” 

(relaxálják) a prognosztikai változóknak a „meghajtó” modell által a zóna külsı peremén 

határfeltételként elıírt és a regionális modell által a zóna belsı határpontjaiban megadott 

értékeit. Ez egy adott φ  változóra a következıképpen történik: 

( ) ( ) ( ) ( ) , ,,1, ttittitti E

i

I

i ∆+⋅−∆+⋅−=∆+ φαφαφ  

ahol az I és az E felsı indexek a korlátos tartományú illetve a határfeltételt adó modell által 

jelzett φ  értékeket jelölik, i az adott térbeli rácspont, α pedig a relaxációs függvény. A 

relaxációs függvénynek csak a relaxációs zónában van értéke: 0-át vesz fel a relaxációs 

zóna belsı (tehát a tartomány belsejével érintkezı) peremén, s 1-gyel egyenlı a zóna külsı 

határán, a kettı között pedig fokozatosan változik. A modellekben több függvényt kipró-

báltak a relaxációs függvényre: a koszinusz, az exponenciális és a tangens hiberbolikus és 

a lineáris összefüggés közül az utóbbi mutatkozott a legkevésbé megfelelınek (McDonald, 

1997). 

 

2.12. ábra: A korlátos tartományú modellekben az elırejelzési tartományon kívül zajló folyamato-

kat az oldalsó határfeltételeken keresztül egy relaxációs zóna alkalmazásával veszik figyelembe. A 

néhány rácspont szélességő relaxációs zónában a peremfeltételt adó „meghajtó” (általában globális) 

modell és a korlátos tartományú modell mezıit egymáshoz simítják. Forrás: Szépszó et al., 2013a. 

A légkörben nem csak a planetáris folyamatok gyakorolnak hatást egy térség vi-

szonyaira, de a regionális cirkuláció is visszahat a nagyskálájú áramlási rendszerekre. Jog-
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gal várható, hogy ez a modellezésben is megjelenjen: az elırejelzés pontosabb és 

valósághőbb képet ad, ha nem csupán a regionális modellben vesszük idırıl idıre figye-

lembe a nagyskálájú kényszereket, hanem az ily módon meghatározott kisskálájú dinamika 

szintén visszahat a globális mezıkre. A gyakorlati megvalósítás azonban számítástechnikai 

szempontból lényegesen költségesebb és idıigényesebb, mint amikor csupán egyirányú 

csatolás történik a modellek között. Ugyanis a határfeltételt biztosító – többnyire globális – 

modellt a korlátos tartományú modellel szinkronban kell futtatni, mindig megvárva, míg az 

egyik eredményét felhasználó integrálás-rész elkészül és kényszereket szolgáltat a másik 

modell számára. A kétirányú peremfeltétel csatolásos technika (az angol nyelvő szakiroda-

lomban elterjedt kifejezéssel „two-way nesting”) tulajdonképpen úgy is felfogható, mintha 

egy változó felbontású globális modellt alkalmaznánk, s a számunkra érdekes területen a 

felbontás finomításának kizárólag a számítógépes kapacitás és a (felbontás-függı) modell-

fizika alkalmazhatósága szab határt. Bár kísérleti szinten foglalkoznak a kétirányú csatolás 

vizsgálatával (pl. Lorenz, 2011), költségessége miatt a módszer sem az idıjárás-

elırejelzésben, sem az éghajlati modellezésben nem terjedt el. (Ellentétben a változó fel-

bontású globális modellekkel, amit például a francia meteorológiai szolgálatnál mind idı-

járási, mind éghajlati célokra alkalmaznak; Déqué et al., 1994.) 

A korlátos tartományú modelleket néhány évtizede már eredményesen használják a 

légkör viselkedésének rövidtávú elırejelzésére, s az elmúlt 25 évben a témában publikált 

eredmények (pl. Giorgi és Bates, 1989; Jacob et al., 2007; van der Linden és Mitchell, 

2009) azt bizonyították, hogy bizonyos módosításokat követıen és a megfelelı peremfelté-

telek beépítésével alkalmazásuk az éghajlati skálára is kiterjeszthetı. A rövidtávú modellek 

átalakítása regionális klímamodellekké elsısorban a modellek fizikai parametrizációs eljá-

rásainak módosítását követeli meg, mivel az éghajlati skálán más fizikai folyamatok domi-

nánsak, mint a néhány napos idıskálán. Ahogyan arról már szó esett a globális éghajlati 

modellek esetében, a regionális klímamodellekben is nagyobb hangsúlyt fektetnek például 

az éghajlati folyamatokat vezérlı sugárzás-átvitel parametrizációjára vagy a lassan változó 

alsó határfeltételeket biztosító felszíni és talajbeli folyamatok jellemzésére. Ugyanakkor 

már tipikus felbontásukból adódóan is egyszerőbb sémákat használnak a csapadékképzı-

déssel és a felhızettel kapcsolatos kölcsönhatások leírására (nem-hidrosztatikus klímamo-

dellek alkalmazása egyelıre csak keveseknek adatik meg). A hosszútávú projekciók készí-

tésénél még egy olyan igen fontos nagyskálájú tényezıvel kell számolni, aminek rövidtá-

von nincs érzékelhetı hatása: az emberi tevékenységgel. Ezt azonban csak a globális mo-

dellek képesek közvetlenül (a fent említett forgatókönyvek segítségével) figyelembe venni, 
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a regionális modellek tehát a kényszerre adott globális „választ” skálázzák le és egészítik 

ki új, lokális részletekkel a kiválasztott régióra. 

2.3. Az éghajlati szimulációk bizonytalanságai 

A meteorológiai elırejelzések többféle bizonytalanságot hordoznak, ami egyfelıl a leírni 

kívánt folyamatok kaotikus jellemzıibıl, másfelıl az ezek szimulációjára használt model-

lek közelítı jellegébıl (a kezdeti és határfeltételek meghatározásából, az alkalmazott nu-

merikus és fizikai parametrizációs módszerekbıl, az emberi tevékenység hatásának leírá-

sából) adódik. Az elırejelzések interpretációja akkor tekinthetı korrektnek, ha a beválásuk 

valószínőségérıl is tartalmaznak információt. Ennek eszköze az ún. ensemble technika, 

amelynek segítségével több elırejelzés együttesét tekintjük. A felhasználó ekkor nem 

egyetlen, ún. kategorikus elırejelzést kap, hanem egy valószínőségi jellegő információt, 

amit felhasználva jóval megalapozottabb döntést tud hozni, mint egyetlen elırejelzés alap-

ján. A bizonytalanságok számszerősítése minden idıskálán lényeges, és a meteorológiai 

elırejelzések nagy részénél erre törekednek is. [Érdekes módon a rövidtávú és ultra-

rövidtávú elırejelzések esetében viszont nem fektetnek erre megfelelı hangsúlyt, pedig a 

rövid idı- és kis térskálájú folyamatoknál az elırejelzési hiba növekedése olyan gyors, 

hogy a bizonytalanságok hagyományos eszközökkel (a felbontás növelésével, a modellek-

ben alkalmazott adatasszimilációs és parametrizációs eljárások fejlesztésével, stb.) csak 

bizonyos határig csökkenthetık. Ráadásul ultra-rövidtávon elsısorban az élet- és vagyon-

védelmet szolgálják az elırejelzések, ezért a szélsıséges események esetleg kis valószínő-

séggel, de korán megjelenı elırejelzése az ensemble technika révén felértékelıdik.] 

A bizonytalanságok számszerősítéséhez fontos tudni, hogy ezek pontosan mibıl 

származnak és milyen idıskálán fejtik ki hatásukat. Ezért az alábbiakban sorra vesszük a 

meteorológia elırejelzéseket, s azon belül is elsısorban az éghajlati szimulációkat terhelı 

bizonytalanságok jellemzıit: 

0. A légkör egy sok szabadsági fokkal rendelkezı turbulens rendszer, mely jövıbeli 

viselkedésének megbízható elırejelzéséhez a lehetı legpontosabban kell ismerni az 

aktuális jellemzıit, ugyanis egy kis kezdeti eltérés (hiba) akár lényegesen eltérı jö-

vıbeli helyzetet eredményezhet. Bár triviális feladatnak tőnhet, a jelen légköri álla-

pot tökéletes meghatározása még elméletben is lehetetlen, nem beszélve számos 

gyakorlati nehézségrıl (pl. a meteorológiai mérések szabálytalan elrendezıdésérıl, 

elégtelen térbeli lefedettségérıl vagy a mérıeszközök pontatlanságáról). Így az idı-
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járás-elırejelzések bizonytalanságában a kezdeti feltételek pontatlanságai fontos 

szerepet játszanak, s ezek következtében az idıjárást alakító légköri folyamatok 

elırejelezhetısége néhány nap vagy hét. Az éghajlati rendszer a légkörinél jóval 

bonyolultabb rendszer, de a kiindulási viszonyok ismeretének itt is komoly szerepe 

lehet, mert egy eltérı kiindulási állapot ebben az esetben is vezethet alapvetıen kü-

lönbözı jövıbeli éghajlathoz. Az éghajlati rendszer esetében a kezdeti állapot isme-

rete nem csupán a légköri jellemzık megadását jelenti, hanem a teljes földi rend-

szer leírását. Ez még komplikáltabb feladat tekintettel arra, hogy például a hidro-

szféráról vagy a krioszféráról kevés méréssel rendelkezünk. Az sem egyértelmő, 

hogy az éghajlati rendszer esetében a kiindulási állapot milyen mértékő és jellegő 

eltérései vezetnek alapvetıen eltérı jövıbeli éghajlathoz (Götz, 2004), és egyálta-

lán mit tekintünk lényegesen más klímaállapotnak. [Pl. földtörténeti idıskálán mar-

kánsan különbözınek tekinthetı egy olyan – egyébként reális – klímaállapot, ami-

kor az óceáni cirkuláció egy a jelenlegivel ellentétes áramlási irányú, stabil elren-

dezıdést vesz fel (Stommel, 1961). Ugyanakkor az emberi alkalmazkodás szem-

pontjából már a jelenleginél 2 °C-kal magasabb felszínhımérséklető éghajlat is lé-

nyegesen eltérı, mert minıségileg eltérı alkalmazkodási stratégiát igényel.] Mind-

azonáltal kijelenthetı, hogy azon a tér- és idıskálán, amit jelen dolgozat vizsgál, 

sokkal inkább a külsı kényszerek kormányozzák a rendszert, s a modell-

szimulációkat jellemzı egyéb bizonytalanságokhoz képest (ezeket részletesen l. 

alább) a kezdeti feltétel hiányos ismeretébıl eredı bizonytalanság viszonylag ha-

mar (néhány év után) elveszíti a hatását. (Ezért is indítottuk a felsorolás számozását 

nullával, ugyanakkor a teljes kép kialakítása szempontjából fontosnak éreztük en-

nek a bizonytalanságnak a bemutatását.) 

1. Az éghajlati rendszer fontos belsı jellemzıje, hogy minden külsı kényszer nélkül 

idırıl idıre „kilendül” az átlagostól jelentısen eltérı egyik vagy másik irányba és 

akár hosszabb ideig is ebben az új állapotban marad. Szigorú értelemben az éghaj-

lati rendszernek nincs „átlagos”, egyensúlyi állapota, mert folyamatosan igazodik 

az ıt érı hatásokhoz. Ez az alkalmazkodás azonban – a rendszer több összetevıjé-

nek nagy tehetetlensége miatt – sokkal lassabb, mint a kényszerfeltételek változása, 

emiatt a földi rendszer soha nincsen egyensúlyban, hanem mindig egy újabb egyen-

súlyi állapot felé tart. A változékonyságot tapasztaljuk például a csapadékmennyi-

ség vagy az átlaghımérséklet évrıl évre, évtizedrıl évtizedre mutatott ingadozásá-
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ban, de hosszabb, évszázados-évezredes idıskálán is találunk erre példát (Götz, 

2006). Ez tehát az éghajlati rendszer természetes, belsı tulajdonsága – szabad bel-

sı változékonyságnak is nevezzük –, ami a rendszer elemei között végbemenı 

kölcsönhatások eredményeként áll elı. A változékonyságot fontos megkülönböz-

tetni a tendenciózus változástól: például egy adott év vagy évszak jellemzıi önma-

gában még nem „indikátorai” a klímaváltozásnak (konkrét példával élve a 2012. évi 

átlagosnál hidegebb magyarországi február nem vetíti elıre a februári átlaghımér-

séklet jövıbeli csökkenését). 

2. Az éghajlatra hatással bíró külsı kényszerek egyik legbizonytalanabb eleme az 

emberi tevékenység, mégpedig azért, mert ennek a 21. században való alakulásáról 

nincs egyértelmő jövıképünk, csupán különbözı forgatókönyveink vannak (ezeket 

a 2.2.1 fejezetben bemutattuk). Bár az emberi tevékenység alakulásával kapcsolatos 

új tapasztalatok szükségessé teszik a szcenáriók folyamatos felülvizsgálatát, a fı tí-

pusok minden forgatókönyvcsalád esetében ugyanazok maradnak: a pesszimista 

forgatókönyvek az éghajlatra hatással bíró antropogén tényezık változatlan ütemő 

és irányú fejlıdését írják le, az optimista szcenáriók a környezetet kevéssé terhelı 

jövıképpel számolnak, s e kettı között van néhány átmeneti változat (ezt láttuk 

mind a SRES, mind az RCP forgatókönyvek esetében). A nagy kutatóközpontok-

ban a kapcsolt éghajlati modelleket több forgatókönyv figyelembevételével is lefut-

tatják, s a szimulációk eredményeiben való eltérések képet adnak arról, hogy a vár-

ható éghajlati viszonyok mennyiben érzékenyek az antropogén tevékenység alaku-

lására. 

3. Ahogy arra már utaltunk, az éghajlati rendszer leírására alkalmazott numerikus 

modellek a rövidtávú modellekhez hasonlóan közelítı módszerekkel oldják meg 

az egyenleteket, például a diszkretizált megmaradási egyenletek integrálását kisebb 

idılépésekben végzik el, és az egyenletrendszerben explicit módon le nem írt fo-

lyamatok hatását fizikai parametrizációk segítségével veszik figyelembe. Az éghaj-

lati modellezés folyamatában a legnagyobb bizonytalanságot a parametrizált fo-

lyamatok okozzák, közülük is elsısorban a felhı- és csapadékképzıdéssel kapcso-

latos folyamatok. Ez egyfelıl az éghajlati modellekben alkalmazott rács durva fel-

bontásának köszönhetı, ami mellett az effektív rácstávolságnál kisebb skálán zajló 

fontos csapadékképzıdési folyamatok leírása csak parametrizációval valósítható 

meg. Másfelıl számos fizikai folyamatot még napjainkra sem sikerült teljes alapos-
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sággal megismerni; pl. ma is az egyik legtöbb nyitott kérdést tartogató kutatási te-

rület, hogyan módosítják az éghajlati rendszerben végbemenı változások a felhıze-

ti viszonyokat, s hogyan hatnak a felhızet folyamatai vissza az éghajlati rendszerre. 

Mivel ugyanannak a folyamatnak a leírására általában többféle parametrizációs sé-

ma is létezik, az egyes modellek gyakran különbözı módszereket alkalmaznak, ami 

a szimulációk során nagy eltéréseket eredményezhet. 

4. A regionális modellezés esetében a bizonytalanság lényeges összetevıje, hogy ho-

gyan írjuk le azokat a nagyskálájú információkat a regionális klímamodellek szá-

mára, melyek egy adott térség éghajlatában szerepet játszanak. Ez globális model-

leken keresztül történik úgy, hogy a globális modellek eredményeit határfeltételek-

ként vesszük figyelembe a regionális modellkísérletekben. Ugyan minden egyes 

globális modell az éghajlati rendszer viselkedését hivatott szimulálni, a fizikai fo-

lyamatok leírása különbözı módon történik. Ez a globális eredményekben eltéré-

sekhez vezethet, amelyek a regionális leskálázás során tovább nınek. A peremfel-

tételek hatása mellett a regionális klímamodell-eredmények nagy érzékenységet 

mutatnak a numerikus modell-szimulációk beállításaira is, azaz hogy milyen te-

rületen, felszíni jellemzıkkel és felbontással hajtják végre a kísérleteket. 

A numerikus modell-szimulációk bizonytalanságai tehát az ensemble (együttes) 

technika segítségével számszerősíthetık, melynek során több, beállításaiban különbözı 

szimulációt hajtunk végre, majd ezek eredményeit együttesen értékeljük ki. Az egyes kí-

sérletek beállításait általában úgy választjuk meg, hogy mindegyik a légkör vagy éghajlati 

rendszer egyformán valószínő leírását adja, s az ily módon elıálló ensemble lehetıséget ad 

az eredmények valószínőségi formában való közlésére. (Természetesen lehetséges a való-

színőségi leírás akkor is, ha az egyes tagok nem egyforma valószínőségőek, ebben az eset-

ben viszont tudnunk kell, hogy mi alapján végezzük el a tagok súlyozását.) 

Hogy az elvégzendı modellkísérletek során mely beállításokat érdemes változtatni, 

azt a vizsgálatok célja határozza meg. Ugyanis a bemutatott bizonytalansági típusok hozzá-

járulása a szimulációkat jellemzı teljes bizonytalansághoz az idıtáv és a földrajzi tarto-

mány függvényében, valamint a különbözı meteorológiai változókra eltérı mértékő. Az 

idıjárás-elırejelzések beválásában nagy szerepe van a kiindulási feltételek pontosságának, 

ezért a rövidtávú ensemble rendszerek összeállításában nagy hangsúlyt kapnak a kezdeti 

feltételek perturbációi (Magnusson et al., 2008). A hosszútávú éghajlati projekciók eseté-

ben azonban kevésbé fontos az éghajlati rendszer kiindulási állapotának pontos ismerete 
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(lényeges viszont a szezonális és éghajlati elırejelzések esetében, amelyek használhatósá-

gának kulcsa a kezdeti állapot és a vezérlı kölcsönhatások minél pontosabb ismerete). 

Hawkins és Sutton kutatásaiból (2009, 2011) tudjuk, hogyan viszonyul egymáshoz az ég-

hajlati rendszer változékonyságából, a jövıbeli emberi tevékenység kiszámíthatatlanságá-

ból és a modellek eltéréseibıl eredı bizonytalanság. A szerzık olyan, kapcsolt globális 

éghajlati modellekkel készült kísérleteket tekintettek, melyeket több forgatókönyv figye-

lembevételével hajtottak végre a teljes 21. századra vonatkozóan. Több évtizedre vagy 

évszázadra vonatkozóan az éghajlati változékonyság idıbeli alakulása nem jelezhetı elıre 

(tehát nem adható meg, hogy például melyik évben fog kevesebb vagy több csapadék hul-

lani), ehelyett a klímaprojekciók a változékonyság statisztikai jellemzıirıl nyújtanak in-

formációt (pl. arról, hogy az évszakos csapadékösszegek milyen szórást mutatnak egy 

hosszabb idıszakon). Ez azonban nem jelenti azt, hogy a természetes változékonyság ne 

lenne fontos része az éghajlati szimulációk bizonytalanságának: Hawkins és Sutton kimu-

tatták, hogy minél kisebb terület viszonyait vizsgáljuk, a bizonytalanság annál nagyobb 

részét okozza a belsı változékonyság. Sıt, a csapadékra vonatkozó hazai vizsgálatok 

(Szépszó et al., 2013b) azt is feltárták, hogy vannak olyan régiók, ahol a csapadékmennyi-

ség évek közötti ingadozása nagyobb, mint akár a forgatókönyvekbıl, akár a modellek 

közelítı jellegébıl eredı bizonytalanság. A modelleredmények összevetésébıl azt is meg-

állapították, hogy a kibocsátási forgatókönyvek bizonytalansága elsısorban a hımérséklet-

re és hosszú távon, inkább az évszázad második felében érezteti hatását. Az elsı évtize-

dekben a modellek eltéréseibıl és a változékonyságból eredı bizonytalanság dominál 

(2.13. ábra). Ezért a következı néhány évtized változásainak leírásánál gyakorlatilag nincs 

jelentısége a forgatókönyv-választásnak: mind a csapadék, mind a hımérséklet esetében 

nagyobb az eltérés az azonos kibocsátási forgatókönyvvel, de különbözı globális model-

lekkel végrehajtott szimulációk között, mint azok között, amelyek csak az alkalmazott 

szcenárióban különböznek (például egy optimista, illetve egy pesszimista forgatókönyv 

felhasználásával készültek). A változékonyság szerepe mindenekelıtt a csapadék esetében 

számottevı, ami logikus, ha tekintetbe vesszük a csapadékösszeg évrıl évre mutatott szó-

rását. Ugyanakkor a teljes bizonytalanságban ennek a tényezınek a szerepe az idıvel 

csökken, s ezzel párhuzamosan növekszik a modellek közelítı jellegébıl eredı bizonyta-

lanság hatása. Ez a bizonytalansági típus minden idıskálán és változónál markáns, a csa-

padék esetében azonban egyértelmően ez az összetevı felelıs a globális szimulációkban 

lévı bizonytalanság nagy részéért, ugyanakkor itt a forgatókönyv-választás bizonytalansá-
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ga jóformán elhanyagolható. Ez egyben azt is jelenti, hogy a csapadék-szimulációk nagy-

fokú bizonytalansága elsısorban a modellek fejlesztése által csökkenthetı. 

 

2.13. ábra: A globális éghajlati modell-szimulációkat jellemzı három bizonytalansági tényezı 

(narancs: belsı változékonyság, kék: modellek eltéréseibıl származó bizonytalanság, zöld: forga-

tókönyv-választásból eredı bizonytalanság) hozzájárulása (%-ban) a teljes bizonytalansághoz a 

2000–2100 idıszak során, az európai éves átlaghımérséklet és csapadékösszeg projekciói esetében 

(Hawkins és Sutton, 2009; 2011 nyomán). 

A regionális modell-szimulációkat terhelı további bizonytalanságokat illetıen nin-

csenek átfogó vizsgálatok arra, hogy például az integrálási tartomány vagy a térbeli felbon-

tás megváltoztatása mennyiben befolyásolja az eredményeket. Itt azoknak a hazai kísérle-

teknek az eredményeirıl tudunk beszámolni, melyeket az elmúlt években az OMSZ-ban 

adaptált regionális éghajlati modellekkel végeztünk. Farda et al. (2010) megegyezı felbon-

tással, de különbözı mérető tartományokra végzett az ALADIN-Climate regionális klíma-

modellel szimulációkat. Ezek azt mutatták, hogy az integrálási terület nagysága számotte-

vıen befolyásolja a modelleredményeket, mind a térbeli struktúrák, mind az idıbeli jel-

lemzık leírását illetıen. (Az integrálási tartomány megválasztásának szempontjait a 3.2.1. 

fejezet részletesen tárgyalja.) Szépszó (2007a) kísérleteiben nem a tartományt, hanem a 

modell térbeli felbontását változtatta. Az eredmények alapján a horizontális felbontás nö-

velésének kismértékő (bizonyos tekintetben negatív, más tekintetben pozitív) hatása volt a 

REMO modell eredményeire (azaz a részletesebb felbontás nem vezet egyértelmően jobb 

eredményekhez). Mivel a regionális modellek alkalmazásakor – a számítási kapacitás 

korlátait mérlegelve – a rácstávolság csökkentése általában csak az integrálási tartomány 

szőkítése árán valósítható meg, Csima és Horányi (2008), valamint Zsebeházi (2013) mun-

káikban azt vizsgálták, ez a két tényezı együtt hogyan hat az eredményekre. Megállapítot-

ták, hogy a tartomány csökkentése egy határon túl jóval nagyobb, ráadásul negatív eltéré-
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seket okoz a modelleredményekben, mint amennyit a felbontás finomítása javít, sıt, speci-

ális esetben (pl. magas hegyeken keresztül húzódó tartományhatárok mentén) a felbontás 

növelése inkább árt, mint használ. 

A korábban elhangzottak alapján tehát az éghajlati szimulációk bizonytalanságai-

nak számszerősítése (is) az ensemble módszer segítségével történik. Az összeállított szi-

muláció-együttes (azaz az ensemble) akkor reprezentálja jól a „valós” bizonytalanságot, ha 

minden fontos bizonytalanságtípust a súlyának megfelelıen veszünk figyelembe. Ugyan 

van példa a kiindulási állapot leírásából eredı bizonytalanság figyelembevételére, de a 

teljes Földre vonatkozó klíma-szimulációknál alapvetıen a multi-modell és multi-szcenárió 

ensemble módszert alkalmazzák, azaz a kísérleteket több globális éghajlati modell és kibo-

csátási forgatókönyv segítségével hajtják végre (ugye, ezzel a modellekbıl és az emberi 

tevékenység leírásából származó bizonytalanságokat reprezentálják). Az ilyen típusú 

ensemble projekciók készítése kiterjedt nemzetközi együttmőködést igényel, mivel általá-

ban még a legnagyobb klímakutató központoknak is „csupán” arra van kapacitása, hogy az 

általuk fejlesztett kapcsolt globális modellt néhány szcenárió figyelembevételével futtassák 

le. Az összehangolt globális klíma-szimulációk elvégzésére jó példa a CMIP38 (Meehl et 

al., 2007) illetve a CMIP59 (Taylor et al., 2012) projekt, melyekben a legfontosabb (SRES 

illetve RCP) szcenáriókkal és a lehetı legtöbb globális modellel hajtottak végre kísérlete-

ket, majd ezek az eredmények szolgáltak alapul az IPCC 5-7 évente megjelenı helyzetér-

tékelı jelentéseihez. 

A regionális éghajlatváltozás vizsgálatánál szintén lényeges a szimulációk egységes 

koncepció mentén történı megvalósítása, s itt is nagy jelentıséggel bírnak azok a nemzet-

közi projektek, amelyek keretében a résztvevı országok intézményei közösen valósítják 

meg, s értékelik ki a projekciókat. A 2001–2004 során zajló PRUDENCE10 európai pro-

jektben (Christensen et al., 2007) elsısorban a 21. század végére várható változásokat 

vizsgálták a két szélsıséget képviselı kibocsátási szcenárió és számos regionális klímamo-

dell 50 km-es felbontáson való alkalmazásával. A 2004 és 2009 között folyó 

ENSEMBLES projektben (van der Linden és Mitchell, 2009) már csak egyetlen, az „átla-

gos” SRES forgatókönyvet tekintették, viszont több globális és regionális modellt használ-

                                                 
8 Coupled Model Intercomparison Project Phase 3 
9 Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 
10 Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate change risks and Ef-

fects 



48 2. Az éghajlati rendszer és modellezésének alapjai 

tak, melyeket 25-50 km-es felbontáson futtattak. Az ENSEMBLES ensemble-je tehát alap-

vetıen a modellek eltéréseibıl fakadó bizonytalanság megjelenítésére szolgált és éppen 

ezért ebben a projektben különösen felértékelıdött a csapadékmezık bizonytalanságának 

vizsgálata (2.14. ábra). Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez a szimuláció-együttes 

nem volt teljesen kiegyensúlyozott, mert a regionális modellek többsége számára mindösz-

szesen két globális modell szolgáltatott határfeltételt. A többi globális modell eredményei-

nek figyelembevételével csak kevés regionális szimuláció készült, s mivel a regionális 

eredményekre nagy hatással van a határfeltételt adó globális modell, néhány globális mo-

dell „túlsúlya” a valószínőségi információk torzulásához vezet (Szépszó et al., 2013b). A 

WCRP11 által 2009-ben kezdeményezett CORDEX12 együttmőködés (Jones et al., 2011) 

Európára koncentráló ága, a Euro-CORDEX (Jacob et al., 2013) az RCP forgatókönyvek-

kel és a legújabb globális modellváltozatokkal készült szimulációk dinamikai leskálázását 

hajtotta végre 50 és 10 km-es felbontású regionális klímamodellekkel. A Euro-CORDEX 

eredmények a modell- és a forgatókönyv-választásból eredı bizonytalanságon kívül lehe-

tıséget adnak a különbözı forgatókönyv-családok hatásának tanulmányázására is. 

Nyár Tél 

  

 

2.14. ábra: Az átlagos nyári és téli csapadékösszeg változása (%) 2016–2035-re az 1986–2005 

idıszak viszonyaihoz képest, az ENSEMBLES projekt keretében az A1B kibocsátási forgatókönyv 

figyelembevételével készített 10 regionális modell-szimulációk eredményeinek átlaga alapján 

(Rajczak et al., 2013). Pontozás jelöli azokat a rácspontokat, ahol a modellek 80 %-a megegyezı 

irányú változást jelzett. 

                                                 
11 World Climate Research Program, a WMO éghajlati programja 
12 COordinated Regional climate Downscaling Experiment 



3. Alkalmazott módszertan 

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) 2004-ben adaptáltuk a REMO (Regional 

Modell) regionális klímamodellt egy a hamburgi Max Planck Intézettel (MPI-M) való bila-

terális együttmőködés keretében. A modellre azért volt szükségünk, hogy segítségével ta-

nulmányozzuk hazánk és közvetlen környezetének éghajlati viszonyait, különös tekintettel 

a 21. században várható változások feltérképezésére. A következıkben bemutatjuk az ég-

hajlati vizsgálatokhoz felhasznált módszertant, elsısorban az OMSZ-ban adaptált 

REMO5.0 regionális éghajlati modellt; ismertetjük a modell futtatásának lépéseit; röviden 

összegezzük azokat a kísérleteket, melyeket a modellel végrehajtottunk; végül áttekintjük 

az eredmények kiértékelése során alkalmazott módszertant. 

3.1. A REMO regionális klímamodell 

A MPI-M és a Német Klímaközpont13 közösen dolgozta ki a 80-as évek második felében 

az Európai Középtávú Elırejelzı Központ (ECMWF14) globális idıjárás-elırejelzı mo-

                                                 
13 Deutsches Klimarechenzentrum – DKRZ 



50 3. Alkalmazott módszertan 

delljén alapuló ECHAM légköri általános cirkulációs modellt (Roeckner et al., 1992). Az 

ECHAM globális klímamodell kifejlesztését követte a REMO regionális éghajlati modell 

kidolgozása (Jacob és Podzun, 1997). A REMO-t a Német Meteorológiai Szolgálat rövid-

távú elırejelzı modellje, az Europa Modell (Majewski 1991) és az ECHAM4 modell 

(Roeckner et al., 1996) ötvözésével hozták létre, a REMO modell dinamikai részeit az 

Europa Modellbıl, fizikai parametrizációit pedig az ECHAM4-bıl véve. 

3.1.1. A modell dinamikája 

A REMO5.0 a primitív egyenletrendszert oldja meg, melyben a mozgásegyenlet harmadik 

komponensére hidrosztatikus közelítést használ, így a kvázi-sztatikus egyensúlyban lévı 

légköri folyamatok jellemzésére alkalmas dinamikai leírást illetve ezzel összhangban álló 

fizikai parametrizációkat tartalmaz. A modell prognosztikai változói a háromdimenziós 

meridionális és zonális szélkomponensek, hımérséklet, specifikus nedvesség, felhıvíz-

tartalom, valamint a kétdimenziós felszíni légnyomás; a vertikális sebességet pedig diag-

nosztikai úton számítja ki. Bár a kifejlesztették a modell nem-hidrosztatikus változatát 

(Göttel, 2009), azt a gyakorlatban még nemigen használják. 

A REMO korlátos tartományú rácsponti modell, az egyenletekben szereplı térbeli 

differenciáloperátorokat középponti véges különbséges sémák segítségével számolja. A 

2.2.1 fejezetben említett Arakawa-rácsok közül a C-típusút alkalmazza, amelynél a szélse-

besség horizontális komponensei és a geopotenciál egymáshoz képest vízszintes irányban 

fél rácstávolsággal eltolt rácshálózaton (3.1. ábra) kerülnek kiszámításra. Ezzel a 

geosztrofikus igazodás folyamata pontosabban leírható, mivel az említett nyomási gradiens 

és divergencia tagok egymáshoz képest feleakkora (a 2.2.1 fejezetben szereplı 2d helyett 

d) távolságban kerülnek kiszámításra. 

    

3.1. ábra: A véges különbséges diszkretizációnál alkalmazott eltolt Arakawa-C rács (a jobb panel 

felülnézetbıl mutatja): u és v a szélsebesség horizontális komponensei; h a geopotenciál. 

                                                                                                                                                    
14 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
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Hasonló megfontolásból a REMO-ban függıleges irányban is eltolást alkalmazunk, 

mégpedig a Charney–Phillips féle (1953) rácsot használva: a szélsebesség horizontális 

komponenseit, a hımérsékletet és a nedvességi változókat a „teljes” szinteken, a 

geopotenciált, a vertikális sebességet és a különbözı vertikális fluxusokat pedig a teljes 

szintek által határolt rétegek közepén, azaz a félszinteken számoljuk (3.2. ábra bal oldali 

panelje). A változóknak ez a szétválasztása elınyösebb, mint a sok modellben használatos 

Lorenz-típusú rács (1960) esetében, ahol csak a vertikális sebességet számítják a 

félszinteken – ugyanis a Charney–Phillips féle rács a hidrosztatikai egyenlet konziszten-

sebb leírását adja (Arakawa és Konor, 1996). Vertikális koordinátaként a REMO hibrid 

koordinátát használ (Simmons és Burridge, 1981; 3.2. ábra jobb oldali panelje), amelyben 

az η hibrid vertikális koordinátákat implicit módon az alábbi összefüggés jelöli ki: 
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ahol ( )tyxp k ,,, 21+η , ( )tyxp k ,,, η  és ( ) ,, tyxps rendre a légnyomás a (k+1)-edik 

félszinten, a k-adik teljes szinten, illetve a felszínen; A és B pedig az adott szintre vonatko-

zó együtthatók (A hPa mértékegységben, B dimenzió nélkül). Az együtthatók értéke a leg-

felsı modellszinten: A=0, B=0, míg a legalsó modellszinten: A=0, B=1. (A REMO modell-

ben a közbülsı szintekre használt együtthatókat a Függelék tartalmazza; F1. táblázat.) 

a) b) 

3.2. ábra: a) A vertikális szintek Charney–Phillips féle eltolása: u és v a szélsebesség horizontális 

komponensei, T a hımérséklet, q a nedvesség, φ  a geopotenciál, η&  a vertikális sebesség; p a lég-

nyomás, k az adott modellszint száma. b) A REMO által használt (teljes) hibrid vertikális modell-

szintek, 20 szint alkalmazásával (jobb). 



52 3. Alkalmazott módszertan 

Az idıbeli derivált közelítésére, s az alapján a következı idılépcsıbeli érték kiszámítására 

a modell az explicit leapfrog-sémát alkalmazza, a lineáris tagokra szemi-implicit korrekci-

óval. A leapfrog-módszer oszcilláló móduszának kiszőrésére a REMO-ban Asselin-filtert 

(1972) használunk, melyet a sémában a t–∆t idılépcsıhöz tartozó tagra a következı módon 

alkalmazunk: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ], 22 ttttttttt FF φφφαφφ +∆−−∆−+∆−=∆−  

ahol F index jelöli a filterrel kezelt tagokat, α pedig a szőrési együttható, melynek értéke 

legtöbbször 0,15. A módszer a második tagban kapcsolja össze a φ szomszédos idılépcsı-

beli értékeit, majd a sémában az így kapott új értéket használja a t+∆t  idılépésbeli φ  ki-

számításához. A szemi-implicit séma esetében végrehajtott linearizáció a REMO-ban az 

izoterm, nyugvó, hidrosztatikus egyensúlyban lévı légköri állapot körül történik. A nem-

lineáris tagok explicit idıbeli differenciálására a leapfrog-sémát alkalmazásával a szemi-

implicit sémát az alábbi alakban írhatjuk fel: 
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ahol az elsı két tag az explicit sémával meghatározott értékeket tartalmazza, az utolsó tag 

pedig az ehhez hozzáadott szemi-implicit korrekció (a jelölések megegyeznek a 2. fejezet-

ben használt jelölésekkel). 

A megoldandó egyenletekben szereplı legfontosabb nem-lineáris tag, az advekció 

kezelése a REMO-ban euleri szemléletmódban történik, azaz a HTER megoldásakor egy 

térben rögzített koordináta-rendszer rácspontjaiban tekintjük az állapothatározók változá-

sát. Ekkor – figyelembe véve, hogy a lineáris tagokra szemi-implicit sémát alkalmaz a mo-

dell – az integrálási idılépcsı hosszát a térbeli felbontás és az egyenletek által leírt hullám-

megoldások maximális advekciós sebessége határozza meg. Ez kevésbé hatékony, mintha a 

szemi-Lagrange módszerrel élnénk, ami mintegy hatszor hosszabb idılépcsı használatára 

adna lehetıséget. Megjegyezzük, hogy a REMO modell kifejlesztésekor mérlegelték a 

szemi-Lagrange sémára való áttérés lehetıségét, de végül megtartották az Europa Modell 

euleri szemléletmódját a 2. fejezetben említett tömegveszteségi probléma miatt. Például az 

ALADIN-Climate regionális klímamodellben ugyan szemi-Lagrange sémát használnak, de 

a sémában a trajektóriák kiindulási pontjainak meghatározására használt interpolációs 
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módszer pontosításával (ARPEGE-Climate, 201115) gondoskodtak arról, hogy a tömeg-

megmaradás ne sérüljön a modellben. Az eltérı advekciókezelés hatása megmutatkozik a 

modellkísérletek futtatási idejében: amíg 25 km-es felbontáson a REMO esetében mind-

össze 2 perces idılépcsı használata lehetséges és ezzel egy 100 évre vonatkozó kísérlet az 

OMSZ IBM p69016 (Regatta) típusú szuperszámítógépén 4-5 hónap alatt futott le, addig 

például az ALADIN esetében ugyanez a modellintegrálás a szemi-Lagrange séma által 

megengedett 15 perces idılépcsıvel mindössze egy hónapig tartott. (Mindazonáltal a mo-

dell kiválasztása nem csak a hatékonysági szempontok alapján történik. Ugyanilyen fontos, 

hogy a modell mennyire jellemzi jól a számunkra érdekes tartomány éghajlati viszonyait – 

s amint azt a dolgozat további részében látni fogjuk, a REMO nem okoz csalódást ebben a 

tekintetben sem.) 

A hidro-termodinamikai egyenletrendszert a REMO egy elforgatott szférikus koor-

dináta-rendszerben oldja meg, amellyel a tartományt az Egyenlítı fölé helyezi. Ezt a tech-

nikát Európában fıként az Északi-sarkhoz közel fekvı skandináv országok korlátos tarto-

mányú rácsponti modelljeiben alkalmazzák, mivel a forgatással elkerülhetı az ezekben 

jelentkezı ún. pólus-probléma. A rácspontok közötti távolság ugyanis a pólushoz közeled-

ve csökken, megnehezítve a térbeli differenciál-hányadosok számítását és jelentısen redu-

kálva a stabilitást biztosító idılépcsı hosszát. Mivel ez a transzformáció a tartományt a 

számítások idejére az Egyenlítı közelébe helyezi, a rácspontok közötti távolság nı, ami az 

integrálás során nagyobb idılépcsıt enged meg. (Ilyen elforgatott tartományra mutat példát 

a 3.3. ábra, melyen a szélességi és hosszúsági körök alapján látható, hogy a transzformá-

ció alkalmazásával hazánk területe az Egyenlítıtıl néhány fokkal délre került.) 

 

3.1.2. Peremfeltételek kezelése 

Az oldalsó peremfeltételek megfelelı kezelésére a modell az elterjedt Davies-féle sémát 

használja, amelyben a relaxációs függvény változását egy tangens hiperbolikus függvényt 

tartalmazó összefüggés írja le (Kållberg, 1977): 

                                                 
15 Az ALADIN-Climate regionális modellben használt szemi-Lagrange séma megegyezik az ARPEGE glo-

bális modell klímaváltozatában használt módszerrel. 
16 A számítógép mőveleti sebessége 166 Gflops volt, azaz másodpercenként 166x106 számú lebegıpontos 

mőveletet tudott elvégezni. 
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ahol i az aktuális rácspontnak a tartomány oldalsó peremétıl vett távolságát jelöli (rácstá-

volság egységben). A REMO-ban – és a numerikus modellek többségében – a relaxációs 

zóna 8 rácspont szélességő a tartomány mind a négy oldalán. 

A modell-légkör felsı peremén a tartományt elhagyó hullámok akadálytalan távo-

zásának biztosítására a REMO modellben a Klemp és Durran (1983), illetve a Bougeault 

(1983) által kidolgozott sémákat használják, melyek a 2.2.1 fejezetben említett két alapvetı 

módszer közül a felsı modellszint közelében érvényes hullám-terjedési sebességek elıjel-

ének vizsgálatán alapulnak. 

 

3.1.3. A felszíni jellemzık 

A modell-légkör alsó határának jellemzıit a szárazföldi felszín karakterisztikái, a felszín- 

és tengerfelszín-hımérséklet, valamint (ha a tartomány indokolja) a tengeri jég eloszlása 

határozza meg. A talaj típusát a FAO17 adatbázisa (Zobler, 1986) írja le; a domborzati in-

formációk és az egyes rácsterületeken belül a szárazföld és a tenger aránya a 30-ívperces 

(~1 km-es) térbeli felbontású GTOPO30 mőholdas adatbázisból (GTOPO30, 2002) szár-

mazik, a vegetációval kapcsolatos jellemzık pedig az Olson-féle ökoszisztéma besoroláson 

(Olson, 1994a; 1994b) és a U.S. Geological Survey 1 km-es felbontású mőholdas adatbázi-

sán (USGS, 1997; 2002) alapulnak. 

 

3.1.4. Fizikai parametrizációk 

A modellben eredetileg két fizikai parametrizációs programcsomag alkalmazására nyílik 

lehetıség: a fejlesztés során egyrészt átvették az ECHAM (mégpedig az ECHAM4) globá-

lis modell sémáit, másrészt megtartották az eredeti Europa Modell-fizikát is. Az itthon 

adaptált (REMO 5.0) modellváltozatban a parametrizált folyamatok leírása alapvetıen az 

ECHAM sémáit követi. A talajhımérséklet kiszámítása öt diszkrét rétegben történik a dif-

fúziós egyenlet megoldásával, amelynek alapján az adott réteg hımérséklete a határaira 

felülrıl, alulról és oldalról érkezı hıfluxustól és a talaj hıvezetı-képességétıl függ 

(Warrilow et al., 1986). A REMO-ban definiált talajrétegek alsó határai 6,5, 25, 91 centi-

                                                 
17 Food and Agriculture Organization 
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méterrel, valamint 2,9 és 5,7 méterrel a felszín alatt helyezkednek el. A talaj hidrológiai 

folyamatainak leírásánál három, a hóra, a növényzet által felfogott csapadékmennyiségre 

és a talajnedvességre vonatkozó egyenletet oldunk meg. A talajnedvességet a lehulló csa-

padék, a felszíni párolgás, a talajban történı transpiráció, a hó olvadása és a felszíni lefo-

lyás határozza meg. A talajt fedı hóréteg változásainak leírásánál figyelembe vesszük a 

havazást, a depozíciót, az olvadást, valamint a növényzetrıl a felszínre hulló hó mennyisé-

gét. A növényzeten fennmaradó hó- illetve vízmennyiség kiszámításánál a havazási inten-

zitás, a hóolvadás, a depozíció, a vízgız-lecsapódás, a párolgás és a szélsebesség hatásait 

írjuk le. A felszíni vertikális turbulens fluxusok meghatározása a Monin–Obukhov séma 

(1954) szerint alakul, a hıre, a momentumra és a nedvességre vonatkozó kicserélıdési 

együtthatókra pedig egy magasabb rendő lezárási sémát alkalmazunk. 

A nagyskálájú felhızet és csapadék leírása Sundqvist (1978) módszerét követi, 

amelyben a vízgızre és a felhı teljes víztartalmára írnak fel egy-egy egyenletet. Ebben 

figyelembe vesszük a fázisátalakulásokat (a kondenzációt, a párolgást), a felhıcseppek 

egyesülésébıl keletkezı csapadékot és a jégkristályok ülepesését. A felhıben lévı jég 

mennyiségét a modell a teljes felhıvíz-tartalom alapján, diagnosztikai úton számítja ki a 

hımérséklet függvényében. A konvekció parametrizációja a Tiedtke-féle tömegfluxus-

sémára (1989) támaszkodik, Nordeng (1994) módosításaival. A séma a konvekciós folya-

matokat egy egydimenziós stacionárius felhımodell segítségével írja le, amelyben a rács-

dobozt három részre, a rendezett fel- és leáramlás területére, valamint a környezetre osztja. 

A különbözı irányú tömegáramokra felírt egyenletekben az adott cellába való be- és ki-

áramlás, a kondenzáció következtében keletkezı vízcseppek, valamint az ütközések nyo-

mán keletkezı esıcseppek hatását veszik figyelembe. A Tiedtke-séma három konvekció-

típust különít el: a mély-, a középszintő és a sekély-konvekciót. A modellben feltételezzük, 

hogy adott cellában egyszerre csak az egyik típusú felhı van jelen, s arra oldjuk meg a 

tömegfluxus-egyenleteket. Nordeng fejlesztései elsısorban a felhıalapnál zajló tömegáram 

kiszámítását érintik. 

A sugárzási folyamatok kezelésére a Morcrette et al. (1986) által kidolgozott eljá-

rást adaptálták a modellbe, amelyben az egyes gázok abszorpciós és visszaverıdési folya-

matait, valamint az infravörös újra-kisugárzást 4 rövidhullámú és 16 hosszúhullámú tarto-

mányban írjuk le. A Morcrette-sémát a REMO modellben több üvegházgáz, az ózon és az 

aeroszolok elnyelı-szóró hatásának figyelembevételével bıvítették. Az egy légoszlopban, 

különbözı magasságokban lévı felhızet egymáshoz viszonyított elhelyezkedésének leírá-

sára a modellben az ún. maximális-véletlenszerő átlapolási sémát használjuk, azaz a szom-
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szédos szintek felhızete a lehetı legnagyobb mértékben átfedi egymást, de a felhımentes 

rétegekkel elválasztott tartományokban a felhıs területek véletlenszerő elrendezıdést kö-

vetnek. Nagy számításigénye miatt a sugárzási parametrizációt a modellek többsége nem 

hívja meg minden integrálási idılépésben, hanem csak bizonyos idıközönként – a REMO-

ban ez óránként történik. Ezzel az egyszerősítéssel azonban nem veszítünk lényeges infor-

mációt, mert a sugárzási folyamatok alapvetıen hosszú távon fejtik ki hatásukat. 

3.2. A modellkísérletek végrehajtásának lépései 

3.2.1. A tartomány megválasztása 

A REMO lokális használatára elıször is definiálnunk kell azt a regionális tartományt, amin 

késıbb a modell integrálását végre kívánjuk hajtani. Ehhez mindkét irányban meg kell 

adnunk a horizontális rácstávolságot és a rácspontok számát, valamint mivel a modell egy 

elforgatott szférikus rendszerben végzi a számításait, a tartomány bal alsó sarkának az el-

forgatott rendszerbeli koordinátáit is rögzítenünk kell. A forgatás elvégzéséhez szolgáló 

referencia pontként meghatározzuk a Déli-sark „új” koordinátáit, valamint azt, hogy a tar-

tományunk tartalmazza-e valamelyik pólust. 

A tartomány kijelöléséhez sok szempontot kell mérlegelni, pl. a célterület földrajzi 

elhelyezkedését, a térbeli felbontást, a szimulációk elkészítéséhez rendelkezésre álló szá-

mítógépes kapacitást. Ahhoz, hogy az általunk kiválasztott régió éghajlati jellemzıit minél 

megbízhatóbban tudjuk leírni, egy olyan tartomány választása célszerő, aminek a szélétıl 

több rácspont távolságra, a belsejében helyezkedik el a célterület, valamint a tartomány 

határai nem magashegységeken keresztül húzódnak. Erre azért van szükség, mert a perem-

feltételek túlhatározottsága miatt visszaverıdı hullámok egy része alkalmas relaxációs 

technika mellett is „beszökhet” a tartomány belsıbb rácspontjaihoz és ott numerikus zajt 

okozhat az eredményekben, amire a kiemelkedı domborzati elemek még ráerısíthetnek. 

Ha a vizsgálni kívánt terület közel esik ehhez a zónához, akkor ezek a hatások itt is elront-

hatják az eredményeket. A nem megfelelı tartományválasztásból eredı numerikus zajokra 

a csapadék a legérzékenyebb, mivel azt parametrizáció útján származtatják a modellekben, 

és az oldalsó perem rácspontjaiban a regionális és globális nedvességi vagy hımérsékleti 

mezık közötti kis eltérések nagy csapadékhibákhoz vezethetnek néhány rácsponttal bel-

jebb (pl. Csima és Horányi, 2008). A relaxációs zónában fellépı zajokra mutat példát a 3.3. 

ábra: az oldalsó határok közelében jól látható a fenti jelenségek együttesébıl eredı, a kör-

nyezı rácspontok értékeitıl teljesen eltérı csapadékmintázat. 
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3.3. ábra: Havi csapadékösszeg (mm) a REMO5.0 regionális klímamodell 18 km-es felbontású 

eredményei alapján 2001. júliusára. 

A fentiek alapján ha az integráláshoz a lehetı legnagyobb tartományt választjuk, s a 

célterületünk ennek éppen a közepén helyezkedik el, akkor a peremfeltételek kezelésébıl 

eredı numerikus zajok nem érhetik el a tartomány belsejét. Egy szők modelltartomány 

alkalmazása esetén azzal is számolnunk kell, hogy az integrálás során a határfeltételek fris-

sítései között nem lesz elegendı idı arra, hogy a regionális modell kifejlesszen egy saját 

kisskálájú cirkulációt, így a szimulációt a nagyskálájú jellemzık fogják uralni. Akkor já-

runk el tehát helyesen, ha a peremfeltételek csatolási frekvenciájának figyelembevételével 

egy olyan optimális mérető tartományt határozunk meg, amelyben elegendı „idı és tér” 

van a kisskálájú jelenségek kifejlıdésére (Laprise, 2008), ugyanakkor a nagyskálájú viszo-

nyok hatása is érvényesül. 

A fenti szempontokon túl a tartomány és a felbontás együttes megválasztását min-

dig befolyásolják a számítástechnikai lehetıségek is, hiszen minél nagyobb felbontással a 

lehetı legnagyobb területre szeretnénk elvégezni a szimulációkat. A finom felbontás al-

kalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a számítási mőveletek száma nem csupán a 

rácspontok számának növekedése miatt emelkedik, de amiatt is, hogy a stabilitáshoz csak 

rövidebb idılépcsıt tudunk használni. Így mivel korlátos mennyiségő számítási kapacitás 

áll rendelkezésünkre, gyakran a tartomány méretének csökkentése az ára a felbontás növe-

lésének. Mivel a REMO-val elvégzett kísérletek során többféle tartományt és felbontást 

használtunk, ezért ezeket mindig az adott szimuláció ismertetésénél mutatjuk majd be a 4. 

fejezetben. 
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3.2.2. Felszíni információk elıállítása 

A tartomány kijelölése után elıállítjuk a modellfuttatáshoz szükséges felszíni információ-

kat a modell által alkalmazott térbeli rácson: a szárazföld–tenger arányt, a levélfelületi in-

dexet, a növény- és erdıborítottságot, az albedót, az érdességet és a víztartó-képességet. Ez 

a 3.1.3. fejezetben bemutatott adatbázisok felhasználásával történik, melyek ~1 km-es fel-

bontása meghaladja a regionális modell felbontását, így minden rácspont esetében az egy 

rácsterületre esı pontok értékeinek átlagát vesszük. Ezt a mőveletet csupán egyszer, az 

integrálási tartomány definiálásakor végezzük el. Az albedó, a levélfelületi index és a nö-

vényborítottság esetében a modell havonta változó értékeket használ (3.4. ábra), míg a 

többi felszíni jellemzıt az év során állandónak tekintjük. 

 Június November 

 

 

3.4. ábra: A levélfelületi index júniusi (bal) és novemberi (jobb) értékei (m2/m2) a REMO 25 km-

es felbontású tartományán. 

3.2.3. Kezdeti és oldalsó határfeltételek elı-feldolgozása 

Mivel a REMO korlátos tartományú modell, így integrálásához oldalsó határfeltételek 

szükségesek. Ezek beépítése a modelltartomány peremén történik, ugyanakkor az egysze-

rőbb technikai megvalósítás (a kezdeti feltétellel azonos módon történı kezelés) érdekében 

a regionális modellel megegyezı felbontással és területen állítjuk elı ıket. Tehát a kezdeti- 

és peremfeltételeket a modell rácsára kell interpolálni, mind horizontális, mind vertikális 

irányban. A határfeltételek területi lefedettségüket tekintve származhatnak globális és 

olyan regionális mezıkbıl, melyek a kiválasztott céltartományt teljes egészében magában 

foglalják, az információk típusát illetıen pedig lehetnek ún. re-analízisek illetve klímamo-

dell-szimulációk eredményei. Az idıfüggı peremfeltételeket az integrálás során végig biz-

tosítani kell a regionális modell számára, így a térbeli interpolációt minden frissítési (csato-
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lási) idıpontra (a REMO-val végrehajtott kísérletek esetében hatóránként; l. alább) végre 

kell hajtani. A kezdeti és az oldalsó határfeltételekben megadott változókat a Függelékben 

mutatjuk be (F2. táblázat). 

Elsısorban a regionális modellek hosszabb múltbeli idıszakon történı validációja 

szempontjából van jelentısége, hogy az oldalsó határfeltételeket milyen jellegő adatok 

szolgáltatják. A re-analíziseket múltbeli idıpontokra vonatkozó rövidtávú elırejelzések és 

a múltra rendelkezésre álló lehetı legtöbb (pl. felszíni, szondás, repülıgépes, távérzékelési) 

megfigyelési információ ötvözésével állítják elı. Ehhez adatasszimilációs módszereket 

használnak, melyek segítségével egy több évtizedes múltbeli idıszakra néhányórás idıbeli 

gyakorisággal elkészítik a légköri állapothatározók háromdimenziós, (valamint a kontinen-

tális és óceáni felszín) újra-analizált mezıit – innen ered a re-analízis elnevezés. Ma több 

globális skálájú re-analízis adatbázis áll rendelkezésünkre: az ERA-1518 (Gibson et al., 

1997), az  ERA-40 (Uppala et al., 2005) és az ERA-Interim (Dee et al., 2011) adatsorokat 

Európában fejlesztették ki, de léteznek amerikai, japán központokban elıállított globális 

re-analízis adatbázisok (Kalnay et al., 1996; Onogi et al., 2007), sıt regionális változatok is 

(pl. EURO4M19). Európában a legelterjedtebben az ECMWF20-ben elıállított ERA adatbá-

zisokat használják, a korábbi modell-szimulációk során (így a dolgozatban bemutatott 

REMO-futtatások esetében is) az ERA-40, míg a legújabb modellkísérleteknél az ERA-

Interim re-analíziseket. Elıbbi 125 km-es horizontális felbontással, 60 vertikális szinten, 6-

órás lépésekben fedi le az 1957–2002 idıszakot, elıállítása során az ECMWF 2001-ben 

használt modellverzióját21 és a 3-dimenziós variációs adatasszimiláció22 egy típusát alkal-

mazták, ezzel a teljes idıszakra egy homogén adatbázis állt elı. Az ERA-Interim adatbázis 

1979-tıl áll rendelkezésre 6-órás idıbeli és 80 km-es horizontális felbontással, a függıle-

                                                 
18 ERA-15: ECMWF 15 Year Re-analysis, azaz az ECMWF (az Európai Középtávú Elırejelzı Központ) 15-

éves re-analízis adatsora 
19 http://www.euro4m.eu 
20 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
21 IFS Cy23r4, azaz az ECMWF Integrated Forecast System elnevezéső globális modelljének 23. ciklusának 

4. readingi változata. 
22 A variációs adatasszimilációs módszer lényege, hogy az analízist egy, a becslés megfigyelésektıl és háttér-

tıl (azaz egy korábbi idıpontból indított néhányórás elırejelzéstıl) vett eltérését mérı veszteségfüggvény 

minimalizációjával állítják elı. Létezik 3- és 4-dimenziós változata: az elıbbiben az egy idıintervallumból 

származó megfigyeléseket az analízis idıpontjára vonatkoztatva veszik figyelembe a veszteségfüggvényben, 

míg az utóbbiban a megfigyeléseket „valódi” idıpontjukban tekintik és a háttérmezıt adó 

modelltrajektóriától vett eltérésük adja a veszteségfüggvényhez való hozzájárulásukat. 
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ges szintek száma 60, s elkészítéséhez egy fejlettebb, 4-dimenziós variációs adatasszimilá-

ciós használtak. Az adatbázist folyamatosan frissítik, de a frissítések során az ECMWF 

2006-os operatív modellváltozatát23 használják, így a korábbi re-analízisekhez hasonlóan 

az ERA-Interim adatbázis is homogénnek tekinthetı a teljes idıszakra. Mivel a re-

analízisek méréseken alapulnak, kvázi tökéletes oldalsó határfeltételt biztosíthatnak a regi-

onális klímamodellek számára. Ezért az ilyen típusú modellkísérletek segítségével célzot-

tan a regionális modell hibáit tudjuk számszerősíteni, hiszen a peremfeltételek elméletileg 

nem hoznak hibát a szimulációba. Ugyanakkor, ahogy a 4. fejezetben látni fogjuk, a re-

analízisek sem teljesen hibáktól mentesek. 

A regionális klímamodellek validációját azonban nemcsak a re-analízis meghajtású 

kísérletek eredményeire végezzük el. A re-analízisek csak a múltra, illetve a jelenre állnak 

rendelkezésre, ezért nem használhatók oldalsó határfeltételként a jövıre vonatkozó regio-

nális éghajlati projekciók során – helyettük itt modell-szimulációk eredményei írják le a 

tartományon kívül zajló nagyskálájú jellemzıket. Ha többszörös beágyazást24 alkalma-

zunk, akkor ezek származhatnak regionális modell-szimulációkból, de a teljes modellezési 

lánc „végsı eleme” számára mindenképpen egy globális klímamodell szolgáltatja az oldal-

só határfeltételeket. Ezért az egyszerőség kedvéért fogalmazzunk most úgy, hogy ezekben 

a kísérletekben globális modellek adják a nagyskálájú viszonyok leírását – a REMO-val 

végrehajtott kísérletekben például az ECHAM5/MPI-OM kapcsolt légkör–óceán modell. 

Az ECHAM5 (Roeckner et al., 2003) az ECHAM légköri általános cirkulációs modell ötö-

dik verziója, mely elsısorban a felhızet és a konvekció folyamatainak leírásában tér el a 

REMO fizikai parametrizációs részeit adó ECHAM4 modellváltozattól. Az MPI-OM óce-

áni modellt (Marsland et al., 2003) szintén a hamburgi intézetben fejlesztették ki a HOPE25  

óceáni cirkulációs modell alapján és tartalmaz egy a tengeri jég dinamikai és termodinami-

kai folyamatait leíró komponenst is. Mielıtt tehát a jövıre vonatkozó kísérleteket elkezde-

nénk, ezekkel a peremfeltételekkel is készítünk a múltra vonatkozóan szimulációkat (ezt 

hívják az éghajlatváltozási szimulációk kontroll periódusának), s az így elıállított eredmé-

                                                 
23 Cy31r2 
24 A többszörös beágyazás (leskálázás) során a globális klímamodell eredményeit nem egy lépésben, közvet-

lenül skálázzuk le egy finom-felbontású tartományra, hanem a globális mezıket oldalsó határfeltételként 

használva elıbb egy közbülsı tartományon durvább felbontással készítünk egy regionális modell-

szimulációt, majd ennek eredményei szolgáltatnak peremfeltételeket a célterületre vonatkozó nagy-felbontású 

modellfuttatás számára. 
25 Hamburg Ocean Primitive Equation 
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nyeket ebben az esetben is össze tudjuk hasonlítani megfigyelési adatokkal. Ez a kiértéke-

lés már a regionális és a globális modell együttes hibájáról ad képet, mivel itt a modell-

szimulációkból eredı határfeltételek nem tekinthetık tökéletesnek. (Ugyanakkor ez nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a kontroll futtatás rosszabb eredményt adna, mint a re-analízis 

meghajtású kísérlet. Ez függ attól is, hogy a regionális és a határfeltételt adó modell gyen-

geségei mennyire azonosak vagy különbözıek, azaz erısítik-e vagy esetleg kioltják egy-

mást. Erre mutatunk példát a 4. fejezetben.) Figyelembe véve, hogy a jövıre vonatkozóan 

kizárólag a globális modellek eredményeit tudjuk peremfeltételként alkalmazni, ezért a 

jövıbeli projekciók bizonytalanságainak csökkentése a regionális és a globális modellek 

párhuzamos fejlesztését igényli. 

 

3.2.4. Modellintegrálás 

Az elı-feldolgozási és interpolációs mőveleteket követi a modell integrálása, tehát az ég-

hajlati szimuláció készítése. Itt állítjuk be többek között a futtatás során alkalmazandó in-

tegrálási idılépcsıt, a kísérlet kiindulási idıpontját és idıtartamát, a határfeltételek figye-

lembevételének és az eredmények kiírásának frekvenciáját, valamint ekkor adjuk meg a 

különbözı numerikus, parametrizációs és utó-feldolgozási beállításokat is (egy példát mu-

tatunk a Függelékben; F3. táblázat). A peremfeltételek frissítése a REMO esetében hat-

óránként történik, s a modell eredményei is hatóránként kerülnek kiírásra, de ez – bizonyos 

határok között – tetszés szerint sőríthetı illetve ritkítható. A határfeltételek csatolási sőrő-

ségének megválasztásánál hasonló szempontokat kell mérlegelni, mint az integrálási tar-

tomány definiálásánál: egy kis modelltartomány és gyakori határfeltétel-beépítés mellett 

nem érvényesül a regionális modell kisskálájú dinamikája, míg az új peremfeltételek ritka 

frissítése esetén fontos nagyskálájú folyamatokat hagyhatunk figyelmen kívül. Mindezeken 

túl azt is számításba kell venni, hogy a (gyakran globális) peremfeltételeken még feldolgo-

zást (pl. interpolációt; l. fent) hajtunk végre, így egy nagyobb csatolási frekvencia alkalma-

zása jelentısen megnövelheti a modell futtatásához szükséges gépidıt, továbbá megsok-

szorozhatja az adatok tárhely-igényét. A tárolási kapacitás korlátozhatja az eredmények 

kiíratásának sőrőségét is, ezért ezekben a kérdésekben a szakmai szempontok szem elıtt 

tartásával gyakran praktikus kompromisszumokat is kell kötnünk. 

Amikor éghajlatváltozási szimulációk segítségével azt tanulmányozzuk, hogy a le-

írni kívánt rendszer milyen idıbeli fejlıdést mutat egy feltételezett kényszerre, akkor egy 

folyamatos, hosszú modellintegrálást hajtunk végre. A REMO-val ilyen, ún. tranziens kí-
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sérletet készítettünk az 1951–2100 idıszakra. Ha a változásokat csak meghatározott idı-

szakra szeretnénk számszerősíteni, akkor kihasználhatjuk, hogy a regionális éghajlati szi-

mulációkat alapvetıen a globális modellekbıl származó kényszerfeltételek vezérlik és nem 

érzékenyek a modellintegrálás kiindulási állapotára – azaz adott idıszak vizsgálatához ele-

gendı csupán a kiválasztott néhány évtizedre végrehajtani a regionális modellkísérletet. 

Korlátozott számítási kapacitás esetén elınyös ez az ún. idıszeletes (angol nyelven „time 

slice”) technika, például Pieczka (2012) is élt vele a PRECIS modell egyes szimulációnál, 

illetve a PRUDENCE projekt keretében is alkalmazták a 2071–2100-ra vonatkozó projek-

ciók elkészítésénél. 

 

3.2.5. Az eredmények utó-feldolgozása és kiértékelése 

Az utó-feldolgozás során történik a nyers modelloutputok tradicionális koordináta-

rendszerbe való transzformációja (pl. a horizontális rács visszaforgatása, vagy a „természe-

tes” magassági és nyomási felületekre történı interpoláció), illetve az éghajlati viselkedés 

tanulmányozására szolgáló statisztikai mennyiségek – átlagok, összegek – kiszámítása 

(ezekre a Függelék mutat néhány példát; F4. táblázat). A kiértékelés folyamata rendkívül 

széleskörő lehet: elvégezhetjük a modelleredmények validációját mérési adatokkal, össze-

vethetjük ıket más kísérletek eredményeivel, de akár a saját határfeltételeikkel is. Az utób-

bi esetben általában azt vizsgáljuk, hogy a regionális modell mit tud hozzáadni azokhoz a 

nagyskálájú jellemzıkhöz, amelyeknek a leskálázására használjuk. Mindezekre számos 

példát fogunk látni a dolgozat 4. fejezetében. 

3.3. A REMO modellel elvégzett szimulációk 

A vizsgálataink elsı lépéseként szakmai és informatikai szempontból is ellenıriztük a 

REMO5.0 modell magyarországi számítógépre való adaptációjának sikerét. Ezt követıen 

rövid (néhányhónapos, éves) tesztkísérleteket végeztünk, hogy meghatározzuk a hosszabb 

éghajlati szimulációk készítése során alkalmazandó beállításokat, például az integrálási 

tartomány térbeli felbontását, a felpörgési idı hosszát. A jövıre vonatkozó, ún. 

éghajlatváltozási szimulációkat megelızte az alkalmazott klímamodell validációja, amikor 

a REMO-t egy hosszabb múltbeli idıszakon futtattuk különbözı típusú oldalsó határfelté-

telek alkalmazásával, majd a modelleredményeket mérési információkkal vetettük össze. 
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3.4. A modelleredmények kiértékelésének módszertana 

A modelleredmények kiértékelésekor egyfelıl elvégezzük a múltra vonatkozó modell-

eredmények validációját, másfelıl számszerősítjük a jövıre vonatkozó változásokat. A 

validáció során feltérképezzük, hogy az adott modell hogyan képes jellemezni egy olyan 

idıszakot, amelyrıl a rendelkezésre álló mérések révén már kielégítı pontosságú ismere-

tekkel rendelkezünk. Ekkor tehát megfigyelési információkkal hasonlítjuk össze a szimulá-

ciós eredményeket, ezáltal képet kapunk a modell gyengeségeirıl, valamint az eredmények 

alapján kitőzhetık a szükséges modellfejlesztés irányai. (Itt jegyezzük meg, hogy az éghaj-

lati modellek fejlesztése a speciális, hosszútávú alkalmazhatóság igénye miatt korántsem 

egyszerő, mert semmi biztosíték nincs arra, hogy egy, a múlt éghajlatát megbízhatóan jel-

lemzı modell hasonló minıségő projekciókat ad a változó jövıbeli éghajlat leírására. A 

fejlesztések során ezért nem elsısorban arra törekszünk, hogy a klímamodellek a múlt vi-

szonyait tökéletesen visszaadják, hanem arra, hogy a meghatározó éghajlati folyamatokat 

minél pontosabban írják le, mert ez ad reményt arra, hogy a modellek a jövıbeli változáso-

kat is megfelelıen fogják jellemezni.) 

Alapvetı különbség az idıjárás-elırejelzések és az éghajlati szimulációk között, 

hogy míg az elıbbi esetben megköveteljük, hogy a modell a lényeges idıjárási eseménye-

ket mind térben, mind idıben a lehetı legpontosabban tükrözze vissza, addig az éghajlati 

modellek esetében ez nem reális elvárás. Éghajlati skálán a korlátos tartományra vonatkozó 

elırejelzési feladat egy határérték-problémává alakul, s mivel a peremfeltételeket globális 

modellek elırejelzései biztosítják a regionális modell számára a teljes idıtáv során, a töké-

letes regionális eredményekhez perfekt globális szimulációkra lenne szükségünk. Így a 

klasszikus értelemben vett „hosszútávú elırejelezhetıség” az éghajlati modellekkel nem 

valósítható meg. Ellenben a globális kapcsolt modellek képesek leírni az egész Föld cirku-

lációjára és éghajlatára lassú kényszerítı hatással bíró folyamatokat és kölcsönhatásokat, 

és ezáltal segítségükkel meghatározhatók az éghajlati rendszer viselkedésének jellemzıi. 

Ahogyan korábban említettük, az éghajlati idıskálán a klímamodellek eredményeit 

mint statisztikai sokaságot kell tekintenünk, ahol nincs jelentısége annak, hogy adott elıre-

jelzés melyik konkrét idıpontra vonatkozik, s a modellek megbízhatóságát aszerint osztá-

lyozzuk, hogy egy kiválasztott idıszak statisztikai jellemzıit milyen pontossággal képesek 

visszatükrözni. A Meteorológiai Világszervezet ajánlását követve a modellek eredményeit 

általában 30-éves idıszakokra vizsgáljuk (l. alább). Mindez az idıjárás-elırejelzésben 

megszokott kiértékelési módszerek újraértelmezését is szükségessé teszi: az éghajlati szi-
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mulációk esetében nem az egyes meteorológiai változók pillanatnyi értékeit hasonlítjuk 

össze a megfigyelésekkel, hanem hosszú idıszakokra számított éves vagy évszakos várha-

tó értéket, szórást, sőrőségfüggvényt és egyéb statisztikai jellemzıket vizsgálunk. A 

validációhoz a technikailag egyszerőbb összehasonlítás érdekében általában olyan mérési 

adatbázisokat alkalmazunk, melyeket a felszíni állomási adatsorok felhasználásával inter-

polációs eljárásokkal állítanak elı. Ilyenek például az európai mérési adatokra támaszkodó 

CRU 1.2 (Mitchell és Jones, 2005) és E-OBS (Haylock et al., 2008) rácsponti adatbázisok, 

vagy a Kárpát-medencére rendelkezésre álló megfigyelési információk alapján elıállított 

CARPATCLIM adatbázis (Lakatos et al., 2013). A REMO modell eredményeinek 

validációját Európa területére a 25 km-es felbontású E-OBS 3.0 változatával végeztük el, 

továbbá Magyarországra végrehajtottunk egy kiegészítı vizsgálatot a CARPATCLIM 

adatbázisból származó 0,1 fokos felbontású adatok segítségével. Az E-OBS jelenleg a leg-

jobb minıségő publikusan elérhetı kontinentális adatbázis, gyengesége viszont, hogy nem 

homogenizált adatsorokon alapszik, s elıállításához jóval kevesebb állomás adatait hasz-

nálták, mint amennyi a nemzeti adatbázisokban található. Ezzel szemben a CARPATCLIM 

adatbázis a magyarországi és környezı országok méréseinek összegyőjtésével, majd az 

adatsorokon a MASH26 homogenizációs eljárás (Szentimrey, 2008) és a MISH27 meteoro-

lógiai interpolációs módszer (Szentimrey és Bihari, 2007) alkalmazásával készült a 

CARPATCLIM nemzetközi projekt keretében. Néhány vizsgálat esetében az OMSZ adat-

bázisában lévı állomási adatsorokat is felhasználtuk – elsısorban akkor, amikor az 1961–

1990 idıszakra szükségünk volt egy az E-OBS-nál megbízhatóbb referenciára. 

A regionális (és globális) modelleredmények szükségszerően kisebb-nagyobb hibá-

val terheltek, amit figyelembe kell venni a jövıre vonatkozó projekciók kiértékelése során. 

Ezt megtehetjük úgy, hogy változásértékeket adunk meg: a jövıre vonatkozó modellered-

ményeket nem önmagukban, hanem a modellek saját referencia-idıszakához viszonyítva 

értelmezzük, így a jövıre és a múltra vonatkozó szisztematikus modellhibák a különbség-

képzéssel részben eliminálják egymást; illetve a változásértékeket hozzáadjuk a referencia-

idıszakra a mérések alapján kiszámított értékekhez. Ekkor az ún. delta-módszert (Hawkins 

et al., 2013) használjuk, aminek során feltételezzük, hogy a hibák az integrálás folyamán 

több évtized átlagában nem változnak lényegesen – a 4. fejezetben azonban látni fogjuk, 

hogy ez nem feltétlenül van így. A modellhibák „eltüntetésére” sokan használnak különbö-

                                                 
26 Multiple Analysis of Series for Homogenization 
27 Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis 
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zı korrekciós eljárásokat (pl. Pieczka, 2012; Kis, 2013), melyek a szisztematikus hiba egy-

szerő kivonásán vagy a modelleredményekbıl elıálló sőrőségfüggvény mérési adatsorok-

hoz való illesztésén alapulnak. A korrekciós módszerekkel alkalmazásával kapcsolatban 

alapvetıen hasonló korlátokat kell megemlíteni, mint a statisztikai leskálázás esetében: 

• Az eljárás a múltbeli megfigyelési információk segítségével állapítja meg a jövıbe-

li adatsorokra is alkalmazandó korrekciót, így nem tudja figyelembe venni, ha pél-

dául az éghajlatváltozás következményeként mind a modellben, mind a valóságban 

megváltozik a sőrőségfüggvény alakja, és ezzel együtt a modellhibák jellemzıi; 

• A korrekciós függvények elkészítéséhez megfigyelési adatsorokra van szükség, ami 

azonban nem áll rendelkezésre jó minıségben minden meteorológiai változóra. Így 

ha a klímamodellek eredményeit további dinamikus szimulációk meghajtására 

használjuk, az azokban kiindulási adatként felhasznált korrigált és korrigálatlan me-

teorológiai változók nem lesznek konzisztensek; 

• A publikusan elérhetı megfigyelési adatbázisok minısége gyakran nem megfelelı, 

ezért a korrekción keresztül a modellhibával összemérhetı nagyságú hibát vihetünk 

az eredményekbe. (Modellezıi körökben gyakran elhangzik például, hogy az E-

OBS adatbázis bizonytalansága legalább akkora, mint a ma használatos regionális 

klímamodelleké.) 

A fentiek mérlegelése után úgy döntöttünk, hogy a REMO 21. századra vonatkozó 

eredményeinek közlésénél a delta-módszert alkalmazzuk: a változások bemutatása mellett 

mind az átlagos hımérséklet és csapadékösszeg, mind a különbözı éghajlati indexek ese-

tében a mért referencia és a szimulált változási értékek felhasználásával (a hımérsékletre 

egyszerő összeadással, a csapadéknál a relatív változásokkal való szorzással) konkrét jö-

vıbeli értékeket is megadunk. A változásokat két jövıbeli idıszakra adjuk meg: a 2021–

2050-re vonatkozó eredmények elsısorban a középtávú felkészüléshez, míg a 2071–2100-

re szólók a hosszútávú alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához nyújtanak információt. A 

SRES forgatókönyvekkel készített modell-szimulációk (s a dolgozatban bemutatott 

REMO-szimulációk ilyenek) eredményeinek kiértékelésénél olyan referencia-idıszakot 

van értelme választanunk, amely legfeljebb 2000-ig tart (pl. 1961–1990 vagy 1971–2000), 

mert utána a szimuláció már csak projekcióként értelmezhetı. A legtöbb klímamodellezés-

sel foglalkozó szakember általában az 1961–1990 idıszakot veszi alapul, mert a modell így 

mutat megfelelıen robusztus, nagy változási jelet a 21. századra vonatkozóan. (Ugyanak-
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kor ennek a régebbi referenciának a használata a jelenhez képest némileg eltérı változást 

mutathat.) A dolgozatban is ezt tekintjük referencia-idıszaknak (bár a validációnál muta-

tunk be eredményeket az 1971–2000 idıszakra is), s a jövıbeli értékek elıállításához az 

OMSZ adatbázisában elérhetı megfigyelési információkat használjuk. 

A modelleredményekben fontos elkülöníteni a valós változást az éghajlat természe-

tes változékonyságától. Ennek eszköze a szignifikancia-teszt, amikor a mért vagy a szimu-

lált idısoron olyan statisztikai vizsgálatot – például t-próbát – hajtunk végre, mely megmu-

tatja, hogy a kapott változásérték miként viszonyul az adatsor szórásához – azaz az 

éghajlatváltozási jel a „zajhoz”. A dolgozatban erre a jövıbeli változások ismertetésénél 

utalni és hivatkozni fogunk, mindazonáltal ábrákat nem mutatunk be rá, mivel a REMO 

eredményekre vonatkozóan a szignifikancia-vizsgálatokat nem én végeztem el (további 

információ található Szabó et al. írásában; 2011). 

Ahogyan a 2.3 fejezetben utaltunk rá, az éghajlati projekciók eredményeinek bemu-

tatása csak a bizonytalanságok közlésével teljes, ezt pedig több regionális klímamodell-

szimuláció eredményeinek együttes kiértékelésével lehet megtenni. Ugyanakkor a dolgozat 

legfontosabb célja a REMO modell Kárpát-medencére való alkalmazhatóságának demonst-

rálása és eredményeinek bemutatása, ezért a 4. fejezetben kizárólag a REMO eredményeit 

értékeljük. Az azt követı kitekintı fejezetben azonban röviden megmutatjuk, hogy ezek 

hol helyezkednek el a hazai klímamodellek eredményeinek palettáján, mind a validációt, 

mind a projekciókat tekintve. 



4. Eredmények 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a hamburgi Max Planck Intézet közötti együttmő-

ködés keretében az OMSZ 2004 nyarán kéthónapos tanulmányútra küldött a hamburgi in-

tézetbe, ahol elsajátítottam a regionális klímamodellezés dinamikai alapjait, megismertem 

a REMO modell mőködését, és megszereztem a hazai adaptáláshoz szükséges információ-

kat. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók megismerését követıen installáltam a modell 

programcsomagjait az OMSZ szuperszámítógépére. A különbözı platformokon történı 

adaptáció nem triviális feladat, ezért a hazai adaptáció értékelésére rövid tesztfuttatásokat 

hajtottunk végre a REMO-val (4.1. táblázat) mind az OMSZ, mind az MPI-M számítógé-

pén, és ezek eredményeit összevetettük egymással (a vizsgálat eredményeit mutatja be a 

4.1. fejezet). 

A regionális modellekkel elvégzett szimulációk eredményeinek kiértékelésénél 

figyelembe kell venni, hogy a kísérlet elején a mezık még nincsenek megfelelı dinamikai 

egyensúlyban, a modellnek „fel kell pörögnie”. Hogy milyen hosszú az ún. felpörgési idı, 
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az modellenként változó, s a REMO esetében két négyéves tesztfuttatást hajtottunk végre 

ennek vizsgálatára (az eredményeket a 4.2. fejezet tárgyalja). 

A korlátos tartományú modellek éghajlati modellezésben való alkalmazásának igé-

nye alapvetıen azért merült fel, hogy segítségükkel a durva felbontású globális klíma-

projekciók regionális részleteit tovább finomíthassuk. Logikus igény tehát egy regionális 

modellel szemben, hogy ha felbontását növeljük, akkor eredményei pontosabban jellemez-

zék az adott térség éghajlati jellemzıit. Ez azonban csak egy bizonyos határig teljesül, 

ugyanis a rácstávolság mellett a modellben használt dinamikai leírás és fizikai 

parametrizációk határozzák meg, hogy a modell milyen folyamatokat képes leírni. Az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálatnál adaptált REMO regionális klímamodell hidrosztatikus 

modell, így a modellfuttatások során 10 km-esnél finomabb térbeli felbontás alkalmazása 

nem ajánlott. Mivel a REMO euleri advekciókezelést alkalmaz (szemi-implicit korrekció-

val), hosszabb idıszakra és nagyobb területre való futtatása jelentıs számításigénnyel jár. 

Így a több évtizedre vonatkozó kísérletek elvégzése elıtt megvizsgáltuk, hogy érdemes-e a 

lehetséges legnagyobb felbontást alkalmazni, vagy egy kisebb rácstávolsággal is megbíz-

hatóan leírhatók a térségünk éghajlati viszonyai. Ehhez 18 és 11 km-es felbontáson hajtot-

tunk végre kísérleteket egy másfél éves idıszakra (az eredményekrıl a 4.2.2. fejezet szá-

mol be). 

4.1. táblázat: A REMO5.0 regionális klímamodellel elvégzett kísérletek és azok legfontosabb jel-

lemzıi (REMO_50: 50 km-es felbontású REMO szimuláció, melyhez az ERA-40 re-analízisek 

szolgáltattak oldalsó határfeltételt). 

Cél Idıszak Tartomány Felbontás Oldalsó határfeltétel 

Adaptáció 2001/07–2002/11 18 km ERA-40 � REMO_50 

Felpörgési idı 1993–1997 18 km 
ERA-40 

ERA-40 � REMO_50 

Felbontás hatása 2001/07–2002/11 

Kárpát-medence 

11 és 18 km ERA-40 � REMO_50 

Validáció 1957–2000 25 km ERA-40 

Éghajlatváltozás 1951–2100 

Közép- és Kelet-
Európa 

25 km ECHAM5/MPI-OM 

 

Miután meggyızıdtünk a hazai adaptáció sikerességérıl, meghatároztuk azt a fel-

bontást, amin a REMO modellt a továbbiakban futtatni akarjuk, valamint a modell felpör-

géséhez szükséges idıt, minden készen áll ahhoz, hogy megkezdjük a modell hosszabb 
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idıszakokon való használatát. Ennek elsı lépése a modell múltbeli idıszakon való 

validációja, azaz az eredmények mérésekkel való összevetése. A REMO-val erre két kísér-

letet végeztünk el: az elsı esetben ERA-40 re-analízisek szolgáltatták a határfeltételeket, 

míg a második esetben az ECHAM5/MPI-OM kapcsolt légkör–óceán modell globális me-

zıi. Az eredményeket többféle megfigyelési adatbázissal is összevetettük. A validációt 

követıen éghajlatváltozási szimulációt készítettünk a modellel, azaz a 21. század végéig 

folytattuk a futtatását az ECHAM5/MPI-OM határfeltételek alkalmazásával (a kísérletek 

beállításait és az eredményeket részletesen tárgyaljuk a 4.3. fejezetben). 

4.1. A REMO modell hazai adaptálása 

2004-ben a Max Planck Intézetben a REMO egy vektor-processzoros NEC típusú szuper-

számítógépen futott, míg az OMSZ-ban az adaptációt egy IBM Regatta típusú skalár-

processzoros számítógépen hajtottuk végre. A különbözı platformokon történı modell-

adaptáláskor a másfajta operációs rendszer, a Fortran kódot fordító program, a számábrá-

zolás, a nagy vektorok és tömbök eltérı kezelése, valamint a processzorok közötti külön-

bözı kommunikációs módszerek28 szükségessé tehetik a forráskód módosítását. A REMO 

esetében is változtatni kellett bizonyos beállításokon, nevezetesen a memória-használaton, 

valamint néhány vektor- és tömbváltozó deklarációján és inicializációján (az adaptáció 

technikai részleteit Szépszó, 2005 mutatja be). 

Annak ellenırzésére, hogy az OMSZ számítógépére való adaptálás mennyire befo-

lyásolja az eredményeket, mind Hamburgban, mind Budapesten rövid tesztfuttatásokat 

végeztünk, melyek eredményeit azután részletesen összehasonlítottuk. Elıször egy egyhó-

napos idıszakot (2001 júliusa) választottunk ki, s erre futtattuk a modellt mindkét intézet 

számítógépén a Kárpát-medencét 18 km-es felbontással lefedı céltartományon (4.1. ábra). 

A peremfeltételeket egy Európára vonatkozó 50 km-es felbontású REMO szimuláció 

eredményei szolgáltatták, melyeket a Max Planck Intézetben már korábban elıkészítettek a 

teszteléshez. 

                                                 
28 A klímamodellek rendkívül számításigényes integrálása jelentısen meggyorsítható multi-processzoros 

számítógépek használatával, melyek a párhuzamosan elvégezhetı mőveleteket a program futásakor szétoszt-

ják a processzorok között és ezeket egymástól függetlenül hajtják végre, a szükséges idıközönként kommu-

nikálva egymással. 
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4.1. ábra: A REMO5.0 regionális klímamodell hazai adaptálásának teszteléséhez használt 18 km-

es felbontású tartomány és domborzata. 

Egy éghajlati modell adaptálásakor elvárjuk, hogy a modell ne mutasson a referen-

cia-kísérlet eredményeitıl eltérı éghajlati jellemzıket (ebben az esetben ugyanis a késıbbi 

klímaváltozási szimulációknál nem lehetne tudni, hogy az éghajlatváltozás a modell telepí-

tési bizonytalanságaiból vagy pedig a tényleges klímamódosulásból ered). Ugyanakkor a 

különbözı számítógépes realizációk miatti kis mértékő eltérések tolerálhatók. A két mo-

dell-szimuláció eredményeit havi átlagok illetve összegek formájában hasonlítottuk össze, 

több meteorológiai változóra (pl. 2-méteres hımérsékletre, felhıborítottságra, folyékony 

víztartalomra, csapadékra). A fentiek értelmében az elvárásunk az volt, hogy a tesztkísérle-

tek eredményei jó térbeli és idıbeli egyezést mutassanak, s a különbségek ne legyenek 

számottevık. Például hımérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig 50 %-ot 

nem meghaladó eltérés elfogadhatónak tekinthetı, amennyiben a mezık térbeli szerkezete 

és idıbeli menete hasonló eloszlást mutat. 

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a változók többségénél a két futtatás 

közötti eltérés havi átlagban elhanyagolható volt: például a hımérsékletre 0,1 fok (4.2. 

ábra), a felhıborítottságra 10 % alatti (Szépszó, 2005) volt a különbség a tartomány nagy 

részén. A csapadék területi eloszlása szintén hasonló a két szimulációban, a rácsponton-

kénti értékek összevetése azonban néhol 20 mm-t meghaladó eltérést mutatott (4.3. ábra). 

Ezek viszont többnyire olyan rácspontokban fordultak elı, amelyekben egyébként is 

nagymennyiségő csapadék hullott, azaz a relatív különbség a két kísérlet között nem halad-

ta meg az 50 %-ot. A csapadék térben rendkívül változékony meteorológiai elem, s a 4.3. 

ábra különbségmezıin látható, hogy az eltérések nem szisztematikusan, inkább véletlen-
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szerően jelennek meg, azaz egymás mellett váltakoznak a pozitív és negatív értékek. Ezért 

érdemes az összehasonlítást nemcsak az egyes rácspontokra, de nagyobb területi átlagokra 

is elvégezni (Szépszó, 2006b). Például 5x5 rácspont átlagát véve a két kísérlet eredményei 

közötti különbségek csökkentek (4.4. ábra). 

 

4.2. ábra: Az OMSZ (bal felsı panel, „Budapest”) és a Max Planck Intézet (bal alsó panel, „Ham-

burg”) számítógépein végrehajtott tesztkísérletek havi átlaghımérséklet eredményei (oC) 2001 júli-

usára, valamint ezek különbsége (oC; jobb panel). 

 

4.3. ábra: Az OMSZ (bal felsı panel, „Budapest”) és a Max Planck Intézet (bal alsó panel, „Ham-

burg”) számítógépein végrehajtott tesztkísérletek havi csapadékösszeg eredményei (mm) 2001 

júliusára, valamint ezek különbsége (mm; jobb felsı panel) és relatív eltérése (%; jobb alsó panel). 
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A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy a hamburgi és a budapesti futtatás között a 

csapadékösszegben jelentkezı különbségek hogyan változnak, ha folytatjuk a modellinteg-

rálást 2002 novemberéig. Januárra (4.5. ábra) a két modellkísérlet eredménye közötti kü-

lönbség jelentısen visszaesik (2 mm alá), s jóllehet ebben az idıszakban a havi összeg is 

szerényebb (2-20 mm), az eltérés nem haladja meg a 10 %-ot. A 2002. évi júliusi hónapban 

a szimulációk kevesebb csapadékmennyiséget mutatnak, mint a megelızı év júliusában, s 

közöttük a mm-ben kifejezett eltérés is csökkent (4.6. ábra), míg a relatív különbség válto-

zatlan maradt (ezt nem mutatjuk be). 

 

4.4. ábra: Az OMSZ (bal felsı panel, „Budapest”) és a Max Planck Intézet (bal alsó panel, „Ham-

burg”) számítógépein végrehajtott tesztkísérletek havi csapadékösszeg eredményei (mm) 2001 

júliusára, valamint ezek különbsége (mm; jobb panel) 5x5 rácspontra átlagolva. 

A modelladaptáció ellenırzésére elvégzett tesztkísérletek eredményei alapján meg-

állapítottuk tehát, hogy a két szimuláció közötti eltérés nem számottevı sem az átlagos, 

sem pedig a kumulatív változókra, bár az utóbbiak (mint pl. a csapadékmennyiség) eseté-

ben a különbség jobban kiütközik. Továbbá az is egyértelmő volt, hogy az integrálási idı 

kiterjesztésével nem növekszik az eltérés a különbözı számítógépeken végrehajtott kísérle-

tek eredményei között. Itt jegyezzük meg, hogy végeztünk még néhány szimulációt arra 

vonatkozóan, hogy a REMO megfelelıen fut-e az IBM Regatta multi-processzoros kör-

nyezetében, ebbıl a célból egy és több processzoron futtatva teszteltük a modellt. Meg-

vizsgáltuk, hogy befolyásolja-e az eredményeket, ha forráskódot a gyorsabb futás érdeké-

ben ún. optimalizációval fordítjuk le, illetve kihasználjuk a 64-bites architektúra elınyeit. 
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Ezek a teszt-szimulációk azt mutatták, hogy a REMO informatikai szempontból is jól mő-

ködik, a processzorszám és a hatékonyságot növelı fordítási kapcsolók használata nem 

változtat az eredményeken. Mindezek figyelembevételével a modellnek az OMSZ szuper-

számítógépére való adaptációját sikeresnek tekintettük, és megkezdtük a tervezett 

éghajlatváltozási kísérletek elıkészítését. 

 

4.5. ábra: Az OMSZ (bal felsı panel, „Budapest”) és a Max Planck Intézet (bal alsó panel, „Ham-

burg”) számítógépein végrehajtott tesztkísérletek havi csapadékösszeg eredményei (mm) 2002 

januárjára, valamint ezek különbsége (mm; jobb panel). 

 

4.6. ábra: Az OMSZ (bal felsı panel, „Budapest”) és a Max Planck Intézet (bal alsó panel, „Ham-

burg”) számítógépein végrehajtott tesztkísérletek havi csapadékösszeg eredményei (mm) 2002 

júliusára, valamint ezek különbsége (mm; jobb panel). 
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4.2. A REMO modell beállításainak tesztelése 

4.2.1. A felpörgési idı vizsgálata 

A regionális modell-szimulációk eredményeinek kiértékelésénél figyelembe kell venni, 

hogy a kísérlet elején a mezık még nincsenek a modell által megkövetelt fizikai egyen-

súlyban. Ez különösen a hidrológiai ciklus azon elemeit érinti, amelyeket közvetlenül nem 

tudunk a modellünk kezdeti feltételeiben leírni. Például egy futtatás elején nincs informá-

ciónk arról, hogy a csapadékviszonyok hogyan alakultak az integrálás kezdete elıtt, ami 

ráadásul nemcsak a légköri, de a felszíni (pl. talajnedvességi) viszonyokat is befolyásolja. 

A modellnek tehát „fel kell pörögnie”, hogy ezek a jelenségek kifejlıdhessenek benne 

(Laprise, 2008), és fizikailag reális állapotokat vegyenek fel, amelyek már megfelelı ala-

pot szolgáltatnak a projekciók készítéséhez. A felpörgés29 a légköri mezık esetében rövid 

idıt, 1-2 napot igényel, viszont a felszíni és a talajváltozók (például a hóborítottság, a talaj 

különbözı rétegeinek hımérséklete és nedvességi viszonyai) esetében sokkal tovább (akár 

több évig) tart. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy az eredmények kiértékelésekor 

a szimulációknak azt az elsı néhány éves szakaszát, ami a modellintegrálás kezdetétıl az 

egyensúly eléréséig tart, célszerő figyelmen kívül hagyni. Modellenként változó, hogy mi-

lyen hosszú az ún. felpörgési idı: elsısorban a talaj fizikai folyamatainak leírására alkal-

mazott parametrizációs sémák határozzák meg, de befolyásolhatja a tartomány mérete és 

felbontása, valamint az alkalmazott kezdeti és határfeltétel is. 

A REMO5.0 felpörgési idejének vizsgálatára két kísérletet hajtottunk végre egy a 

Kárpát-medencét 18 km-es horizontális felbontással lefedı tartományon az 1993-tól 1997-

ig tartó idıszakra (Szépszó, 2006a; 2007a). A kezdeti és a hatóránként frissített peremfelté-

teleket az egyik esetben a 125 km-es felbontású globális ERA-40 re-analízisek szolgáltat-

ták. A re-analízisek elıállításához egy globális idıjárás-elırejelzı modellt alkalmaztak, 

ami a REMO-tól különbözı parametrizációt használ a felszín és talaj folyamatainak leírá-

sára, ráadásul eltérı mélységő szinteken végzi a talajra vonatkozó számításait. Mindezek-

nek köszönhetıen ebben a kísérletben egy hosszabb felpörgési idıre lehet számítani, mert 

a határfeltételekben lévı felszíni információk jelentısen eltérnek a regionális modell által 

elıállítottaktól. A másik esetben a peremfeltételek egy olyan, nagyobb tartományra vonat-

kozó, 50 km-es felbontású REMO kísérlet eredményeibıl származtak, mely már felvette a 
                                                 
29 Az angol nyelvő szakirodalomban „spin-up”. 
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kívánt egyensúlyi állapotot. Mivel itt a határfeltételt adó és a regionális modell ugyanaz, és 

a felbontásuk sem tér el lényegesen, ez a szimuláció referencia-kísérletnek tekinthetı, ahol 

már nincs szükség számottevı felpörgési idıre. 

A felpörgési idı hosszának vizsgálatához a talajnedvesség és a talajhımérséklet 

havi átlagainak idıbeli alakulását hasonlítottuk össze a két kísérlet eredményeiben az egész 

tartományra, illetve kiválasztott rácspontokban (egy Balatonhoz közeli, egy hegyvidéki, 

egy tengeri és egy a tartomány belsejében elhelyezkedı rácspontban), melyek közül itt a 

talajhımérsékletre vonatkozó eredményeket mutatjuk be. Két réteget vizsgáltunk: (i) a 2,9 

méteren elhelyezkedı réteg értékei idıben kissé eltolva követik a felszínhımérséklet évi 

menetét; (ii) az 5,7 méterig lenyúló rétegben ez az évi menet pedig már szinte teljesen el-

tőnik. A kiértékelésnél nem végeztünk összevetést a megfigyelési adatokkal, mivel nem az 

eredmények sikerességének megítélése volt a célunk, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy 

a két szimuláció közötti különbségek mikorra válnak elhanyagolhatóvá. Az eredmények 

alapján a felpörgési idı a REMO modell esetében 4 évre tehetı: kezdetben jelentıs – a 

felszínhez közelebbi talajszint esetében kisebb, a mélyebb réteg esetében nagyobb – eltérés 

volt az egyes talajrétegek hımérsékletében a két kísérlet között (4.7. ábra), majd az idı 

elırehaladtával az eleinte 7-10 fokos hımérsékletkülönbség fokozatosan csökkent és a 

negyedik évre beállt 0,5-1,5 fokra. A REMO futtatása során tehát az elsı 4 évet nem vesz-

szük figyelembe az eredmények kiértékelésekor. 

a) b) 

4.7. ábra: a) Különbözı (2,9 és 5,7 m-es) mélységben elhelyezkedı talajszintek havi átlaghımér-

séklet értékeinek (oC) alakulása egy kiválasztott rácspontban az 1993–1996 idıszak során az ERA-

40 re-analízis határfeltételeket használó modellkísérlet (telt görbék) és a referenciakísérlet (szagga-

tott görbék) eredményei alapján. b) A két kísérlet eredményeinek abszolútértékben vett eltérése 

(oC). 
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4.2.2. A térbeli felbontás vizsgálata 

Mivel a több évtizedes (akár évszázados) idıszakokra történı regionális klímamodell-

szimulációk végrehajtása rendkívül költséges, ezért a hosszabb futtatások elıtt célszerő 

megvizsgálni, hogy a modell milyen felbontáson nyújtja a legjobb eredményeket adott di-

namikai leírás és fizikai parametrizációk alkalmazása mellett. A horizontális irányú rácstá-

volság hatását két szimuláció elvégzésével teszteltük egy Kárpát medencét lefedı tartomá-

nyon (4.8. ábra) a 2001 júliusától 2002 decemberéig tartó másfél évre, az egyik esetben 

1/6 fokos (~18 km-es), a másik esetben 1/10 fokos (~11 km-es) rácsfelbontás, vertikális 

irányban pedig egységesen 20 szint alkalmazásával (Szépszó, 2007a). (Megjegyezzük, 

hogy a két kísérlet során nem teljesen ugyanazt az integrálási tartományt használtuk, ami-

nek elsıdleges oka, hogy a REMO-ban csak rögzített rácspontszámokat lehet kiválasztani. 

Mindazonáltal ez nem fogja befolyásolni a következtetéseket, mivel a 3.2.1. fejezetben 

leírtak alapján a finomabb felbontású tartomány jobb oldali peremének a magashegységek-

tıl való távolabbra helyezése alapvetıen pozitív hatással kell bírjon az eredményekre.)  

1/6
o
-os felbontás  1/10

o
-os felbontás 

  

4.8. ábra: A modellkísérletek során használt tartomány domborzata 18 (bal) és 11 km-es (jobb) 

felbontáson, az eredeti elforgatott modellrácson ábrázolva. Megjegyzés: a két tartomány technikai 

okokból nem teljesen egyezik meg. 

A peremfeltételeket mindkét kísérlethez egy nagyobb tartományra vonatkozó 50 

km-es felbontású REMO-szimuláció eredményei szolgáltatták, amelyet pedig az ERA-40 

re-analízis mezıivel hajtottak meg. Mivel a re-analíziseket megfigyelési információk fel-

használásával állították elı, az ezekkel készült regionális klímamodell-kísérletek az egyes 
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évek meteorológiai jellemzıit jól visszaadják, s ezért alkalmasak egy-egy beállítás rövid 

idıszakon való tesztelésére. 

A finomabb felbontás közvetlen hatását a domborzati mezın azonnal láthatjuk (4.8. 

ábra): több részlet jelenik meg, új völgyek nyílnak meg és további dombok tőnnek fel, a 

hegycsúcsok magassága és a partvonal illeszkedése pedig pontosabb. Mindezek dinamikai 

úton módosíthatják az áramlást, ami a légköri viszonyokra is hatással bír. Ez a részletesség 

jól látható a csapadékmezıben is (4.9. ábra), ami a két kísérletben alapvetıen hasonló el-

rendezıdést mutat, viszont a finomabb felbontáson új struktúrák is megjelennek, pl. Ma-

gyarország északi és középsı tájain. 

1/6
o
-os felbontás  1/10

o
-os felbontás 

   

4.9. ábra: Havi csapadékösszeg (mm/hónap) a REMO modell 18 km-es (bal) és 11 km-es (jobb) 

felbontású eredményei alapján 2002 júliusára. 

A részletesebb mezı azonban természetesen nem feltétlenül jelent pontosabb ered-

ményeket. Ezért a modelleredményeket 23 magyarországi állomás mérési adatsorával ve-

tettük össze a vizsgált másfél évre vonatkozóan. Ez alapján a REMO mindkét kísérletben a 

november–február idıszak kivételével az átlaghımérsékletet túl-, a relatív nedvesség havi 

értékeit pedig alulbecsülte (4.10. ábra), a legnagyobb mértékben a nyári hónapokban: a 

hımérséklet esetében 2-3 fokkal, a nedvességet pedig mintegy 10 százalékkal. Ezekben a 

hónapokban nemcsak területi átlagban, de minden egyes állomásnál is szisztematikus fölé- 

illetve alábecslés volt tapasztalható a modelleredményekben. A finomabb felbontású szi-

muláció eredményeiben valamivel nagyobb hiba mutatkozott: a két kísérlet között átlago-

san fél Celsius fok illetve 5 % volt az eltérés, és a téli idıszakot leszámítva minden hónap-

ban a 18 km-es felbontású kísérlet közelítette meg pontosabban a mérési adatokat. A csa-
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padék esetében kizárólag a megfigyelési pontok alapján számított országos átlagértékeket 

hasonlítottuk össze. Eszerint a két futtatás közül a finomabb felbontású adott kevesebb 

csapadékot, de arra vonatkozóan, hogy ez a mért értékekkel milyen kapcsolatban van, nem 

lehetett egyértelmő következtetést levonni, mert hónapról hónapra változott, hogy melyik 

szimuláció eredményei álltak közelebb a mérésekbıl számított átlagos értékhez (Szépszó, 

2007a). 

A fenti néhányhónapos vizsgálat tehát azt mutatta, hogy a REMO5.0 esetében a 

térbeli rács felbontásának növelése nem javít a Magyarországra vonatkozó eredmények 

pontosságán. Árvay (2007) egy hónapra készített szimulációkat 5, 11, 18 és 25 km-es fel-

bontással, s ezek eredményei szintén megerısítették, hogy a modell 18-25 km-es rácstávol-

sággal nyújtja térségünkre a legjobb eredményeket, s a vizsgált idıszakban nem mutatko-

zott lényeges eltérés a 18 és 25 km-es felbontású kísérletek eredményei között. A fenti 

validáció a REMO egyik jellemzı gyengeségét is megmutatta: nevezetesen a nyári hóna-

pok hımérsékletének fölé- és a nedvességi mezık alábecslését Duna vízgyőjtı-területén, 

ami a nemzetközi vizsgálatokban (pl. Hagemann et al., 2001) a nyári-szárazság probléma 

elnevezést kapta. 

 

4.10. ábra: A havi átlaghımérséklet (bal) és relatív nedvesség (jobb) értékei a 2001. július – 2002. 

november idıszakra (balra) 23 magyarországi állomás helyszínére átlagolva a mérések (piros) és a 

REMO modell (zöld: 11 km-es, kék: 18 km-es felbontású) eredményei alapján. 

Itt jegyezzük meg, hogy a vertikális felbontás hatásának vizsgálatára nem végez-

tünk szimulációkat, ugyanis erre vonatkozóan a Max Planck Intézetben már korábban haj-

tottak végre kísérleteket (Göttel et al., 2004). A tesztfuttatásban a szintek számát 20-ról 40-

re növelték, és eredményeit összevetették a referencia-kísérlet eredményeivel. Az elemzé-
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sek azt mutatták, hogy a vertikális szintek számának növelése nem hozott javulást az 

eredményekben: a Duna vízgyőjtıterületén mind a hımérsékleti felülbecslés, mind a csa-

padék alábecslése fokozódott a nyári hónapokban. 

4.3. Éghajlati szimulációk 

Az elıkészítı kísérletek után megkezdtük a REMO5.0 modell éghajlati vizsgálatokban 

való használatát. Erre a CLAVIER (Climate Change and Variability: Impact on Central 

and Eastern Europe; 2006–2009; http://clavier-eu.org) EU FP630 projekt keretében került 

sor, melynek célkitőzése a klímaváltozás hatásainak feltérképezése volt Közép- és Kelet-

Európa területére, elsısorban Bulgáriára, Magyarországra és Romániára. A hidrológiai 

viszonyokra, a mezıgazdaságra, az energiaszektorra és a turizmusra gyakorolt hatások 

kvantitatív vizsgálatához a CLAVIER-ban elvégzett regionális klímamodell-szimulációk 

eredményei szolgáltatták a kiindulási információkat. A projekt célterülete, valamint a vizs-

gálatok jellege gyakorlatilag kijelölték a modellfuttatások integrálási tartományát, melynek 

le kellett fednie az említett három országot, s a hidrológiai vizsgálatok miatt magában kel-

lett foglalnia a Duna és a Tisza folyók vízgyőjtıit. A végleges tartomány (4.11. ábra) 

megválasztásánál lényeges szempont volt még, hogy oldalsó peremei távol húzódjanak 

mind a célterülettıl, mind a magasabb hegységektıl (l. 3.2.1. fejezet). A modellkísérletek 

során használt térbeli felbontást az integrálási tartomány, az OMSZ-ban rendelkezésre álló 

számítási kapacitás, valamint a 4.2.2 fejezet következtetései együttesen határozták meg: a 

szimulációkat 20 vertikális szint és 0,22 fokos (25 km-es) horizontális rácstávolság alkal-

mazásával futtattuk. 

Az éghajlati vizsgálatok során a regionális modelleket elıször hosszabb múltbeli 

idıszakon futtatjuk, hogy megvizsgáljuk, hogyan írja le a modell a kiválasztott terület „je-

lenlegi” éghajlati jellemzıit. Ebbıl a célból a REMO modellel az 1957–2000 idıszakra 

hajtottunk végre egy 25 km-es felbontású szimulációt a fenti tartományon, melyhez a 125 

km-es felbontású ERA-40 re-analízisek szolgáltattak hatóránként határfeltételeket (4.1. 

táblázat). Ezt követıen ugyanezen a tartományon és térbeli felbontással egy ún. tranziens 

éghajlatváltozási szimulációt készítettünk a modellel az 1951–2100 idıszakra. A peremfel-

tételeket a teljes integrálás során hatórás idıbeli gyakorisággal az ECHAM5/MPI-OM 

kapcsolt légkör–óceán modell globális mezıi biztosították, melyben a légköri komponens 
                                                 
30 European Union 6th Framework Programme 
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spektrális felbontása T6331, ami 1,875 fokos (200 km-es) rácsfelbontásnak felel meg. A 

modell számára az üvegházhatású gázok és aeroszol részecskék koncentrációját az 1860–

2000 idıszakra mérési adatok alapján határozták meg, míg 2001-tıl kezdıdıen az A1B 

SRES forgatókönyv értékei alapján, ami a 21. szárad végére 700 ppm-et meghaladó szén-

dioxid koncentrációszintet vetít elıre (l. 2.2.1. fejezet). 

 

4.11. ábra: A REMO regionális klímamodellel végzett validációs és éghajlatváltozási szimulációk 

során használt 25 km-es felbontású integrálási tartomány, és annak domborzata (m). 

Mindkét kísérlet múltra vonatkozó eredményein elvégeztük a validációt: a kiértéke-

lés során az ERA-40 határfeltételekkel készült szimuláció elsı 4 (felpörgési) évét figyel-

men kívül hagytuk, az ECHAM5/MPI-OM (továbbiakban: ECHAM) peremfeltételekkel 

végrehajtott futtatás eredményeit pedig az összehasonlíthatóság érdekében 1961-tıl tekin-

tettük, és az eredményeket az 1961–1990 (valamint az 1971–2000) idıszakra összevetettük 

megfigyelésekkel, elsısorban a hımérsékletre és a csapadékra. A fejezetben külön részt 

szentelünk annak vizsgálatára, hogy a különbözı típusú határfeltételek milyen hatással 

vannak a regionális modell eredményeire, valamint hogy a regionális modell mit tud hoz-

záadni a globális mezık által leírt éghajlati jellemzıkhöz. Utóbbi kérdést a jövıre vonat-

kozó projekciós eredmények bemutatásánál is elemezzük, azaz a REMO5.0 modell ered-

ményei mellett az ECHAM eredményeit is tárgyaljuk 2021–2050-re és 2071–2100-ra. 

                                                 
31 Az állapothatározókra felírt spektrális sorösszegzést a 63. hullámszámig végezték el, háromszög (T: 

trianguláris) csonkítást (Szépszó et al., 2013a) alkalmazva a maximális meridionális és zonális hullámszámok 

kapcsolatának leírására.  
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4.3.1. Validáció 

Ahogyan a 3. fejezetben már említettük, a REMO modell eredményeinek validációját két-

féle rácsponti referencia-adatbázissal is elvégeztük: az Európa jelentıs részét lefedı E-

OBS, valamint a CARPATCLIM Magyarországra rendelkezésre álló adataival. Az E-OBS 

megfigyelési információi segítségével átfogó képet kapunk arról, hogy a modell hogyan 

képes visszaadni a térség éghajlati jellemzıit, s a validáció fıbb megállapításai ezen az 

összehasonlításon alapulnak. Ugyanakkor látni fogjuk, hogy ez a referencia-adatbázis nem 

tökéletes, ezért vontuk be a vizsgálatokba a CARPATCLIM adatokat. Ez egy meglehetı-

sen friss adatbázis, amiben a hazánkat teljes egészében lefedı32 rácsponti adatok elıállítása 

még a dolgozat írásakor is folyamatban van. Így csak az alapvetı vizsgálatokat végeztük el 

a segítségével, s technikai okokból azokat is egy kissé más (az 1971–2000) idıszakra. Mé-

gis fontosnak tartjuk ezeket az eredményeket is bemutatni, mert árnyalják az E-OBS alap-

ján levont következtetéseket. Továbbá amint utaltunk rá, néhány esetben, amikor 1961–

1990-re szükségünk volt egy az E-OBS-nál megbízhatóbb referenciára, az OMSZ adatbá-

zisában lévı állomási adatsorokat is felhasználtuk. 

Mielıtt belekezdenénk a meteorológiai jellemzık vizsgálatába, érdemes egy pillan-

tást vetni a regionális modellben, valamint a határfeltételeket szolgáltató globális mezık-

ben alkalmazott domborzati információkra (4.12. ábra), mert ezek elırevetítik, hogy mi-

lyen várakozásokkal tekinthetünk a regionális modell eredményeire. A 125 km-es felbon-

tású ERA-40 adatbázis domborzati mezıjében megjelennek Dél-, Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb orografikus elemei, például az Alpok, a Kárpátok, az Appenninek, a Dinári-

hegység; ugyanakkor ezek magassága és részletessége elmarad a valóságostól. Bár a Kár-

pát-medence területét ez a rácstávolság elnagyoltan írja le, de Magyarországot kis dombor-

zati különbségek jellemzik, ezért itt korlátozott hozzáadott értéket várunk a 25 km-es fel-

bontású REMO-tól – a regionális modell elıreláthatóan a magasabb hegységek területén 

tud majd javítani a kiindulási adatokon. Az Alpok és a Kárpátok az ECHAM 200 km-es 

felbontású domborzati mezıjében is felismerhetık, viszont a globális éghajlati modell 

rendkívül hiányosan jeleníti meg az adriai régiót és a Kárpát-medencét: térségünk zárt me-

dence jellege, illetve az Adriai-tenger Appennini- és Balkán-félsziget közötti része gyakor-

                                                 
32 A CARPATCLIM (Climate of the Carpathian Region) projekt keretében elıállított eredeti adatbázis a 

Kárpát-medencét, s benne Magyarország 95 %-át fedi le (Lakatos et al., 2013). 
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latilag eltőnik. Nagy rácstávolsága miatt az ECHAM várhatóan nem lesz képes a hımér-

sékleti mezı „finomságait” visszaadni: az alacsonyabb átlaghımérséklető területek értékeit 

valószínőleg fölül-, a melegebb tájak értékeit pedig alábecsli. (Ennek hátterében az áll, 

hogy a globális modell alacsonyabb magassággal, de nagyobb horizontális kiterjedéssel 

jeleníti meg a hegységeket.) A REMO ezen sikerrel javíthat még Magyarország területén 

is, s csökkentheti mind az alábecslés, mind a fölébecslés mértékét. A csapadékot a kiemel-

kedı domborzati elemek elégtelen leírása miatt az ECHAM valószínőleg a valóságosnál 

nagyobb területre „teríti szét”, ami a mennyiség túlbecslését okozhatja. A várakozásunk az, 

hogy a REMO ezen nem tud javítani, mivel a 25 km-es felbontáson „magasabbá váló” 

hegységek tovább növelik a kiindulásként kapott légköri nedvességtöbblet kihullását (azaz 

a REMO-ban még több csapadékra számíthatunk). 

ERA-40 

 

ECHAM5/MPI-OM 

 

 

REMO5.0 

 

4.12. ábra: A határfeltételeket szolgáltató 

ERA-40 adatbázis 125 km-es (bal felsı) és 

ECHAM5/MPI-OM globális klímamodell 

200 km-es (jobb felsı), valamint a 

REMO5.0 regionális modell 25 km-es 

felbontású (alsó) domborzati mezıi. 

Hımérséklet 

Elsıként a re-analízis határfeltételekkel készült szimuláció eredményeire koncentrálva, s a 

megfigyelésekkel való kiértékelés elıtt a határfeltételek és a regionális modelleredmények 

hımérsékleti értékeit összehasonlítva (4.13. ábra) megállapíthatjuk, hogy a REMO külö-

nösen az Alpok jellemzıit írja le feltőnıen nagy részletességgel és az ERA-40-nél alacso-

nyabb értékekkel. Ugyanez nem érvényes a Kárpátokra: a hegység vonulata ugyancsak 

élesebben jelenik meg a regionális modellben, de a konkrét értékek itt nem mutatnak jelen-
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tıs eltérést a re-analízisektıl. A kiemelkedı domborzati egységek területét leszámítva a 

regionális modell a tartomány nagy részén a határfeltételeknél magasabb hımérsékletet 

mutat. 

 

4.13. ábra: A éves átlaghımérséklet (oC) 1961–1990-re az ERA-40 határfeltételekkel készült 

REMO5.0 modell-szimuláció eredményei alapján (jobb), valamint a globális határfeltételekben 

(bal). 

A regionális szimuláció eredményeit az E-OBS adatbázis értékeivel összevetve 

(4.14. ábra), a REMO modell a hımérsékletet a mérési információk által lefedett tarto-

mány szinte teljes egészén felülbecsli, a tél kivételével minden évszakban. A fölébecslés 

mértéke nyáron a legnagyobb: Európa délkeleti területein eléri az 5 fokot. A tartomány 

északi és középsı részein tavasztól ıszig 1-3 fokos hiba jellemzı, ennél kisebb eltérések 

csak az Alpok területén fordulnak elı. Télen a fölébecslés csupán a déli tájakra korlátozó-

dik, az Alpok legmagasabb pontjain inkább kismértékő alábecslést tapasztalunk, az északi 

területeken pedig a hiba nem haladja meg a 0,5 oC-ot. Ami hazánk területét illeti, éves 

szinten 2 oC a különbség a modelleredmények és az E-OBS adatbázis országos átlagértékei 

között – nyáron az eltérés túllépi a 3 oC-ot, míg télen fél fok alatt marad (4.2. táblázat). A 

CARPATCLIM adatokkal való összevetés (4.15. ábra) megerısíti, hogy az országon belül 

a déli tájakon nagyobb, az északi területeken pedig kisebb a fölébecslés mértéke, ugyanak-

kor az eddigieknél valamivel magasabb hibákat kapunk: például augusztusra a hiba nagy-

sága az E-OBS adatbázissal 4 foknyi, a CARPATCLIM adatokkal viszont már eléri az 5 

fokot (4.16. ábra). A különbség nem (csak) abból ered, hogy a két idıszak kissé más kli-

matológiai jellemzıkkel bír – ezt megerısíti az a tény, hogy az E-OBS átlagértékei némi-

leg eltérnek az OMSZ adatbázisából származó mérési információk alapján 1961–1990-re 

kiszámított hımérsékleti értékektıl. 
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4.14. ábra: A modelleredmények E-OBS megfigyelésektıl vett eltérése az éves és évszakos átlag-

hımérsékletre (oC) 1961–1990-re az ERA-40 (bal) valamint az ECHAM5/MPI-OM határfeltéte-

lekkel (jobb) készült REMO5.0 modell-szimulációk eredményei alapján. 
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4.15. ábra: A modelleredmények CARPATCLIM megfigyelésektıl vett eltérése az éves és évsza-

kos átlaghımérsékletre (oC) 1971–2000-re az ERA-40 (bal) valamint az ECHAM5/MPI-OM határ-

feltételekkel (jobb) készült REMO5.0 modell-szimulációk eredményei alapján. 
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4.2. táblázat: A REMO5.0 modellel (REMO_ER: ERA-40 határfeltétellel; REMO_EC: 

ECHAM5/MPI-OM határfeltétellel végzett) végzett szimulációk éves és évszakos magyarországi 

átlaghımérséklet értékeinek eltérése (oC) a megfigyelésektıl (EOBS), a határfeltételektıl és egy-

mástól; valamint a határfeltételek eltérése a megfigyelésektıl és egymástól 1961–1990-re. 

 Éves Tavasz Nyár İsz Tél 

REMO_ER–EOBS 2,0 1,5 3,3 2,7 0,4 

REMO_ER–ERA40 2,2 1,7 3,6 3,1 0,5 

ERA40–EOBS -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,1 

REMO_EC–EOBS 0,2 -0,4 0,3 0,4 0,3 

REMO_EC–ECHAM 0,9 0,8 1,2 1,1 0,6 

ECHAM–EOBS -0,7 -1,2 -0,9 -0,7 -0,3 

ECHAM–ERA40 -0,7 -1 -1 -0,6 -0,1 

REMO_EC–REMO_ER -2 -1,9 -3,4 -2,6 -0,1 

a) b) 

4.16. ábra: a) A magyarországi havi átlaghımérséklet (oC) 1961–1990-re az ERA-40 (világoskék) 

és az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel (sötétkék) készült REMO5.0 modell-szimulációk 

eredményei, illetve az E-OBS (piros telt) és az OMSZ (piros szaggatott) megfigyelési adatbázisa 

alapján. b) Ugyanez 1971–2000-re, de a rácsponti megfigyelési információk (piros telt; CC) a 

CARPATCLIM adatbázisból származnak. 

Ha a globális re-analízisek átlaghımérséklet-értékeit is összehasonlítjuk az E-OBS 

megfigyelésekkel (4.2. táblázat), akkor láthatjuk, hogy az ERA-40 adatbázis 1961–1990-

re átlagosan egy mindössze néhány tizedfokos alábecsléssel – tehát meglehetıs pontosság-

gal – jellemzi a hazai viszonyokat. Ehhez a REMO minden évszakban és minden egyes 

évben (4.17. ábra) egy szisztematikus melegítést ad hozzá, aminek eredménye a jelentıs 
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fölébecslés. A regionális modell ezen viselkedésének lehetséges hátterére késıbb még 

visszatérünk. 

  

4.17. ábra: A magyarországi éves átlaghımérséklet (oC) alakulása 1961–1990-re az ERA-40 (bal) 

és az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel (jobb) készült REMO5.0 modell-szimulációk eredmé-

nyei (piros), a határfeltételeket szolgáltató ERA-40 adatbázis (bal; kék) és az ECHAM5/MPI-OM 

globális modell eredményei (jobb; kék), valamint a megfigyelések (zöld) alapján. A vízszintes 

egyenesek a REMO modell eredményeibıl (piros) valamint a mérésekbıl (zöld) ugyanerre az idı-

szakra számított átlagértéket reprezentálják. 

Most vizsgáljuk meg az 1961–1990 idıszakra vonatkozó átlaghımérsékletet az 

ECHAM határfeltételekkel készült kontroll futtatás eredményeiben, valamint a kiindulási 

ECHAM mezıkben (4.18. ábra)! Ahogyan az ERA-40 meghajtású kísérletnél, úgy itt is 

azonnal szembetőnik, hogy a REMO a globális mezıknél realisztikusabban írja le hımér-

séklet domborzattól való függését: a magas hegységekben jellemzı alacsony értékek vilá-

gosan megjelennek a regionális eredményekben, míg az ECHAM mezıiben mindössze egy 

a környezeténél legfeljebb 2 oC-kal hidegebb kis folt jelzi az Alpok helyét. Az Appennini- 

és a Balkán-félsziget területének hımérsékleti viszonyait az ECHAM csak nagy vonalak-

ban írja le, ahogyan az a domborzati térkép alapján elırelátható volt. Az északi tájakon 

viszont jóval kisebb az eltérés a regionális és a globális modell eredménye között, mint 

amikor a re-analíziseket használtuk oldalsó határfeltételekként. 

A re-analízis meghajtású szimulációval ellentétben a kontroll futtatás eredményei 

és a megfigyelések között igen csekély eltérést tapasztalunk, ami a tartomány jelentıs ré-

szén nem (Magyarországon sem) haladja meg az 1 fokot (4.14. ábra). Ez alól a legmaga-

sabban fekvı tájak, illetve a délkeleti területek mutatnak kivételt: míg az Alpokban a 

REMO által jelzett hımérséklet 1-3 fokkal alacsonyabb a mérések alapján számított átlag-

értékeknél, addig Bulgária és Románia területén hasonló nagyságú, de ellentétes elıjelő 
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eltérést láthatunk. Ugyanez az elrendezıdés az évszakos eredményeken is fellelhetı, na-

gyobb alábecsléssel az északi tájakon nyáron és ısszel. Hazánk hımérsékleti viszonyait 

átlagosan 0,5 foknál kisebb hibával jellemzi a modell (4.2. táblázat), az ország északi-

északkeleti részein enyhe negatív, a déli-délnyugati tájakon kismértékő pozitív hibával. Ha 

referenciaként a CARPATCLIM megfigyelési adatbázist használjuk, akkor tavasszal és 

ısszel némileg eltérı következtetésre jutunk (4.15. ábra): tavasszal az E-OBS adatokkal 

való összevetésnél az északi országrészben látott alábecslés eltőnik, ısszel, különösen ok-

tóberben (4.16. ábra) pedig 1 fokot elérı fölébecslést mutatnak az eredmények. 

 

4.18. ábra: A éves átlaghımérséklet (oC) 1961–1990-re az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel 

készült REMO5.0 modell-szimuláció eredményei alapján (jobb), valamint a globális határfeltéte-

lekben (bal). 

Ha a REMO magyarországi eredményeit az ECHAM-mal vetjük össze (4.17. áb-

ra), akkor azt tapasztaljuk, hogy a regionális modell a kontroll kísérlet esetében is maga-

sabb hımérsékleti értékeket mutat, mint a határfeltételei. A melegítés azonban ezúttal „jó-

tékony” hatású, ugyanis tavasszal és nyáron az ECHAM majdnem 1 fokkal alábecsli a hı-

mérsékletet (4.2. táblázat), így a két modell „kölcsönhatása” összességében egy elhanya-

golható nagyságú hibát eredményez. Ezt a hımérsékleti többletet láttuk a re-analízisekkel 

meghajtott szimuláció eredményeinél is, viszont ott a regionális modell lényegesen na-

gyobb, nyáron és ısszel átlagosan 3 fokot meghaladó (4.2. táblázat) melegítést adott a 

kiindulási mezıkhöz. A jelentıs hımérsékleti eltérés hátterében a REMO modell és a re-

analízisek elıállításához használt modell különbségei állhatnak. Például az ERA-40 adatok 

talajhımérséklet értékei más szintekre vonatkoztak, mint a REMO-ban (l. Függelék; F2. 

táblázat); vagy a prognosztikai változóként használt folyékony felhıvíz-tartalom kiszámí-

tása eltérı parametrizációs módszer segítségével történik a re-analízisekben és a regionális 
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modellben – mindez pedig a felszínközeli hımérsékletre is hatással bír. Az ECHAM eseté-

ben kevesebb „inkonzisztencia” volt a globális modell által átadott és a regionális modell 

által felhasznált változók között, s ennek hatása mutatkozik meg az eredményekben. Ér-

demes megjegyezni, hogy a légkör felsıbb szintjein a határfeltételek és a regionális ered-

mények közötti eltérés nyáron és ısszel csökken (Szépszó, 2011). 

A magyarországi átlaghımérséklet évenkénti értékeit 1961–1990-re bemutató 4.17. 

ábra még egy nagyon fontos különbségre mutat rá a két kísérlet, valamint az eredményeik 

értelmezhetısége között. Nevezetesen arra, hogy a re-analízis határfeltételekkel elıállított 

eredmények – a fentiekben említett szisztematikus hibával – leírják az egyes évek jellem-

zıit (azaz az ábrán a mért és a modellezett hımérsékleti menet szinkronban fut), míg az 

ECHAM határfeltételekkel készült szimuláció erre nem képes. Ha meggondoljuk, akkor ez 

logikusan következik a különbözı határfeltételek természetébıl. Ugyanis a re-analízisek a 

légkör megfigyelési információk felhasználásával újra-analizált állapotai, tehát olyan pon-

tosak minden egyes idıpontban, mint egy idıjárás-elırejelzés kezdeti feltétele. Ha a re-

analízisek hatóránkénti csatolásával futtatjuk a regionális modellt, akkor azzal folyamato-

san arra kényszerítjük, hogy a re-analízisekben „tárolt” (azaz a valóságban bekövetkezı) 

idıjárási eseményeket írja le (még ha némi hibával teszi is ezt). Ezzel szemben az ECHAM 

csak a légköri gázok koncentrációján keresztül van (laza) kapcsolatban a valósággal, hi-

szen a határfeltételeket nyújtó globális modellintegrálást 1860-tól indították. Így az ezekkel 

a peremfeltételekkel készített regionális modell-szimuláció csak az adott térség éghajlati 

(statisztikai) jellemzıit tudja leírni [pl. a 4.17. ábra b) panelje, valamint a 4.16. ábra alap-

ján látható, hogy az idıszakra vonatkozó átlaghımérsékletet és annak átlagos éven belüli 

menetét megbízhatóan visszaadja]. 

Érdemes megvizsgálni még, hogy a kétféle modellkísérletnél az átlagos hımérsék-

leti hibák mutatnak-e összefüggést a szimulált hımérsékleti értékekkel. Ennek segítségével 

képet kapunk arról, hogy egy változó hımérséklető klíma esetében várható-e a hiba mérté-

kének változása vagy pedig a múltbeli karakterisztikák érvényesnek tekinthetık a jövıbeli 

projekciók esetében is. Ehhez az 1961–1990 idıszakra vonatkozó 30-éves havi átlagokat 

tekintettük minden rácspontban (4.19. ábra). Megállapíthatjuk, hogy a különbözı határfel-

tételek alkalmazásával kapott eredmények eltérı jellemzıkkel bírnak. A re-analízisekkel 

meghajtott kísérlet esetében a megfigyelésektıl vett eltérés annál nagyobb volt, minél ma-

gasabb értékeket jelzett a modell – azaz a nyár végi és az ısz eleji hónapokban volt a legje-

lentısebb, késı ısszel, nyár elején és tavasszal mérsékeltebb, télen pedig a legkisebb. Ez 
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az idıszak egybeesik a csapadék alábecslésével, ami valószínőleg erısíti a pozitív hımér-

sékleti hibát – errıl késıbb még ejtünk szót. Az ECHAM határfeltételekkel készített szi-

mulációkban ez a szerkezet nem látszik: a hibák nagysága az év során végig hasonló. 

Ugyanakkor az egyes hónapokra vonatkozó ponthalmazokban egy kis „dılés” figyelhetı 

meg mindkét kísérletnél. Ez a kontroll futtatás esetében azt jelzi, hogy az ország hővösebb 

tájain inkább az alábecslés, míg a melegebb területeken a fölébecslés jellemzı, a re-

analízis határfeltételekkel végrehajtott szimulációnál pedig kisebb, illetve nagyobb pozitív 

hibára utal ugyanezeken a területeken (ezt úgy tudjuk ellenırizni, ha a mérések függvé-

nyében ábrázoljuk a szimulációs hibákat; Szépszó, 2012). Mindebbıl arra következtetünk, 

hogy az ECHAM peremfeltételekkel készült szimulációk hımérsékleti hibái nem különö-

sebben érzékenyek arra, hogy a szimulált (vagy a mért) érték a hımérsékleti értékkészlet 

melyik részéhez tartozik. Ez alapján megengedjük azt a feltételezést, hogy egy megválto-

zott (melegebb vagy hidegebb) átlaghımérséklető éghajlatot a REMO modell a fent bemu-

tatotthoz hasonló nagyságú hibákkal írna le, így az átlaghımérsékletre vonatkozó jövıbeli 

projekciós eredmények közlésénél élhetünk a delta módszer alkalmazásával. 

  

4.19. ábra: A havi átlaghımérséklet (oC) 1961–1990-re az ERA-40 (bal) valamint az 

ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel (jobb) készült REMO5.0 modell-szimulációk eredményei 

alapján a magyarországi rácspontokra (x-tengely), valamint ezek eltérése a mérésekbıl számított 

átlagértékektıl (oC; y-tengely). 
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Csapadék és nedvesség 

Elsıként ismét a re-analízis határfeltételekkel készült szimuláció eredményeit, illetve azok 

az E-OBS megfigyelési adatbázistól vett eltéréseit tekintjük. A 4.21. ábra alapján a REMO 

a kiértékelési terület jelentıs részén túlbecsli az éves csapadék mennyiségét, s ennek mér-

téke különösen nagy a magas hegységek felett. Alábecslést a tartomány északnyugati és 

délkeleti részein, valamint a Kárpát-medencétıl délre látunk. Az évszakos eredmények 

többnyire az éves képet tükrözik vissza, az ısz kivételével, amikor a modell nagyobb terü-

leten jelez a mértnél kevesebb csapadékot. Hazánk nyáron és különösen ısszel egy átme-

neti zónában helyezkedik el: tıle északra fölébecslés, délre pedig alábecslés jellemzi a mo-

delleredményeket. Így Magyarország területén is ez a kettısség érvényesül, ami országos 

átlagban egy elhanyagolható mértékő (2 mm-nél kisebb) hibát eredményez (4.3. táblázat). 

Tavasszal és télen a REMO az egész országban, átlagosan 10-30 %-kal eltúlozza a csapa-

dék mennyiségét. Ezek a következtetések némileg módosulnak az 1971–2000 idıszakra, a 

CARPATCLIM adatokkal való összevetés során. A CARPATCLIM havi átlagértékei a 

telet leszámítva magasabbak erre az idıszakra, mint az 1961–1990-re referenciaként hasz-

nált E-OBS adatbázisból számított értékek (4.20. ábra). Ugyanakkor a legtöbb hónapban a 

REMO a korábbinál alacsonyabb csapadékot jelez, így összességében szinte minden év-

szakban csökken az alábecslés, illetve nı (ısszel 10-30 %-ig) a fölébecslés mértéke (4.22. 

ábra). 

a) b) 

4.20. ábra: a) A magyarországi havi átlagos csapadékösszeg (mm) 1961–1990-re az ERA-40 (vi-

lágoskék) és az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel (sötétkék) készült REMO5.0 modell-

szimulációk eredményei, illetve az E-OBS (piros telt) és az OMSZ (piros szaggatott) megfigyelési 

adatbázisa alapján. b) Ugyanez 1971–2000-re, de a rácsponti megfigyelési információk (piros telt; 

CC) a CARPATCLIM adatbázisból származnak. 
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A csapadékösszeg szezonális változásait követve (4.20. ábra) egyébként elmond-

ható, hogy a re-analízis határfeltételekkel a modell elfogadhatóan írja le a csapadék ha-

zánkban jellemzı éves menetét: a nyári maximum, a novemberi másodmaximum valamint 

a téli és az októberi minimumok egyaránt megjelennek benne. A 4.20. ábra felhívja még a 

figyelmet a referencia-adatok különbségeire: az E-OBS adatbázis esetében a július hónap-

ban egy másodlagos csapadékminimumot láthatunk, ami viszont nem jelenik meg a 

CARPATCLIM adatokban. Ekkor az E-OBS adatok az ország középsı részén lényegesen 

kisebb értéket mutatnak, mint a CARPATCLIM adatok (nem mutatjuk be), s ennek kö-

szönhetı az éves menetben feltőnı másodminimum. Egy ilyen markáns különbséget nem 

lehet a két idıszak eltérı jellemzıivel magyarázni, amit az OMSZ adatbázisában lévı ál-

lomási adatok alapján 1961–1990-re kiszámított átlagértékek is igazolnak (4.20. ábra bal 

panelje). Összességében az E-OBS adatbázis az egész év során 5-10 mm-rel kisebb értéke-

ket mutat, mint a hazai adatbázis, ami az év elsı felében például „javít” a modelleredmé-

nyeken. A fejlesztések során érdemes tehát jó minıségő, reprezentatív adatokkal is elvé-

gezni a teljeskörő validációt egy kisebb területre, nehogy a modellfejlesztést tévútra vigyék 

a pontatlan módszerekkel, kevés mérési adatból elıállított megfigyelési információk. 

(Megjegyezzük, hogy az elmúlt években az Európában alkalmazott regionális klímamodel-

lek jó részét az E-OBS adatbázis segítségével nyert következtetések alapján fejlesztették – 

elsısorban annak egyszerő hozzáférhetısége miatt.) 

4.3. táblázat: A REMO5.0 modellel (REMO_ER: ERA-40 határfeltétellel; REMO_EC: 

ECHAM5/MPI-OM határfeltétellel végzett) végzett szimulációk éves és évszakos magyarországi 

átlagos csapadék értékeinek eltérése (mm/hónap) a megfigyelésektıl (EOBS), a határfeltételektıl 

és egymástól 1961–1990-re. 

 Éves Tavasz Nyár İsz Tél 

REMO_ER–EOBS 4 9 2 -1 7 

REMO_ER–ERA40 8 13 18 4 -1 

REMO_EC–EOBS 13 20 6 13 12 

REMO_EC–ECHAM 8 6 21 7 -2 

REMO_EC–REMO_ER 9 11 4 15 5 
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4.21. ábra: A modelleredmények E-OBS megfigyelésektıl vett eltérése az éves és évszakos átla-

gos csapadékösszegre (%) 1961–1990-re az ERA-40 (bal) valamint az ECHAM5/MPI-OM határ-

feltételekkel (jobb) készült REMO5.0 modell-szimulációk eredményei alapján. 
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4.22. ábra: A modelleredmények CARPATCLIM megfigyelésektıl vett eltérése az éves és évsza-

kos csapadékösszegre (%) 1971–2000-re az ERA-40 (bal) valamint az ECHAM5/MPI-OM határ-

feltételekkel (jobb) készült REMO5.0 modell-szimulációk eredményei alapján. 
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Az ECHAM határfeltételekkel készült szimuláció esetében egyértelmően a csapa-

dék fölébecslése jellemzı, ami a magasabb domborzati egységek (pl. az Alpok, a Kárpá-

tok) területén a legjelentısebb, meghaladja a 100 %-ot (4.21. ábra). Vannak viszont olyan 

hegységek is az európai tartományban, amelyeknél alábecslés figyelhetı meg: a Dinári-

hegységnél és az Appennineknél 10-50 %-os negatív eltérést látunk a megfigyelésektıl. 

Évszakos átlagban a fölébecslés mértéke tavasszal és különösen az északi tájakon a legna-

gyobb, nyáron viszont több területen mutatkozik némi csapadékhiány a szimuláció ered-

ményeiben, például a Kárpátok déli vonulatainál vagy Magyarország délnyugati részén. A 

Kárpát-medence területén a modelleredmények általában kisebb hibát mutatnak, de az, 

hogy Magyarország a fölé- és alábecslés határán helyezkedik el, az ERA-40 határfeltéte-

lekkel készült kísérlettel ellentétben itt már alig észrevehetı. Hazánkban a nyári csapadék-

összeget jellemzi átlagosan a legkisebb (6 mm-es, 10 %-os; 4.3. táblázat) hibával a 

REMO, mivel az ország északi részén lévı pozitív és déli részén lévı negatív hibák ki-

egyenlítik egymást. A többi északban fölébecslést tapasztalunk, ami télen és tavasszal el-

érheti, illetve meghaladhatja a 40 %-nak megfelelı 7-9 mm-t (Szépszó és Horányi, 2008). 

A CARPATCLIM adatokkal való összevetés hasonló eredményeket hoz, mindössze nyá-

ron valamint ısszel a déli és nyugati tájakon „növekszik” a csapadékhiány (4.22. ábra). Az 

eltérés döntıen abból ered, hogy a CARPATCLIM nagyobb csapadékösszegeket mutat 

1971–2000-re (4.20. ábra), mint az E-OBS adatbázis 1961–1990-re, s a szinte változatlan 

modelleredmények mellett ez jelentısebb alábecslést eredményez. A csapadékösszeg sze-

zonális jellemzıit Magyarországra realisztikusan írja le a REMO, bár az októberi másod-

minimumot mindkét referencia-adatbázishoz viszonyítva egy hónappal korábbra, szeptem-

berre jelzi; illetve a minimumok fölébecslése miatt egy kissé lapult a havi csapadékössze-

gek éves menete. 

Az oldalsó peremfeltételek figyelembevétele során a csapadékot nem építjük be 

közvetlenül a regionális modellbe, mivel azt a nedvességi, hımérsékleti és egyéb válto-

zókból fizikai parametrizáció útján állítjuk elı, s közvetlen csatolása nagy hibákhoz vezet-

ne az eredményekben33. Ezért a csapadékra vonatkozó validáció esetében nem végzünk 

közvetlen összehasonlítást a határfeltételek és megfigyelések között, valamint a határfelté-

telek és a regionális modelleredmények között. Helyette az ezzel szoros kapcsolatban lévı 

                                                 
33 A re-analízisek esetében a csapadék szigorúan véve nem is része a re-analízis adatbázisnak, mivel a csapa-

dékinformációkat a re-analízisekbıl indított hatórás elırejelzések tartalmazzák. 
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relatív nedvesség vizsgálatával kíséreljük meg megmagyarázni a csapadékkal kapcsolatos 

eredményeket. A 700 hPa-os nyomási szinten a finomabb felbontású REMO eredmények-

ben az Alpok területén látszik a domborzat hatása: itt több nedvességet tartalmaznak a re-

gionális mezık, mint a határfeltételekben (csak nyárra mutatjuk be; 4.23. ábra). Ezt le-

számítva, a tartomány nagy részén, de különösen a Kárpát-medencében és attól északra a 

határfeltételt biztosító adatokban 5-10 %-kal magasabb nedvességértékeket láthatunk. A 

regionális modellben ez a kiindulásul kapott magasszinti nedvesség csapadék formájában 

kihullik a légkörbıl, ugyanis amikor a csapadékmezıket hasonlítjuk össze (4.24. ábra), 

akkor a régióra leskálázott adatok jóval nagyobb mennyiséget mutatnak, mint a globális 

mezık (Szépszó és Horányi, 2008). Ez különösen igaz a magasabban fekvı területeken, 

ami logikus, mivel a domborzat fontos tényezı a csapadék kialakulásában. A regionális 

modell finomabb felbontásánál, a felszín és a felszíni folyamatok pontosabb leírásánál fog-

va részletesebb csapadékeredményeket szolgáltat, s ez természetszerőleg együtt jár azzal, 

hogy a szimulált csapadék mennyisége bizonyos területeken nagyobb, mint a durva felbon-

tású globális modell esetében. 

 

4.23. ábra: Nyári átlagos relatív nedvesség (%) 1961–1990-re a 700 hPa-os nyomási szinten az 

ERA-40 és az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel készült REMO5.0 modell-szimulációk ered-

ményei alapján (jobb felsı és alsó panel), valamint a globális határfeltételekben (bal felsı és alsó). 
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4.24. ábra: Éves átlagos csapadékösszeg (mm/hónap) 1961–1990-re az ECHAM5/MPI-OM globá-

lis modell eredményei (bal) valamint az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel készült REMO5.0 

modell-szimuláció eredményei alapján (jobb panel). 

Ami a csapadék és a hımérsékleti hibák viszonyát illeti (4.25. ábra), a re-analízis 

határfeltételekkel készült szimuláció esetében Magyarországra a csapadék alábecslése a 

legnagyobb hımérsékleti fölébecslések idıszakára, augusztusra és szeptemberre esik. A 

nyári-ıszi csapadékhiány a talaj kiszáradásához vezet a modellben, ami növelheti az 

egyébként is jellemzı hımérsékleti fölébecslést (Szépszó, 2011) – ez egyben magyarázhat-

ja a 4.19. ábra következtetéseit is. Ugyanez az ECHAM határfeltételekkel nem lép fel, 

mivel itt a modell éppen a csapadéktöbblettel „küzd”. A kontroll futtatásban tehát a legna-

gyobb csapadék-fölébecslések többnyire a negatív hımérsékleti hibák esetén láthatók, ta-

vasszal és októberben, de valószínőleg a kapcsolat fordított irányú: a túlzott mennyiségő 

csapadék ezekben a hónapokban lehőti a modellbeli felszínközeli légkört. (Ugyanakkor 

januárban például a csapadék fölébecslése pozitív hımérsékleti hibával jár.) 

  

4.25. ábra: A havi átlaghımérséklet és csapadékösszeg eltérése (oC; %) a mérésektıl 1961–1990-

re az ERA-40 (bal) valamint az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel (jobb) készült REMO5.0 

modell-szimulációk eredményei alapján. 
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Megvizsgálva, hogy az ECHAM meghajtású kísérlet esetében a csapadék-

szimulációk megfigyelésektıl vett eltérésének nagyságát befolyásolja-e a modell által jel-

zett csapadék mennyisége (4.26. ábra), azt tapasztaljuk, hogy a hibák alapvetıen a legtöbb 

hónapra hasonló értékhatárok között mozognak. Ahogyan a hımérséklet esetében, úgy itt 

is tapasztalhatunk egy kis dılést az adott hónapokra vonatkozó ponthalmazoknál, ami arra 

utal, hogy az ország nagyobb csapadékú tájain a fölébecslés, míg a szárazabb területeken 

az alábecslés jellemzı. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az átlagos csapadékösz-

szegre vonatkozó jövıbeli projekciók esetében is alkalmazható a delta módszer. 

 

4.26. ábra: A havi csapadékösszeg (mm) 1961–1990-re az ECHAM5/MPI-OM határfeltételekkel 

készült REMO5.0 modell-szimuláció rácspontonkénti eredményei alapján a magyarországi rács-

pontokra (x-tengely), valamint eltérése a mérésekbıl számított átlagos értékektıl (%; y-tengely). 

4.3.2. Projekciók 

A dolgozat ezen alfejezetében áttekintjük, hogy a REMO5.0 modellel az 1951–2100 idı-

szakra végrehajtott tranziens kísérlet számszerő eredményei alapján Magyarországon mi-

lyen jövıbeli változásokra számíthatunk elsısorban a validációnál részletesen vizsgált két 

paramétert, a hımérsékletet és a csapadékot illetıen. Ahogyan azt már a 3. fejezetben elı-

revetítettük, az elemzést két jövıbeli idıszakra végezzük el: 2021–2050-re és 2071–2100-

ra, s a változások megadásához referenciaként minden esetben a modell 1961–1990 idı-

szakra számított átlagértékeit tekintjük (azaz a már említett delta-módszert használjuk). 
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Hımérséklet 

A REMO modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az átlaghımérséklet növe-

kedését jelzik (4.27–4.30. ábra): a következı évtizedekben 1 fokot elérı, míg az évszázad 

végére 3 fokot meghaladó melegedés valószínő a tartomány nagy részén. Az óceántól való 

távolság növekedésével a hımérsékletemelkedés mértéke is fokozódni látszik, kivéve nyá-

ron, amikor inkább a földrajzi szélesség szerint változik a melegedés nagysága. A legjelen-

tısebb változásokat a modell nyáron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tájakon 

2021–2050-re 1,5-2 fokos, 2071–2100-ra pedig 4-5 fokos hımérsékletemelkedés várható. 

A legkisebb növekedésre mindkét idıszakban tavasszal és télen lehet számítani. Ami a 

globális és a regionális modell által jelzett hımérsékletváltozás viszonyát illeti, megálla-

píthatjuk, hogy a REMO minden évszakban alacsonyabb melegedést mutat, mint az 

ECHAM (ennek hátterére a Magyarországra vonatkozó eredményeknél még visszatérünk), 

továbbá a mintegy 200 km-es felbontású globális modell eredményeiben nem mutatkoznak 

lényeges térbeli eltérések például a tartomány tagoltabb felszínő déli tájain (itt csak az éves 

ábrákat mutatjuk be az egyes idıszakokra; 4.27. ábra és 4.29. ábra). 

 

4.27. ábra: Éves átlaghımérséklet-változás (oC) 2021–2050-re az 1961–1990 idıszakhoz képest az 

ECHAM5/MPI-OM globális (bal) és a REMO5.0 regionális (jobb) klímamodell eredményei alap-

ján. 
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4.28. ábra: Évszakos átlaghımérséklet-változás (oC) 2021–2050-re az 1961–1990 idıszakhoz ké-

pest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 

 

4.29. ábra: Éves átlaghımérséklet-változás (oC) 2071–2100-ra az 1961–1990 idıszakhoz képest az 

ECHAM5/MPI-OM globális (bal) és a REMO5.0 regionális (jobb) klímamodell eredményei alap-

ján. 
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4.30. ábra: Évszakos átlaghımérséklet-változás (oC) 2071–2100-ra az 1961–1990 idıszakhoz ké-

pest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 

A REMO modell által 2021–2050-re Magyarországra elırevetített átlagos hımér-

sékletnövekedés éves mértéke 1,4 fok, tavasszal és télen ennél kisebb, ısszel pedig na-

gyobb változásra számíthatunk (4.4. táblázat). A melegedés havi szinten várhatóan októ-

berben és februárban meghaladhatja a 2 oC-ot, májusban, novemberben és decemberben 

viszont valószínőleg nem éri el az 1 oC-ot sem (4.31. ábra). Az évszázad végére éves szin-

ten már 3,5 fokos átlaghımérséklet-növekedést mutatnak az eredmények, ısszel és télen a 

változás megközelítheti, nyáron pedig meg is haladhatja a 4 oC-ot. A melegedés azonban 

nemcsak a nyári hónapokban, de szeptemberben, októberben és januárban is túllépheti a 

4 oC-ot a referencia-idıszak átlagértékeihez képest (4.31. ábra). A hımérsékletváltozás 

területi jellemzıit illetıen elmondható, hogy a nagyobb növekedéssel elsısorban a déli és a 

keleti – tehát a legmelegebb – tájainkon kell számolni (4.28. ábra és 4.30. ábra). A mele-

gedés mindkét idıszakban minden évszakban és az ország teljes területén szignifikáns 

(Bartholy et al., 2011). 
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4.4. táblázat: A REMO5.0 regionális és az ECHAM5/MPI-OM globális klímamodell által jelzett 

átlagos magyarországi hımérsékletváltozás (oC) 2021–2050-re és 2071–2100-ra az 1961–1990-re 

jelzett értékekhez képest. 

2021–2050 2071–2100 
 

REMO ECHAM REMO ECHAM 

Éves 1,4 1,7 3,5 4,2 

Tavasz 1,1 1,3 2,3 2,8 

Nyár 1,4 1,9 4,1 5,1 

İsz 1,6 2,1 3,8 4,5 

Tél 1,3 1,5 3,9 4,3 

 

4.31. ábra: Magyarországi havi átlaghımérséklet (oC) 1961–1990-re az OMSZ adatbázisából 

származó megfigyelések alapján (sárga), illetve 2021–2050-re (narancs) és 2071–2100-ra (piros) a 

megfigyelések és a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. (Megjegyzés: a jövıre 

vonatkozó értékek elıállításakor a mérési adatokhoz hozzáadtuk a REMO által jelzett változást. A 

különbözı idıszakokra vonatkozó oszlopok átfedik egymást, emiatt a jövıbeli eredményeknél a 

változás látszik a diagramon.) 

Végigkísérve a REMO modell által jelzett magyarországi éves és évszakos átlag-

hımérsékleti értékek alakulását a 21. században (4.32. ábra), megállapíthatjuk, hogy az 

átlagosnál hővösebb és melegebb évek (évszakok) váltakozása továbbra is jellemzı marad, 

sıt, a változékonyság a tavasz kivételével minden évszakban kismértékben növekszik. 

Megjegyezzük, hogy a 4.32. ábra csupán a változékonyság statisztikai jellemzıirıl ad in-

formációt, azok idıbeliségérıl nem. Arra vonatkozóan nem tudunk következtetést levonni, 

hogy melyik évben várható az átlagosnál hidegebb tél vagy melegebb nyár, hiszen ahogyan 
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a 2. fejezetben említettük, az éghajlati projekciók nem értelmezhetık hosszútávú idıjárás-

elırejelzésekként. Ugyanígy az ábra nem alkalmas arra, hogy egy néhány-évtizedes (pl. a 

2021–2050) idıszakra vonatkozó tendenciát tanulmányozzunk a segítségével, ugyanis a 

lineáris trendillesztés érzékeny az adatsorban szereplı adatok idıbeli sorrendjére, amit a 

klímamodell ilyen rövid idıszakra nem tud megadni. A szimulációs eredményekbıl szár-

mazó idısorokon csak hosszútávú tendencia-elemzések végezhetık (pl. a 2001–2100 idı-

szakra). 

  

  

 

4.32. ábra: A magyarországi éves átlaghı-

mérséklet alakulása (oC) 1961 és 2100 között 

az ECHAM5/MPI-OM globális (kék) és a 

REMO5.0 regionális (piros) klímamodell 

eredményei alapján. 

Ugyanezen az ábrán azt is nyomon követhetjük, hogyan viszonyul egymáshoz a re-

gionális és a globális modell hımérsékleti projekciója Magyarország felett. A REMO mo-

dell minden évszakban némiképp magasabb értékekkel követi az ECHAM5/MPI-OM vál-

tozásait. A vizsgált idıszak során csökken az eltérés a két modell eredményei között, azaz 
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a globális modell által jelzett hımérsékletértékek idıvel megközelítik a regionális modell 

által jelzetteket. Így az ECHAM eredményekbıl számított éves és évszakos hımérséklet-

változások az évszázad közepéig még csak néhány tized fokkal, az évszázad végére viszont 

már 0,4–1 fokkal nagyobbak (a saját referencia-értékeihez viszonyítva), mint amennyit a 

regionális eredmények valószínősítenek (4.4. táblázat). 

Megvizsgáltuk a napi középhımérséklet-értékek gyakoriságainak alakulását a refe-

rencia-idıszakban és a 21. században; mindkettıt a modelleredmények alapján, mert így 

nem fordulhat elı, hogy a modell szisztematikus hibája miatt téves következtetést vonunk 

le a változások irányára vonatkozóan. Az eredmények alapján a nyári és az ısz eleji hóna-

pokban várhatóan megnövekszik a jelenleg csak ritkán (1 % alatti gyakorisággal) elıfordu-

ló magas (30 oC feletti) értékek elıfordulása, továbbá az évszázad végére a 35 fok feletti 

napi átlagértékek aránya is meghaladhatja az 1 %-ot (4.33. ábra bal panelje). Ugyanakkor 

az alacsonyabb középhımérséklető napok számának fokozatos csökkenésére számíthatunk, 

ami a többi évszakra is igaz. Ezek a változások nem csak a napi átlagértékeket érintik, ha-

nem a napi minimum- és maximumhımérsékletet is, amit megerısítenek a különbözı szél-

sıségindexekre (4.5. táblázat) elvégzett számításaink. Ezek alapján 2021–2050-re a 25 és 

a 30 fokot meghaladó maximumhımérséklető ún. nyári napok és hıségnapok számában 

várhatóan 10-20 napos, míg az évszázad végére 1 hónapot meghaladó növekedéssel kell 

szembenéznünk (4.34. ábra és 4.6. táblázat). Ugyanígy a napi minimumhımérséklet nö-

vekedésével is számolnunk kell: míg a referencia-idıszakban hazánkban évi átlagban csu-

pán 1-2 (városokban és tavak környezetében valamivel több; Zsebeházi, 2013) olyan éj-

szaka fordult elı, amikor a hajnali minimumhımérséklet nem csökkent 20 fok alá, addig a 

21. század végére ezek gyakorisága drasztikusan, akár 30 nappal is megnövekedhet. A 

REMO modell eredményei alapján a legjelentısebb változások az ország keleti tájain vár-

hatók. További vizsgálatra érdemes kérdés, hogyan fog ennek az indexnek a gyakorisága 

alakulni a jövıben a nagyobb városok területén – ez azonban olyan finomfelbontású dina-

mikus modellek csatolását igényli a klímamodellekhez, melyek részletesen le tudják írni a 

városi felszín jellemzı folyamatait (Kovács et al., 2013). A nyári napok és a túl meleg éj-

szakák esetében a REMO a tengerek területére adja a legnagyobb változásokat. A modell-

eredmények alapján 2050-ig a tengerfelszín-hımérséklet napi maximuma és minimuma 

csak ritkán lépi át a 25 illetve 20 oC-os küszöbértéket, 2071–2100-ra viszont a REMO 

olyan mértékő hımérsékletemelkedést valószínősít, aminek következtében ez várhatóan 

sokkal gyakrabban lép fel. 
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4.33. ábra: A napi átlaghımérséklet-értékek (oC) évszakos (bal: nyári; jobb: téli) gyakorisága (%) 

az 1961–1990 (szürke), 2021–2050 (narancs) és 2071–2100 (piros) idıszakokra a REMO5.0 regio-

nális klímamodell eredményei alapján. 

4.5. táblázat: A dolgozatban bemutatott hımérsékleti indexek meghatározása. 

Index neve Definíció Mértékegység 

Extrém hideg nap A minimumhımérséklet nem haladja meg a –10 oC-ot (Tmin < –10 oC). nap 

Fagyos nap A minimumhımérséklet nem haladja meg a 0 oC-ot (Tmin < 0 oC). nap 

Nyári nap A maximumhımérséklet meghaladja a 25 oC-ot (Tmax > 25 oC). nap 

Hıségnap A maximumhımérséklet eléri a 30 oC-ot (Tmax ≥ 30 oC). nap 

Forró nap A maximumhımérséklet eléri a 35 oC-ot (Tmax ≥ 35 oC). nap 

Hıségriadós nap Az átlaghımérséklet meghaladja a 25 oC-ot (Tközép > 25 oC). nap 

Túl meleg éjszaka A minimumhımérséklet nem süllyed 20 oC alá (Tmin > 20 oC). nap 

A téli napi középhımérséklet-értékek sőrőségfüggvénye a 21. században várhatóan 

ugyancsak megváltozik (4.33. ábra jobb panelje): az alacsony átlaghımérséklető napok 

száma jelentısen csökken, s a jelenleg még elıforduló legkisebb értékek bekövetkezési 

valószínősége a modelleredmények alapján az évszázad végére nullához közelít. Ez szintén 

érvényes lesz a napi minimum- és maximum-hımérsékletre; például míg a -10 oC-ot el 

nem érı minimumhımérséklető napok száma az 1961–1990 idıszakban a mérések alapján 

átlagosan 11 nap volt (4.6. táblázat), 2071–2100-ra várhatóan már ritkán, 5-6 napon for-

dulnak elı. A fagyos napok száma is 10-40 nappal csökkenhet a 21. század során, különö-

sen az ország északi tájain (4.34. ábra). Tavasszal és ısszel a napi középhımérséklet sőrő-

ségfüggvényének egyszerő eltolódására számíthatunk: a magasabb értékek gyakorisága az 

alacsonyabb értékek elıfordulásának csökkenésével megegyezı ütemben nı, s a sőrőség-

függvény alakja nem változik (ábrán nem mutatjuk be). A különbözı hımérsékleti szélsı-

ségindexek magyarországi változásai statisztikailag szignifikánsak (Szabó et al., 2011). 
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 2021–2050 2071–2100 

Extrém hideg nap 

 

Fagyos nap 
 
 

 

 

Nyári nap 

 

Hıségnap 

 

Túl meleg éjszaka 
 
 

 

 
4.34. ábra: Hımérsékleti indexek éves átlagos változása (nap/év) 2021–2050-re és 2071–2100-ra 

az 1961–1990 idıszakhoz képest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 
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4.6. táblázat: Hımérsékleti indexek Magyarországra vonatkozó éves átlagos értékei (nap/év) 

1961–1990-re a hazai megfigyelések, valamint 2021–2050-re és 2071–2100-ra a hazai megfigyelé-

sek és a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. (Megjegyzés: a jövıre vonatkozó 

értékek elıállításakor a mérési adatokhoz hozzáadtuk a REMO által jelzett változást.) 

 1961–1990 2021–2050 2071–2100 

Extrém hideg nap 11 7,6 5,6 

Fagyos nap 96 80 53 

Nyári nap 67 86 115 

Hıségnap 15 24 51 

Túl meleg éjszaka 1 10 36 

 

Csapadék 

A csapadék éves összegében a REMO modell eredményei alapján a következı évtizedek-

ben Európában nem várhatók 10 %-ot meghaladó szignifikáns változások (4.35. ábra). A 

Kárpát-medencétıl északra és keletre növekedést, délre és nyugatra csökkenést valószínő-

sítenek az eredmények, a térségünkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatják a 

változások. Az éven belüli eloszlás esetében azonban már a 21. század közepére jelentıs 

átrendezıdésre számíthatunk: nyáron és tavasszal a referencia-idıszak értékeinél kevesebb, 

télen több csapadékot mutatnak a modelleredmények a tartomány nagy részén, ısszel pe-

dig az éveshez hasonló térbeli szerkezető változások várhatók (azaz északon növekedésre, 

délen csökkenésre számíthatunk; 4.36. ábra). A REMO modell eredményei alapján az év-

század végére ezek a tendenciák folytatódnak, csak a változások mértéke növekszik (4.37. 

ábra és 4.38. ábra). Itt megjegyezzük, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie: a csa-

padék rendkívüli változékonysága miatt az egymást követı néhány évtizedes idıszakok 

viszonyai jelentısen eltérhetnek egymástól, s elıfordulhat, hogy eltérı irányú változást 

tapasztalunk 2021–2050-re és 2071–2100-ra (erre a hazánkban alkalmazott modellek kö-

zött is láthatunk példát; pl. Zsebeházi, 2013). Az ECHAM és a REMO eredményeit össze-

hasonlítva (4.35. ábra és 4.37. ábra) leginkább Magyarország, Ausztria és Szlovákia terü-

letén figyelhetık meg eltérések: a tartománynak ezen a részein az ECHAM – valószínőleg 

a Kárpátok durva felbontású leírása miatt – az éves csapadékösszeg kismértékő csökkené-

sét, míg a REMO a növekedését vetíti elıre. 
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4.35. ábra: Átlagos éves csapadékösszeg-változás (%) 2021–2050-re az 1961–1990 idıszakhoz 

képest az ECHAM5/MPI-OM globális (bal) és a REMO5.0 regionális (jobb) klímamodell eredmé-

nyei alapján. 

 

4.36. ábra: Átlagos évszakos csapadékösszeg-változás (%) 2021–2050-re az 1961–1990 idıszak-

hoz képest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 
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4.37. ábra: Átlagos éves csapadékösszeg-változás (%) 2071–2100-ra az 1961–1990 idıszakhoz 

képest az ECHAM5/MPI-OM globális (bal) és a REMO5.0 regionális (jobb) klímamodell eredmé-

nyei alapján. 

 

4.38. ábra: Átlagos évszakos csapadékösszeg-változás (%) 2071–2100-ra az 1961–1990 idıszak-

hoz képest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 
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Magyarországon az éves csapadékösszeg jelentıs része általában nyáron esik, a 

legszárazabb évszakunk többnyire a tél. 2021–2050-re Európa nagy részéhez hasonlóan 

hazánkban sem számítunk jelentıs változásra az éves csapadék mennyiségében, az eddigi 

évszakos eloszlás viszont kiegyenlítettebb lesz. A tavaszi és a nyári csapadék csökkenése 

elérheti az 5 %-ot, ezt éves szinten zömmel a téli csapadéknövekedés fogja kompenzálni, 

ami – ha figyelembe vesszük a várható hımérsékletemelkedést – valószínőleg esı formá-

jában hullik majd le. İsszel átlagban ugyancsak növekedés valószínő (4.4. táblázat), vi-

szont az ország keleti tájain van esély csökkenésre is. Míg az évszázad közepéig a csapa-

dék éves menete nem változik jelentısen, addig 2071–2100-ra az azonos irányú, fokozódó 

változásoknak köszönhetıen már várhatóan a téli félévben hullik a több és a nyári félévben 

a kevesebb csapadék (4.39. ábra). A 21. utolsó évtizedeire a nyári csapadékcsökkenés 

mértéke megközelítheti, a téli növekedésé pedig meghaladhatja a 30 %-ot (az eddigiekben 

bemutatott tendenciák közül csak a nyári és a téli változások szignifikánsak, az átmeneti 

évszakokban jelzettek nem; Szabó et al., 2011). 

 

4.39. ábra: Magyarországi havi átlagos csapadékösszeg (mm) 1961–1990-re az OMSZ adatbázisá-

ból származó megfigyelések alapján (barna), illetve 2021–2050-re (világoszöld) és 2071–2100-ra 

(sötétzöld) a hazai megfigyelések és a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 

(Megjegyzés: a jövıre vonatkozó értékek elıállításakor a mérési adatokhoz hozzáadtuk a REMO 

által jelzett változást.). 
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4.7. táblázat: A REMO5.0 regionális és az ECHAM5/MPI-OM globális klímamodell által jelzett 

átlagos magyarországi csapadékösszeg-változás (%) 2021–2050-re és 2071–2100-ra az 1961–1990-

re jelzett értékekhez képest. A barna illetve a zöld színezés az 5 %-ot meghaladó csökkenést illetve 

növekedést jelöli. 

2021–2050 2071–2100 
 

REMO ECHAM REMO ECHAM 

Éves -1 -4 3 0 

Tavasz -7 -6 -2 -7 

Nyár -5 -15 -26 -44 

İsz 3 0 19 16 

Tél 7 5 31 31 

 

Az éves és évszakos magyarországi csapadékmennyiség ECHAM és REMO mo-

dellek által jelzett évenkénti értékeit tekintve (4.40. ábra) megállapíthatjuk, hogy ezek 

változékonysága a nyár kivételével nem csökken a jövıben. A globális és a regionális mo-

dell eredményei között ezúttal is szisztematikus eltérés mutatkozik: a telet leszámítva a 

REMO minden évszakban magasabb csapadékösszeget jelez Magyarországra. A legna-

gyobb különbség nyáron tapasztalható, ami a változásértékekben is látható: miközben 

2071–2100-ra a REMO csak 26 %-os, addig az ECHAM már 40 %-ot meghaladó csökke-

nést valószínősít (4.7. táblázat). 

4.8. táblázat: A dolgozatban bemutatott csapadékindexek meghatározása. 

Index Definíció Mértékegység 

RR1 Az 1 mm-t meghaladó csapadékösszegő napok (Rnap ≥ 1 mm). nap 

RR5 Az 5 mm-t meghaladó csapadékösszegő napok (Rnap ≥ 5 mm). nap 

RR10 A 10 mm-t meghaladó csapadékösszegő napok (Rnap ≥ 10 mm). nap 

RR20 A 20 mm-t meghaladó csapadékösszegő napok (Rnap ≥ 20 mm). nap 

SDII 
Csapadékintenzitás: a lehullott éves vagy évszakos csapadékösszeg és a csa-
padékos napok számának hányadosa (R/RR1). 

mm/nap 

CDD 
Egymást követı, 1 mm-t nem meghaladó (Rnap < 1 mm) csapadékösszegő napok 
maximális száma. 

nap 
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4.40. ábra: Az éves átlagos magyarországi 

csapadékösszeg alakulása (mm/hónap) 1961 

és 2100 között az ECHAM5/MPI-OM globá-

lis (kék) és a REMO5.0 regionális (piros) 

klímamodell eredményei alapján. 

A napi csapadékmennyiségek vizsgálatára elvégeztük néhány csapadékindex elem-

zését (4.8. táblázat). Az 1 mm-t meghaladó összegő napok száma lényegében a csapadé-

kos napok számát adja meg, s ez Magyarország nagy részén körülbelül az év egyharmadát 

teszi ki (Lakatos, 2011). A REMO modell eredményei alapján a következı évtizedekben 

ennek legalább 5, az évszázad végére 10 %-os csökkenésére számíthatunk (4.42. ábra és 

4.43. ábra), a téli évszak kivételével, amikor Európai délkeleti tájaitól eltekintve a növe-

kedés valószínő. A nyári csapadékos napok számának magyarországi csökkenését a 4.41. 

ábra szintén megerısíti, s egyúttal azt is megmutatja, hogy ez mind a kis-, mind a nagy-

csapadékú napokra érvényes lesz. Ezzel szemben a téli növekedés nem fog minden kategó-

riát érinteni: valószínőleg csak a nagyobb, 5 mm feletti napi értékek lesznek gyakoribbak, s 

a kisebb napi összegek a jövıben ritkábban fordulnak elı (4.41. ábra jobb panelje). 
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4.41. ábra: A nap átlagos csapadékértékek (mm) évszakos (bal: nyári; jobb: téli) gyakorisága (%) 

az 1961–1990 (szürke), 2021–2050 (narancs) és 2071–2100 (piros) idıszakokra a REMO5.0 regio-

nális klímamodell eredményei alapján. 

A 10 és 20 mm-t meghaladó napi csapadékösszeg Magyarországon az 1961–1990 

idıszakban a mérések alapján éves átlagban 19 illetve 3,4 napon fordult elı (4.9. táblázat), 

a magasabban fekvı tájakon többször, az alföldi területeken pedig ritkábban (Ambrózy et 

al., 2001). A nagymennyiségő napi csapadék általában nyáron jellemzı, télen nem gyakori 

az ilyen esemény. A következı évtizedekre a modelleredmények nem jeleznek sem szá-

mottevı, sem térben különösebben strukturált változásokat. A 21. század végére azonban 

ısszel és télen az indexek szignifikáns relatív növekedést, nyáron pedig csökkenést mutat-

nak, bár ez napokban kifejezve csak 1-2 nap változást jelent évszakonként (4.42–4.43. áb-

ra és 4.9. táblázat). 

Az egymást követı száraz napok maximális hossza hazánkban a múltban éves szin-

ten hozzávetılegesen 30 nap volt, s a leghosszabb száraz periódusok általában ısszel tör-

téntek (Szépszó et al., 2011). A változó értéke Magyarországon belül a hővösebb és csapa-

dékosabb nyugati területeken alacsonyabb, a melegebb, csapadékban szegényebb alföldi 

részen magasabb. A száraz idıszakok maximális hosszának változása 2021–2050-re éves 

átlagban és évszakosan is nagyon csekély (4.44. ábra), jelentısebb (3-4 napot meghaladó) 

változásokra csak a 2071–2100-ra számíthatunk (4.9. táblázat): tavasszal és nyáron a je-

lenleginél hosszabb, télen pedig rövidebb száraz periódusokra. A nyári növekedés az or-

szág déli tájain meghaladhatja az 50 %-ot, viszont néhány rácsponttól eltekintve még ezek 

a tendenciák sem szignifikánsak, tehát nem beszélhetünk a természetes változékonyságon 

túlmutató változásról (Szabó et al., 2011). 
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4.9. táblázat: Csapadékindexek Magyarországra vonatkozó éves és évszakos átlagos értékei 

(nap/év és nap/évszak) 1961–1990-re a hazai megfigyelések, valamint 2021–2050-re és 2071–

2100-ra a hazai megfigyelések és a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. (Meg-

jegyzés: a jövıre vonatkozó értékek elıállításakor a mérési adatokhoz hozzáadtuk a REMO által 

jelzett változást. Barna és zöld színezés jelöli az 1 napnál nagyobb jövıbeli csökkenést illetve nö-

vekedést az RR1, RR10 és RR20 indexeknél, a CDD indexnél pedig fordított színezést alkalmaz-

tunk.) 

  1961–1990 2021–2050 2071–2100 

Éves 86 82 79 

Tavasz 23 21 21 

Nyár 23 21 17 

İsz 19 18 18 

RR1 

Tél 21 22 23 

Éves 19 19 21 

Tavasz 4,7 4,4 5,2 

Nyár 6,7 6,6 5,1 

İsz 4,4 4,8 6 

RR10 

Tél 3,2 3,9 5,6 

Éves 3,4 4 5,4 

Tavasz 0,6 0,8 1 

Nyár 1,6 1,8 1,6 

İsz 0,9 1,2 1,8 

RR20 

Tél 0,3 0,4 0,8 

Éves 29 29 32 

Tavasz 16 19 20 

Nyár 15 16 20 

İsz 24 22 24 

CDD 

Tél 20 18 17 

 



115 4. Eredmények 

 RR1 RR10 RR20 

Éves 

   

Tavasz 

   

Nyár 

   

İsz 

   

Tél 

   

 

4.42. ábra: Éves és évszakos csapadékindexek átlagos változása (%) 2021–2050-re az 1961–1990 

idıszakhoz képest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 
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 RR1 RR10 RR20 

Éves 

   

Tavasz 

   

Nyár 

   

İsz 

   

Tél 

   

 

4.43. ábra: Éves és évszakos csapadékindexek átlagos változása (%) 2071–2100-ra az 1961–1990 

idıszakhoz képest a REMO5.0 regionális klímamodell eredményei alapján. 
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Tavasz Nyár 

2021–2050 

İsz Tél Éves 

 

Tavasz Nyár 

2071–2100 

İsz Tél Éves 

 
4.44. ábra: A száraz idıszakok átlagos maximális éves és évszakos hosszának változása (%) 2021–

2050-re (felül) és 2071–2100-ra (alul) az 1961–1990 idıszakhoz képest a REMO5.0 regionális 

klímamodell eredményei alapján. 
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5. Az eredmények alkalmazha-

tósága 

Az éghajlati modellezés (és tulajdonképpen az idıjárás-elırejelzés) tudományának fontos 

alapvetése, hogy a leírni kívánt rendszer jövıbeli viselkedésérıl egyetlen modell-

szimuláció eredményei nem tudnak teljes képet adni, ezért minden elırejelzés csak annak 

bizonytalanságának közlésével együtt értelmezhetı. Miután az eddigiekben bemutattuk, 

hogy a REMO modell hogyan írja le Magyarország és környezete éghajlati jellemzıit, 

megállapításainkat most összevetjük más regionális éghajlati szimulációk eredményeivel, 

hogy képet kaphassunk a hazánkra vonatkozó éghajlati projekciók bizonytalanságairól. 

Ennek elvégzése szükségszerően igényli további regionális klímamodellek eredményeinek 

összehangolt vizsgálatát, aminek jelentıs részét az elmúlt években az Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem Meteorológiai Tanszékével közösen valósítottunk meg (Szabó et al., 

2011; Horányi et al., 2011; Krüzselyi et al., 2011; Bartholy et al., 2011). Ezért ezeket az 

elemzéseket a dolgozatnak nem a REMO-val végzett kutatási eredményeket bemutató ré-

szében, hanem a jelen kitekintésben helyeztük el. 
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5.1. Az eredmények összevetése más regionális modellek eredményeivel 

Amint említettük, Magyarországon négy regionális klímamodellt alkalmazunk az éghajlat-

változás hazai jellemzıinek vizsgálatára: az ALADIN-Climate (a továbbiakban ALADIN; 

Csima és Horányi, 2008), a PRECIS (Pieczka, 2012), a RegCM (Torma, 2011) és a REMO 

(Szépszó és Horányi, 2008) modelleket. Mindegyik modellel kétféle kísérletet hajtottunk 

végre: az ERA-40 re-analízisekbıl illetve globális (az ALADIN esetében az ARPEGE-

Climat, a PRECIS esetében a HadCM334, a RegCM és a REMO esetében pedig az 

ECHAM5/MPI-OM) éghajlati modellek eredményeibıl származó oldalsó határfeltételek-

kel (5.1. táblázat). A szimulációkat 10-25 km-es felbontáson végeztük el, a finomabb fel-

bontás esetén egy szőkebb, a Kárpát-medencét magában foglaló tartományon, a durvább 

felbontás esetén pedig egy nagyobb, Közép- és Kelet-Európát lefedı tartományon 

(Bartholy et al., 2011). A jövıbeli projekciók esetében a globális modellek a SRES A1B 

kibocsátási forgatókönyvvel készült eredményei szolgáltatták a nagyskálájú kényszerek 

leírását, ugyanakkor a PRECIS esetében készültek szimulációk az A2 és B2 szcenáriókkal 

is (2.9. ábra). 

5.1. táblázat: A hazánkban használt négy regionális klímamodellel készült szimulációk jellemzıi. 

Modell Intézet Felbontás Határfeltétel Idıszak Forgatókönyv 

10 és 25 km ERA-40 1960–2000 – 
ALADIN OMSZ 

10 km ARPEGE-Climat 1960–2100 A1B 

25 km ERA-40 1961–1990 – 

25 km HadCM3 
1961–1990, 
2071–2100 

A2, B2 PRECIS ELTE 

25 km HadCM3 1951–2100 A1B 

10 km ERA-40 1961–2000 – 

RegCM ELTE 
10 km 

ECHAM5/MPI-OM 
� RegCM_25 

1961–1990, 
2021–2050, 
2071–2100 

A1B 

25 km ERA-40 1957–2000 – 
REMO OMSZ 

25 km ECHAM5/MPI-OM 1951–2100 A1B 

 

A hazai eredmények együttes kiértékelése során elvégeztük mind a re-

analízisekkel, mind a globális modelleredményekkel meghajtott regionális modellkísérle-

tek eredményeinek megfigyelésekkel való összehasonlítását. Ezekben referenciaként a 
                                                 
34 Hadley Centre Coupled Model, 3. verzió 
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CRU adatbázist használtuk (Mitchell és Jones, 2005), ami a csapadék esetében ugyan némi 

eltérést mutat a dolgozatban használt E-OBS (és CARPATCLIM) adatoktól, de a lényeges 

megállapításokon nem változtat (Zsebeházi, 2011). A validáció legfontosabb következteté-

seit Taylor-diagram (Taylor, 2001) segítségével foglaljuk össze, melyet az 1961–1990 idı-

szakra vonatkozó havi átlaghımérséklet és átlagos csapadékösszeg értékek alapján állítot-

tunk elı. Az 5.1. ábra a függıleges tengellyel bezárt szöggel, sugárirányban, valamint a 

méréseket reprezentáló pont körüli koncentrikus körökkel egyszerre mutatja a referencia és 

szimulált havi átlagértékek korrelációját, szórásuk arányát, illetve a modell-szimulációknak 

a mérési idısor szórásával normalizált négyzetes hibáját. Ez alapján a modellek a magyar-

országi hımérséklet évszakos jellemzıit realisztikusan és hasonló nagyságú hibákkal írják 

le. Közülük a REMO ECHAM határfeltételekkel készült szimulációja nagy pontosságával, 

míg a re-analízisekkel meghajtott kísérlete a hımérséklet szisztematikus fölébecslésébıl 

eredı nagyobb négyzetes hibájával tőnik ki (Szépszó, 2007b; 2008a). 

 

5.1. ábra: A hazánkban alkalmazott négy regionális klímamodell havi átlaghımérséklet és csapa-

dék eredményeit összehasonlító Taylor-diagram 1961–1990-re (T, R: ERA-40 határfeltételekkel 

készült szimulációk hımérséklete és csapadéka; t, r: globális klímamodellekbıl származó határfel-

tételekkel készült szimulációk hımérséklete és csapadéka). Az ábrán szereplı fekete négyzet (alul) 

a megfigyeléseket reprezentálja, s optimális esetben a modell-szimulációkat jelölı szimbólumok 

ennek közelében helyezkednek el. Forrás: Bartholy et al., 2011. 

A csapadék esetében a különbözı kísérletek eredményei jóval nagyobb eltéréseket 

mutatnak: egyes modellek (pl. az ALADIN modell) az évszakos menetet megfelelıen, a 
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mennyiséget ugyanakkor nagy hibával jellemzik; látunk példát olyan szimulációra (pl. a 

RegCM esetében), amely a csapadék éven belüli eloszlását nem képes leírni; illetve vannak 

olyan modellek, melyek mindkét típusú határfeltétellel kisebb fölé- vagy alábecsléssel, de 

realisztikusan jellemzik a csapadék éven belüli menetét – a REMO (és a PRECIS) ezek 

közé tartozik. A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a REMO modell mind a hımérséklet-

re, mind a csapadékra vonatkozó eredményeit tekintve elfogadható mértékő hibákkal, ese-

tenként pedig kiemelkedı megbízhatósággal írja le a Kárpát-medence éghajlati viszonyait. 

A jövıre vonatkozó projekciós eredmények együttes kiértékelése során 2021–2050-

re három regionális klímamodell – az ALADIN, a RegCM és a REMO – A1B forgató-

könyvvel készített eredményeit tekintettük, míg 2071–2100-ra a vizsgálatokat kiterjesztet-

tük a PRECIS modell B2 szcenárióval elıállított eredményeivel. (Ennek oka az volt, hogy 

a kiértékelés elvégzésekor csak ezeknek a szimulációknak az eredményei álltak rendelke-

zésre.) A 21. században várható hımérsékletváltozás irányát illetıen a különbözı regioná-

lis modellek eredményei megegyeznek: a szimulációk az ország teljes területére és minden 

évszakra szignifikáns hımérsékletemelkedést mutatnak (Bartholy et al., 2011). Ugyanak-

kor a jelzett növekedés mértékében 2021–2050-re 1, 2071–2100-ra 2,5 fok eltérés is lehet 

az egyes modellek között (5.2. ábra). Az évszázad végére növekvı bizonytalanság hátte-

rében két tényezı áll: (i) a hımérsékletemelkedés mértéke az egyes modellekben különbö-

zı, ami az évszázad végére jobban eltérı modelleredményekhez vezet; illetve (ii) mint 

említettük, a 2071–2100 idıszakra eggyel több (négy) modell eredményeire végeztük el a 

kiértékelést. Országos átlagban éves szinten 2021–2050-re 1,1–1,9 oC-os, 2071–2100-ra 

3,1–4 oC-os melegedésre számíthatunk, a nyári változások azonban ennél jóval nagyobb 

mértékőek (2021–2050-re 0,7–2,6 oC, 2071–2100-ra pedig 3,5–6 oC) is lehetnek. Évsza-

konként változó, hogy a REMO modell hımérsékleti projekciói hol helyezkednek el a má-

sik három hazai regionális modell eredményeihez képest: a REMO tavasszal alacsonyabb, 

ısszel és télen nagyobb, nyáron pedig mérsékelt hımérsékletnövekedést mutat. 

A Magyarországon alkalmazott modellek nemcsak az átlaghımérséklet növekedé-

sében mutatnak egyezést, de – nem meglepı módon – a különbözı hımérsékleti indexek 

jövıbeli elıfordulására is ugyanolyan irányú változásokat jeleznek: az eredmények alapján 

hazánkban 2021–2050-re és 2071–2100-ra egyaránt a magas napi közép- és maximumhı-

mérséklet értékek (pl. a hıségriadós napok, a forró napok) gyakoribbá válásával és az ala-

csony minimumhımérséklető (pl. a fagyos) napok ritkább elıfordulásával kell számolnunk 

(5.3. ábra). A változások mértékét illetıen itt is nagy eltéréseket tapasztalunk a különbözı 

modellek között: különösen az évszázad végén, a jelenleg ritkán (évente átlagosan mind-
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össze néhány napon) elıforduló indexeknél látunk példát arra, hogy akár 20-30 nap kü-

lönbség is lehet az egyes modellek által jelzett változások között. A REMO modell a gyak-

rabban elıforduló indexek – mint a fagyos és a nyári napok – esetében a modellek átlagá-

nál nagyobb, míg a magasabb hımérsékleti küszöbértékekkel kapcsolatos indexek – mint a 

hıség-, a forró vagy a hıségriadós napok – esetében az átlagosnál kisebb változást mutat. 

 

5.2. ábra: A magyarországi éves és évszakos átlaghımérséklet-változás (oC) az 1961–1990 idı-

szakhoz képest 2021–2050-re három (narancs) és 2071–2100-ra négy (piros) magyarországi regio-

nális klímamodell eredményei alapján (Bartholy et al., 2011 nyomán). Mindkét idıszakban szürke 

pont jelöli a REMO modell által jelzett értékeket. 

 

5.3. ábra: Hımérsékleti indexek várható magyarországi változása (nap) az 1961–1990 idıszakhoz 

képest 2021–2050-re három (világos narancs) és 2071–2100-ra négy (sötét narancs) magyarországi 

regionális klímamodell eredményei alapján (Bartholy et al., 2011 nyomán). Az intervallumokon 

belül a kék pont a REMO modell által jelzett értékeket jelöli. 

A hımérsékleti eredmények alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a hazánkban al-

kalmazott regionális klímamodellek között a REMO nem viselkedik különösebben egyedi-

en: a modelleredmények különbözı nagyságú változásokat jeleznek, azonban ezek mind-
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egyike a napi minimum-, a maximum- és a középhımérséklet növekedésének irányába 

mutat. 

A csapadék-projekciók kiértékelésénél ennél jóval összetettebb képet kapunk, pél-

dául az átlagos csapadékösszegre vonatkozó eredmények már a változások irányában is 

eltéréseket mutatnak. Ezért a csapadék esetében különösen fontos a rendelkezésre álló 

eredmények együttes kiértékelése, s a projekciók bizonytalanságának elemzése. A model-

lek többsége nem jelez szignifikáns változást a csapadék éves mennyiségében (Bartholy et 

al., 2011), ugyanakkor az évszakos eloszlásában jelentıs átrendezıdésre számíthatunk – 

csupán ennek mikéntje kérdéses. Egyedül nyáron mutat mindegyik modell (2021–2050-re 

5 % alatti, 2071–2100-ra pedig 18–43 %-os) csapadékcsökkenést, a többi évszakban a 

csökkenés és a növekedés egyaránt lehetséges a hazai regionális modellek eredményei 

alapján (5.4. ábra). A bizonytalanság részben annak köszönhetı, hogy a nyártól eltekintve 

a modell-szimulációk egy része Európa északi tájaira a csapadék növekedését, a déli terü-

letekre a csapadék csökkenését mutatja, s a két területet elválasztó zóna az évszaktól és az 

alkalmazott modelltıl függıen délebbre vagy északabbra húzódik (ez a szerkezet látható az 

ENSEMBLES projekt regionális modell-szimulációiban is; 5.5. ábra). Ráadásul a csapa-

dék rendkívüli változékonysága miatt ugyanaz a modell eltérı tendenciákat jelezhet az 

évszázad közepére és végére – ahogyan ez a RegCM esetében is történik (Torma, 2011). A 

REMO elsısorban téli projekcióiban tér el a hazai modellektıl: a többi modell a REMO-tól 

eltérıen csökkenı téli csapadékmennyiséget mutat 2021–2050-re, s 2071–2100-ra csak a 

RegCM mutat azonos elıjelő, de jóval kisebb mértékő változást. 

 

5.4. ábra: A magyarországi éves és évszakos csapadékösszeg átlagos változása (%) az 1961–1990 

idıszakhoz képest 2021–2050-re három (világoszöld és -barna) és 2071–2100-ra négy (sötétzöld és 

-barna) magyarországi regionális klímamodell eredményei alapján (Krüzselyi et al., 2011 nyomán). 

Mindkét idıszakban szürke pont jelöli a REMO modell által jelzett értékeket. 
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2021–2050 2071–2100  

  

5.5. ábra: Az átlagos éves csapadékösszeg változása (%) 2021–2050-re és 2071–2100-ra az 1961–

1990 idıszakhoz képest, az ENSEMBLES projekt keretében az A1B kibocsátási forgatókönyv 

figyelembevételével készített regionális modell-szimulációk eredményeinek átlaga alapján (van der 

Linden és Mitchell, 2009). 

Mivel a REMO a hazai modellektıl eltérı téli csapadékváltozást jelez, ráadásul az 

évszázad végére vonatkozó téli eredmények közül egyedül a REMO által jelzett változások 

szignifikánsak (Bartholy et al., 2011), érdemes megvizsgálni, hogy az Európában rendel-

kezésre álló modelleredmények milyen tendenciákat mutatnak erre az évszakra. Az Orszá-

gos Meteorológiai Szolgálatnál tizenhárom 25-50 km-es felbontású regionális szimuláció 

eredményeit értékeltük ki, melyek számára a határfeltételeket az ARPEGE-Climate, a 

BCM35, az ECHAM5/MPI-OM és a HadCM3 globális általános cirkulációs és kapcsolt 

modellek szolgáltatták. Megállapíthatjuk, hogy Magyarországra a modell-szimulációk 

60-80 %-a télre a csapadék növekedését valószínősíti (5.7. ábra alsó panelje; NÉS2, 

2013). [A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy az ENSEMBLES regionális mo-

dell-szimulációi többségében az ECHAM és HadCM3 modellek által szolgáltatott határfel-

tételekkel készültek. Ugyanakkor az évszázad végére a téli csapadék csökkenését elsısor-

ban az ARPEGE meghajtású regionális szimulációk jelezték (5.7. ábra középsı panelje; 

Miklós, 2011). A hazai kísérletek esetében nem lehet hasonló következtetést levonni, mert 

a szimulációk több tekintetben (felbontásban, integrálási tartományban, csatolási stratégiá-

ban, forgatókönyv-választásban) eltértek az ENSEMBLES futtatásoktól.] 

A különbözı csapadékindexek várható évszakos változásait tekintve (5.6. ábra) a 

modellek együttes értékelése kevés egyértelmő következtetéssel szolgál. A kisebb küszöb-

értékekhez tartozó csapadékesemények számában nyáron mutatkozik kismértékő csökke-

nés, míg a 10 és 20 mm-t meghaladó csapadékú napok gyakoriságában a modellek többsé-

                                                 
35 Bergen Climate Model 
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gében a nyár kivételével növekedést tapasztalunk, a száraz idıszakok hossza pedig nyáron 

és ısszel mutat egyértelmő csökkenést. A változások nagysága, de sok esetben a bizonyta-

lanság is növekszik az évszázad végére. Mindebbıl a REMO a téli évszakban megfigyel-

hetı tendenciáival tőnik ki: ekkor a PRECIS mellett a REMO képviseli az összes csapa-

dékesemény számának növekedését és a száraz idıszakok hosszának csökkenését. 

 

5.6. ábra: Csapadékindexek várható magyarországi változása az 1961–1990 idıszakhoz képest 

2021–2050-re három (világoskék) és 2071–2100-ra négy (sötétkék) regionális klímamodell ma-

gyarországi eredményei alapján (Bartholy et al., 2011 nyomán). Az intervallumokon belül a piros 

pont a REMO modell által jelzett értékeket jelöli. 
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5.7. ábra: A téli csapadékösszeg várható változása (%) 2071–2100-ra az 1961–1990 idıszakhoz 

képest az OMSZ-ban használt két regionális klímamodell (fent), valamint az ENSEMBLES projekt 

13 regionális modell-szimulációjának (középen) eredményei alapján; továbbá a 13 szimuláció 

eredménye alapján a téli csapadéknövekedés valószínősége (%; alul). A középsı ábrán lévı kis 

feliratok a kísérletek elkészítéséhez használt regionális és a határfeltételt szolgáltató globális mo-

dellt adják meg, az azonos határfeltételekkel készült szimulációk esetében ugyanolyan színnel. 
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Míg a hımérséklet esetében egyértelmően kijelenthetı, hogy a forgatókönyv-

választás erısen befolyásolja az adott modell által jelzett változás mértékét, s a nagyobb 

antropogén kibocsátáshoz (azaz pesszimista szcenárióhoz) jelentısebb hımérsékletváltozás 

tartozik, addig a csapadékra nem tudunk ilyen megállapítást tenni. A csapadék esetében a 

bizonytalanság alapvetıen a modellekben alkalmazott fizikai parametrizációk eltéréseinek 

köszönhetı, s nem a jövıbeli emberi tevékenység leírásának nehézségeibıl. Ezt illusztrálja 

az 5.8. ábra, ahol az RR10 és RR20 indexekre együtt vizsgáltuk a PRUDENCE projekt 

keretében az A2 és B2 (egy-egy pesszimista és optimista; l. 2.9. ábra) forgatókönyvekkel 

elvégzett futtatások eredményeit, valamint az A1B szcenárió figyelembevételével készített 

hazai szimulációkat. Látható, hogy például a RegCM modellel 3 különbözı forgatókönyv-

vel készített kísérlet szinte azonos mértékő változásokat jelez, de ugyanígy megállapítható 

az A2 és B2 szcenáriót alkalmazó modellek többségénél, hogy az általuk jelzett változások 

10 %-nál jobban nem térnek el. Ezzel szemben egy forgatókönyv-családon belül a kísérle-

tek eredményei között akár 60 %-os eltérés is lehetséges, sıt az RR10 index esetében 

ugyanazzal a szcenárióval különbözı irányú változásokat is jelezhetnek a modellek. 

 

5.8. ábra: Az RR10, RR20 csapadékindexek évi gyakoriságának változása (%) 2071–2100-ra az 

1961–1990 idıszakhoz képest, a PRUDENCE projekt A2 (elsı oszlopok) és B2 (második oszlo-

pok), valamint a Magyarországon rendelkezésre álló négy regionális klímamodell A1B (3. oszlo-

pok) forgatókönyv figyelembevételével készített regionális modell-szimulációi alapján (Szépszó, 

2008b; Bartholy et al., 2011 és Pieczka, 2012 nyomán). (Megjegyzés: tehát ezúttal a PRECIS ese-

tében szintén az A1B szcenárióval elıállított eredményeket tekintettük.) 

5.2. A szimulációs bizonytalanságok figyelembevételének lehetıségei 

A dolgozatban láttuk, hogy a REMO regionális modell képes a Kárpát-medence éghajlati 

viszonyainak megbízható leírására, s alkalmas arra, hogy a segítségével projekciókat ké-
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szítsünk a 21. században várható változások feltérképezésére. A regionális éghajlati model-

lek az éghajlatváltozás meteorológiai vonatkozásairól adnak információt, a felkészülés 

szempontjából azonban még érdekesebbek azok a hatások, amelyeket a meteorológiai vál-

tozások gyakorolhatnak életünkre, például az emberi egészségre, a mezıgazdasági terme-

lésre, az ökológiai élıhelyekre, stb. Ezek felderítéséhez számszerő hatásvizsgálatok elvég-

zésére van szükség, melyekhez a kiindulási adatokat a meteorológiai modellek tudják biz-

tosítani (5.9. ábra). 

 

5.9. ábra: A számszerő hatásvizsgálatok elvégzésének sematikus folyamatábrája. 

Fent (az 5.1. fejezetben) azt is láttuk, hogy a dolgozat 2.3. fejezetében bemutatott 

bizonytalanságok hogyan jelentkeznek a modellek eredményeiben. Ezeket a hatásvizsgála-

tokban is figyelembe kell venni, ellenkezı esetben, amint arra már az értekezés bevezetı-

jében rámutattunk, a felkészülést akár teljesen téves alapokra helyezhetjük. Erre a legegy-

szerőbb módszer, amit az OMSZ-ban is gyakran használunk, hogy a jövıre vonatkozó át-

lagos változásértékek helyett egy intervallumot adunk meg két regionális modell eredmé-

nye alapján. Két modell alkalmazása kézenfekvı a bizonytalanságok számszerősítésére, 

viszont nem minden esetben elegendı a különbözı „jövı-változatok” valószínőségének 

megállapítására. Ha az adaptációs vizsgálatok során az OMSZ két regionális modelljének 

csapadék-szimulációit szeretnénk felhasználni, akkor azzal szembesülünk, hogy ugyan a 

nyári tendenciákat illetıen jó egyezést mutat az ALADIN és a REMO, télen viszont az 

egyik modell a csapadék csökkenését, a másik a növekedését jelzi (5.7. ábra felsı panel-

je). Mit tehetünk ilyenkor, amikor tulajdonképpen 50-50 % a lehetséges kimenetelek való-
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színősége? Hagyatkozzunk arra a modellre, amelyik szárazabb jövıbeli teleket valószínősít 

azért, mert az a – szubjektív – képünk alakult ki az éghajlatváltozásról, hogy a csapadék 

mennyisége hazánkban általánosan csökken és ezért itt is ezt fogadjuk el? Vagy inkább a 

téli csapadéknövekedés esélyét vegyük számításba, mivel ez komoly hatást gyakorolhat 

mind a közlekedésre, mind a tavaszi áradásokra, amire jobb elıre felkészülni? A kérdés 

eldöntésére fent már kínáltunk egy módszert: kiterjesztjük a vizsgálatokat további regioná-

lis klímamodell-szimulációkkal, majd immár több modell eredményeinek segítségével 

számítjuk ki az egyes lehetıségek bekövetkezési valószínőségét (5.7. ábra alsó panelje), 

ami megalapozottabb döntést tesz lehetıvé, mintha azt csupán két modell eredményei vagy 

a megérzéseink szerint hoznánk meg. 

A valószínőségi térkép elegáns eszköz a szimulációk bizonytalanságainak számsze-

rősítésére, és az optimális az lenne, ha a hatásvizsgálatokat hasonló valószínőségi informá-

ciók alapján végeznék el. A hazai felhasználók azonban többnyire még nincsenek felké-

szülve ezek gyakorlati alkalmazására. Tipikusan ilyenek a hidrológiai hatásvizsgálatok, 

ahol a meteorológiai adatokból kiindulva hidrológiai modelleket futtatnak. Magyarorszá-

gon a hidrológiai modellekben a meteorológiai bizonytalanságok figyelembevétele jelenleg 

úgy történik, hogy minden egyes meteorológiai modellfuttatás eredményeit felhasználva 

külön szimulációt készítünk a hidrológiai modellel. Ugyan az ideális megoldás az lenne, ha 

minden egyes meteorológiai ensemble tagra lefuttatható lenne a hidrológiai modell, azon-

ban akárcsak az éghajlati szimulációk elkészítése, a hidrológiai futtatások végrehajtása is 

költséges lenne minden (de legalább 5-10) éghajlati modellkísérlet eredményeivel. Ezért 

ebben az esetben célszerő azzal a módszerrel élni, hogy az éghajlati modell-szimulációk 

közül kiválasztunk néhány reprezentatív tagot, és csak ezekre végezzük el a hidrológiai 

vizsgálatokat. (Még egyszer hangsúlyozzuk: ez nem a bizonytalanságok figyelembevétel-

ének optimális módja, hanem egy pragmatikus megközelítés, amire a hatásvizsgálati mód-

szerek korlátai miatt kényszerülünk.) 

A hidrológiai modellek legfontosabb meteorológiai bemenı paraméterei a csapadék 

és a hımérséklet, ezért a reprezentatív tagok kijelölésénél célszerő olyan regionális modell-

szimulációk eredményeit választani, amelyek célzottan ezekre a paraméterekre jelenítik 

meg a legjobban a bizonytalanságokat. Az ECCONET projektben (Effects of climate 

change on the inland waterway networks; http://www.ecconet.eu) a klímaváltozás hajózás-

ra gyakorolt hatását vizsgáltuk a Duna és a Rajna folyókon a 2021–2050 és 2071–2100 

célidıszakokra. A hidrológiai vizsgálatok elvégzéséhez olyan reprezentatív tagokat hatá-

roztunk meg, melyek a meteorológiai viszonyok változásainak két szélsı – egy optimista 
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és egy pesszimista – változatát jelenítik meg (Szépszó et al., 2014). Ez azonban további 

kéréseket vet fel. A reprezentatív tagok kiválasztásának célja alapvetıen az ensemble mé-

retének a minimalizálása úgy, hogy a hidrológiai modellek számára megjelenítsük a meteo-

rológiai változások maximálisan lehetséges bizonytalanságait. Ugyanakkor semmi nem 

garantálja, hogy a csapadék szempontjából, a közeljövıre, a Duna vízgyőjtıjére reprezen-

tatív tagok egyben a hımérsékletre, az évszázad végére, vagy a Rajna vízgyőjtıjére is azok 

lesznek. Ha minden szempont szerint a két szélsı lehetıséget választjuk, akkor könnyen 

elıfordulhat, hogy nem csökken lényegesen az ensemble mérete. Így a tagok kiválasztása-

kor gyakran nem az eredeti ensemble szélsı értékeit választjuk, hanem olyan modellkísér-

leteket, amelyek többféle szempontból is garantálják a bizonytalanságok megfelelı megje-

lenítését (5.10. ábra). 

Nyári átlagos csapadékváltozás (%) 

 

 a) 

    A nyári félév lefolyás-változása (%) 

b) 

5.10. ábra: a) Nyári átlagos csapadékváltozás (%) 2021–2050-re az 1961–1990 idıszakhoz képest 

az ECCONET projektben a meteorológiai változások két legfontosabb irányának leírására használt 

modell-szimulációk eredményei alapján. b) A lefolyás változása (%) a nyári félévben 2021–2050-

re az 1961–1990 idıszakhoz képest a Duna vízgyőjtıjén, különbözı regionális modellek eredmé-

nyeibıl kiindulva készített hidrológiai modell-szimulációk eredményei alapján. A zöld és a kék 

vonalak a reprezentatív klímamodell-projekciók alapján készült hidrológiai eredményeket jelölik. 

A hidrológiai szimulációk esete jó példa az éghajlati rendszer bonyolultságára, és 

arra, hogy egy adott meteorológiai változás hatásaival kapcsolatos elképzelésünket a mo-

delleredmények nem mindig igazolják. Az ECCONET projektben a kiválasztott reprezen-

tatív klímamodell-szimulációk a melegebb jövıbeli éghajlat csapadékban szegényebb és 

csapadékosabb képét jelenítették meg, mert feltételezésünk szerint ezek eredményezhetnek 

a folyami hajózást befolyásoló hidrológiai viszonyokat. (A szárazabb idıszakokban a kis-

víz, a csapadékosabb idıszakokban a magas vízszint nehezíti meg a hajózást.) A hidrológi-



131 5. Az eredmények alkalmazhatósága 

ai szimulációk eredményei azonban azt mutatták, hogy a meteorológiai tekintetben alapve-

tıen eltérı két alternatíva nem feltétlenül vezet lényegesen különbözı változáshoz a hidro-

lógiai hatásokban; pl. az elvégzett vizsgálatokban a csapadéknövekedés nem feltétlenül 

eredményezett magas vízállást (5.10. ábra; Szépszó et al., 2014). 
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6. Összefoglalás 

A doktori kutatást azzal az alapvetı céllal kezdtük meg, hogy az idıjárás-elırejelzési 

Europa Modellen és az ECHAM globális általános cirkulációs modellen alapuló REMO 

regionális éghajlati modellt adaptáljuk az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, megvizs-

gáljuk alkalmazhatóságát a Kárpát-medence térségére, s a segítségével becslést adjunk az 

éghajlatváltozás hazánkban várható jellemzıire. 

A megvalósítás elsı lépéseként installáltuk a modell forráskódját az Országos Me-

teorológiai Szolgálat számítógépére. Elvégeztük a telepítés informatikai ellenırzését, ami-

nek során megvizsgáltuk, hogy a modell helyesen mőködik-e multiprocesszoros környe-

zetben, valamint az integrálás gyorsítását célzó fordítási opciókkal. Miután megállapítot-

tuk, hogy ez teljesül, az adaptáció szakmai ellenırzésére a hamburgi Max Planck Intézet és 

a Szolgálat számítógépén egyaránt rövid tesztfuttatásokat hajtottunk végre a Kárpát-

medence területére, majd összehasonlítottuk ezek eredményeit. Tapasztalataink alapján a 

két szimuláció hasonlóan jellemezte a térség éghajlati viszonyait, mind a területi, mind az 

idıbeli jellemzıket tekintve. Nagyobb eltéréseket csak egy-egy rácspontban láttunk a csa-

padékmezı esetében, de ezek is az elfogadható határon belül voltak. Az egyhónapos mo-
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dellintegrálásokat kiterjesztettük másfél évre, s a teljes idıszak kiértékelésének eredményei 

azt mutatták, hogy a két kísérlet közötti különbségek nagysága nem változott, azaz a hiba 

nem növekedett az idıvel. 

A hazai adaptáció ellenırzése után megkezdtük a hosszabb éghajlati szimulációk 

elıkészítését a REMO modellel. Ehhez megvizsgáltuk, hogy milyen eredményeket ad a 

modell különbözı térbeli felbontásokon. Mivel egy klímamodell több évtizedre való futta-

tása rendkívül idıigényes és az OMSZ számítási kapacitása korlátozott, ezért fontos, hogy 

a hosszabb éghajlati szimulációk során olyan rácstávolságot alkalmazzunk, amivel a kísér-

let belátható idın belül megvalósítható, s egyúttal a kívánt pontossággal írja le a kiválasz-

tott térség éghajlati viszonyait. A REMO hidrosztatikus modell, 10 km-esnél részletesebb 

felbontáson nem célszerő futtatni, így a Kárpát-medence térségére 11 és 18 km-es horizon-

tális felbontáson teszteltük mélyrehatóan. Az elvégzett szimulációk eredményeit hazai mé-

rıállomások adataival hasonlítottuk össze, ami alapján arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a finomabb rácsfelbontás alkalmazása nem javít az eredményeken, sıt, a hımérséklet 

és a relatív nedvesség viszonyait a 18 km-es felbontású kísérlet egyértelmően nagyobb 

pontossággal írta le. További modellkísérleteket hajtottunk végre 25 km-es rácstávolság 

használatával, s megállapítottuk, hogy nem kapunk a korábbitól lényegileg eltérı eredmé-

nyeket, ezért a hosszabb éghajlati szimulációkat már ezzel a felbontással készítettük el. 

Az elıkészítı vizsgálatok következı lépéseként a REMO-ban jellemzı felpörgési 

idı hosszát vizsgáltuk. A regionális modellintegrálás kezdetekor a modell felszíni és 

magaslégköri változói, elsısorban a hidrológiai ciklus elemeivel kapcsolatos változók még 

nincsenek a fizikai folyamatoknak megfelelı egyensúlyban – ennek beállásához bizonyos 

idıre van szükség. A „spin up”, azaz felpörgési periódus hosszát leginkább a modellben a 

talajban zajló kölcsönhatások leírására alkalmazott fizikai parametrizációk, valamint a ki-

indulási és határfeltételek befolyásolják. Ennek vizsgálatára két szimulációt hajtottunk vég-

re különbözı kiindulási és oldalsó peremfeltételek alkalmazásával: az egyik esetben re-

analízisek szolgáltatták ezeket, a másik esetben pedig olyan mezık, melyek már elérték a 

kívánt egyensúlyi állapotot. A kiértékelés során a különbözı talajszintek hımérsékleti ér-

tékeit tekintettük, s azt vizsgáltuk, hogy a kezdetben a két kísérlet között a legmélyebb 

talajrétegben mutatkozó mintegy 10 fokos eltérés mennyi idı elteltével csökken elhanya-

golható nagyságúra. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a REMO modell fel-

pörgési ideje 4 év, azaz a több évtizedre vonatkozó éghajlati szimulációk eredményeinek 

kiértékelésekor a futtatás elsı négy évét kell figyelmen kívül hagynunk. 
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Az elıkészítı vizsgálatokat követıen megkezdtük az elsı éghajlati kísérletet a 

REMO-val. Elıször is egy hosszabb múltbeli idıszakra futtattuk a modellt abból a célból, 

hogy egyrészt az eredményeit mérési információkkal összehasonlítva képet kapjunk arról, 

hogyan írja le egy kiválasztott térség éghajlati viszonyait, másrészt feltérképezzük az eset-

leges gyengeségeit is. Mindehhez egy olyan tartományt definiáltunk, amely lefedi Közép-

Kelet Európa nagy részét, magában foglalja a Duna és a Tisza vízgyőjtıit, továbbá oldalsó 

határai a magas hegységektıl távol helyezkednek el. A REMO-t 25 km-es horizontális 

felbontás és 20 vertikális szint alkalmazásával integráltuk a kiválasztott területen az 1957–

2000 idıszakra, amihez a nagyskálájú folyamatokat leíró oldalsó határfeltételeket az ERA-

40 re-analízisek biztosították. Az eredmények elemzését a hımérsékletre és a csapadékra 

végeztük el, az 1961–1990 idıszakra az E-OBS rácsponti megfigyelési adatbázissal illetve 

a re-analízis határfeltételekkel összehasonlítva ıket; továbbá az 1971–2000 idıszakra Ma-

gyarország területére egy egyszerőbb validációt hajtottunk végre, melynek során referenci-

aként a CARPATCLIM projekt keretében a térségre összegyőjtött, homogenizált adatok 

alapján elıállított rácsponti adatbázist használtuk. 

A szimuláció eredményeit megfigyelési információkkal összevetve megállapítot-

tuk, hogy a REMO modell a méréseknél 1-3 fokkal szisztematikusan magasabb hımérsék-

leti értéteket jelez szinte az egész tartományon, de különösen Európa délkeleti tájain és 

nyáron. A fölébecslés mértéke csupán télen kisebb illetve az Alpok területén, ahol a téli 

évszakban alábecslést tapasztaltunk. Hazánk átlaghımérsékletét a REMO hasonló módon 

jellemzi: nyáron és ısszel 3 ºC-hoz közeli, tavasszal mérsékeltebb, télen pedig fél fok alatti 

(pozitív) hibákkal. A Magyarországra vonatkozó vizsgálatok emellett azt mutatták, hogy a 

regionális modell a hazai viszonyokat jól reprezentáló re-analízis határfeltételekhez egy 

szisztematikus melegítést ad, s ennek következménye a hımérsékleti fölébecslés. A csapa-

dék mennyiségét a modell a tartomány jelentıs részén eltúlozza, ez alól az északnyugati és 

délkeleti tájak, a Kárpát-medence, valamint az ıszi évszak kivétel. Nyáron és ısszel Ma-

gyarországtól északra fölé-, délre pedig alábecslés dominál, ezért a hazánkra jellemzı or-

szágos átlagértékeket a modell ezekben az évszakokban elhanyagolható mértékő hibával 

jellemzi. A CARPATCLIM adatbázissal való összehasonlítás némiképp árnyalja az E-OBS 

adatokkal végrehajtott validáció következtetéseit: ugyanis a CARPATCLIM az E-OBS-nál 

magasabb csapadékösszegeket mutat Magyarországra, s ennek következtében a REMO az 

1971–2000 idıszakra a korábbinál kisebb tavaszi és téli fölébecsléssel, valamint nagyobb 

ıszi alábecsléssel jellemzi a hazai csapadékviszonyokat. A július-szeptemberi ıszi csapa-
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dék-alábecslés a talaj szárazságával együtt okozhatja az ugyanezekben a hónapokban látott 

nagyobb hımérsékleti fölébecslést. 

A re-analízis határfeltételekkel végrehajtott modellkísérlet után egy 

éghajlatváltozási szimulációt készítettünk a REMO-val. Ehhez az elızı kísérletben hasz-

nált integrálási tartományon és felbontással futtattuk a modellt az 1951–2100 idıszakra. Az 

oldalsó határfeltételeket az ECHAM5/MPI-OM kapcsolt globális modell eredményei szol-

gáltatták, amelyben az üvegházhatású gázok koncentrációját az 1860–2000 idıszakra mért 

adatok, a 2001–2100 idıszakra az A1B kibocsátási forgatókönyv alapján vették figyelem-

be. Az eredményeket ebben az esetben is összehasonlítottuk megfigyelésekkel, valamint a 

200 km-es felbontású ECHAM határfeltételekkel. Ez a validáció az ECHAM és a REMO 

modellek együttes viselkedésérıl ad információt, ami különösen a jövıre vonatkozó pro-

jekciók értelmezésénél fontos. 

A megfigyelésekkel való összehasonlítás a hımérséklet esetében a korábbitól jelen-

tısen eltérı eredményeket hozott: az ECHAM határfeltételek használatával a REMO a 

tartomány nagy részén 1 foknál kisebb hibával jellemezte a hımérsékletet, az északi tája-

kon kismértékő alá-, a déli területeken pedig hasonló nagyságú fölébecsléssel. Hazánk a 

két régió között helyezkedik el, ahol a modelleredmények mindössze néhánytized fokkal 

tértek el a megfigyelésektıl. A regionális és a peremfeltételt adó globális modell magyar-

országi eredményei ebben az esetben is szisztematikus eltérést mutattak: a REMO 1 fok 

körüli többletet adott az ECHAM hımérsékleti mezıihez. Ezúttal azonban ez nem rontotta, 

hanem javította a regionális eredményeket, ugyanis az ECHAM kiindulási hımérsékletér-

tékei a megfigyelésekhez képest kissé alacsonyak voltak. A csapadékot illetıen a modell-

eredményeket a csapadékmennyiség korábban is látott túlbecslése jellemezte, aminek mér-

téke és területi kiterjedése a korábbinál nagyobb volt, mindössze a tartomány déli tájain 

láthattunk alábecslést. Hazánk területére is túl sok csapadékot jelzett a REMO, kivéve nyá-

ron, amikor az E-OBS adatokkal való összehasonlítás az egész országban negatív hibákat, 

a CARPATCLIM adatokkal történı összevetés pedig az északi tájakon fölé-, a déli tájakon 

alábecslést mutatott. 

A hazai és az E-OBS megfigyelési adatok között a csapadék esetében mutatkozó 

különbségek rávilágítanak arra is, hogy a modellfejlesztéshez jó minıségő, homogenizált 

adatokra épülı referencia-adatbázisok szükségesek. A dolgozatban demonstráltuk a két – a 

re-analízisek és a szimulált határfeltételekkel meghajtott – szimuláció eredményeinek elté-

rı értelmezését is: a méréseken alapuló re-analízis határfeltételek használatával készített 

regionális modelleredmények képesek visszatükrözni a vizsgált múltbeli idıszakon belül 
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az egyes évek jellemzıit, ugyanakkor az ECHAM peremfeltételekkel készült szimuláció 

eredményei „csak” a teljes idıszak éghajlati jellemzıit tudják leírni. 

A 21. századra vonatkozó modelleredményeket ugyancsak az átlaghımérsékletre és 

az átlagos csapadékösszegre elemeztük részletesen, két jövıbeli idıszakra: a következı 

évtizedekre szóló tervezés szempontjából érdekes 2021–2050-re és a hosszútávú adaptáci-

ós stratégiák kialakításához fontos 2071–2100-ra. A dolgozatban demonstráltuk, hogy a 

jövıre vonatkozó eredmények közlésénél alkalmazható a delta módszer. Ennek megfelelı-

en a projekciós eredményeket egyrészt változások formájában mutattuk be, melyhez refe-

renciaként az 1961–1990 idıszakot tekintettük; másfelıl a mért referencia és a szimulált 

változási információk felhasználásával konkrét jövıbeli értékeket is megadtunk. 

Az eredmények alapján a REMO modell által Magyarországra jelzett hımérséklet-

növekedés mindkét idıszakra mérsékeltebb, mint az ECHAM által mutatott változások. A 

regionális modell ıszre illetve nyárra valószínősíti a legnagyobb melegedést, melynek át-

lagos mértéke ezekben az évszakokban 2021–2050-re megközelíti a 1,5, az évszázad végé-

re pedig a 4 fokot. A hımérsékleti indexek esetében a magas küszöbértékekkel jellemzett 

indexek – pl. a nyári napok, a hıségnapok, a meleg éjszakák – gyakorisága hazánkban vár-

hatóan 10-20 nappal fog növekedni az évszázad közepéig, és akár egy hónapot meghaladó-

an az évszázad végére, különösen az ország északi tájain. Ezzel párhuzamosan az alacsony 

hımérsékleti értékekhez tartozó indexek elıfordulása várhatóan folyamatosan csökken, s 

például az 1961–1990 idıszakban hazánkban átlagosan évi 11 napon elıforduló extrém 

hideg napok az évszázad végére az ország egyes tájain el is tőnhetnek. A REMO által jel-

zett változások az összes magyarországi rácspontra szignifikánsak minden vizsgált hımér-

sékleti változó esetében. 

A REMO eredményei alapján az éves csapadék mennyiségének változása hazánk-

ban nem haladja meg az 5 százalékot az évszázad végéig. Ugyanakkor a csapadék évsza-

kos eloszlása várhatóan kiegyenlítettebb lesz: a nyári csökkenés mértéke 2021–2050-re 

még csupán 5 %, 2071–2100-ra viszont már 26 % lehet, míg télen hasonló nagyságú, de 

fordított irányú változásokra számíthatunk. Tavasszal csupán kis változást, ısszel nagyobb 

növekedést mutatnak a modelleredmények a 21. század során, viszont csak az évszázad 

végére vonatkozó nyári és téli változások szignifikánsak. A csapadékesemények száma a 

tél kivételével minden évszakban csökken, míg azoknak a napoknak a gyakorisága, amikor 

nagyobb (10-20 mm) mennyiségő csapadék hullik, a nyarat leszámítva növekedést mutat. 

Ezzel párhuzamosan valószínőleg a száraz idıszakok is hosszabbodni fognak a jövıben, 

különösen tavasszal és nyáron, valamint az ország déli és keleti tájain. 
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A dolgozat elsıdleges célkitőzése a REMO regionális klímamodellel elvégzett kí-

sérletek ismertetése és eredményeik bemutatása volt, ugyanakkor a meteorológiai modelle-

zés elkerülhetetlen bizonytalanságai miatt az éghajlati projekciókat nem alapozhatjuk 

egyetlen regionális modell-szimulációra. A bizonytalanságok érzékeltetéséhez a REMO 

Magyarországra vonatkozó eredményeit összehasonlítottuk a hazánkban alkalmazott regi-

onális éghajlati modellek, valamint az európai regionális modell-szimulációk rendelkezésre 

álló eredményeivel. Ennek során megállapítottuk, hogy a REMO modell a használatban 

lévı regionális modellekhez hasonló hibákkal jellemzi a Kárpát-medence éghajlati viszo-

nyait, továbbá az átlaghımérsékletet és a különbözı hımérsékleti indexeket tekintve a töb-

bi modellel megegyezı változásokat mutat. Az átlagos csapadékösszeg és a csapadékinde-

xek változásait illetıen kevésbé egységesek a modellek: egyedül nyáron mutat a hazánk-

ban rendelkezésre álló modelleredmények mindegyike csökkenést. A többi évszakban Ma-

gyarországtól északra az általános csapadékcsökkenés, délre pedig a -növekedés valószínő-

síthetı, hazánk pedig e két zóna között helyezkedik el. Modellenként változó, hogy a szi-

mulációkban pontosan hol húzódik ez az átmeneti zóna, ezért a térségre vonatkozó projek-

ciók bizonytalansága nagy. A REMO modell eredményei alapján a nyári csapadékcsökke-

nést alapvetıen a téli növekedés fogja kompenzálni, a Magyarországon alkalmazott model-

lek eredményei azonban ezt nem erısítették meg. Amikor a vizsgálatokat kiterjesztettük az 

Európában rendelkezésre álló regionális modell-szimulációk eredményeivel, akkor a vizs-

gált modellek jelentıs része a REMO által jelzett változásokat mutatta. A hazai modell-

eredményeknek a PRUDENCE projekt eredményeivel való összevetése azt is igazolta, 

hogy a jövıbeli csapadékváltozások bizonytalanságát alapvetıen a modellek eltérései (kü-

lönösen a csapadékkal kapcsolatos folyamatok fizikai parametrizációinak különbségei) 

okozzák és a forgatókönyv-választás tulajdonképpen nincs hatással az eredményekre. 

Ugyanis a különbözı csapadék indexek vizsgálatánál nagyobb eltérést kaptunk két külön-

bözı modellel, de ugyanazzal a kibocsátási szcenárióval elvégzett modell-szimuláció, mint 

az azonos modellel két lényegesen különbözı (egy optimista és egy pesszimista) forgató-

könyvvel készített kísérlet eredményei között. Ez igazolja az Országos Meteorológiai 

Szolgálatnál az éghajlati szimulációk bizonytalanságainak számszerősítésére alkalmazott 

gyakorlatot, nevezetesen, hogy a jövıre vonatkozó projekciók eredményeinek közlésénél 

minden esetben legalább kettı (de inkább több) regionális klímamodell eredményeire tá-

maszkodunk. 

A dolgozat zárásaként két példát mutattunk arra, hogyan lehetséges a meteorológiai 

modellezésbıl származó bizonytalanságok számszerősítése olyan módon, hogy azok az 
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adaptációs hatásvizsgálatok során a gyakorlatban is felhasználhatók legyenek. Az elsı 

esetben egy valószínőségi térkép segítségével illusztráltuk, miként származtathatunk való-

színőségi jellegő információkat a rendelkezésre álló – akár kettı, akár több –

modelleredményeink felhasználásával. Sajnos a hazai felhasználók nagy része nincs felké-

szülve arra, hogy a bizonytalanságokat ilyen kompakt (optimális) formában vegye figye-

lembe a hatásvizsgálatok elvégzése során. Ezért a második példában egy olyan megközelí-

tést mutattunk, melynek segítségével a jövıben lehetséges meteorológiai változások egy-

egy jellemzı útvonalát tudjuk kiválasztani. A módszert a gyakorlatban is használtuk: az 

ECCONET projekt keretében az éghajlatváltozás folyami hajózásra gyakorolt hatásainak 

vizsgálatánál a hidrológiai szimulációkat ilyen reprezentatív klíma-szcenáriókból kiindulva 

végeztük el. 

A dolgozatban leírt kutatás révén bemutattuk, hogyan lehetséges az éghajlat jövıre 

vonatkozó megváltozását numerikus modellezési eszközökkel megbecsülni és hogyan lehet 

a modelleredményeket felhasználni a klímaváltozás hatásaira való felkészülés tervezésé-

ben. A bemutatott fejlesztések egy teljes módszertant vázolnak fel, mely utat mutat az al-

kalmazkodási stratégiák mértékadó kidolgozásának irányába. Reméljük tehát, hogy az ér-

tekezésben leírt kutatás érdemi hatást gyakorolhat a hazai adaptáció folyamatára. 
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Köszönöm Homokiné Ujváry Katalinnak, aki legkorábbi szakmai lépéseimet egyengette, 

hogy megmutatta, a szerény, szorgalmas munka jutalma önmagában rejlik. Köszönet illeti 

az ELTE Meteorológiai Tanszékének vezetését, hogy 2002-ben a numerikus elırejelzés 

oktatását két olyan emberre bízta, akik felkeltették érdeklıdésemet a meteorológiai model-

lezés szépségei iránt és ezzel gyakorlatilag determinálták további pályámat. Hálás vagyok 

Radnóti Gábornak, kedves tanáromnak, egyben elsı fınökömnek, amiért meglátta bennem 

a lehetıséget és alkalmazott az OMSZ Numerikus Elırejelzı Osztályán (NEO), ahol aztán 

„szakmai fiatalkoromat” töltöttem. Kissé nehéz szívvel gondolok az egykori NEO munka-

társaira, mint az elmúlt gyermekkor meghatározó, de többé vissza nem térı alakjaira. Kö-

szönet Hágel Editnek barátságáért, Csomós Petrának a munkatársakként együtt töltött in-

tenzív egy évért, s mindkettejüknek azért, mert példájuk engem is magasabb célok kitőzé-

sére sarkallt. Külön köszönet Ihász Istvánnak állandó jelenlétéért, kitartó szövetségéért. 

Köszönöm volt és jelenlegi közvetlen kollégáimnak, elsısorban Kovács Máriának, 

Krüzselyi Ilonának, Szabó Péternek és Zsebeházi Gabriellának az elmúlt években folyta-
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tott érdekes szakmai vitákat, türelmüket és támogatásukat; külön köszönet illeti Petit a dol-

gozat egyes ábráinak, illetve Ilit az 5.7. ábra elkészítésében nyújtott segítségéért. 

Köszönöm Lakatos Mónikának, Bihari Zitának és Szentimrey Tamásnak, valamint az Ég-

hajlati Osztály többi munkatársának, hogy az utóbbi néhány évben szélesítették éghajlati 

tudásomat, miáltal – remélhetıleg – egy kicsit jobb szakember lettem. Külön köszönet 

Móninak figyelméért, s Tamásnak az élvezetes szakmai és egyéb eszmecserékért. 

Jó szívvel gondolok egykori tanáraimra, ma már kollégáimra, Faragó Istvánra, Horányi 

Andrásra, Horváth Ákosra, Práger Tamásra, Radnóti Gáborra és Tasnádi Péterre, akiknek 

szenvedélyes szakmaszeretete ragadósnak bizonyult, és akik egyenrangú partnerként kezel-

tek. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Szüleimnek szeretetükért és támogatásukért, amivel 

segítettek átvészelni a nehéz és kilátástalan pillanatokat is – gyakran a saját nehéz és kilá-

tástalan gondjaikat is félretéve. 

Ezekben a záró személyes sorokban szeretném kifejezni köszönetemet témavezetımnek, 

aki a legfontosabb hatást gyakorolta a pályámra. Nagy-nagy köszönettel tartozom Horányi 

Andrásnak komoly szakmai észrevételeiért és kérdéseiért, melyekkel a dolgozathoz vezetı 

hosszú úton mindvégig segített. Hálás vagyok állandó emberi és szakmai támogatásáért, 

kimeríthetetlen türelméért, rendíthetetlen emberi tartásáért, mellyel nekem is példát muta-

tott, valamint a kellı pillanatokban megfogalmazott ıszinte elismeréseiért. A leghálásabb 

mégis a szigorú, de objektív kritikáiért vagyok, és azért, hogy soha nem engedte a köny-

nyebb, hanem mindig csak az egyenes utat választanom. Mindezek arra ösztönöztek, hogy 

kihozzam magamból és a lehetıségeimbıl a legtöbbet, s ma az lehessek, aki. 

A dolgozatban bemutatott eredmények jelentıs része a 3A/082/2004 számú Nemzeti Kuta-

tási és Fejlesztési Program, a 037013 számú CLAVIER EU FP6, valamint a 233886 számú 

ECCONET EU FP7 projektek finanszírozásával készült. Köszönet illeti az Országos Me-

teorológiai Szolgálatot a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges technikai, infrastrukturális és 

szakmai feltételek biztosításáért; továbbá az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatár-

sait az elmúlt években végzett közös munkánkért. 

Végezetül köszönöm mindenkinek, aki kíváncsian várta értekezésem elkészültét, hogy 

biztatott, kérdezett, érdeklıdött; s mindazoknak, akik eddig a sorig eljutottak dolgozatom 

elolvasásában. 
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F1. Vertikális szintek koordinátái 

F1. táblázat: A REMO5.0 regionális klímamodellel végzett szimuláció során alkalmazott 20 hibrid 

vertikális szinthez tartozó félszintek A és B együtthatói (l. 3.1. fejezet). 

Szint A (hPa) B (–) 

½ 0,0000 0,00000 

1 ½ 50,0000 0,00000 

2 ½ 100,0000 0,00000 

3 ½ 160,0000 0,00000 

4 ½ 220,0000 0,00000 

5 ½ 203,0769 0,07692 

6 ½ 186,1538 0,15385 

7 ½ 169,2308 0,23077 

8 ½ 150,8974 0,31410 

9 ½ 131,1538 0,40385 

10 ½ 112,8205 0,48718 

11 ½ 95,8974 0,56410 

12 ½ 78,9744 0,64103 

13 ½ 62,0513 0,71795 

14 ½ 45,1282 0,79487 

15 ½ 31,0256 0,85897 

16 ½ 21,1538 0,90385 

17 ½ 14,1026 0,93590 

18 ½ 7,0513 0,96795 

19 ½ 2,2564 0,98974 

20 ½ 0,0000 1,00000 
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F2. A kezdeti- és a határfeltételekben megadott változók 

F2. táblázat: Az ERA-40 re-analízisekbıl származó határfeltételekbıl a REMO által használt vál-

tozók (l. 3.2.3. fejezet). 

Változó Szint Mértékegység 

1. talajhımérséklet 0–7 cm-es réteg Kelvin 

2. talajhımérséklet 7–28 cm-es réteg Kelvin 

3. talajhımérséklet 28–100 cm-es réteg Kelvin 

4. talajhımérséklet 100–255 cm-es réteg Kelvin 

1. talajnedvesség 0–7 cm-es réteg m3/m3 

2. talajnedvesség 7–28 cm-es réteg m3/m3 

3. talajnedvesség 28–100 cm-es réteg m3/m3 

4. talajnedvesség 100–255 cm-es réteg m3/m3 

Felszíni víztároló kapacitás felszín m 

Hóvastagság felszín m (víz) 

Felszínhımérséklet felszín Kelvin 

Tengerjég borítottság felszín – 

Tengerfelszín-hımérséklet felszín Kelvin 

Specifikus nedvesség modellszint kg/kg 

Hımérséklet modellszint Kelvin 

Horizontális szélsebesség modellszint m/s 

Zonális szélsebesség modellszint m/s 

Folyékony felhıvíz-tartalom modellszint kg/kg 

Felszíni légnyomás felszín Pa 
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F3. A modellintegrálás beállításai 

F3. táblázat: Példa a REMO5.0 regionális klímamodell futtatása során megadható beállításokra  (l. 

3.2.4. fejezet; az alábbiakon kívül még számos beállításra nyílik lehetıség). 

&PARCTL 
  NPROCXM=4, 
  NPROCYM=1 / 
&EMGRID 
  MOIE=51, 
  MOJE=55, 
  MOKE=20, 
  PHILU=-6.7000, 
  RLALU=0.900, 
  POLPHI=39.25, 
  POLLAM=-162.0, 
  DLAM=0.100000, 
  DPHI=0.100000/ 
&RUNCTL 
  NHANF=0, 
  NHENDE=6, 
  YADAT='01070200', 
  NHEAA=6, 
  NHDEA=6, 
  NHFORA=120, 
  NHDFOR=120, 
  NHDMXN=6, 
  LMOMON=.FALSE., 
  DT=120.0, 
  NHDR=6, 
  LQWR=.FALSE. / 
&PHYCTL 
  LPHY=.TRUE, 
  HDRAD=1, 
&NMICTL 
  LANMI=.TRUE., 
  DTNMI=10.0 / 
&PRICTL 
  LDIA=.TRUE., 
  LPRAD=.FALSE., 
  LPRRD=.FALSE., 
  LPRED=.FALSE. / 
&DATEN 
  YADEN='002', 
  YRDEN='002', 
  YEDEN='002', 
  YFDEN='002', 
  YADCAT='/data/remo/lbc/', 
  YRDCAT='/data/remo/lbc/', 
  YEDCAT='/data/remo/output/xe/', 
  YFDCAT='/data/remo/output/xf/' / 

 
Processzorok száma, melyekre a tartomány x-irányú felosztása történik 
Processzorok száma, melyekre a tartomány y-irányú felosztása történik 
 
Rácspontok száma x-irányban 
Rácspontok száma y-irányban 
Vertikális szintek száma 
A tartomány bal alsó sarkának szélességi koordinátája  
A tartomány bal alsó sarkának hosszúsági koordinátája 
Az északi pólus szélességi koordinátája az elforgatott rendszerben 
Az északi pólus hosszúsági koordinátája az elforgatott rendszerben 
Rácstávolság x-irányban 
Rácstávolság y-irányban 
 
Kezdı idılépés (óra) 
Utolsó idılépés (óra) 
Kezdı idıpont (nap-hó-év-óra), 
Az eredmények kiírásának elsı idıpontja (óra) 
Az eredmények kiírásának gyakorisága (óra) 
Az újraindításhoz szükséges eredmény kiírásának elsı idıpontja (óra) 
Az újraindításhoz szükséges eredmény kiírásának gyakorisága (óra) 
Minimumok és maximumok számítására szolgáló idıintervallum (óra) 
Számolás 30-napos (.TRUE.) vagy valós (.FALSE.) hónapokkal 
Idılépcsı (másodperc) 
Határfeltételek csatolásának gyakorisága (óra) 
Felhıvíz-tartalom a határfeltétel mezıkben 
 
Számítások teljes fizikai parametrizációval (.TRUE.) 
A sugárzási parametrizáció használatának gyakorisága (óra) 
 
Adiabatikus normál módus inicializáció alkalmazása (.TRUE.) 
Az inicializáció idılépcsıje (másodperc) 
 
Modellfutás diagnosztikája integrálás közben (.TRUE.) 
Kezdeti feltételek ellenırzése (.TRUE.) 
Határfeltételek ellenırzése (.TRUE.) 
Eredmények kiírásának ellenırzése (.TRUE.) 
 
A kezdeti feltételek azonosítója 
A határfeltételek azonosítója 
A modelleredmények azonosítója 
Az újraindításhoz szükséges eredmények azonosítója 
A kezdeti feltételeket tartalmazó könyvtár 
A határfeltételeket tartalmazó könyvtár 
Az eredményeket tartalmazó könyvtár 
A újraindításhoz szükséges eredményeket tartalmazó könyvtár 
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F4. Utó-feldolgozással elıállított változók 

F4. táblázat: A modellintegrálást követıen utó-feldolgozással elıállított változók (l. 3.2.5. fejezet). 

Változó Szint Mértékegység Idıszak 

Hımérséklet 
felszín, 2 méter, 

850, 700, 500 hPa 
Celsius 6 h, napi, havi 

Minimumhımérséklet 2 méter, felszín Celsius 6 h, napi, havi 

Maximumhımérséklet 2 méter, felszín Celsius 6 h, napi, havi 

Légnyomás felszín Pa 6 h 

Geopotenciál 850, 700, 500 hPa m 6 h 

Horizontális szélsebesség 10 méter m/s 6 h, havi 

Horizontális szélsebesség maximuma 10 méter m/s 6 h 

Zonális szélsebesség 
10 méter, 

850, 700, 500 hPa 
m/s 6 h 

Meridionális szélsebesség 
10 méter, 

850, 700, 500 hPa 
m/s 6 h 

Relatív nedvesség 
2 méter, 

850, 700, 500 hPa 
– 6 h, havi 

Nagyskálájú csapadék – mm 6 h, napi, havi 

Kisskálájú csapadék – mm 6 h, napi, havi 

Hó – mm 6 h, napi, havi 

Felszíni párolgás felszín mm 6 h 

Felszíni lefolyás felszín mm 6 h 

Vertikálisan integrált specifikus nedvesség – kg/m2 6 h 

Vertikálisan integrált folyékony víztartalom – kg/m2 6 h 

Talajnedvesség – m 6 h 

Hóvastagság felszín m 6 h 

Felhıborítottság – – 6 h 

Felszínre érkezı napsugárzás – W/m2 6 h 

Felszínrıl visszavert napsugárzás   – W/m2 6 h 

Felszíni hosszúhullámú sugárzás – W/m2 6 h 
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Összefoglaló – A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-

medence éghajlatának jellemzésére 

A doktori kutatás alapvetı célja, hogy (i) a hamburgi Max Planck Intézetben kifejlesztett REMO5.0 regionális 

éghajlati modellt adaptáljuk az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ); (ii) megvizsgáljuk alkalmazható-

ságát a Kárpát-medence térségére; (iii) s a segítségével becslést adjunk az éghajlatváltozás hazánkban vár-

ható jellemzıire. 

A REMO modellnek az OMSZ számítógépére való installálása után, elvégeztük az adaptáció infor-

matikai és szakmai ellenırzését. Ezt követıen néhány tesztkísérlet végrehajtásával megállapítottuk, hogy a 

modell optimális rácsfelbontása 18-25 km, a felpörgéséhez pedig legfeljebb 4 év szükséges. Az elıkészítı 

vizsgálatok után a REMO-t az 1957–2000 idıszakra futtattuk Közép-Kelet-Európa területére 25 km-es felbon-

táson, amihez az oldalsó határfeltételeket a mérési információkon alapuló (ezért tökéletesnek tekinthetı) 

ERA-40 re-analízisek biztosították. Az eredményeket a hımérsékletre és a csapadékra az E-OBS és a 

CARPATCLIM rácsponti megfigyelési adatbázisokkal vetettük össze 1961–1990-re és 1971–2000-re. A 

REMO a méréseknél szisztematikusan magasabb hımérsékletet jelzett; hazánkra nyáron és ısszel 3 ºC-hoz 

közeli, tavasszal és télen pedig kisebb hibákkal. A csapadékmennyiséget Európa nagy részén eltúlozta, a 

magyarországi átlagértékeket azonban nyáron és ısszel csekély hibával jellemezte. 

A validációs modellkísérletek után egy éghajlatváltozási szimulációt hajtottunk végre 1951–2100-ra 

ugyanazon az integrálási tartományon és felbontással. A peremfeltételeket az ECHAM5/MPI-OM kapcsolt 

globális modell A1B kibocsátási forgatókönyvvel készült eredményei szolgáltatták. Az ECHAM határfeltételek-

kel a múltra a REMO elhanyagolható hibával jellemezte a hımérsékletet, viszont fölülbecsülte a csapadék-

mennyiséget (kivéve nyáron). A 21. századra vonatkozó modelleredményeket 2021–2050-re és 2071–2100-

ra elemeztük, referenciaként az 1961–1990 idıszakot tekintve. A REMO Magyarországon ıszre és nyárra 

valószínősíti a legnagyobb (2021–2050-re mintegy 1,5, 2071–2100-ra 4 fokos) melegedést. A nyári napok, a 

hıségnapok, a meleg éjszakák gyakorisága várhatóan 10-20 nappal növekszik 2021–2050-re, és egy hóna-

pot meghaladóan 2071–2100-ra, míg a fagyos és az extrém hideg napok elıfordulása csökken. Hazánkban 

az éves csapadékösszeg változása valószínőleg nem haladja meg az 5 %-ot, évszakos eloszlása viszont 

kiegyenlítettebb lehet: nyáron 2071–2100-ra 26 %-os szignifikáns csökkenésre, télen 31 %-os szignifikáns 

növekedésre számíthatunk. A csapadékesemények száma a tél kivételével minden évszakban csökkenhet, a 

10-20 mm-nél nagyobb csapadékösszegő napok gyakorisága a nyarat leszámítva növekedhet, s a száraz 

idıszakok hosszabbodhatnak a jövıben, különösen az ország déli és keleti tájain. Mindazonáltal ez utóbbi 

eredmények statisztikailag nem szignifikánsak. 

Az eredményeket összehasonlítottuk a hazai és az európai regionális modell-szimulációk rendelke-

zésre álló eredményeivel. A REMO a használatban lévı regionális modellekhez hasonló hibákat és hımér-

sékleti változásokat mutat a Kárpát-medencére. Az Európában rendelkezésre álló regionális modell-

szimulációk jelentıs része megerısítette, hogy a nyári csapadékcsökkenést döntıen a téli növekedés kom-

penzálhatja. A dolgozat zárásaként két – egy ideális és egy gyakorlatban használt – példát mutattunk a mete-

orológiai modellezésbıl származó bizonytalanságok számszerősítésére és hatásvizsgálatokban való alkal-

mazásukra. 
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Abstract – Climate dynamics investigations for the Carpathian Basin with the REMO regional climate 

model 

The main objectives of the research were (i) to adapt the REMO regional climate model (RCM) developed by 

the Max Planck Institute for Meteorology (in Hamburg) at the Hungarian Meteorological Service (OMSZ); (ii) to 

validate its applicability over the Carpathian Basin and (iii) to estimate the main climate change features of 

Hungary. 

Firstly, the REMO model was adapted to the supercomputer of OMSZ and some short technical and 

scientific tests were performed. Then it was concluded that the optimal horizontal resolution of REMO is at 18-

25 km range and its spin up period is 4 years. After the preparatory testing phase, a model simulation was 

conducted over a domain covering Central and Eastern Europe on 25 km horizontal resolution for 1957–2000 

using observation-based (i.e., considered as quasi-perfect) ERA-40 re-analyses as lateral boundary condi-

tions. The temperature and precipitation results were validated against the E-OBS and CARPATCLIM gridded 

observational datasets for 1961–1990 and 1971–2000, respectively. REMO produced systematically higher 

past temperature values in comparison to the measurements. For Hungary the overestimation reached 3 ºC in 

summer and autumn, while it was lower in spring and winter. The precipitation was exaggerated at some 

areas of the model domain, though the mean amounts over Hungary had slight error in summer and autumn. 

After validation runs a climate change simulation was carried out for 1951–2100 using the same in-

tegration domain. The lateral boundary conditions were taken from the ECHAM5/MPI-OM coupled global 

climate model run forced by A1B emission scenario. REMO with ECHAM drivings produced good past tem-

perature estimations only with minor departures from the observations, whereas precipitation was overesti-

mated except summer. The projection results were evaluated for the periods of 2021–2050 and 2071–2100 

with respect to 1961–1990. For Hungary, REMO provides the largest temperature increase in summer and 

autumn (around 1.5 and 4 ºC for 2021–2050 and 2071–2100, respectively). The number of warm (tropical) 

nights, summer and hot days is projected to enhance with 10-20 days for the near-future and with more than 

30 days for the far-future, at the same time the frequency of frost and extremely cold days will likely reduce. 

Only slight annual precipitation change is foreseen, however, its seasonal distribution is going to change: 

26 % summer decrease and 31 % winter increase for 2071–2100. The reduction of precipitation events is 

projected in every season except in winter, the days with daily precipitation exceeding 10-20 mm will increase 

apart from summer, at the same time longer dry periods is simulated by the end of the century, especially over 

the southern and eastern regions of Hungary. 

The outcomes are compared to RCM results available in Hungary and Europe. REMO produced 

similar model errors and simulated same temperature tendencies for the Carpathian Basin as the investigated 

RCMs. Furthermore, results of the ENSEMBLES project confirm that summer precipitation decrease is likely 

to be compensated mainly by winter increase. Finally, two – an optimal and a practical – examples are shown 

for quantifying the uncertainties of meteorological modelling and applying them into impact studies. 


