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1. Bevezetés 

Az éghajlati rendszerről rendelkezésre álló átfogó ismereteink és a különböző 

modellszimulációs eredmények együttesen alátámasztják azt a megállapítást, hogy az 

üvegházhatású gázok koncentrációjának megfigyelt emelkedése melegedéshez, hosszabb 

távon pedig klímaváltozáshoz vezet. A változó éghajlat globális és regionális hatásainak 

elemzésére, a XXI. századi következmények becslésére egyre nagyobb az igény. Az átlagos 

hőmérsékleti viszonyok, illetve a csapadékösszegek várható változása mellett kiemelt 

figyelmet igényel a hazai szélklíma jelenlegi, s a jövőre várható tendenciáinak megismerése. 

A Kárpát-medence térségére vonatkozó szélviszonyok átlagértékeinek és szélsőségeinek 

jövőbeni várható módosulásai fontos részét képezik az alkalmazkodási stratégiának, a 

regionális teendők kidolgozásának. 

 

1.1. Hazai szélklimatológiai kutatások történeti áttekintése 

Magyarországon folytatott éghajlati és energetikai célú szélkutatások elsősorban a szélmező 

éghajlati leírásával, elemzésével, a potenciálisan kinyerhető szélenergia becslésével, valamint 

reanalízis szélmezők dinamikai leskálázásával, illetve rácsponti homogenizált adatsorok 

előállításával foglalkoznak. 

A hazai szélklimatológiai kutatások úttörőjének Hegyfoky Kabost tartják, aki 1894-ben 

a meteorológiai obszervatóriumok adatai alapján a szélirányok eloszlását, napi menetét és 

évszakos változását elemezte a Kárpát-medence térségére (Hegyfoky, 1894). Munkájának 

jelentősége abban áll, hogy kimutatta a domborzati viszonyok hatását az uralkodó szél 

irányára. Steiner (1923) elsőként végzett szélenergetikai szempontú vizsgálatokat Túrkeve és 

Ógyalla többéves szélsebesség megfigyelései alapján (Tar, 1991). Eredményei rámutattak 

arra, hogy energetikai szempontból nincs lényeges eltérés a két állomás között. Hasonló 

elemzést készített Hille (1932) is, aki két budapesti, valamint az ógyallai állomáson mért 

szélsebességek gyakorisági értékeit határozta meg (Bartholy et al., 2013). Még ebben az 

évtizedben, 1938-ban Réthly és Bacsó Magyarország éghajlata témájú tanulmányukban 

foglalkoztak hazánk szélrendszerével, a szélirány és a szélsebesség napi menetével (Réthly et 

al., 1938). Hazánk legszelesebb területeinek hegyvidékeinket, azon belül a legmagasabb 

Kékestető környékét jelölték meg, melyet a szélsebesség magassággal való növekedésével 

támasztottak alá. 

Az ötvenes évek elején íródott, Magyarország éghajlatát bemutató könyv (Bacsó et al., 

1953) széllel foglalkozó fejezete alapműnek tekinthető ebben a témakörben. Szabóné (1962) 
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szélirány gyakorisági értékeket számított 49 állomás 1921–1950-ig terjedő adatsorából, 

melyek jó egyezést mutattak a Bacsó et al. (1953) által közöltekkel (Bartholy et al., 2013). 

Kakas szélklimatológiai vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy hazánk 

alacsonyan fekvő területei szélenergiában szegények (Kakas, 1947, 1952). 

Kakas és Mezősi (1956) elsőként vizsgálták a Meteorológiai Intézet szélírója 

megváltozott magasságának hatását az átlagos szélsebességre. A kinyerhető szélenergia 

becslése érdekében új szélmérő állomások működtetésére tettek javaslatot (Tar, 2004). 

Eredményeik arra hívták fel a figyelmet, hogy a kiemelkedő tereppontok jelentősek lehetnek a 

szélenergia kitermelése szempontjából. 

Aujeszky felismerte, hogy a levegő energiatartalmának meghatározásához a 

szélsebesség négyzetének és köbének jellegzetességeit is fel kell tárni (Aujeszky, 1951). 

Czelnai (1953) szerint a meteorológusoknak fontos szerepe és feladata van a szélenergia 

kutatásban, mely egyrészt a legelőnyösebb helyek kiválasztásában, másrészt a műszaki 

szakemberek részére a várható szélenergia mennyiségének becslésében nyilvánulhat meg. 

Előremutató javaslatot tett az energetikai célú, többszintű szélmérések megvalósítására. A 

szélsebesség magassággal való növekedése a szélenergia-hasznosítás igen fontos tényezője. A 

különböző szélprofil törvényekben szereplő paraméterek azonban hely-, idő-, sőt 

sebességfüggőek (Tar et al., 2001a). Mivel a szélprofil egyenletek egzakt formája nem 

alkalmas a magasabb szintek szélsebességeinek meghatározására, ezért ennek becslésére több 

empirikus összefüggést dolgoztak ki (Aujeszky, 1949; Ledács-Kiss, 1963). 

Magyarország éghajlati leírásának részeként az uralkodó szélirányok és az átlagos 

szélsebesség hazai területi eloszlását a nyári és a téli félévben Kakas nyomán Dobosi és 

Felméry publikálta. A szélerősség évi középértékeinek területi eloszlását ugyancsak Dobosi és 

Felméry rajzolta meg harmincéves adatsor alapján (Dobosi és Felméry, 1971).  

Komplett statisztikus szélklíma elemzést adott Tar (1991) 13 meteorológiai állomás öt 

éves (1968–1972) adatsorából. Vizsgálta a szélviszonyok és a szélenergia kapcsolatát a 

makroszinoptikus helyzetekkel, majd későbbi kutatásai során (Tar et al., 2001b) a szél időbeli 

változását a globális felmelegedéssel összefüggésben. Tar kutatásai célja a szélenergia-

hasznosítás hatékonyságának növelése statisztikai módszerek kidolgozása révén. Ennek 

érdekében vizsgálatokat folytatott a szél irányának szerkezetére vonatkozóan, a frontok és 

kinyerhető szélenergia kapcsolatának feltárására (Tar, 2006, 2007; 2008a, 2008b; Tar et al., 

2011). Továbbá, foglalkozott a különböző magasságok napi és havi szélsebességének 

statisztikai módszerekkel történő leírásával, illetve a napi átlagos szélsebesség köbének 
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(szélenergia révén megtermelhető elektromos energia) statisztikai modell becslésével. A 

módszer télen, illetve a zonális áramlások esetén bizonyult a legjobbnak (Tar, 2014).  

Több kutató is foglalkozott a globális klímaváltozás szélmezőre, valamint a 

rendelkezésre álló szélenergia mennyiségére gyakorolt regionális hatásaival. Például a 

globális éghajlatváltozás hatását vizsgálta Bogardi és Matyasovszky a lokális napi átlagos 

szélsebesség térbeli és időbeli tulajdonságainak becslésével (Matyasovszky et al., 1996). 

Nebraska állam területére hét automata állomás órás mérési adatai alapján (1982–1993) 

növekvő trendet találtak nyáron és télen, illetve csökkenést tavasszal. A globális felmelegedés 

regionális sajátosságait vizsgálta Mika 1988-ban a Kárpát-medencében (Mika et al., 1988). 

Eredményei alapján a hőmérséklet emelkedése mellett a Kárpát-medence térségében számolni 

kell a nyári légnyomás emelkedésével, valamint a szélsebesség gyengülésével. Mindkét 

tényező elősegítheti a szennyezőanyagok feldúsulását, illetve a városi hősziget hatásának 

erősödését. 

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén kutatások folytak a szélmező dinamikus 

modellezése témakörében a potenciális szélenergia regionális változékonyságának becslésére 

(Radics, 2004). Alkalmazták a dán fejlesztésű Wind Atlas Analysis and Application 

Programot (WAsP), mellyel a természetes felszínek, így a domborzat és az érdesség 

áramlásmódosító hatásának becslését végezték el. A WAsP a mért széladatok horizontális és 

vertikális extrapolációjára szolgáló, Jackson és Hunt elméletére alapozott, lineáris, spektrális 

modell (Mortensen et al., 1993), melynek alkalmazásával készült az Európai szélatlasz 

(Dobesch et al., 1997; Troen et al., 1989) is. Svédországi mérési adatsorok felhasználásával 

az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatói feltárták a WAsP modellezési korlátjait (Bartholy et 

al., 2001; Radics, 2004, Radics et al., 2008a), majd a hegyhátsáli toronymérés négy szinten 

(10 m-en, 48 m-en, 82 m-en és 115 m-en) mért széladatainak segítségével igazolták a WAsP 

modell hazai adaptálhatóságát. A széladatok horizontális és vertikális extrapolációjára 

esettanulmányokat végeztek (Radics et al., 2002; Bartholy et al., 2003), továbbá a domborzat 

és az érdesség áramlásmódosító hatását elemezték azzal a céllal, hogy megismerjék a 

rendelkezésre álló szélmező legfontosabb sajátosságait. A szélenergetikai kutatásaik részeként 

az ország egész területére modellezték és megszerkesztették az átlagos szélsebességet és a 

rendelkezésre álló szélenergiát ábrázoló térképeket (Radics, 2004).  

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál kifejlesztett MISH (Meteorological 

Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis) meteorológiai adatinterpolációs 

rendszer (Szentimrey, 2004; Szentimrey et al., 2006, 2007a, 2007b; Birszki, 2004) speciálisan 

napi és havi értékek, illetve átlagok interpolálása céljából készült. A MISH rendszerrel – több 
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más meteorológiai változó mellett – a szélsebesség sokéves átlagai interpolálásával előállított 

éghajlati térképek, valamint adott napra, hónapra vonatkozó térképek is készültek (Dobi, 

2006). Ezek a félperces térbeli felbontású interpolált mezők további vizsgálatok alapjául 

szolgálhatnak (éghajlati, szélenergetikai). Továbbá az OMSZ vezetésével, a CARPATCLIM 

projekt (http://www.carpatclimeu.org) eredményeképpen a Kárpát-medence területére tíz 

homogenizált és interpolált változó ötvenéves, tizedfok térbeli felbontású napi adatsora állt 

elő, mely számos éghajlata elemzés (Spinoni, 2014), illetve modellverifikáció bemenő 

adatsora lehet. 

Ugyancsak az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a numerikus modellek 

felhasználásán alapuló dinamikai leskálázás módszerrel (Szépszó, 2006) állítottak elő 

nagyfelbontású széltérképeket. A magassági szélklíma meghatározása során nehézséget okoz 

egyrészt, hogy folyamatos szélmérések általában a felszín közvetlen közelében folynak, 

magassági szélmérések csupán rövid időszakokra, néhány pontra állnak rendelkezésre, ezért 

hosszabb időszakok vizsgálatához a felszíni megfigyelésekből – körültekintően megválasztott 

módszerrel – lehet a magassági szélviszonyokra következtetni. Másrészt a mérőállomások 

szabálytalan elhelyezkedése miatt szükséges a rácshálózatra történő interpolálása, mely során 

a felszíni viszonyok figyelembe vétele is megtörténik. A kutatás eredményeképpen 

megvalósult az 1992 és 2001 közötti időszakra az 5 km-es felbontású magyarországi 

szélklimatológia (10, 25, 50, 75, 100, 125 és 150 méteres magassági szinteken hatórás időbeli 

felbontásban) előállítása az ERA-40 reanalízisek dinamikai leskálázásával (Szépszó, 2006). 

A szélsőséges szélviszonyok kutatásának ugyancsak több évtizedes múltja van 

Magyarországon. Hazánkban a szélenergia döntő hányadát a ritkán előforduló nagyobb 

szélsebességek adják (Tar, 1991). Tar kutatásai során vizsgálta például a 10 m/s-nál nagyobb 

maximális szélsebességgel bíró napok, az ún. szeles napok havi számát hét állomáson 1971–

2000 között. Mika két öt éves időszak (1968–1972 és 1991–1995) napi adatsorából becsülte a 

statisztikai momentumokat, és vizsgálta a különböző sebesség-intervallumokban a 

gyakoriságokat. Megállapította, hogy a széllökés éves menetére jellemző, hogy a kora tavaszi 

hónapokban, illetve a kora nyári időszakban relatíve magasabb széllökésértékek figyelhetőek 

meg, feltételezhetően a nyári zivatarokhoz kapcsolódó erős kifutó szelek következtében (Mika 

et al., 2000). Lakatos Mónika és munkatársai az Országos Meteorológiai Szolgálatnál szintén 

foglalkoznak statisztai szélsőségelemzésekkel, melyek alapját a homogenizált és interpolált 

adatsorok képezik (Lakatos et. al., 2012, 2013). 
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1.2. Célkitűzések  

A hazai szélklíma paramétereinek és szélsőségeinek részletes elemzése céljából 

homogenizáltuk a hazai szinoptikus mérőhálózat szélsebesség és széllökés adatait. A 

dolgozatban bemutatjuk az egyes szélmezőkből meghatározott paraméterek, szélsőértékek 

elemzését, térbeli és időbeli tendenciáinak összehasonlítását. A különböző nemzetközileg 

ismert hőmérséklet és csapadék indexek analógiájára definiáltunk szélindexeket. A 

szélsebességek idősorai alapján képzett indexek tendenciáinak vizsgálata például választ 

adhat azokra a kérdésekre, hogy gyakoribbá váltak-e a nagy szélsebességű viharos napok, 

illetve hogyan változott a szennyezőanyagok feldúsulását a nagyvárosokban elősegítő, az 

alacsony szélsebességű napok gyakorisága, tartama. Ezen túlmenően, az ERA Interim 

reanalízis adatsorok felhasználásával összehasonlító elemzéseket végeztünk annak érdekében, 

hogy egységes képet kapjunk a korábbi klímavizsgálatok bizonytalanságairól. Kutatásaink 

hozzájárulhatnak a nemzetközileg és a hazai regionális klímamodellezés esetében is 

alkalmazott, rácspontra interpolált reanalízis adatsorok megbízhatóságának becsléséhez, 

továbbá alkalmasságának eldöntéséhez. 

A szélklíma jelen állapotának részletes elemzésén túl, az ECHAM globális klímamodell 

által meghajtott RegCM regionális klímamodell hazai adaptálása (Torma et al., 2008) és 

validációja (Torma et al., 2011) után, elemeztük a közelebbi jövőre (2021–2050) és a század 

végére (2071–2100) vonatkozó modellfuttatások talajközeli szél-előrejelzéseit. Mindezen 

ismeretek felhasználásával már becsülhetővé válnak a szélklíma esetleges változásainak 

regionális környezeti hatásai, a változó klímához való alkalmazkodás lehetőségei. 

A bevezetést követően a dolgozat 2. fejezetében áttekintést adunk a vizsgálatokhoz 

felhasznált állomási és rácshálózatra interpolált adatsorokról. A 3. fejezet a mérési adatsorok 

homogenizálásának elméleti alapjait, valamint a MASH relatív homogenizációs teszt eljárás 

(Szentimrey, 1999) alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait foglalja össze. Ezt követően a 4. 

fejezetben mutatjuk be a jövőre vonatkozó modellszimulációk szélsebességbecsléseit, kitérve 

a szélklíma és az extrémumok jellemzőire. Ugyancsak ebben a fejezetben kerül sor az 

általunk is alkalmazott szél-extrémumok statisztikai eloszlásainak (Weibull és Gumbel 

eloszlások) vizsgálatára, az eloszlások paramétereinek, s a visszatérési értékek becslésére. A 

4. fejezetben mutatjuk be a szélklímát befolyásoló ismert tényezőket és hatásokat a vonatkozó 

szakirodalom áttekintésével. Ebben a fejezetben ismertetjük továbbá a RegCM regionális 

klímamodell szélmezőit (1961–1990, 2021–2050, 2071–2100). Az 5. fejezet az elvégzett 

vizsgálatokat és eredményeket foglalja össze. Itt kerül bemutatásra a szélklíma elmúlt 
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évtizedekre vonatkozó paraméterei a mérési, reanalízis és rácsra interpolált adatbázisok 

felhasználásával. Elemzésre kerülnek az átlagok és szélsőségek vonatkozásában az általunk 

definiált szélindexek, valamint a visszatérési értékek tendenciái. Ugyancsak ebben a 

fejezetben foglakozunk a szélklíma jövőre várható változásaival, bemutatva a RegCM 

regionális klímamodell CARPATCLIM (1961–1990) rácsponti adatokkal megvalósított 

validációját, hibakorrekcióját hazánk területére. Ismertetjük az A1B szcenárióval futtatott 

RegCM regionális klímamodell alapján a 10 méterre számított szélmezők a CARPATCLIM 

adatbázisokhoz viszonyított várható változásait 2021–2050, illetve 2071–2100 időszakokra. 

Végül a 6. fejezetben összefoglaljuk a disszertációban elvégzett elemzéseket, azok 

eredményeit, s a következtetéseket. 
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2. A szélklimatológiai vizsgálatokhoz használt adatsorok 

2.1. Szinoptikus mérőhálózat széladatai 

Vizsgálatainkhoz 36 hazai szinoptikus mérőállomás órás szélirány, szélsebesség és széllökés 

– egészre kerekített sebesség (m/s-ban) és tíz fokra kerekített szélirány – adatsorát használtuk 

fel az 1975–2012 időszakra vonatkozóan. Elvégeztük a rendelkezésre álló adatok minőségi és 

mennyiségi ellenőrzését. Az adatsor tartalmi ellenőrzése során a legnagyobb átlagos és 

maximális szélsebességi értékek meteorológiai megalapozottságát vizsgáltuk, melyeket 

szükség esetén korrigáltuk. Nagy figyelmet fordítottunk az állomások metaadataira, melyek 

az éghajlati adatbázisban rögzítésre kerültek. Az állomásokról, a mérőeszközökről feljegyzett 

információk ismerete elengedhetetlen a megbízható klimatológiai vizsgálatokhoz. Az 

adatsorok homogenizálása (3. fejezet) során az alkalmazott szoftver által talált számos 

töréspontot meg tudtunk feleltetni a feljegyzett állomástörténeti adatoknak. A mérőrendszerek 

automatizálása miatti inhomogenitás szinte minden állomáson töréspontként jelent meg. 

A vizsgált időszakban több állomást is más helyszínre költöztettek, illetve esetenként új 

állomásokat is telepítettek. A csupán néhány kilométerrel áthelyezett állomások a nemzetközi 

gyakorlatnak megfelelően nem kaptak új állomásszámot, azonban az éghajlati idősorban 

keletkezett törés kimutatható az alkalmazott szoftverrel. Az állomás áthelyezésével 

keletkezett törés mértéke általában összemérhető vagy nagyobb, mint az éghajlati fluktuáció. 

Az áthelyezés során gyakran számottevő a közvetlen és távoli környezet módosulása, 

valamint változhat a mérési magasság, illetve a mérési módszer, melyek mindannyian 

negatívan befolyásolhatják az adatsorok homogenitását. A jelenleg üzemelő állomások egy 

részét korábban azért telepítették a város szélére, hogy ezzel a városi hatást, az ún. városi 

hősziget hatást kizárják, csökkentsék. Az azóta eltelt évtizedek során ezen állomások 

környezete is beépült és többnyire a mérőhelyeket mára már városi környezet veszi körül. 

Ezért elképzelhető, hogy az érintett állomások esetében a terület érdessége, felszínborítottsága 

nagymértékben módosult. Ügyelni kell arra is, hogy a környezet, a növényzet megváltozása, a 

fák növekedése lassan változó szisztematikus hibát okoz az adatsorokban. 

A meteorológiai világszervezet (World Meteorological Organisation, WMO) által elvárt 

automatizált mérőrendszerek telepítése Magyarországon az 1990-es évek során megtörtént. 

Míg az automatizálás előtti időszakban a Fuess rendszerű szélmérők voltak az általánosan 

elterjedt műszerek, az automatizálás óta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 

mérőhálózatában a mérések a finn Vaisala szenzorokkal történnek rendszeres kalibrálás, 

ellenőrzés és karbantartás mellett. Az eltérő mérőműszerek eltérő mérési karakterisztikái 
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összehasonlíthatók, a köztük lévő kapcsolat számszerűsíthető. A korrekciók 

meghatározásához a WMO által ajánlott párhuzamos mérési időszak hossza minimálisan félév 

hosszúságú. Sajnálatos módon anyagi okok miatt a párhuzamos mérések nem, vagy csak az 

ajánlottnál lényegesen rövidebb ideig valósultak meg. Az automatizálás nem csupán a mérési 

eljárások, a mérőműszerek, de sok esetben az észlelési magasságok változását is jelentette. 

További gondot okoz, hogy a szélmérő eszközök automatizálás előtti időszakra vonatkozó 

mérési magasságai nem minden esetben kerültek rögzítésre. 

Ezen túlmenően az idősorokban inhomogenitást okozhat a szinoptikus állomások 

észlelési időpontjainak időbeni megváltozása, illetve – nemzetközi adatsorok vizsgálata 

esetén – az egyes országok észlelési rendjeinek egymástól való eltérése. 

A WMO ajánlása értelmében az észleléseket amennyire csak lehetséges a jelentés 

névleges ideje előtt röviddel kell elvégezni, és a meteorológiai elemek közül utolsóként a 

légnyomás értékét kell rögzíteni (WMO, 2011). Az ajánlás konkrét megvalósítása 

országonként eltérő. Például az Egyesült Királyságban a ’60-as évek óta az észleléseket az óra 

50. percben végzik, és a táviratot egész óra előtt továbbítják a kijelölt központba. Ez a 

gyakorlat még napjainkban is fennáll, annak ellenére, hogy az automata rendszerek 

adatrögzítése és adattovábbítása már ezt nem indokolná. Természetesen a felszíni szinoptikus 

megfigyelések kódolt üzenetei (SYNOP táviratok) előállítása mellett, az automata mérések 

adatai alapján a tízperces adatok, valamint az órás és napi éghajlati paraméterek is rögzítésre 

kerülnek. 

Magyarországon jelenleg adott óra 40. és 55. perce között végzik a szinoptikus 

észleléseket az észlelőszemélyzettel még rendelkező állomásokon. Ezzel nincs összhangban 

az a gyakorlat, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – a METAR távirat 

előállításához – az 55. percben észlelnek.   

A ’40-es, ’50-es években az egyes időjárási elemek megfigyelése rendszerint naponta 

háromszor, az akkori előírásoknak megfelelő észlelési időben történt hazánkban, azaz helyi 

középidőben 07, 14 és 21 órakor. Az egyes állomások helyi középideje természetszerűleg 

eltér egymástól, az észlelők az „Útmutatás meteorológiai megfigyelésekre” című OMSZ 

kiadvány térképe alapján könnyen leolvashatták az egyes állomások helyi középideje és a 

zónaideje közti különbséget. Például Zalaegerszeg terminusészlelésének ideje, amikor az 

észleléseket el kellett végezni, zónaidőben 6.52, 13.52, 20.52, Kecskemété pedig 06.41, 

13.41, 20.41 volt.  

A ’70-es években a SYNOP kódok, táviratok évenkénti – szükség szerint, félévenkénti 

– felülvizsgálatára kódbizottság alakult. A bizottság feladata a WMO ajánlásokban szereplő 
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változtatások hazai bevezetése, illetve annak ellenőrzése volt. Egyik ilyen előírt feladat volt a 

WMO No. 381. (Rec. 7) SYNOP és SHIP kódok módosításainak és finomításainak CBS 

(Commission for Basic Systems) munkacsoport által előírt változtatások elfogadása 1974-ben, 

illetve a nemzetközi gyakorlatba történő bevezetése 1975. január 1-jétől kezdődően. A WMO 

ajánlásainak megfelelően hazánkban a földfelszíni meteorológiai állomásokon az észleléseket 

a fő- (00, 06, 12, 18 UTC) és a mellék-terminusokban (03, 09, 15, 21 UTC), illetve a közbülső 

terminusokban végezték a meghatározott program szerint. Ekkoriban, az automatizálást 

megelőzően a méréseket hagyományos mérőeszközökkel végezték, a hajnali (02 UTC) 

észlelés kimaradt, ez volt az észlelők számára biztosított „pihenőidő”. Az óránkénti észlelések 

kezdési időpontja rendszerint minden óra 35-40. percében kezdődött és legkésőbb 45-kor 

fejeződött be a higanyos barométer előírás szerinti leolvasásával. Tehát az észlelés 

megkezdésének időpontjára nem, csak a befejezésére volt érvényben előírás a WMO 

ajánlással összhangban. Természetesen a főterminusokban előbb kezdték meg a műszerek 

leolvasását, illetve a vizuális észlelést, mivel ezekben az órákban több hagyományos eszköz 

leolvasása, beállítása történt, továbbá több meteorológiai paraméter rögzítése szükséges. A 

mellékterminusok észlelései is viszonylag időigényesek voltak, például aspirálás (száraz-

nedves hőmérőpár) miatt.  

A mért és megfigyelt adatok a „SYNOP naplóba” (ma: „Időjelentési észlelőkönyv”), 

kerültek beírásra, ebből készült az állomásokon a kódolt SYNOP távirat. A táviratok gyűjtése 

óránként URH rádión keresztül történt, amit egyes kijelölt állomások végeztek két külön 

hálózatban (keleti és nyugati hálózat). A keleti országrész kódjait Kékestető (az állomás 

WMO száma: 12851) gyűjtötte, meghibásodás esetére kijelölt helyettesítő állomása 

Békéscsaba (WMO szám: 12992) volt. A nagyobb számú állomással rendelkező nyugati 

országrészben két állomás, Győr (WMO szám: 12822) és Keszthely (WMO szám: 12920) 

gyűjtötte az adatokat. Később, amikor Keszthely mérőállomás megszűnt (2000.12.11.), a 

táviratok gyűjtését Nagykanizsa (WMO szám: 12925) vette át, kijelölt helyettesítő állomása 

pedig Sopron (WMO szám: 12805) volt. A kommunikációs problémák (például áthallás) 

elkerülése érdekében a keleti és nyugati állomások táviratainak gyűjtése nem egyidejűleg, 

hanem egymást követően történt. A keleti rész kezdte a gyűjtést óra 45 perckor, majd óra 50-

kor folytatta a nyugati hálózat. A lyukszalagra rögzített táviratokat a budapesti központba 

továbbították. Ezen adatbázisok digitalizálása azóta nagyrészt megvalósult (csak azok 

konvertálása volt lehetséges, melyek olvasható állapotban maradtak fenn). Az észlelési 

időpontok tehát Nagy-Britanniához hasonlóan Magyarországon sem változtak a ’70-es évek 

óta, kivéve, hogy ma már a hajnali észlelés (02 UTC) sem marad ki.  
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A vizuális megfigyeléseknél – úgy mint látástávolság, jelenidő, felhőalap stb. – 

alkalmazott módszerek ugyancsak döntően változatlanok maradtak a ’70-es évek óta. Kivételt 

jelentenek ez alól a katonai repülőtereken végzett észlelések, ahol a ’90-es évek végétől 

automata látástávolság és felhőalapmérőt alkalmaznak. Ezen észleléseknél a mérési adatokat 

indokolt esetben az észlelő felülbírálhatja. 

A civil és katonai meteorológiai mérőállomások észlelési rendje között kisebb eltérések 

mutatkoznak. Az automatizálást követően a katonai állomások megtartották a korábbi 

szabályozást, vagyis adott óra 45. percében észlelnek. A civil állomásokon ugyanakkor az 

automatizálás miatt módosítani kellett a táviratba kerülő mérés időpontját – két lehetőség 

közül (40. vagy 50. perc) az első mellett döntöttek – igazítva azt a tízperces adatok 

rendelkezésre állásához. A fejlesztések eredményeképpen az OMSZ az állomásokon helyben 

előállított táviratok gyűjtése helyett áttért az adatalapú információtovábbításra. A 

mérőállomásokról beérkező tízperces adatok ellenőrzötten a nemzeti éghajlati adatbázisba 

kerülnek. Ezekből készülnek a hagyományos szöveg típusú szinoptikus táviratok, illetve a kor 

színvonalának és a WMO standardoknak is megfelelő, jóval több információ kódolására 

alkalmas BUFR bináris fájlok előállítása. Mindkettő központilag történik, s ezek a 

produktumok felkerülnek a hazai és nemzetközi hálózatba. Bár az OMSZ és a Magyar 

Honvédség (MH) meteorológiai célú mérőrendszereinek integrálása és egységesítése 2011-

ben megvalósult, az egységes észlelési rend még nem került kialakításra. Amint a vizuális 

észlelési információk a katonai állomásokról is bekerülnek az éghajlati adatbázisba ahhoz 

illeszkedő formátumban, megvalósíthatóvá válik a BUFR táviratok központi előállítása a 

három – Kecskeméten, Szolnokon és Pápán telepített – katonai feladatok meteorológiai 

támogatása érdekében üzemeltett repülésmeteorológiai és egyben szinoptikus mérőállomás 

esetében is. 

Kutatásaink kezdetén a rendelkezésre álló hosszú idősorokon (Budapest, Siófok, 

Kecskemét) homogenitás vizsgálatokat végeztünk, összevetve az automatizálás előtti és utáni 

tízéves intervallumok szélsebesség-gyakoriságait. Az 2.1. ábrán látható relatív gyakoriság 

diagramokon megfigyelhető az eloszlások eltérése az automatizálás előtt és után, valamint a 

választott időszakok között. 

Nyilvánvaló, hogy az állomáshálózat mérőhelyeinek elhelyezkedése, az állomások 

megszűnése és költözése, a méréstechnika fejlődése is nagymértékben befolyásolja az 

idősorok homogenitását. Munkánk során arra törekedtünk, hogy az állomástörténeti adatokat, 

melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat biztosított részünkre, a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe vegyük az adatok elemzésekor. Az egyes állomások széladatainak 
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összevethetősége érdekében magassági korrekciót alkalmaztunk. Ennek során a meteorológiai 

gyakorlatban általánosan elfogadott Hellmann-féle hatványkitevős szélprofilt (Molly, 1990) 

alkalmaztuk, ahol a kitevő értékét a településeknek megfelelő 0,28-nak választottuk. 

 

2.1. ábra. A szélsebesség relatív gyakorisága Budapesten, Siófokon és Kecskeméten 

 

A fent ismertetett tények következtében az adatsorok teljes időszakra vonatkozó 

egységes vizsgálata matematikailag korrekt homogenizáló eljárás alkalmazása nélkül – a 

fellépő inhomogenitások miatt – lehetetlenné vált. Így kezdetben a hazai szélklíma 

szélsőségeinek elemzését 25 automata észlelésre áttért, szinoptikus meteorológiai állomás 

tizenhat éves (1997–2012) idősorán végeztük, melyek földrajzi elhelyezkedése az 2.2. ábrán 

látható (az állomások nevével feltüntetve). Adatpótlást ebben az esetben egyáltalán nem 

alkalmaztunk. 

 

2.2. ábra. Az automatizálás utáni időszak (1997–2012) szélklimatológiai vizsgálatába 

bevont hazai szinoptikus állomások 

 

Kutatásaink folyamán a rendelkezésre álló hosszú szélsebesség idősorokat 2013-ban az 

OMSZ által fejlesztett MASH szoftvercsomaggal (Szentimrey, 2011) homogenizáltuk, melyet 

a 3. fejezetben mutatunk be.  
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2.2. Reanalízis idősorok (ERA-40, ERA Interim) 

A földfelszíni, magaslégköri és űrbázisú meteorológiai mérőeszközök és rendszerek által 

szolgáltatott nagymennyiségű mérési és megfigyelési adat feldolgozása eredményeképpen 

napjainkban a rácshálózatra számított reanalízis mezők képezik az éghajlati modellek bemenő 

adatait. A reanalízis mezőkkel futtatott klímamodellek elengedhetetlen, mással nem vagy 

nehezen helyettesíthető ismetereteket szolgáltatnak a modern klímakutatás számára.  

Vizsgálatainkhoz a globális reanalízis adatbázist (ERA Interim) alkalmaztuk, melyet az 

Európai Középtávú Meteorológiai Előrejelző Központ (ECMWF) állított elő kutatók, 

klímamodellezők részére. Az adatsorok a meteorológiában elterjedt szabványos bináris 

formátumokban (GRIB és netCDF) állnak rendelkezésre 128 földfelszíni és magaslégköri 

paraméterre a teljes Földet, illetve a felhasználó által kijelölt területet lefedő rácshálózati 

pontokra (Berrisford, 2009; Dee, 2011). 

A korábban hasonló célokra, széleskörűen (általunk is) alkalmazott ERA-40 (Uppala et 

al., 2005) reanalízis adatbázishoz (1957–2002) képest az ERA Interim tekintetében 

előrelépést jelent az alkalmazott adatasszimilációs módszerek és a különböző észlelések, 

megfigyelések figyelembe vételének módja. Az ERA Interim mezők pontosságát tovább 

növelte, hogy finomították a nedvességi mezők analízisét, illetve továbbfejlesztették a modell 

fizikai alapjait és az adatellenőrzési módszereket (Berrisford, 2009; Dee, 2011). 

A Kárpát-medence területére (45°–49,5°É és 15°–24°K) a finom (félfokos) felbontású 

ERA Interim reanalízis adatbázis netCDF formátumú (u, v) szélkomponens mezőinek (1979–

2012) feldolgozását végeztük el. A korábbi vizsgálatainkban (Péliné et al., 2011b, 2012) 

alkalmazott, szabadon letölthető ERA Interim adatbázishoz képest jelentős előrelépést jelent a 

térbeli felbontás megnövekedése. Így Magyarország területére már nem hét, hanem 43 

rácspont esik (2.3. ábra), mellyel célunk, a mérési adatokkal való összevetés, 

eredményesebben megvalósulhat. 
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2.3. ábra. ERA Interim reanalízis adatbázis vizsgálatba bevont 190 rácspontja a sárga 

négyszög által lefedett területen helyezkedik el (u, v szélkomponensek 1979–2012 között) 

 

2.3. CARPATCLIM adatbázis 

2012-ben nyolc európai ország területére, 13 meteorológiai paraméter mérési idősorának 

felhasználásával került kialakításra a CARPATCLIM adatbázis (Szentimrey et al., 2012). A 

projektben 415 klímaállomás és 904 csapadékmérő állomás mérési adatainak homogenizálását 

a MASH (Szentimrey, 2011), rácsra interpolálását a MISH (Szentimrey et al., 2007a) OMSZ 

által fejlesztett szoftverek alkalmazásával végezték el a résztvevő országok. A munka 

eredményeképpen a 2.4. ábrán látható területre (44°–50°É és 17°–27°K) homogenizált, 

minőségellenőrzésen átesett, adathiányoktól mentes, tized fokra (10 km) interpolált ötven év 

hosszúságú (1961–2010, 18262 nap) napi adatsorok álltak elő a Kárpát-medence térségére, 

Bosznia-Hercegovina kivételével (Szalai et al., 2013).  

A szélsebesség homogenizálásához, illetve rácsra interpolálásához 63 hazai állomás 

tízméteres magasságban mért horizontális szélsebesség adatát (szélsebesség és szélirány) 

használták fel. Az országhatárok menti adatharmonizációhoz, mely a nemzetek eltérő mérési 

módszerei, gyakorlata, illetve az interpolálás következményeképpen kialakuló 

inhomogenitások csökkentése érdekében szükséges, a szomszédos országok 17 állomásának 

adatait is figyelembe vették. 
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2.4. ábra. CARPATCLIM project (1961–2010) területe – piros téglalapon belül 

Forrás: http://www.carpatclim-eu.org/pages/atlas/ 

 

A napi átlagos szélsebességet [m/s] a szinoptikus állomások három, standard tíz méteres 

magasságon mért mérési adatainak (07, 14 és 21 UTC) átlagaként határozták meg. Erre azért 

volt szükség, mert a teljes ötvenéves időszakra (1961–2010) csak ezen időpontok mérési 

adatai állnak rendelkezésre. Az adott órában feljegyzett szélsebesség az óra utolsó 10 

percében végzett mérések átlagát jelenti. További két származtatott szélmező idősor 

előállítása is megvalósult. Egyrészt kiszámították a napi maximális szélsebességet az említett 

három érték maximumaként. Másrészt meghatározták a rácsra interpolált napi átlagos 

szélsebességet két méteres magasságra, a logaritmikus szélprofil és 0,1-es érdességi paraméter 

alkalmazásával. 

Bár az egyes országok, illetve Magyarország területe sem teljes egészében volt része a 

CARPATCLIM területnek, az adatok homogenizálása és interpolálása hazánk teljes területére 

elkészült. A RegCM regionális klímamodell hibakorrekciójához a teljes Magyarországra 

vonatkozó adatsorokat felhasználtuk. Az átlagos szélsebességet és szélirányt a 2.5. ábra 

mutatja a CARPATCLIM rácshálózatra. 

 

http://www.carpatclim-eu.org/pages/atlas/
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2.5. ábra. Átlagos szélsebesség (fent) és szélirány (lent) 10 méter magasságban (1961–2010) 

Forrás: http://www.carpatclim-eu.org/pages/atlas/ 
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3. Az elmúlt időszak adatsorainak homogenizálása 

Egy több évtizedet lefedő hosszúságú, klimatológiai idősor homogénnek tekinthető, 

amennyiben változékonysága kizárólag az időjárás és az éghajlat változékonyságából adódik 

(Aguilar et al., 2003). Ennek eldöntésére számos módszer terjedt el, melyek matematikai 

statisztikai módszereken és klimatológiai ismereteken alapulnak. A már meglévő 

homogenizációs módszerek összehasonlítását tűzte ki célul egy európai uniós kutatási projekt, 

a COST Action HOME ES0601: Advances in Homogenization Methods of Climate Series 

(HOME, 2011) tudományos program (Szentimrey, 2013). A HOME teszt során a MASH 

szoftver jó eredményeket adott, így használata széleskörben elterjedt, s a gyakorlatban ajánlott 

(Venema et al., 2012). 

A MASH alkalmazás egy relatív homogenizációs teszt eljárás (Szentimrey, 1999). A 

módszer matematikai alapokon nyugszik, lehetőséget ad az állomások metaadatainak 

felhasználására, pl.: az állomások költözésének időpontjának megadására, az idősorok 

elemzése, a töréspontok keresése révén valósul meg. Az általunk vizsgált idősor 

homogenizálásához nem használtuk fel a metaadatokat. A MASH eljárás automatizált 

alkalmazásának alapelve, hogy nem feltételezi a referencia idősor homogenitását. A vizsgált 

és a referencia idősorok szerepe a futás során változik, felcserélődik. A vizsgált meteorológiai 

elem tulajdonságaitól függően alkalmazunk additív (például: hőmérséklet), valamint 

multiplikatív (például: csapadék vagy szélsebesség) modellt. 

Havi, évszakos, éves adatsorok homogenizálása egyaránt lehetséges az eljárással, a napi 

idősorok inhomogenitásait a haviakból számolja a program (Szentimrey, 2008). A szoftver 

automatikusan megadja a valószínűsíthető töréspontok időpontját, illetve a homogenizált 

idősort, melyben az adathiányok homogén adatokkal vannak pótolva és ellenőrzöttek. 

A 3.1. ábra mutatja azt a 19 szinoptikus állomást, melyek napi szélsebesség idősorát 

homogenizáltuk (Péliné et al., 2014a). A napi szélsebességeket minden esetben legalább 

nyolc darab órás adatból számítottuk ki. Az állomások ismert metaadatait az 1. táblázat 

foglalja össze. 

A homogenizálásra kiválasztott állomások többségére 1975. január 1-től 2012. 

december 31-ig áll rendelkezésre mért szélsebesség adat. Kivételt képez ez alól: (1) Paks, ahol 

a mérés 1979. május 1-jén indult meg; (2) Zalaegerszeg, ahol több mint egy évnyi adat 

hiányzik az 1993, 1994 évekből; (3) valamint Kecskemét, ahol 50 nap adathiány mutatkozik 

2009-ben. 
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A 19 állomás 38 éves napi szélsebesség idősorának homogenizációjához multiplikatív 

modellt alkalmaztunk 0,95 szignifikancia szinttel. Az eredeti idősor multiplikatív modell az 

alábbiak szerint írható fel (Szentimrey, 2011): 

𝑋𝑂,𝑗
∗ (𝑡) = 𝐶𝑗

∗(𝑡) ∗ 𝐼𝐻𝑗
∗(𝑡) ∗ 𝜀𝑗

∗(𝑡),       (𝑗 = 1,2, … , 𝑛; 𝑡 = 1,2, … , 𝑛)                             (1) 

ahol 𝐶∗: klímaváltozás, 𝐼𝐻∗: inhomogenitás, 𝜀∗: zaj. 

 

 
 

3.1. ábra. Homogenizáláshoz felhasznált hazai szinoptikus állomások 

 

1. táblázat. Homogenizáláshoz felhasznált hazai szinoptikus állomások rögzített metaadatai 

(2012-es állapot). 

 

Sorszám WMO Állomás Szélesség Hosszúság 
Magasság 

[m] 

Mérőműszer 

magassága 

[m] 

Adathiány 

[%] 

1 12772 Miskolc 20,77 48,10 232,8 16,25 0 

2 12805 Sopron 16,60 47,68 233,8 18,40 < 0,1 

3 12812 Szombathely 16,65 47,20 201,1 10,56 < 0,1 

4 12822 Győr 17,67 47,71 116,7 11,16 0 

5 12843 Budapest Lőrinc 19,18 47,43 139,1 14,68 < 0,1 

6 12851 Kékestető 20,02 47,87 1011,3 25,07 < 0,1 

7 12860 Szolnok 20,13 46,17 90,0 10,40 < 0,1 

8 12882 Debrecen 21,61 47,49 107,6 10,23 0,1 

9 12892 Nyíregyháza 21,89 47,96 142,1 15,98 0,2 

10 12910 Szentgotthárd 16,31 46,91 311,7 16,61 0,1 

11 12915 Zalaegerszeg 16,81 46,93 240,1 10,40 3,3 

12 12925 Nagykanizsa 16,97 46,46 139,8 13,69 0,1 

13 12935 Siófok 18,04 46,91 108,2 15,10 0 

14 12942 Pécs 18,23 46,01 202,8 10,55 0 

15 12950 Paks 18,85 46,57 97,2 9,80 11,4 

16 12960 Baja 19,02 46,18 113,0 10,30 0,1 

17 12970 Kecskemét 19,75 46,91 114,0 10,40 0,4 

18 12982 Szeged 20,09 46,26 81,8 12,25 < 0,1 

19 12992 Békéscsaba 21,11 46,68 86,2 6,50 < 0,1 
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MASH v3.03 futásának eredményeképpen nemcsak az adathiányoktól mentes, 

homogenizált, ellenőrzött idősort, hanem a minőség-ellenőrzés eredményét, a hibák számát, 

előfordulásának idejét és helyét is megkapjuk. Az eltérések (hibák) lehetnek pozitívak és 

negatívak, melyek maximumát, illetve minimumát adja végeredményül a szoftver. Bemeneti 

adatsorunk ellenőrzését a homogenizálás előtt elvégeztük, mely hozzájárult ahhoz, hogy az 

automatizált szoftver csak két pozitív hibát talált az idősorokban (2. táblázat), negatív hiba 

nem fordult elő. 

2. táblázat. A minőség-ellenőrzés eredménye. 

 

Feltárt hibák 

előfordulásának dátuma 

Maximális pozitív hiba 

[m/s] 

1995. augusztus 9.   0,31 

1995. augusztus 10.   0,54 

 

A homogenizáció verifikációja során feltételezzük (nullhipotézis), hogy a vizsgált 

idősor homogén. A homogenzálás eredményesnek tekinthető (Lakatos et al., 2013), ha 

teljesül, hogy a homogenizálás utáni (TSA) teszt statisztika a kritikus értékhez (20,57; 

szignifikancia szint: 0,05) közeli, vagy jóval kisebb a homogenizálás előtti teszt statisztika 

(TSB) értékénél. 

3. táblázat. Az idősorok inhomogenitásának jellemzésére alkalmazott teszt statisztikák, 

homogenizálás előtti (TSB) és homogenizálás utáni (TSA) értékei. 

 

Sorszám TSB TSA Sorszám TSB TSA 

1 2590,78 151,21 11 953,13 42,39 

2 137,10 26,69 12 218,26 100,19 

3 30,11 39,76 13 395,84 69,66 

4 113,96 29,49 14 492,12 16,70 

5 285,97 23,93 15 574,81 50,67 

6 229,40 147,45 16 512,55 47,14 

7 1715,00 53,85 17 490,28 35,86 

8 116,63 60,62 18 178,88 57,82 

9 1680,52 49,72 19 359,90 84,57 

10 578,96 36,61 Átlag 613,38 59,17 

 

Az inhomogenitás karakterisztikákat 4. táblázatban mutatjuk be, az éves relatív becsült 

inhomogenitást (REI) és az éves relatív idősor-módosítást (RMS). Ezek a mérőszámok 

definíció szerint arányosak a standard fluktuációval (Szentimrey, 2011).  

Fluktuáció 𝑥(𝑡)(> 0) 𝑦(𝑡)(> 0)      (𝑡 = 1,2, … , 𝑛):  
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F(x) = (∏ max (
x(t)

y(t)
,

y(t)

x(t)
)n

t=1 )

1

n
                                                                                      (2) 

Standard fluktuáció 𝑥(𝑡)(> 0)       (𝑡 = 1,2, … , 𝑛):  

SF(x) = (∏ max (
x(t)

x̅G
,

x̅G

x(t)
)n

t=1 )

1

n
                                                                                     (3) 

ahol 𝐺:  geometriai közép 

 

Relatív becsült inhomogenitás (Relative Estimated Inhomogeneity, REI): 

 

𝑆𝐹(𝐼𝐻∗̂) ≈ 𝑆𝐹(𝑋𝑂
∗ )𝑅𝐸𝐼                                                                                                    (4) 

 

Relatív idősor-módosítás (Relative Modification of Series, RMS): 

 

𝐹(𝑋𝑂
∗ , 𝑋𝐻

∗ ) ≈ 𝑆𝐹(𝑋𝑂
∗ )𝑅𝑀𝑆                                                                                                (5) 

 

4. táblázat. Éves relatív becsült inhomogenitás (Relative Estimated Inhomogeneity, REI) és 

éves relatív idősor-módosítás (Relative Modification of Series, RMS).  

 

Állomás REI Állomás RMS 

Zalaegerszeg  0,90 Zalaegerszeg 1,57 

Szolnok 0,90 Szolnok 1,30 

Miskolc  0,88 Nyíregyháza  1,07 

Nyíregyháza 0,80 Miskolc 1,06 

Pécs 0,61 Pécs  0,90 

Szentgotthárd  0,60 Siófok  0,77 

Paks 0,53 Békéscsaba  0,70 

Siófok  0,51 Szentgotthárd 0,67 

Kecskemét 0,51 Paks  0,66 

Baja  0,51 Kecskemét  0,63 

Békéscsaba  0,50 Baja  0,61 

Debrecen  0,36 Debrecen 0,58 

Nagykanizsa  0,33 Nagykanizsa  0,45 

Kékestető  0,23 Szeged  0,31 

Szeged  0,19 Kékestető  0,27 

Sopron  0,17 Sopron  0,18 

Budapest Lőrinc  0,11 Budapest Lőrinc  0,13 

Győr 0,06 Győr 0,08 

Szombathely 0,06 Szombathely 0,07 

Átlag 0,46 Átlag 0,64 

 

Ismert tény, hogy a szélsebesség térbeli változékonysága nagy, azonban éves időbeli 

változékonysága más meteorológiai elemekhez képest, például maximum hőmérséklet vagy 

napfénytartam, jóval kisebb. A napi szélsebesség évszakos relatív becsült inhomogenitásának 

(REI) éves menete rendkívül kis változást mutat. A relatív becsült inhomogenitás időbeni 

változását megfigyelve látható, hogy értéke minden állomáson tavasszal (0,46) és nyáron 
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(0,55) kismértékben magasabb, mint télen (0,39) és ősszel (0,44). Az évszakos REI értékek 

(3.2. ábra) 0 és 1,01 között veszik fel értékeiket, a nulla közeli értékek ősszel és nyáron 

Szombathelyen és Győrött, míg a magasabb értékek nyáron Szolnokon jelentkeznek. Az 

évszakos értékek eltérése Sopronban adódott a legnagyobbnak, a nyári REI nyolcszorosa a 

többi évszakénak. 

A 3.3. ábra a havi relatív idősor-módosítás (RMS) éves menetét mutatja be. A korrekció 

azokban a hónapokban volt a nagyobb, amikor a szélsebesség természetes változékonysága 

nagyobb, vagyis tavasztól őszig a zivataros félévben. 

 

 

3.2. ábra. A relatív becsült inhomogenitás évszakos értékei az egyes állomásokon  

 

 

3.3. ábra. Havi relatív idősor-módosítás (RMS) három kiválasztott állomáson, illetve a 19 

állomás havi átlaga (bal oldal), és a 19 állomásra átlagolt havi relatív idősor-módosítás 

(RMS) és havi relatív becsült inhomogenitás (REI) (jobb oldal) 
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4. A jövőre vonatkozó modellszimulációk szélsebességbecslései 

4.1. Szélklíma, extrémumok 

A levegő mozgása, a szél, globális skálán elősegíti a Föld egyes földrajzi szélességei közötti 

sugárzási energiakülönbségek kiegyenlítődését a rendszer hőmérsékleti egyensúlyra való 

törekvése révén. A légkör és az óceán cirkulációja szállítja a trópusok felől a pólusok irányába 

a többlet hőt. A légkör nagyskálájú mozgásait a sugárzási egyensúlytól való eltérés indukálja, 

ugyanakkor kisebb skálán a szélmezőre más mechanizmusok is hatással vannak. Alapvetően 

az ismert légkörben ható erők felelősek a földi szélrendszerek kialakulásáért: a nyomási 

gradiens erő, a gravitációs erő, a Coriolis-erő, a centrifugális erő és a súrlódási erő. A 

cirkuláció egy adott időpillanatban természetesen jelentősen eltérhet a hosszú megfigyelési 

idősorokból számított szélklimatológiai átlagoktól. 

A közepes szélességek áramlási viszonyait a ciklonok, anticiklonok kialakulása, 

mozgása határozza meg. E mellett a felszíni szeleket nagymértékben befolyásolják a helyi 

viszonyok is, mint például a domborzat, a felszínborítottság, illetve a felszín 

felmelegedésének mértéke (Oliver, 2005). A lokális tényezők hatására kialakuló helyi szelek 

közé soroljuk a nyomási vagy hőmérsékleti gradiens erő okozta szeleket (ilyen például a parti 

szél, hegyvölgyi szél), valamint a helyi instabilitás által létrejött légmozgásokat (például por-, 

homokvihar). 

A regionális és a helyi szélklíma közvetlen hatással van az emberi tevékenységekre, 

gondoljunk például légiközlekedésre, vagy a várostervezés egyes feladataira (épületek 

szélterhelésének méretezése, levegőminőségi határértékek meghatározása a lakóövezetekben), 

de nem kevésbé fontos területek az ipar, az energiatermelés, a katonai műveletek stb. Ennek 

megfelelően a széladatok felhasználói olyan kutatók, mérnökök, építészek és tervezők, 

akiknek munkájához meteorológiai, éghajlati problémák vizsgálata, illetve ezen vizsgálatok 

elméleti és gyakorlati eredményeinek felhasználása is szükséges. A szélklíma paramétereinek 

és tendenciáinak megismeréséhez, elemzéséhez elengedhetetlen a szélsebesség, a szélirány és 

a széllökés megbízható mérése.  

A szél hatásának észlelésén alapuló szélsebességbecslés alapjait a brit tengerészet 

admirálisa, Francis Beaufort fektette le 1804-ben. Eredetileg a nyílt vizeken alkalmazott 

módszert később továbbfejlesztették a szárazföldi becslésekhez is. 1874-ben a Beaufort 

rendszer hivatalosan elfogadott, nemzetközileg használatos módszer volt. Az első 

anemométer egy lengőlemezes mérőeszköz volt, melyről írásos feljegyzések is fennmaradtak 

1450-ből (Oliver, 2005). A szélnyomás hatására kilendült egy lemez, melynek a függőlegestől 
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való eltérése arányos volt a szél erősségével. Elméletileg a szél sebességét és irányát 

becsülhetjük a légköri nyomás- és hőmérséklet mérési adataiból, hiszen a légtömegek 

mozgását leíró kormányzóegyenletekből számíthatóak a szélparaméterek. A gyakorlatban 

azonban ez csak a planetáris határréteg feletti magasságokban igaz, ahol a súrlódás már 

elhanyagolható. A súrlódás és a mérőeszköz reakcióideje határozza meg a szenzor 

hatékonyságát és pontosságát, melyet az eszközre jellemző műszaki paraméterekkel adhatunk 

meg (indulási küszöb, maximálisan mérhető szélsebesség, mérési bizonytalanság).  

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) által a szél sebességének mérésére 

megfogalmazott szabványok értelmében a szélsebesség az elemi szélsebességek tízperces 

átlagai, míg a széllökés a mérési perióduson belüli elemi szélsebességek maximuma. A 

szabvány szerint a mérést 10 méteres standard magasságon kell végezni (WMO, 1997).  

A szélsebesség mérése történhet az ún. Lagrange mérési elven (levegőben mozgó test) 

működő mérőeszközökkel. Különböző magasságokon következtethetünk a szél sebességére és 

irányára a felhők, a füst, illetve szennyezőanyag-fáklyák mozgásából is. A szélsebesség 

becsülhető műholdas mérések feldolgozása révén, valamint egyéb módszerek alkalmazásával, 

mint például szintetikus apertúrájú radarméréssel, az óceánok hullámmagasságának 

meghatározásával, továbbá ballon, pilot, radar, doppler radar és windprofiler mérésekkel. 

Az Euler mérési elv alkalmazása azokban az esetekben történik, amikor a mérőműszer a 

felszín egy adott pontjára van telepítve. A gyakorlatban négy különböző típusú anemométer 

terjedt el, a nyomási (Pitot cső), a mechanikai (kanalas szélmérő), a termoelektromos, illetve a 

szónikus anemométer. 

A légkörben lejátszódó fizikai folyamatok gyakran generálnak az átlagos értékekhez 

képest kiugró, extrém eseményeket. Az időjárási és éghajlati szélsőségek befolyással vannak 

mind a természetes, mind a bennünket körülvevő mesterséges környezetünkre, illetve a 

társadalom egészére is. Az extrém hideg/meleg, a túl kevés/sok csapadék, illetve a szélsőséges 

szélviszonyok hatása mindennapi életünkben is jelentkezik.  

De mit is tekintünk szélsőségesnek? Az extrémum szó több különböző dologra utalhat 

az éghajlatkutatás irodalmában, következésképpen nincs egységesen elfogadott definíciója 

(Stephenson, 2008). A szó jelentheti egy éghajlati változó vagy akár egy hatás 

karakterisztikáját is. Az éghajlati változó (pl.: hőmérséklet, csapadék, szélsebesség stb.) 

esetében a szélsőség jól definiálható a ritkán, kis valószínűséggel előforduló értékekkel, az 

éghajlati változó sűrűségfüggvényének (𝑓(𝑢)) „uszályán”, azaz nagy 𝑢 esetén. Hatás esetében 

a szélsőség kevésbe egyértelműen írható le, hiszen a hatások egzakt megfogalmazása sem 

lehetséges. Ugyanakkor az is ismeretes, hogy a ritkán előforduló események (pl. tornádó) sem 
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feltétlenül okoznak károkat (hatásuk nem kirívóan jelentős), miközben a nem különösebben 

extrém események (pl.: viharos szél) is romboló hatással lehetnek környezetünkre. Például 

egy orkán erejű széllel lecsapó tornádó lakatlan területen nem okoz szélsőséges hatást, 

miközben előfordulhatnak olyan erősen szeles napok vagy viharos széllel, intenzív 

csapadékkal együtt járó zivatarláncok, melyek hatása a terület adottságaitól (pl.: beépítettség) 

függ. Dolgozatomban az éghajlati változók karakterisztikáinak vizsgálatára koncentrálok, a 

hatások nem képezik a jelenlegi kutatás tárgyát. 

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) extrém események és katasztrófák 

kockázatkezeléséről szóló jelentés (IPCC SREX; IPCC, 2012) is definiálja az extrém időjárási 

vagy éghajlati jelenségek fogalmát. Eszerint extrém jelenségnek tekinthető az időjárási vagy 

éghajlati változó küszöbérték feletti (alatti) értékének előfordulása, mely az adott változó 

észlelési tartománya felső (alsó) határértékének közelében van (Seneviratne et al., 2012). 

Habár a szélsebesség nagysága egyértelműen nem köthető ahhoz a jelenséghez (pl.: 

mezoskálájú konvektív komplexumok, ciklonok, zivatarok, zivatarláncok stb.), amelyben az 

extrém szélsebesség előfordul (Peterson et al., 2008), a szélsebesség küszöbértékek 

alkalmazhatóak a jelenség súlyosságának kategorizálására (pl.: trópusi ciklonoknál a Saffir-

Simpson skála). A szélsebesség extrémumok jellemzésére gyakran felső percentiliseket, adott 

időszak (napi, havi, éves) maximumait, illetve szélindexeket alkalmazunk. Ezekkel 

számszerűsíthetők az elmúlt időszak, illetve az éghajlati modellek által előrejelzett jövőbeli 

szélsőségek gyakorisága, amplitúdója, valamint ezek esetleges változásai, hiszen az éghajlat 

változásával együttesen a szélsőségek is változást mutatnak (AghaKouchak et al., 2012). A 

szélsebesség extrémumok változása jelentkezhet a hozzájuk köthető jelenségek előfordulási 

helyének, illetve intenzitásának megváltozásában, továbbá az éghajlati rendszer egyéb 

módosulásában, mint például a cirkulációs viszonyok változása, vagy a ciklonpályák 

eltolódása (IPCC, 2012). Az IPCC 4. jelentése közvetlenül nem foglalkozik az extrém 

szélsebességek változásával, a változást a megfigyelt események (pl.: trópusi és mérsékelt övi 

ciklonok, óceáni hullámok) gyakoriságának, intenzitásának vizsgálatával jellemzi. A 

megfigyelések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a közepes szélességek nyugati 

szele erősödött mindkét féltekén (Trenberth et al., 2007).  

A fentiek figyelembe vételével, az éghajlattal együtt változó szélklíma elemzése során a 

szélsebesség éghajlati átlagainak vizsgálata mellett a szélsebesség tér- és időbeli 

változékonyságának elemzése is nagy jelentőséggel bír, hiszen a szélsőségek múltbeli 

változása okainak feltárása, megértése elengedhetetlen a jövőbeli viselkedésük becsléséhez. A 

változások közvetlen szélklimatológiai vizsgálatát nagymértékben gátolja a több évtizedes, jó 
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minőségű, homogén földfelszíni szélmérések hiánya. Az inhomogenitások okait a 2. 

fejezetben mutattuk be. Az IPCC jelentések megemlítenek néhány kutatási eredményt az 

átlagos és extrém szélsebességtrendekre vonatkozóan bolygónk különböző területeire, mely 

vizsgálatok alapját szélmérések, illetve a reanalízis adatbázisok képezik. Ugyan nincs 

általánosan elfogadott elemzési módszer, a szélklíma elemzése megvalósítható egy adott 

állomás megfelelően hosszú adatsora szélsebesség eloszlásának vizsgálatával, az adatsor 

homogenitásának ellenőrzését, szükség szerinti korrekcióját követően. A feladat 

egyszerűsítése érdekében az adatok eloszlását a gyakorlatban, sok esetben matematikai 

függvényekkel közelítjük, melyek csupán néhány paramétertől függenek, s így az 

idősorelemzés a paraméterek meghatározására egyszerűsödik. 

Gyakran használatosak az elemzéseknél a háromparaméteres általánosított extrém érték 

(GEV – generalized extreme value) eloszlás vagy más néven a Fisher-Tippet eloszlás 

(Palutikof et al., 1999) speciális esetei. Ezek nevesítve a Gumbel eloszlás (1. típus), Frechet 

(2. típus) és a Weibull eloszlás (3. típus). A mérőrendszerek kialakítására vonatkozó 

szabványok értelmében az elemi szélsebességekből meghatározott átlagos szélsebesség 

tízperces átlagokat jelent, mely értékek eloszlása nem követi a normális eloszlást, ferdesége 

pozitív. Az átlagos szélsebesség idősorok közelítésére gyakorta alkalmazzák a kétparaméteres 

Weibull eloszlást, míg a szél egy adott időszakra vonatkozó maximális szélsebességét a 

Gumbel eloszlással becsülhetjük (Wilks, 2006). 

A Weibull-féle eloszlás a svéd matematikus és mérnök tudósról, Ernst Hjalmar Waloddi 

Weibullról (1887–1979) kapta a nevét. A szélsebesség-eloszlás a 𝜆 [m/s] skálaparaméterrel, 

mely a teljes időszak átlagos szélsebességével arányos, valamint a 𝑘 [-] alaktényezővelírható 

le. A Weibull eloszlásfüggvény alakja: 

𝐹(𝑢) = 1 − exp (1 − (
𝑢

𝜆
)

𝑘

)                                                                                          (6) 

melynek szélsebesség szerinti deriváltja definíció szerint megadja a Weibull 

sűrűségfüggvényt: 

𝑓(𝑢) = 𝑘 ∗ (
𝑢𝑘−1

𝜆𝑘
) ∗  exp (− (

𝑢

𝜆
)

𝑘

)                                                                                (7) 

A teljes időszak átlagos szélsebessége leírható a Weibull paraméterekkel a Gamma függvény 

felhasználásával 

[𝑢] = 𝜆 ∗ Γ (1 +
1

k
)                                                                                                         (8) 

Γ(𝑥) = ∫ 𝑒−𝑢𝑢𝑥−1 𝑑𝑢
∞

0
                                                                                                  (9) 
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A Weibull eloszlás 𝑘 = 1 esetén azonos az exponenciális, 𝑘 = 2 esetén pedig a Rayleigh 

eloszlással, 𝑘 = 3,4 alaktényező mellett jól közelíti a Gauss eloszlást (Wilks, 2006). 

A szélsebesség extrémumok jellemzésére a felső percentilisek, szélindexek kiszámítása 

mellett gyakran az ún. visszatérési értékek használatosak. Ez az illesztett modell által 

meghatározott olyan küszöbérték, amelyet minden visszatérési periódusban átlagosan egyszer 

ér el vagy lép túl a vizsgált változó értéke. Az extrém értékek előfordulási valószínűsége a 

német matematikus, Emil Julius Gumbel (1891–1966) tiszteletére elnevezett eloszlással írható 

le (Gumbel, 1958). A valószínűségi sűrűségfüggvény (PDF) és a kumulatív eloszlás függvény 

(CDF) alakját az 10. és a 11. egyenlet írja le. 

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥𝑒−𝑒−𝑥
                                                                                                          (10) 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝑥
                                                                                                                (11) 

A visszatérési értékek becsléséhez meg kell határozni a Gumbel CDF (11. egyenlet) 

inverzét (Emeis, 2013), mely egy percentilis függvény (12. egyenlet). 

𝐺(𝑝) = −ln (− ln(𝑝))                                                                                                   (12) 

A 𝐺(𝑝) értékeit a növekvő sorrendbe rendezett meteorológiai elem (például éves 

maximális szélsebesség vagy széllökés) függvényében ábrázolva definíció szerint egy 

egyenest kapunk, amennyiben mintánk valóban a Gumbel eloszlást követi. Az extrém értékek 

becslése egy adott visszatérési periódusra így már egyszerű. A pontokra illesztett egyenes 

egyenletéből kiszámítható az a szélsőérték, mely érték várhatóan 20, 50, 100 vagy akár 1000 

évente átlagosan egyszer fordulhat elő (𝑢𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∗ (−𝑙𝑛(−𝑙𝑛(𝑝))) + 𝑏). Például a 

percentilisfüggvény értéke 99%-os percentilis esetén 𝐺(𝑝 = 0,99) = 4,6, mellyel a 100 éves 

(𝑝 = 1 − 1/100 = 0,99) visszatérési érték (𝑢𝑚𝑎𝑥) könnyen számítható a lineáris egyenletből. 

Tehát átlagosan 100 évente, egy adott évben 𝑝 =
1

𝑇
= 0,01 valószínűséggel fordulhat elő a 

visszatérési érték, melynek bekövetkezésére azonban a 100 éves periódus folyamán nincs 

garancia. Annak a valószínűsége, hogy a 100 éves visszatérési érték egy kiválasztott százéves 

periódusban bekövetkezik 𝑃 = 1 − 0,99100 = 0,634. Illetve annak a valószínűsége, hogy 

kétszáz év alatt sem fordul elő, csupán 𝑃 = 0,134. 

 

4.2. Globális klímaváltozás regionális hatásai a szélviszonyokra, a szélsőséges 

szélsebességekre 

Megfigyelések bizonyítják, hogy a globális felmelegedés gyengíti a nyugati szelek övének 

átlagos szélsebességét, mert a felmelegedés a sarkok közelében erősebb, mint a trópusokon. 

Ez az eltérő felmelegedési trend csökkenti az alacsonyabb és a magasabb szélességek közti 
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globális meridionális hőmérsékleti gradienst, ami a nyugati szelek kialakulásának legfőbb 

hajtómotorja (Emeis, 2013). A légkör nemlineáris belső tulajdonsága miatt a nyugati szelek 

övezetének globális szélsebesség csökkenése speciális vizsgálatokat igényel (Geng et al., 

2003). Az üvegház gázok koncentrációjának emelkedése, a léghőmérséklet és nedvesség 

növekedésével, növelheti a légköri instabilitást. Ugyanakkor más paraméterek esetén, mint 

például a vertikális szélnyírás, a kisebb meridionális hőmérsékleti gradiens révén csökkenhet 

az instabilitás (Diffenbaugh et al., 2008). A csökkenő hőmérsékleti gradiens együtt jár az 

éghajlati övezetek és a ciklonpályák pólus felé tolódásával, illetve a növekvő tropopauza 

magassággal (Yin, 2005). Ezen hatások globális éghajlati modellszimulációkkal vizsgálhatók.  

A globális éghajlati modellek felbontásuk miatt nem képesek előrejelezni a kis skálájú 

jelenségeket (trópusi ciklonok, tornádók, mezoskálájú konvektív komplexumok), melyekhez 

az extrém (99%-os percentilis feletti) szélsebességek részben kapcsolhatók. Jelenleg az 

éghajlati modellek relatív csekély számú extrém szélsebesség előrejelzésének megbízhatósága 

alacsony azokon a területeken, ahol a kisebb térskálájú folyamatok jellemzőek. Itt kivételként 

említhetők a trópusi ciklonok, ahol a szélsebesség becslések megbízhatósága jobb, 

függetlenül attól, hogy a globális éghajlati modellek projekciói konzisztensek-e egymással a 

szélsebesség jövőre vonatkozó változásában (IPCC, 2012).  

A hőmérsékleti gradiens csökkenésének következtében fellépő globális hatásokon 

túlmenően a klímaváltozás a regionális légköri cirkuláció megváltozását is eredményezheti. A 

2013-ban kiadott Éghajlatváltozási Kormányközi Testület jelentése is megerősíti, hogy az 

észlelt éghajlati trendek és a jövőre vonatkozó projekciók regionális eltéréseket mutatnak 

(IPCC, 2013). Ezen hatások megváltoztathatják a regionális éghajlatot, a viharpályákat, a 

jellemző szélirányokat, melyek egy adott térség szélklímájának jelentős módosulásához 

vezethetnek. Ilyen lehetséges regionális cirkulációs változások hatékonyan becsülhetők 

regionális éghajlati modellszimulációk futtatásával. Egy kisebb területre (például Kárpát-

medence) futtatott korlátos tartományú regionális éghajlati modell jóval finomabb térbeli 

felbontású, mint a globális modellek. Az átlagos szélsebesség értékét a nagyskálájú 

cirkulációs folyamatok határozzák meg, ezért a különböző globális modellek közti 

különbségek nagymértékben befolyásolják annak értékét (Räisänen et al., 2004). A regionális 

modellszimulációk becslései nagyban függnek attól, hogy melyik globális modell szolgáltatja 

számukra a kezdeti és peremfeltételeket. Például, egyes regionális szimulációk eredményei 

alapján, melyek kezdeti és peremfeltételei az ECHAM4 globális modellből származnak, az 

A2 forgatókönyv alkalmazása esetén az átlagos éves szélsebesség növekszik Észak-

Európában mintegy 8%-kal, és csökken a mediterrán területeken (Räisänen et al., 2004; Pryor 
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et al., 2005). A növekedés Észak-Európában télen és kora tavasszal erőteljesebb, amikor az 

átlagos meridionális nyomás gradiens a legnagyobb. A globális modellek befolyását jól 

mutatja például, hogy az ECHAM4 globális modell alkalmazása esetén a téli hónapok átlagos 

nyomásnövekedésének hatására a nyugatias áramlás erősödik északon, ellenben gyenge 

csökkenés figyelhető meg a HadAM3H modell (Gordon et al., 2000) esetében. Négy 

szimuláció eredményei alapján (Räisänen et al., 2004) Franciaország és Közép-Európa 

területére télen az átlagos szélsebesség gyenge növekedése, míg tavasszal és ősszel 

csökkenése várható. Az IPCC jelentésben figyelembe vett szimulációk egyike sem mutatott 

szignifikáns változást a nyári hónapokban Észak-Európára. 

Az extrém szélsebesség értékeket vizsgálva, Rockel és Woth (2007), Leckebusch és 

Ulbrich (2004) növekedést talált Nyugat- és Közép-Európában, de a változások statisztikailag 

nem bizonyultak szignifikánsnak minden hónapban. Beniston et al. (2007) szerint az extrém 

szélsebességek növekednek 45°É és 55°É szélességek között, kivéve az Alpokban és attól 

délre. Woth et al. (2005) és Beniston et al. (2007) ebből arra a következtetésre jutott, hogy a 

növekvő szélsebességek több vihart eredményezhetnek az Északi-tengeren és a partokon, 

különösen Hollandiában, Németországban és Dániában. 

Több tanulmány foglalkozik a jelenlegi szélklíma vizsgálatával Földünk különböző 

területeire, azonban a szélsebesség változások és azok okainak megbízhatósága alacsony az 

adatbázisok inhomogenitásai, valamint a mérésből, illetve egyes területeken a reanalízis 

adatokból származtatott trendek ellentmondásai miatt. Ugyancsak nagy bizonytalansággal bír 

az átlagos és extrém szélsebesség észlelt trendjei közti kapcsolat. Az IPCC SREX jelentés 

alapján Európára vonatkozóan a standard 10 méteres magasságon mért széladatok alapján 

számított trendeket az 5. táblázatban foglaltuk össze.  

5. táblázat. Földfelszíni méréseken alapuló vizsgálatok eredményei az északi féltekére 

és Európára. 

Terület Időszak Változó Trend Szerző 

Európa 1962-2002 
extrém 

szélsebesség 
csökkenés Smits et al., 2005 

Földközi-tenger 

térsége 

1951-1975 éves átlag, éves 

maximum 

csökkenés Pirazolli és Tomasin, 

2003 1975-től növekedés 

Északi félteke, 

közepes 

szélességek 

1979-2008 

átlagos 

szélsebesség 
csökkenés 

Vautard et al., 2010 

szélmaximum 
erősebb 

csökkenés 

 

A kutatások többsége csökkenő szélsebességtrendeket mutat a XX. század második 

felétől. Az északi félteke közepes szélességein a földfelszíni szélsebesség trendje (1979–
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2008) 5–15%-os csökkenést mutat a szárazföldön, a nagyobb (extrém) szélsebességek 

csökkenése erőteljesebb. A csökkenés pontos oka ismeretlen, azonban a légköri cirkulációban 

bekövetkezett változások, illetve a mezoskálájú regionális modellszimulációk – a melegedő 

légkörben a biomassza növekedésével együtt növekvő felszíni érdesség – alapján a csökkenés 

25–60%-a magyarázható (Vautard et al., 2010). Általában elmondható, hogy az egyes 

tanulmányok hosszútávú trendjei különböznek egymástól, ahogy a felszínt is figyelembe vevő 

különböző reanalízis adatbázisokból számított változások is (például: Leckebusch et al., 2008; 

Della-Marta et al., 2009). A reanalízis adatbázisok az egyes területekre akár ellentétes irányú 

változást is adhatnak a mérési adatbázisokhoz képest (Smits et al., 2005; McVicar et al., 2008; 

Vautard et al., 2010).  

 

4.3. A RegCM regionális klímamodell  

Az ECHAM (The European Community – Hamburg) általános cirkulációs modellt a Max 

Planck Meteorológiai Intézet fejlesztette az ECHAM modellcsaládból (eredendően az 

ECMWF által fejlesztett globális előrejelző modell volt), melyet a klímakutatás céljaira 

módosítottak. 

A háromdimenziós, 10 km horizontális felbontású, 18 vertikális szintre beállított, 

szigma koordináta rendszert alkalmazó RegCM (Regional Climate Model) klímamodell az 

olasz ICTP (International Centre for Theoretical Physics) intézetnek köszönhetően áll az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének rendelkezésére 

(http://www.ictp.trieste.it/~pubregcm/RegCM3). A tanszéken folyó klímakutatás egyik 

lényeges eleme volt a modell hazai adaptációja a Kárpát-medence térségére, illetve a régióra 

vonatkozó parametrizációs vizsgálatok elvégzése. Az elmúlt évtized végén a modell 

validációja is elkészült a tanszéken a harmincéves referencia intervallum (1961–1990) 

adataival (Torma et al, 2008, 2011).  

A RegCM regionális klímamodell kezdeti és peremfeltételeit globális analízis 

adatbázisból, egy globális éghajlati modell (GCM) kimenetéből vagy egy másik, nagyobb 

térslálájú RegCM szimuláció outputjából veheti. Az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatott 

RegCM finomfelbontású modell kezdeti és peremfeltételeit az ECMWF ERA-40 reanalízis 

adatbázis 1° horizontális felbontású mezői, valamint az A1B közepes klímaváltozási 

forgatókönyvvel futtatott 1,25° térbeli felbontású ECHAM globális klímamodellből kapja. 
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Elemzéseinket az északi szélesség 44°–51°, valamint keleti hosszúság 12°–25° 

koordinátákkal határolt területen végeztük el, ahol az integrálási tartomány peremének zavarai 

már nem érzékelhetők. (Torma, 2011) 

 

4.4. A RegCM regionális klímamodell szélmezői 

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatott RegCM regionális klímamodell outputjait három 

harmincéves időszeletre bontva tárolták el (1961–1990, 2021–2050, 2071–2100). A RegCM 

utófeldolgozás során az előzetesen megadott beállítások szerint a nyers outputokat ismert, 

könnyen kezelhető formátumú átlagolt (napi vagy havi) outputfájlokká konvertálja. 

A számos outputváltozó közül a felszíni modellváltozók csoportjába tartozó, 10 méteres 

magasságra számított zonális (u) és meridionális (v) szélkomponensek [m/s] 

hozzávetőlegesen tized fok térbeli felbontású értékeit alkalmaztuk vizsgálatainkhoz. Az 

elemzésekhez a komponensekből meghatároztuk a 10 méteres napi szélsebességet [m/s] az 

egyes rácspontokban minden harmincéves időszakra. 

A netCDF formátumú bináris eredményfájlok feldolgozását a Climate Data Operators 

(CDO; http://www.mpimet.mpg.de/cdo; Schulzweida et al., 2009), a mezők térképi 

megjelenítését a Grid Analysis and Display System (GrADS, http://www.iges.org/grads/; 

Doty, 1995) szabadon hozzáférhető programcsomagok segítségével végeztük el. 
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5. Szélklimatológiai vizsgálatok, eredmények  

5.1. A szélklíma jelenlegi paraméterei, átlagok és szélsőségek tendenciái, szélindexek, 

visszatérési értékek 

A szélklíma jelen állapotának megismerése elengedhetetlen a regionális klímamodellek 

projekcióinak validálásához, illetve értelmezéséhez. Az 5.1. fejezetben különböző típusú 

adatsorok elemzése révén ismertetjük hazánk szélklímájának paramétereit. Elsőként (5.1.1. 

alfejezet) a szinoptikus mérőállomások órás széladatainak vizsgálatát mutatjuk be, melyet a 

2.1. fejezetben leírt inhomogenitások miatt két időszakra bontva (1975–1994 és 1997–2010) 

végeztünk el. Ezt követően (5.1.2. alfejezet) a szélmező éves, évszakos és havi statisztikáit, 

percentiliseit hasonlítjuk össze az ERA Interim reanalízis szélmező paramétereivel. További 

kutatásaink során a rendelkezésre álló mérési adatsor együttes vizsgálata érdekében 

homogenizáltuk a szinoptikus mérőhálózat napi szélsebesség adatait az 1975–2012 időszakra, 

melynek eredményeit az 5.1.3. alfejezet ismerteti. Például, a szélklíma szélsőségeinek 

elemzéséhez meghatároztuk a visszatérési értékeket, továbbá szélindexeket definiáltunk, 

melyek tendenciáinak becsléséhez a homogenizált idősorokat használtuk fel. Végül, az 5.1.4. 

alfejezet az ERA Interim reanalízis szélmező (1979–2012) statisztikai elemzését foglalja 

össze. 

 

5.1.1. Szinoptikus mérőállomások széladatainak vizsgálata 

Elvégeztük az automatizálás előtti, 1975–1994 közti időszakra vonatkozó szélklimatológiai 

elemzéseket, melyet összevetettünk az ERA-40 reanalízis adatbázisból számított 

paraméterekkel. Az állomási és rácsponti átlagok összehasonlításából megállapítható, hogy az 

ERA-40 alulbecsli az éves maximumokat a vizsgált időszakban, és felülbecsli a minimumokat 

az időszak végén (Péliné et al., 2008). 

Ezt követően a szinoptikus állomások szélsebesség és széllökés adatai esetében minden 

hónapra meghatároztuk az átlagok és a különböző percentilisek értékeit, majd ezek változását 

elemeztük az automatizálás utáni (1997–2010) időszakra (5.2–5.3. ábra). Piros színnel az 

emelkedő, kékkel a csökkenő tendenciákat jelöltük, a körátmérő a változás mértékét jelzi 

(nagyobb kör, nagyobb változás). 

Korábbi tanulmányainkban a percentilisek teljes évekre számított hároméves 

csúszóátlagainak alakulását vizsgáltuk (Péliné et al., 2011b; Radics et al., 2008b, 2010). 

Akkor a néhány állomáson előforduló emelkedés mellett az esetek többségében csökkenő 

tendencia volt jellemző. Megfigyelhető volt továbbá az ország területi megosztottsága, a 
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Dunántúlon döntően csökkenő tendencia, az Alföld térségében kismértékű emelkedés fordult 

elő. 

Az éven belüli tendenciák pontosabb megismerése érdekében havi elemzéseket 

végeztünk. Az 5.1. ábrán a szélsebesség és széllökés átlagainak havi változását mutatjuk be. 

Különösen szembetűnő csökkenés figyelhető meg áprilisban, melynek mértéke a 

széllökéseket tekintve még határozottabb. Kisebb mértékű emelkedés az ország különböző 

területein más és más időszakban fordult elő, április, július és szeptember hónapokat kivéve 

bármely hónapban. Júliusban, augusztusban és szeptemberben minimális változások 

mutatkoztak a vizsgált időszakban. 

 

5.1. ábra. A szélsebesség és a széllökés átlagainak havi változása 1997-2010 között 

 

Az 5.2–5.3. ábra a vizsgált percentilisek (90% és 99%) havi változását mutatja. Az 

eltérések mértéke az egyre magasabb percentilis értékkel jól láthatóan növekszik. Az áprilisi 

csökkenések dominanciája tovább nőtt, és ezzel párhuzamosan minden hónapban intenzívebb 
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emelkedések jelentek meg. Az ország területi megosztottsága kevésbé szembetűnő, mint 

ahogy azt az éves vizsgálatoknál láttuk. A csökkenő tendenciák júniusban és novemberben 

figyelhetők meg a Dunántúlon, miközben novemberben az Alföldön emelkedést 

tapasztaltunk. 

A szinoptikus mérőállomások adatainak idősorai erőfeszítéseink ellenére – minőségi és 

mennyiségi adatellenőrzés, adatkorrekció, metaadatok figyelembe vétele – térbeli és időbeli 

inhomogenitásokat, adathiányokat tartalmazhatnak az állomások költözése és megszűnése, 

valamint a mérési környezet, a mérőműszer, illetve az alkalmazott mérési módszer, sőt az 

észlelő személyének megváltozása miatt is. Emellett az egyenetlen állomáshálózat, illetve az 

adatok interpolálásának problémája nagyban megnehezíti az idősorok korszerű 

térinformatikai eszközökkel történő térképi ábrázolását. 

 

 

5.2 ábra. A szélsebesség és a széllökés havi percentiliseinek (90%) változása 1997–2010 

között 
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5.3. ábra. A szélsebesség és a széllökés havi percentiliseinek (99%) változása 1997–2010 

között 

 

5.1.2. ERA Interim szélmező összevetése a szinoptikus mérőállomások órás 

széladataival  

A rácsponti mezők előállítása általában többféle forrásból származó mérési eredmények 

figyelembe vételével, matematikai eszközök alkalmazásával, modellezéssel történik. Például 

az ERA Interim adatbázis is így készült. A jobb áttekinthetőség érdekében az 5.4–5.6. ábrán 

együtt ábrázoltuk a fent bemutatott mérési adatsorok alapján kapott tendenciákat és a 

reanalízis szélmezők rácspontokra számított tendenciáit.  

A téli hónapokban, az állomási adatok átlagainak tendenciáiban elszórtan kisebb 

változások (legfeljebb ±0,07 m/s évente) láthatóak hazánk területén, az ERA Interim 

rácspontokban az egyes évek havi átlagaira illesztett lineáris egyenes trendegyütthatója 

minden esetben ±0,05 ms
-1

év
-1

-nél kisebb. Határainkon kívül decemberben és januárban csak 
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néhány rácspontban, miközben februárban a 48° É szélességi foktól északra a rácspontok 

mintegy felében jelent meg csökkenés. 

Decemberben és januárban a percentilisek tekintetében a növekvő, februárban a 

csökkenő tendenciák dominálnak a vizsgált rácspontokban, mely változások a magasabb 

percentilis (99%) esetében nagyobbak. 

Tavasszal, a márciusi és májusi átlagokban nem tapasztaltunk változást (5.5. ábra). A 

percentiliseket vizsgálva márciusban a növekedések jellemzőek, miközben a május jellegtelen 

képet mutat.  

 

 

5.4. ábra. A szélsebesség évszakos percentiliseinek változása (ms
-1

év
-1

) 1997–2010 között. A 

körök a szinoptikus mérőhálózat széladataiból számított tendenciákat mutatják. A területi 

színezés az ERA Interim rácsponti reanalízis adatok tendenciáit szemléltetik. 

 

Az április hónap, összhangban a szinoptikus állomások eredményeivel, egyértelműen a 

csökkenések hónapja az átlag és a percentilisek vonatkozásában is. A szinoptikus állomások 
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májusi változásait nem erősíti meg a reanalízis adatsor. A március hónap ilyen tekintetben 

vegyes képet mutat. Az egyes állomások csökkenései nem jelennek meg a percentiliseknél, 

miközben a növekvő tendenciák nagy része igen. A változás nagysága a mérési adatsorokban 

nagyobb (pl.: Kecskeméten +0,2 ms
-1

év
-1

). A nyári hónapok szélsebesség átlagai nem 

mutatnak jelentős változást sem az állomások, sem a rácspontok tendenciáit tekintve.  

 

 

5.5. ábra. A szélsebesség nyári hónapok percentiliseinek változása (ms
-1

év
-1

) a 1997–2010 

között. A körök a szinoptikus mérőhálózat széladataiból számított tendenciákat mutatják. A 

területi színezés az ERA Interim rácsponti reanalízis adatok tendenciái változását 

szemléltetik. 

 

Az 5.6. ábrán az őszi hónapok lineáris trendegyütthatóinak változását ábrázoltuk. 

Látható, hogy a vizsgált időszakban az őszi hónapok közül szeptemberben jelentkeztek a 

legkisebb eltérések. A hazánk területére eső rácspontok nem mutatnak jó egyezést a 

mérésekkel. Októberben szorosabb kapcsolatot véltünk felfedezni a kétféle adatbázis között. 

Érdekes megfigyelni, hogy míg az átlag és a 90%-os percentilis főként csökkenést mutat, 

addig a magasabb, 99%-os percentilis értéke a vizsgált terület jelentős részén növekedett. Míg 

az átlagos szélsebesség általában csökken országszerte, addig a szélsőségesen nagy 
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szélsebességek növekedtek. Novemberben a dunántúli mérőállomások csökkenései jól 

láthatóan megjelentek a reanalízis adatsorokban is, azonban az északkeleti országrész enyhe 

növekvő tendenciái nem érték el a +0,05 ms
-1

év
-1

-ot (pl.: 48,5° É 20,5° K; +0,015 ms
-1

év
-1

; 

Jósvafő közelében). Délen, a szegedi mérőállomáson tapasztalt növekedés (+0,055 (s
-1

év
-1

) 

ugyancsak fellelhető egy közeli rácspontban (46° É 20,5° K; +0,055 ms
-1

év
-1

). 

 

 

5.6. ábra. A szélsebesség őszi hónapok percentiliseinek változása (ms
-1

év
-1

) 1997–2010 

között 

 

Néhány magyarországi állomáson a változás iránya ellentétes az ERA Interimhez 

képest, mely az állomási adatsorok inhomogenitására, illetve a reanalízis adatbázis esetleges 

hibáira egyaránt utalhat. 

Megvizsgáltuk az állomások és a rácsponti idősorok relatív gyakoriság eloszlásait a 

vizsgált időszak felezése után (5.7. ábra), melyből világosan kitűnik, hogy a vizsgált adatok 

eloszlása is eltérő. Áprilisban az alacsony szélsebességek gyakorisága minden állomáson és 

rácspontban nagyobb a második időszakban, mely összhangban van a fent bemutatott áprilisi 

csökkenő tendenciákkal. Eltérés mutatkozik a kis szélsebességek eloszlásában, valamint az 
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eloszlások maximumai sem esnek ugyanazon kategóriába. Továbbá a reanalízis rácspontok 

idősorának éves és havi eloszlásai közt jóval kisebbek az eltérések, mint ahogy azt az állomási 

adatsorok esetében tapasztaltuk. 

A mérési idősorok inhomogenitásai miatt elvégeztük az állomási adatok 

homogenizálását a MASH szoftvercsomaggal (Szentimrey, 2011), melyet az Országos 

Meteorológiai Szolgálat bocsátott rendelkezésünkre. 

 

 

5.7. ábra. A szinoptikus mérések szélsebesség idősorából és a reanalízis szélmező egyes 

rácspontjai adataiból számított relatív gyakoriságok április és november hónapokban 1997–

2003 (fekete) és 2004–2010 (szürke) időszakokra  

 

5.1.3. Szinoptikus mérőhálózat napi szélsebesség adatainak homogenizálása (1975–

2012) 

A homogenizálás folyamán az egyes idősorok bármely időszakban módosulhatnak, a teljes 

vizsgált időszakban előfordulhatnak töréspontok. Ugyanakkor néhány állomáson csak egy-

egy rövidebb periódus szélsebességértékei változtak az eredeti idősorhoz képest. Az 5.8. ábra 

az adott évben detektált összes töréspontot mutatja a 19 állomásra összegezve. A görbe 

csökkenő trendet mutat, azaz úgy tűnik, hogy az automata állomásokra való áttérés 

csökkentette a töréspontok számát, az idősorok inhomogenitásait. 
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5.8. ábra. Adott évben detektált összes töréspontok száma a 19 állomásra összegezve 

 

A feljegyzett metaadatok hasznosak lehetnek a homogenizáció validációjában (Auer et 

al., 2005). Az általunk homogenizált idősorban a legtöbb állomáson adathiányok léptek fel az 

1980-as években (A ellipszis). A főként éjszaka jelentkező adathiányok következtében a napi 

átlagos szélsebességek kevesebb adatból, de legalább nyolc érték átlagából, lettek 

meghatározva, mely ebben az időszakban több töréspontot eredményezett az idősorban. 

Nyilvánvaló, hogy az automata észlelésre való áttérés törést okozott az idősorokban (B 

ellipszis). Ez az eredmény igazolja korábbi döntésünket, miszerint a rendelkezésünkre álló 

idősort két részre bontva (Péliné et al., 2011a) vizsgáltuk (1975–1994 és 1997–2012). 

Továbbá az állomások költözése, a szélmérők mérési magasságának változása szintén 

töréspontokat indukált az idősorokban, mellyel az ezredforduló utáni évek töréspontjai 

magyarázhatók. Ezekben az esetekben a módosítás mértékét megfigyelve, az okozott 

inhomogenitás gyakran nagyobb, mint az automatizálás hatása. Éppen ezért a mérőrendszerek 

tervezésénél és telepítésénél számolni kell a homogenitást negatívan befolyásoló tényezőkkel 

is. Ezen túlmenően, az archivált mérési adatok későbbi éghajlati vagy egyéb célú 

feldolgozásához nagyon fontos az állomás metaadatainak precíz vezetése.  

Az inhomogenitások csökkentését követően természetesen, állomásonként különböző 

mértékben, megváltozik a napi szélsebesség idősorok eloszlása is. Az 5.9. ábrán három 

kiválasztott állomás a relatív gyakoriság diagramjai láthatóak homogenizálás előtt (szürke 

oszlopok) és után (fekete oszlopok). A becsült relatív inhomogenitás (REI) és a relatív idősor-

módosítás (RMS) értékek Zalaegerszegen voltak a legnagyobbak, míg Szombathelyen a 

legkisebbek. Ezért a szélsebesség eloszlása Zalaegerszegen módosult a legnagyobb 

mértékben, a magasabb szélsebességek felé eltolódva. 
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5.9. ábra. Napi szélsebességek [m/s] relatív gyakoriságai [%] három kiválasztott állomáson a 

homogenizálás előtt (szürke) és után (fekete) 1975-2012 időszakban 

 

Az eredeti és a homogenizált átlagos éves szélsebességek időbeli változását ábrázoltuk 

az 5.10. ábrán minden vizsgált állomásra. A szoftver által detektált töréspontok számát az 

egyes diagramok jobb felső sarkába írtuk. A metaadatok többsége beazonosítható a 

töréspontok között, ugyanakkor a nem éghajlati eredetű eltérésekre (töréspontok száma) nem 

következtethetünk csupán a dokumentált töréspontok számából (Péliné et al., 2014a). Több 

idősor az időszak elején lett módosítva (például: Miskolc, Szolnok, Siófok), melyet az 

állomás költözése okozott általában. Az automatizálás folyamán a mérési módszer és 

mérőeszköz változása mellett általában a szélsebesség mérési magassága is megváltozott 

(például Miskolcon 10 méterről 16,25 méterre 1997-ben). Szolnokon az automatizálást 

követően (1997) a mérőeszköz típusa 2004-ben és 2011-ben is megváltozott. 

Néhány állomás (például Szombathely és Sopron) adatai csak az időszak végén 

módosultak, az automatizálást, illetve a költözést követően.  
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5.10. ábra. Éves átlagos szélsebesség [m/s] a vizsgált állomásokon homogenizálás előtt 

(piros) és utána (kék). A függőleges vonalak azokat az éveket jelzik, ahol metaadat volt 

rögzítve a nemzeti adatbázisban 1975 és 2012 között. Az ábrák jobb felső sarkába írt számok 

a MASH homogenizálást végző szoftver által detektált töréspontok száma. 

 

MASH szoftver havi és napi adatsorok homogenizálása mellett további elemzéseket is 

elvégez, például az eredmények verifikálását. Munkánk során kiszámítottuk a homogenizált 

és a bemeneti napi szélsebesség idősorok különböző percentiliseit (medián, 90%, 99%). Az 

5.11–5.12. ábra szemlélteti az eltérést, látható, hogy Zalaegerszeg állomás idősorának 

percentilisei változtak meg a legnagyobb mértékben. Az éves homogenizált percentilis 

értékek a 131 (medián), 128 (90%) és 140 (99%) százalékkal növekedtek. A legnagyobb 

csökkenést Békéscsabán tapasztaltuk (98%, 96% és 95%-os értékekkel). A medián hat, a 

magasabb percentilisek nyolc-nyolc állomáson csökkentek. A legkisebb eltérés a 
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várakozásoknak megfelelően Szombathely (100,0%, 99,8% és 98,3%) és Kékestető (100,0%, 

100,4% és 104,5%) állomás adataiban volt. 

 

5.11. ábra. A 19 állomás eredeti és a homogenizált adatsorából (1975–2012) számított éves 

percentilisek [m/s]  

 

 

 

5.12. ábra. A 19 állomás eredeti és a homogenizált adatsorából (1975–2012) számított 

évszakos percentilisek [m/s] 

 

Az 5.13. ábra jobb felső részén csökkenő tendencia figyelhető meg a teljes időszak 

(1975–2012) homogenizált adatsorainak trendjeiben, a növekvő változások (Szolnok, 



48 
 

Zalaegerszeg és Siófok) a homogenizálással jórészt eltűntek. Az automatizálás után (1997–

2012) a detektált havi trendek előjele Szombathelyen változatlan maradt, Siófokon pedig 

májust kivéve nem módosult a homogenizálással. Ezzel ellentétben Szolnok, Zalaegerszeg és 

Kecskemét állomáson megfigyelhető növekedések többsége az adatsorok inhomogenitásai 

miatti nem valós trendnek bizonyultak. 

 

 
5.13. ábra. A 90%-os percentilis értékek lineáris trend együtthatói 1975–2012 (fent) és 1997–

2012 (lent) időszakokra, Szolnok, Zalaegerszeg, Kecskemét, Szombathely és Siófok 

állomások idősoraiból számítva homogenizálás előtt (bal oldal) és után (jobb oldal).  

A szignifikáns változásokat (*) jelöli. 

 

Szélindexek 

Az éghajlati kutatásokban széles körben elterjedt a különböző indexek alkalmazása a 

szélsőségek elemzését végző elemzések során. Ezek az indexek lehetőséget adnak az elmúlt 

időszak, illetve az éghajlati modellek által előrejelzett jövőbeli szélsőségek változásainak 

számszerűsítésére.  

A hőmérsékleti és csapadék indexek analógiájára szélindexeket definiáltunk a vizsgált 

terület extrém széltendenciáinak elemzése céljából. 

 

6. táblázat. A vizsgálat során alkalmazott extrém szélindexek jelölése, definíciója, egysége 

Sorszám Jelölés Az extrém szélindex neve, definíciója Egység 

1 wavgGT15 Viharos napok száma  

Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

átlagos szélsebesség meghaladja a 15 m/s-t; 

vátl > 15 m/s 

nap 
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Sorszám Jelölés Az extrém szélindex neve, definíciója Egység 

2 wavgGT10 Erősen szeles napok száma  

Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

átlagos szélsebesség meghaladja a 10 m/s-t; 

vátl > 10 m/s 

nap 

3 wavgGT8 Élénk szeles napok száma  

Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

átlagos szélsebesség meghaladja a 8 m/s-t; vátl > 8 m/s 

nap 

4 wavgLT1 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

átlagos szélsebesség nem éri el az 1 m/s-t; vátl < 1 m/s 

nap 

5 wavgLT3 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

átlagos szélsebesség nem éri el az 3 m/s-t; vátl < 3 m/s 

nap 

6 wavgLT5 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

átlagos szélsebesség nem éri el az 5 m/s-t; vátl < 5 m/s 

nap 

7 Cw1D Egymást követő 1 m/s-nál kisebb napi átlagos 

szélsebességű, adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

8 Cw3D Egymást követő 3 m/s-nál kisebb napi átlagos 

szélsebességű, adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

9 Cw5D Egymást követő 5 m/s-nál kisebb napi átlagos 

szélsebességű, adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

10 Cw8D Egymást követő élénk szeles (8 m/s-nál nagyobb napi 

átlagos szélsebességű) adott hosszúságú periódusok 

[nap] éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

11 Cw10D Egymást követő erősen szeles (10 m/s-nál nagyobb 

napi átlagos szélsebességű) adott hosszúságú 

periódusok [nap] éves/évszakos/havi előfordulási 

száma 

darab 

12 Cw15D Egymást követő viharos (15 m/s-nál nagyobb napi 

átlagos szélsebességű) adott hosszúságú periódusok 

[nap] éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

13 Cw1Dmax Egymást követő 1 m/s-nál kisebb napi átlagos 

szélsebességű napok maximális éves/évszakos/havi 

száma; vátl < 1 m/s 

nap 

14 Cw3Dmax Egymást követő 3 m/s-nál kisebb napi átlagos 

szélsebességű napok maximális éves/évszakos/havi 

száma; vátl < 3 m/s 

nap 

15 Cw5Dmax Egymást követő 5 m/s-nál kisebb napi átlagos 

szélsebességű napok maximális éves/évszakos/havi 

száma; vátl < 5 m/s 

nap 

16 Cw8Dmax Egymást követő élénk szeles napok maximális 

éves/évszakos/havi száma; vátl > 8 m/s 

nap 

17 Cw10Dmax Egymást követő erősen szeles napok maximális 

éves/évszakos/havi száma; vátl > 10 m/s 

nap 

18 Cw15Dmax Egymást követő viharos napok maximális 

éves/évszakos/havi hossza; vátl > 15 m/s 

nap 
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Sorszám Jelölés Az extrém szélindex neve, definíciója Egység 

19 GustGT15 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

maximális szélsebesség meghaladja a 15 m/s-t; 

vmax > 15 m/s 

nap 

20 GustGT20 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

maximális szélsebesség meghaladja a 20 m/s-t; 

vmax > 20 m/s 

nap 

21 GustGT25 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

maximális szélsebesség meghaladja a 25 m/s-t; 

vmax > 25 m/s 

nap 

22 GustGT30 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

maximális szélsebesség meghaladja a 30 m/s-t; 

vmax > 30 m/s 

nap 

23 GustGT35 Azon napok éves/évszakos/havi száma, amikor a napi 

maximális szélsebesség meghaladja a 35 m/s-t; 

vmax > 35 m/s 

nap 

24 Cg15D Egymást követő 15 m/s-nál nagyobb napi maximális 

szélsebességű adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

25 Cg20D Egymást követő 20 m/s-nál nagyobb napi maximális 

szélsebességű adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

27 Cg25D Egymást követő 25 m/s-nál nagyobb napi maximális 

szélsebességű adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

28 Cg30D Egymást követő 30 m/s-nál nagyobb napi maximális 

szélsebességű adott hosszúságú periódusok [nap] 

éves/évszakos/havi előfordulási száma 

darab 

 

Az alacsony napi átlagos szélsebességek éves előfordulása a vizsgált állomások 

többségén gyakoribbá vált a vizsgált időszak végére (Péliné et al., 2014b). Az 5.14. ábra felső 

része az adott küszöbértéknél kisebb szélsebességek éves előfordulási számának (wavgLT1, 

wavgLT3, wavgLT5) lineáris trendjeit mutatja 1975–2012 között. A változásokra számított 

statisztikai próba (p = 0,95 mellett) alapján minden állomáson szignifikánsan növekszik az 

éves wavgLT5 szélindex, valamint az állomások döntő többségén ugyancsak szignifikánsak 

az éves wavgLT3 trendek, kivéve Szolnok, Siófok és Békéscsaba állomásokat. Az éves 

wavgLT1 szélindex trendjei 14 állomáson szignifikánsak (kivéve Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 

Pécs, Kecskemét és Békéscsaba) a vizsgált 19-ből. 

A nagyobb napi átlagos szélsebességek minden vizsgált állomáson csökkenő tendenciát 

mutatnak (5.14. ábra, alsó része). Statisztikai próba eredményeképpen (p = 0,95) a változások 

– Paks állomás kivételével – szignifikánsak az élénk szeles napok éves számát (wavgGT8) 
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tekintve. Ellenben, a viharos napok éves számának (wavgGT15) csökkenése csak 

Szombathely, Szolnok, Zalaegerszeg és Siófok állomásokon szignifikáns.  

 

 

5.14. ábra. A homogén adatsor alapján számított adott küszöbértéknél kisebb szélsebességek 

éves előfordulási számának (wavgLT1, wavgLT3és wavgLT5 szélindexek, fenti ábra), 

valamint az adott küszöbértéknél nagyobb szélsebességek éves előfordulási számának 

(wavgGT8, wavgGT10, wavgGT12 és wavgGT15 szélindexek, lenti ábra) változása [nap/év] 

a vizsgált állomásokon 1975–2012 között  

 

Az 5.15. ábrán megfigyelhető, hogy a különböző színekkel ábrázolt rövid (egynapos, 

kétnapos, háromnapos) hosszúságú, 3 m/s-nál kisebb szélsebességű egymást követő napok 

(fenti ábra) hosszának éves előfordulási gyakorisága (Cw3D) szignifikánsan csökken. Ezzel 

párhuzamosan a hosszabb (lenti ábra), kis szélsebességű napok gyakorisága általában 

emelkedést, a nyolc ábrázolt esetben szignifikáns emelkedést mutatnak. A 42 napnál 

hosszabb, 3 m/s-nál kisebb szélsebességű egymást követő napok az ábrán jól látható módon 

kizárólag a vizsgált időszak második felében voltak jellemzőek. 
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5.15. ábra. A homogén adatsor alapján számított – egynapos, kétnapos, illetve háromnapos 

hosszúságúak fent; hosszabbak lent – Cw3D szélindexek (3 m/s-nál kisebb szélsebességű 

egymást követő különböző hosszúságú periódusok hosszának éves előfordulási gyakorisága) 

19 állomásra összegzett éves előfordulási gyakoriságai 1975–2012 között.  

Az ábrázolt adatsorok lineáris trendjei szignifikánsak. 

 

A Cw1D szélindex 1 m/s-nál kisebb szélsebességű 3–6 nap hosszúságú egymást követő 

napok éves 19 állomásra összegezett gyakoriságának trendje szignifikáns emelkedést mutat, 

azaz a vizsgált állomásokat együttesen tekintve egyre gyakoribbak a kis szélsebességű 

periódusok előfordulása 1975–2012. között. 

Az 5.16. ábrán két kiválasztott állomás Cw1D indexei változását vethetjük össze. 

Siófokon a különböző hosszúságú 1 m/s-nál kisebb napi szélsebességű periódusok száma 

szignifikáns csökkenést mutat. A leghosszabb periódus 10 napos volt (1982.01.22.). Győrött a 

Cw1D indexek ugyanakkor növekednek az átlagos szélsebesség csökkenése mellett. Ezen az 

állomáson a maximális hosszúságú nyolcnapos periódust 2008 októberében találtuk.  
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5.16. ábra. A homogén adatsor alapján számított Cw1D szélindex (1 m/s-nál kisebb napi 

átlagos szélsebességű, adott hosszúságú periódusok [nap] éves előfordulási száma) Siófokon 

és Győrött 1975–2012 között 

A szignifikáns változások trendegyütthatói (p= 0,95) az alábbiak:  

Siófok – 1 napos: -0,31 nap/év; 2 napos: -0,12 nap/év; 3 napos: -0,04 nap/év 

Győr – 1 napos: +0,41 nap/év; 2 napos: +0,12 nap/év 

 

Az egymást követő kis szélsebességű napok éves száma mellett megvizsgáltuk a kis 

szélsebességű egymást követő napok éves maximális hosszát az egyes állomásokon, illetve 

együttesen, az éves abszolút maximumok hosszát a 19 állomás adatsora alapján (Péliné et al., 

2014b, elfogadva 2015). Az 5.17. ábrán mutatjuk be a Cw1Dmax, Cw3Dmax és Cw8Dmax 

indexek időbeli alakulását az adott év összes állomását tekintve (kis szélsebességű napok 

hosszának éves abszolút maximuma). A Cw3Dmax szélindex trendje szignifikáns emelkedést 

mutat a vizsgált időszakban, szemben Cw1Dmax indexszel, mely ugyan kismértékben szintén 

emelkedik, de a változás nem szignifikáns. A Cw8Dmax index csökkenése ugyancsak 

szignifikáns 95%-os elfogadási szintet választva. 

 

5.17. ábra. A homogén adatsor alapján számított Cw1Dmax és Cw3Dmax szélindexek (1 és 3 

m/s-nál kisebb szélsebességű egymást követő napok éves maximális hossza a 19 állomáson, 

bal) és Cw8Dmax szélindexek (8 m/s-nál nagyobb szélsebességű egymást követő napok éves 

maximális hossza a 19 állomáson, jobb) 1975–2012 között  
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Az átlagos napi szélsebességek mellett a napi szélmaximum értékeket is 

homogenizáltuk az 1975–2013 időszakra. A homogenizált adatsorokból kiszámítottuk azon 

napok éves és havi számát (5.18. ábra), amikor a napi maximális szélsebesség meghaladja a 

15, 20, 25, 30, illetve 35 m/s-t (GustGT15, GustGT20, GustGT25, GustGT30, GustGT35). A 

GustGT15 és GustGT20 szélindexek éves előfordulására illesztett lineáris trend minden 

vizsgált állomáson szignifikánsan csökken (Péliné et al., 2014d, elfogadva 2015). A 

GustGT35 index esetében azonban csupán két állomáson (Miskolc, Zalaegerszeg) találtunk 

statisztikailag szignifikáns változást. Az 5.19. ábrán látható, hogy márciusban az említett 

szélindexek néhány állomáson növekednek. Miközben a GustGT25 szignifikáns emelkedést 

mutat Szombathelyen, a legtöbb, napi átlagos szélsebességből számított szélindex (wavgGT8, 

wavgGT10, wavgGT15) szignifikánsan csökken. Ez az eredmény is megerősíti a tényt, 

miszerint az átlagos értékek viselkedéséből nem következtethetünk közvetlenül az 

extrémumok tendenciáira. Extrém értékek megváltozhatnak az éghajlati átlagok változása  

 

 
 

5.19. ábra. Az éves (fent) és márciusi (lent) GustGT15, GustGT20, GustGT25, GustGT30, 

GustGT35 szélindexek trendegyütthatói a vizsgált 19 állomásra 1975–2013 időszakra 

Szignifikáns változások (95%-os megbízhatósági szinten) márciusban: 

 csökkenő trend: GustGT15: Miskolc, Szentgotthárd 

 GustGT20: Miskolc, Szolnok 

 GustGT25: Miskolc, Nyíregyháza  

 növekvő trend: GustGT25: Szombathely 
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következtében, a változók (például: hőmérséklet, szélsebesség) eloszlásának megváltozása 

miatt, illetve ezek együttes hatására (Mastrandrea et al., 2011; AghaKouchak, 2012). Az 

extrém értékek érzékenyen reagálhatnak az átlagok megváltozására, és a változás mértéke 

nagyobb lehet, mint ahogy az önmagában az átlagos értékek módosulásából feltételezhető 

(Mearns et al., 1984; Katz et al., 1994; Tebaldi et al., 2006). Az észlelések megerősítik, hogy 

a szélsőértékek változása nem minden esetben arányos az átlagok megváltozásával (Trenberth 

et al., 2007). 

 

Visszatérési értékek 

A szélsebesség extrémumok jellemzésére a felső percentilisek és a szélindexek mellett a 

visszatérési értékek meghatározása is elterjedt. A vizsgált változó értéke ezt a küszöbértéket, 

ahogy azt az előző fejezetben bemutattuk, minden visszatérési periódusban átlagosan egyszer 

éri el vagy lépi túl. A visszatérési értékek számításához meghatároztuk a Gumbel 

sűrűségfüggvény inverzét, melynek értékeit a növekvő sorrendbe rendezett az éves maximális 

szélsebességek, illetve széllökések függvényében ábrázolva egyenest kapunk, melyből az 50, 

illetve 100 évente egyszer előforduló szélsebesség (széllökés) már könnyen meghatározhatók. 

Az 5.20. ábrán a vizsgált adatsorok éves maximális értékeiből számított visszatérési értékek, 

illetve a szélsebesség abszolút maximuma látható az egyes állomásokon. A legalacsonyabb 50 

éves (100 éves) visszatérési érték 9 m/s (10 m/s), az állomások többségén, 13 állomáson 12–

17 m/s (13–18 m/s) közötti, míg a legnagyobb visszatérési érték 24 m/s (26 m/s). Az éves 

maximális széllökések idősorából számított 50 (100) éves visszatérési értékek 31–46 m/s (33–

50 m/s) között vannak. 

A fentiekhez hasonlóan, a CARPATCLIM adatbázisra is meghatároztuk a visszatérési 

értékeket. Hazánk teljes területét lefedő rácshálózatra (HUGRID) a napi átlagos 

szélsebességek éves maximumaiból számított visszatérési értékek területi eloszlását az 

5.21. ábra, a visszatérési értékek relatív gyakoriságát az 5.22. ábra mutatja be. Jellemzően, a 

rácspontok 80,5%-ában (76,9%-ában) 14–19 m/s (15–20 m/s) között fordulnak elő az 50 éves 

(100 éves) visszatérési értékek, csak kisebb területeken marad ez alatt, illetve haladja meg ezt 

az értéket. A legkisebb rácsponti 50 éves (100 éves) visszatérési érték 10,3 m/s (11,0 m/s), a 

legnagyobb – mely csupán egy-egy rácspontban jellemző – mindkét esetben 46 m/s.  
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5.20. ábra. A homogén szélsebesség (1975–2012) és széllökés (1975–2013) adatsorok alapján 

számított maximális szélsebesség és az 50, illetve 100 éves szélsebesség és széllökés 

visszatérési értékek [m/s] a vizsgált állomásokon  

 

 

 

5.21 ábra. A CARPATCLIM homogén, rácsra interpolált szélsebesség adatok (1961–2010) 

alapján számított 50 éves (bal), illetve 100 éves (jobb) visszatérési értékek [m/s] 

Magyarországon  

 

A napi szélsebességekből számított visszatérési értékek közti eltérések több okra 

vezethetők vissza. Egyrészt a vizsgált adatsorok (általunk homogenizált, illetve a 

CARPATCLIM adatbázis) nem ugyanarra az időszakra vonatkoznak. Másrészt, a napi adatok 

számítása során a szélsebességet legalább nyolc mérési adatból határoztuk meg a 19 

állomásra. Ezzel szemben a CARPATCLIM adatsor esetében csak három (07, 14 és 21 UTC) 

10 méteren mért szélsebesség adatot vettek figyelembe, mivel a hatvanas években állomások 

többségén a mért adatok rögzítése lényegesen ritkább volt. Ebből kifolyólag az éjszakai 
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mérsékeltebb szélsebességek figyelembe vétele kevésbé jellemző, mely általában a napi 

átlagos szélsebesség túlbecsléséhez vezet. 

 

 
5.22. ábra. A CARPATCLIM homogén, rácsra interpolált szélsebesség adatok (1961–2010) 

alapján számított 50 (kék), illetve 100 (piros) éves visszatérési értékek [m/s] előfordulásának 

relatív gyakorisága Magyarországon  

 

 

5.1.4. Az ERA Interim reanalízis szélmező (1979–2012) elemzése 

A MASH 3.03 szoftver segítségével ellenőriztük a Kárpát-medence területére (45,0°–49,5°É 

és 15,0°–24,0°K) vonatkozó, finom (félfokos) felbontású az ERA Interim reanalízis adatbázis 

190 rácspontjában (2.3. ábra) 1979–2012 közti időszakra rendelkezésre álló, az (u, v) 

szélkomponens mezőkből 10 méterre számított átlagos napi szélsebesség idősorok 

homogenitását. A rácshálózaton Magyarország területére 43 rácspont esik. 

A vizsgálat eredménye egyértelműen bizonyította, hogy a rácsra interpolált adatsorok 

homogének. Az idősorok inhomogenitásának jellemzésére alkalmazott teszt statisztikák, 

homogenizálás előtti (TSB) és homogenizálás utáni (TSA) értékei gyakorlatilag nem 

változtak, a rácspontok 72%-ában a kritikus (20,57; szignifikancia szint: 0,05) érték alatt 

maradtak. A becsült éves relatív inhomogenitás (REI) és az éves relatív idősor-módosítás 

(RMS) értékei mindössze a rácspontok 15%-ában vesznek fel nullától eltérő értékeket 

(rácsponti átlagok: REI=0,02, RMS=0,04). 

Az 5.23. ábra mutatja a vizsgálatba bevont állomások elhelyezkedését, valamint a 

hozzájuk közel eső rácspontokat, mely párok szélsebesség statisztikáit, tendenciáit vetettük 

össze a további vizsgálatok során. Az adott rácsponthoz írt szám a hozzá rendelt állomás 

sorszámát adja meg (1. táblázat). 
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5.23. ábra. A vizsgálatba bevont 19 állomás és a közelébe eső ERA Interim rácspont 

elhelyezkedése  

 

A mért és homogenizált adatokból, illetve a reanalízis adatokból számított éves átlagos 

szélsebesség időbeli menetét mutatja az 5.24. ábra. Látható, hogy az idősorok az egyes 

rácspontokban csak kis mértékben térnek el egymástól, a helyi sajátosságokat kevésbé adják 

vissza. Ezzel szemben a szinoptikus állomások mérési adataiban jól megfigyelhetők az egyes 

országrészek, valamint az egyes évek szélviszonyai közti különbségek.  
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5.24. ábra. Éves átlagos szélsebesség [m/s] a homogenizált állomásokon (fekete) és a 

mérőállomások közelébe eső ERA Interim rácspontokban (szürke) 1979 és 2012 között 

 

A reanalízis és mérési adatok további elemzése céljából Weibull-féle eloszlást 

alkalmaztunk. A Weibull-féle eloszlás alaktényezője (kw, [dimenzió nélkül]) a görbe lefutását, 

azaz a nagyobb szélsebességek előfordulási gyakoriságát jellemzi. Nagy kw esetén gyors 

lecsengésű az eloszlás, kicsi a szélsebesség változékonysága. A skálaparaméter (λ, [m/s]) 

növekedése, állandó alaktényezőt feltételezve, a görbe alatti terület állandósága miatt, a 

valószínűségi sűrűség függvény abszcissza irányú megnyújtását eredményezi a maximális 

függvényérték csökkenése és jobbra tolódása mellett (Wilks, 2006). Az 5.25. ábra jól 

szemlélteti az átlagos szélsebességgel arányos skálaparaméter kisebb mértékű 

változékonyságát az ERA Interim reanalízis rácspontokban (3,06–3,83 m/s) a mérési 

adatsorokhoz (2,13–4,51 m/s) viszonyítva. A Weibull alaktényező a vizsgált reanalízis 
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rácspontokban (2,10–2,65) meghaladja a mérési adatsorokból (1,38–2,16) származtatott 

értékeket, kw legkisebb eltérése Szentgotthárd esetében tapasztalható (5.25. ábra), ugyanakkor 

ebben az esetben a skálaparaméter túlbecslése figyelhető meg. A Weibull alaktényező 

túlbecslése csökkenti a szélklíma változékonyságát és az extrém szélsebességek előfordulási 

valószínűségét (Rodrigo et al., 2013), ahogy ez az 5.25–5.26. ábrán is látható. Például 

Kecskemét szélsebességét alulbecsli az ERA Interim adatbázis, mely a skálaparaméter kisebb 

értékével számszerűsíthető, az alaktényező felülbecslésével pedig a nagyobb 

szélsebességértékek előfordulási gyakorisága jóval alacsonyabb az ERA Interim esetében, 

mint ahogy ez a mérések alapján tapasztalható. 

 

 

5.25. ábra. Avizsgált állomások (piros) és ERA Interim rácspontok (kék) napi szélsebesség 

adataira illesztett Weibull-féle eloszlás alaktényezője (bal oldal) és skálaparamétere (jobb 

oldal) 

 

 

5.26. ábra. Az oszlopok a szélsebesség éves relatív gyakoriságát [%] ábrázolják Kecskeméten 

(jobb oldal) a homogenizált mérési adatsor alapján, illetve a hozzá közeli ERA Interim 

rácspontban (bal oldal)1979 és 2012 között. A piros vonal az adatokra illesztett Weibull-féle 

eloszlás sűrűségfüggvénye.  

 

A rácsra interpolált homogén reanalízis adatsorok elemzése során szembesültünk 

alkalmazásuk korlátaival. A vizsgált rácsponti adatsorok alkalmazhatóságát csökkenti, hogy 

kevésbé adják vissza hazánk tájegységeire jellemző szélsebességeket, mivel az egyes 
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rácspontok közti eltérések minimálisak (5.27. ábra). A szélsebesség gyakoriságokra illesztett 

Weibull-féle eloszlás sűrűségfüggvénye az ERA Interim Magyarország területére eső 

rácspontokban kismértékű különbségeket mutat (bal oldali grafikon), miközben a mérési 

adatsorok alapján nagyobb változékonyságra következtethetünk. 

 

 

5.27. ábra. Az adatokra illesztett Weibull-féle eloszlás sűrűségfüggvénye a homogenizált 

mérési adatsor alapján (jobb oldal), illetve a hozzá közeli ERA Interim rácspontban (bal 

oldal) 1979 és 2012 között 

 

Megvizsgáltuk az eloszlásokra illesztett Weibull-féle sűrűségfüggvények 

paramétereinek éves menetét. Az állomási és rácsponti átlagok skálaparaméterének éves 

menete (5.28. ábra) a tavaszi és nyári hónapokban jó egyezést mutat, a területi eltérések 

kiegyenlítik egymást, míg az átlagos alaktényező csak júniusban kerül közel egymáshoz. Az 

év többi hónapjában az ERA Interim nagymértékű túlbecslése figyelhető meg. Az 5.29. ábra 

Budapest, valamint Zalaegerszeg Weibull paramétereinek éves menetét mutatja. Budapest 

esetében az alaktényező májusban és nyáron kis hibával terhelt, azonban a reanalízis adatbázis 

egész évben túlbecsli az átlagos szélsebességgel arányos skálaparamétert, mely a szélsebesség 

túlbecsléséből fakad. Zalaegerszegen a skálaparaméter hibája viszonylag kicsi a többi 

állomáshoz képest, az alaktényező azonban erősen felülbecsült, így a magasabb 

szélsebességek előfordulási gyakorisága kisebb a mérésekhez képest.  
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5.28. ábra. A napi szélsebesség adataira illesztett Weibull-féle eloszlás skálaparamétere (λ) és 

alaktényezője (kw) állomási és rácsponti átlagainak éves menete 

 

 

5.29. ábra. A napi szélsebesség adatokra illesztett Weibull-féle eloszlás skálaparamétere (λ) 

és alaktényezője (kw) állomási és rácsponti átlagainak éves menete 

 

Az eloszlásokra illesztett Weibull-féle sűrűségfüggvények paramétereinek havi 

vizsgálatát foglalja össze az 5.30–5.31. ábra. Mindkét adatsor vizsgálata eredményeiből 

szembetűnő a paraméterek évszakos függése. A szélsebesség területre jellemző éves menete 

természetes módon befolyásolja az illesztett sűrűségfüggvényt leíró paraméterek havi és 

évszakos értékeit, melyet szakirodalmi adatok is alátámasztanak (Emeis, 2013).  

Ahogy korábban is láttuk, a mérési adatok közti eltérések jóval nagyobbak az ERA 

Interim rácspontok különbségeinél. A kisebb alaktényező a téli hónapokban jellemző az 

erősebb ciklontevékenység következményeképpen, a nagyobb skálaparaméter pedig tavasszal 

adódott, hiszen a havi átlagos szélsebesség nagysága és változékonysága ekkor nagyobb, mint 

ősszel. 

 



63 
 

 

5.30. ábra. A napi szélsebesség adatokra illesztett Weibull-féle eloszlás havi alaktényezője a 

skálaparaméter függvényében az egyes rácspontok (bal oldal) és állomások (jobb oldal) 

esetében a téli (kék) és a nyári (sárga), illetve a tavaszi (zöld) és az őszi (barna) hónapokban 

 

A havi alaktényezők és skálaparaméterek állomási és rácsponti átlagait mutatja az 

5.31. ábra. Az átlagok együttes ábrázolásával jól látható az ábra kinagyított alsó részén, hogy 

a legkisebb eltérés nyáron, június és július hónapokban áll fenn. Egyébként az átlagos 

állomási és rácsponti alaktényező túlbecslése jellemző, mely a tavaszi hónapok kivételével a 

szélsebesség, azaz a vele arányos skálaparaméter túlbecslésével is együtt jár (Péliné et al., 

2014c). 

Mindezen eltéréseknek több valószínűsíthető oka van: 

(1) A reanalízis adatbázis alapvetően kevés számú földfelszíni állomás mérési adatainak 

figyelembe vételével készült. A 7. táblázat foglalja össze, hogy egy adott évben mely hazai 

szinoptikus állomás adatait adta át Magyarország az Európai Középtávú Meteorológiai 

Előrejelző Központ (ECMWF) részére. Jól megfigyelhető, hogy az adatszolgáltatásba bevont 

állomások száma évenként nagyon jelentős mértékben eltér egymástól az aktuális adatpolitika 

függvényében. Csupán öt állomás – Miskolc (12772), Budapest (12843), Debrecen (12882), 

Pécs (12942) és Szeged (12982) – került megosztásra a kezdetektől fogva, 1979-től 

napjainkig. A szél térben erősen változékony meteorológiai elem, s így a kevés számú állomás 

alkalmazásával csupán kis térbeli reprezentativitás lenne biztosítható, s ez relatíve nagy 
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interpolációs hibát eredményezhet. Ellenpéldaként megemlíthető változó például a 

légnyomás, melynek becslése (interpolációja) 5-7 állomás figyelembe vételével is eredményes 

lehet hazánk területére, hiszen az állomások térbeli reprezentativitása légnyomás tekintetében 

jóval nagyobb a szélhez viszonyítva. 

5.31. ábra. A napi szélsebesség adataira illesztett Weibull-féle eloszlás havi alaktényezője a 

skálaparaméter függvényében az egyes rácspontok (bal fent) és állomások (jobb fent) esetében 

minden hónapban (kék), illetve az állomási (kitöltött) és rácsponti (nem kitöltött) átlagok 

(lent) az egyes hónapokban (tél – fekete, tavasz – zöld, nyár – sárga, ősz – barna) 

 

(2) A mérési adatok interpolációját nem előzi meg az idősorok homogenizálása, így a 

prediktor adatok inhomogenitásai tovább csökkenthetik a reanalízis adatok megbízhatóságát. 

(3) A meteorológiai elemek rácsra történő interpolációjánál nemcsak térben (térinformatikai 

probléma), hanem időben is szükséges interpolálni, mellyel az éghajlati ismereteinket is 

hasznosítva határozzuk meg a rácsponti idősorokat. A reanalízis adatbázisok előállítása során 

adatasszimilációs technikát alkalmaznak variációs analízis felhasználásával, miközben 

feltételezik, hogy ahol rendelkezésre áll háttérmező, az megegyezik az analízis mezővel, 

azonban ez a feltételezés matematikailag téves, esetenként további hibák forrása lehet. 
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7. táblázat. Az Európai Középtávú Meteorológiai Előrejelző Központ (ECMWF) részére 

átadott hazai szinoptikus állomások adatainak évenkénti megoszlása, mely az ERA Interim 

reanalízis adatbázis egyik adatforrása. Az alsó sorban az adott évben átadásra került 

állomások összesített száma található. 
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Elvégeztük az idősorok átlagainak és szélsőértékeinek vizsgálatát, összehasonlítását. Az 

éves percentilis értékek relatív hibáját tekintve (5.32. ábra) a medián esetében a 19 rácspont 

átlagos eltérése a homogenizált adatokhoz képest +11% volt, mely tág határok közt mozgott 

(-24% és +64%). A magasabb percentilisek esetében (90% és 99%) általában a reanalízis 

értékek alulbecslik a mérési adatokból számított értékeket, kivéve Győr, Budapest Lőrinc, 

Szentgotthárd, Nagykanizsa, Paks és Baja körzetében, ahol a mért szélsebességek jelentősen 

alacsonyabbak a rácsponti értékeknél. Az ERA Interim éves átlagos hibája a 90%-os 
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percententilisekre 2,5% (az egyes rácspontokban -31% és +53% között), a 99%-os 

percentilisekre -7,5% (-39% és +40%) volt.  

 

5.32. ábra. Az ERA Interim reanalís idősorok szélsebességének [m/s] a homogenizált 

széladatokhoz viszonyított relatív hibája a különböző éves percentilis értékekre 1979 és 2012 

között 

 

Összhangban a fenti eredményekkel, az ERA Interim évszakos változékonysága 

alacsony (5.33. ábra), illetve a reanalízis széladatsorok hibája jellemzően nyáron kisebb, mint 

télen.  

Mivel a 99%-os percentilis esetében – az említett hat állomást kivéve – jellemzően 

20%-nál nagyobb mértékű alulbecslés fordul elő, valamint a mérési és reanalízis adatsorok 

eloszlásának eltérései miatt, a szélklimatológiai célú szélsőérték-vizsgálatokat (szintátlépések, 

szélindexek, visszatérési értékek meghatározása) mind az átlagos szélsebesség, mind a 

széllökések esetében célszerűen a homogenizált mérési adatsorokon javasolt elvégezni. 
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5.33. ábra. A vizsgált 19 állomás homogenizált adatsorából (színes) és az ERA Interim 

rácsponti adatokból (fekete) számított évszakos percentilisek (négyzet – 50%, háromszög – 

90%, kör – 99%) [m/s] 1979–2012 időszak 

 

 

5.2. A szélklíma várható változásai  

5.2.1. A RegCM regionális klímamodell validációja és korrekciója a CARPATCLIM 

rácsponti adatokkal 

Egy modell validációja során azt vizsgáljuk meg, hogy a regionális klímamodell mennyire 

képes leírni a jelenlegi éghajlatot, jelen esetben a közelmúlt (1961–1990 időszak) 

szélviszonyait. A CDO programcsomag (Schulzweida et al., 2009) segítségével kiszámítottuk 

a referencia időszakra futtatott RegCM modell és a vizsgált terület ERA-40 reanalízis 

szélmezőinek különbségeit, hibáit. Az 5.34. ábrán látható, hogy a RegCM modell – az Adriai-

tenger térségét kivéve – a Kárpát-medence egészére felülbecsüli az átlagos szélsebességet, 

hazánk területén mintegy 10–35%-al. Megfigyelhető továbbá, hogy valószínűleg a domborzat 

nem megfelelő figyelembe vétele miatt a hegyvidéki területek hibái általában nagyobbak 
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mind abszolút mértékben, mind százalékosan. A felülbecslés mértéke további összehasonlító 

vizsgálatok elvégzését tette szükségessé (egyéb reanalízis és rácsponti mezők bevonásával). A 

tapasztalt szélsebesség különbségekhez a két adatbázis felbontásbeli eltérése (Torma, 2011), 

valamint a modell meghajtására alkalmazott ERA-40 reanalízis adatbázis, illetve a vizsgált 

éghajlati modellben rejlő (fizikai és parametrizációs) hibák is hozzájárulhatnak. 

 

 

5.34. ábra. RegCM és ERA-40 szélsebességmezők átlagos különbségei a referencia 

időszakban (1961–1990) százalékban 

 

A szabadon hozzáférhető rácsponti szélsebességmezők korlátozott számban állnak 

rendelkezésre a vizsgált területre és időszakra. A CRU (Climate Research Unit) 0,5º × 0,5º 

felbontású globális éghajlati adatbázis az IPCC Adatmegosztó Központ (Data Distribution 

Centre) honlapjáról tölthető le, ahol a harmincéves éghajlati átlagok tíz meteorológiai 

változóra állnak rendelkezésre (New et al., 1999). A validáció részeként a RegCM modell 

referencia időszakra vonatkozó szélmezőjét vetettük össze az 1961–1990 időszakra vonatkozó 

CRU havi szélsebesség átlagokkal. Az 5.35. ábra szemlélteti a különböző adatbázisok 

harmincéves havi átlagait, valamint a RegCM modell relatív hibáját a CRU és a 

CARPATCLIM adatbázisokhoz viszonyítva. A rácsponti átlagokat a hazánk területére eső 
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rácspontok értékeinek átlagaként számítottuk ki. A RegCM modell harmincéves havi 

rácsponti szélsebesség átlagait tekintve szembetűnő a nagymértékű felülbecslés minden 

hónapban, illetve a szélsebesség visszafogottabb, tompított éves menete a rácsponti mérési 

adatsorokhoz képest. A modell hibája márciusban 28% (30%), augusztusban 66% (71%) volt 

a CRU (CARPATCLIM) adatokhoz képest. 

 

 

5.35. ábra. A RegCM, a CRU és a CARPATCLIM alapján számított átlagos rácsponti 

szélsebességek éves menete (bal oldal), illetve a RegCM modellszimuláció szélmező 

értékeinek átlagos rácsponti relatív hibája (jobb oldal) a referencia időszakban (1961–1990) 

hazánk területén 

 

A harmincéves havi átlagok mellett a RegCM modell becsléseit a CARPATCLIM napi 

szélsebesség idősoraival is összevetettük (5.36. ábra). A RegCM modell éves relatív hibája ez 

esetben is tetemes, 28–60% közé esik, mely 0,9–1,6 m/s éves átlagos szélsebesség eltérést 

jelent a rácsponti átlagokat tekintve. Az ERA Interim idősorok 1979-től állnak rendelkezésre, 

ezért ez a modell validációjára nem alkalmas, csupán a rácsponti éves átlagok 

összehasonlíthatósága miatt ábrázoltuk azokat. 

A modell referencia időszakra számított szélmezője minden vizsgálatba bevont 

adatbázishoz képest nagymértékben felülbecsli a szélsebességet. Annak érdekében, hogy a 

modell jó közelítéssel képes legyen leírni a közelmúlt szélklímáját, elvégeztük az ERA-40 

reanalízis adatokkal futtatott RegCM regionális éghajlati modell szélmezőinek 

hibakorrekcióját (Formayer, 2010) Magyarország területére, melyhez a mérésből származó 

napi szélsebesség adatok homogenizált, a referencia időszakra vonatkozó rácsponti idősorait 

használtuk fel.  

Az alkalmazott hibakorrekciós módszer azon a statisztikai törvényen alapul, hogy 

amennyiben két adatsor valószínűségi sűrűségfüggvénye (PDF) vagy kumulatív 
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sűrűségfüggvénye (CDF) – melyek egy adatsor statisztikai tulajdonságait teljes mértékben 

jellemzik – megegyezik, akkor azok statisztikai értelemben azonosnak tekinthetők.  

 

5.36. ábra. A RegCM, a CARPATCLIM és az ERA Interim rácsponti éves átlagos 

szélsebességek (bal), illetve a RegCM szélmező CARPATCLIM adatbázishoz viszonyított 

rácsponti éves átlagos relatív hibája (kék szaggatott) a referencia időszakban (1961–1990), 

valamint az ERA Interim éves relatív hibája (zöld szaggatott) (1979–2010) hazánk területén 

(jobb) 

 

Az alkalmazott korrekciós módszer a RegCM modell és a CARPATCLIM rácsponti 

adatsorok empírikus kumulatív sűrűség függvényeinek különbségeit használja a referencia 

időszakra vonatkozóan, valamint alkalmazza a modell egyes projekciós periódusaira (1961–

1990, 2021–2050, 2071–2100). Először a korrekciós faktorok számítását végeztük el, mellyel 

aztán a modelladatokat korrigáltuk a CDF értékek függvényében. Mivel esetünkben a 

meteorológiai változó a szélsebesség, ezért multiplikatív korrekciós faktort alkalmaztunk. A 

multiplikatív korrekciós faktor (Formayer, 2010) az alábbi formában írható fel: 

𝑓𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡í𝑣 =
𝐹𝑚é𝑟é𝑠

−1 (𝑦)

𝐹𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙
−1 (𝑦)

=
𝑥𝑚é𝑟é𝑠

𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙
                                                                         (13) 

 

Az egyenletben xmérés a CARPATCLIM referencia adatbázisból, xmodell pedig a 

modellből számított percentilis érték. Az 5.37. ábra szemlélteti a hibakorrekció folyamatát, 

ahol jól megfigyelhető, hogy a modell CDF jelentősen eltér a mérés kumulatív 

sűrűségfüggvényétől. Célunk, hogy a modell statisztikai értelemben jól írja le a közelmúlt 

szélklímáját, melynek érdekében elvégeztük az eltérés korrekcióját a 14. egyenlet szerint.  

𝑥𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔á𝑙𝑡 = 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡í𝑣 = 𝑥𝑚é𝑟é𝑠                                                     (14) 
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A havi faktorok számítása, majd az eredeti modell adatok korrekcióját követően a 

hibakorrigált modellmező és a CARPATCLIM adatsor adott percentiliseihez tartozó 

szélsebességek megegyeznek, azaz a két adatsor statisztikailag azonosnak tekinthető. 

 
5.37. ábra. A modell hibakorrekciója a kumulatív sűrűségfüggvények illesztésével (bal oldal, 

forrás: Formayer, 2010), illetve a RegCM modell és a CARPATCLIM adatsor egy 

kiválasztott rácspontjának (47,5°É és 19,0°K) januári szélsebesség percentilis értékei az 

1961–1990 időszakra (jobb oldal) 

 

A továbbiakban egy kiválasztott rácspont (47,5°É és 19,0°K) elemzésén keresztül 

mutatjuk be a hibakorrekció eredményességét. Az 5.38. ábrán a CARPATCLIM adatbázis és 

a RegCM modell szimulációjának eloszlásfüggvényét rajzoltuk meg. A bal oldali ábra 

szemlélteti az adatsorok eloszlásának nagyfokú eltérését, mely különbség a hibakorrekciós 

módszer alkalmazását követően gyakorlatilag eltűnik (jobb oldal).  

 

 
 

5.38. ábra. A CARPATCLIM és a RegCM modell szélmezőinek relatív gyakorisága (1961–

1990) a korrigálatlan (bal oldal) és a hibakorrigált (jobb oldal) adatsorokra a kiválasztott 

rácspontban (47,5°É és 19,0°K)  

 
Megvizsgáltuk az adatsorok havi átlagos szélsebesség értékeit a kiválasztott 

rácspontban (5.39. ábra). A RegCM szélmező felülbecsli a CARPATCLIM havi átlagos 
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szélsebességeket minden hónapban, a havi eltérés a vizsgált rácspontban januárban a 

legnagyobb (2,7 m/s), és júniusban veszi fel minimumát (0,8 m/s). A hibakorrigált RegCM 

szélsebesség mező és a CARPATCLIM adatok közti havi átlagos eltérések néhány cm/s-ra 

csökkentek (a legnagyobb havi eltérés értéke -0,06 m/s volt decemberben). 

 

 
 

5.39. ábra. A RegCM és a CARPATCLIM adatsorok havi átlagos szélsebességei éves menete 

(bal oldal) a 1961–1990 időszakban és havi átlagos szélsebesség hibája (jobb oldal) a vizsgált 

rácspontban (47,5°É és 19,0°K)  

 
A szélsebesség havi hibájának mértéke eltérő a különböző percentilisek esetében, illetve 

az egyes hónapokban, néhány esetben akár a 4 m/s-ot is eléri (5.40. ábra). Érdekes 

megfigyelni, hogy az ERA-40 reanalízis adatokkal meghajtott RegCM modell közelmúltra 

vonatkozó szélmezejének percentilis különbségei májusban és júniusban a legkisebbek. 

Továbbá, az ERA Interim és az észlelt szélsebesség adatokra illesztett eloszlások számított 

Weibull paraméterei ugyancsak júniusban és júliusban voltak a legközelebb egymáshoz. 

Valószínűsíthető, hogy a hiba mértékét az év során több tényező is befolyásolhatja, forrása 

kapcsolódhat a téli erősebb ciklontevékenységhez. 

A havi multiplikatív korrekciós faktorok számítását követően a RegCM modell 

széladatait a CDF szerint korrigáltuk. A referencia periódusban a medián és a 90% percentilis 

értékei kevesebb, mint 0,1 m/s eltérést mutatnak minden rácspontban, kivéve decemberben, 

amikor a hiba mértéke nem nagyobb mint 0,2 m/s. Az eloszlás „uszályán” a különbség az 

értékek alacsony relatív gyakorisága miatt akár az 1 m/s-ot is elérheti (pl.: 99% percentilis 

esetében) néhány rácspontban, a december havi átlagos érték -0,04 m/s a vizsgált rácspontban.  
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5.40. ábra. A szélsebesség havi percentilis hibái a RegCM és CARPATCLIM adatok 

különbségei alapján a 47,5°É és 19,0°K koordinátájú rácspontban az 1961–1990 időszakra 

 

 
5.2.2. A RegCM regionális klímamodell korrigált szélmezőinek várható változásai  

A klímaváltozás szélmezőben való megjelenését az A1B szcenárióval futtatott hibakorrigált 

RegCM szélmezők átlagos és extrém szélviszonyainak elemzésével vizsgáltuk hazánk 

területére. A korrigált szélmező projekciók referencia időszakhoz viszonyított (1961–1990) 

várható változása térbeli eloszlását az 5.41. és az 5.42. ábra mutatja a 2021–2050 és a 2071–

2100 harmincéves periódusokra a CARPATCLIM szélmezőhöz képest. A várható havi 

változások relatív kicsik, a medián esetében 0,4 m/s, a 90%-os percentilis esetében sem 

nagyobb mint 0,6 m/s mindkét harmincéves periódusra, azonban a 99%-os percentilist 

tekintve, a szélsebesség-változás elérheti a 2 m/s-ot is (Péliné et al., elfogadva 2015).  
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5.41. ábra. A hibakorrigált RegCM szélmezők és a CARPATCLIM széladatok havi percentilis-

különbségeinek (90%) térbeli eloszlása a vizsgált periódusokban (2021–2050 és 2071–2100) 

 

 

5.42. ábra. A hibakorrigált RegCM szélmezők és a CARPATCLIM széladatok havi percentilis-

különbségeinek (99%) térbeli eloszlása a vizsgált periódusokban (2021–2050 és 2071–2100) 

 

A várható extrém szélsebesség-vizsgálatok során a korrigált RegCM szélmezők alapján 

becsültük az 50, illetve 100 éves visszatérési értékeket mindkét harmincéves időszakra (2021–

2050 és 2071–2100) a magyarországi rácspontokban, melyek várható előfordulásának relatív 

gyakorisága az 5.43. ábrán látható. A felső ábrán a 2021–2050 időszakra várható 50 éves 

(100 éves) visszatérési értékek relatív gyakoriságának maximuma 19 m/s (20 m/s) 
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szélsebességnél fordul elő, a rácspontokban számított visszatérési értékek mediánja 18,3 m/s 

(19,6 m/s). Ehhez viszonyítva a század végére (alsó ábra) a visszatérési értékek kis mértékben 

mérséklődnek, a relatív gyakoriságok maximumukat 17 m/s-nál (18 m/s-nál) veszik fel, a 

medián 17,5 m/s (18,7 m/s).   

 

 

5.43. ábra. A hibakorrigált RegCM szélsebesség adatok (2021–2050 és 2071–2100) alapján 

számított 50 (kék és zöld), illetve 100 (piros és narancssárga) éves visszatérési értékek [m/s] 

várható előfordulásának relatív gyakorisága Magyarországon  

 

A következő ábrák (5.44–5.46. ábra) a 100 éves visszatérési értékek [m/s] várható 

elmozdulását mutatják be Magyarországon. Az 5.44. ábra egy Q-Q diagram, mely a 

hibakorrigált RegCM szélsebesség adatok (2021–2050 és 2071–2100) alapján számított 100 

éves visszatérési értékek [m/s] percentiliseit ábrázolja a CARPATCLIM szélmező 

percentilisei (1961–1990) függvényében. Mindkét esetben a magasabb értékek irányába 

aszimmetrikus, lassan lecsengő eloszlásgörbe figyelhető meg. A diagramról leolvasható, hogy 

az összehasonlított adathalmazok eloszlása különböző. Ugyanazon percentilisekhez a jövőben 

várhatóan magasabb szélsebességek, azaz magasabb visszatérési értékek tartoznak. Továbbá, 

a 2021–2050 időszak visszatérési értékeire képzeletben illeszthető egyenes meredeksége 
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nagyobb a század véginél, tehát a közeljövőben várható visszatérési értékek meghaladják a 

század végére prognosztizált változást. 

 

5.44. ábra. A hibakorrigált RegCM szélsebesség adatok (2021–2050 és 2071–2100) alapján 

számított 100 éves visszatérési értékek [m/s] percentilisei a CARPATCLIM szélmező 

percentilisei (1961–1990) függvényében (Q-Q diagram) 

 

A doboz vagy Whisker diagram egy adathalmaz extrém értékeinek megjelenítésére 

alkalmas eszköz, továbbá jól jellemzi az egyes adathalmazok és eloszlások között fellelhető 

különbségeket is. A 100 éves visszatérési értékek [m/s] Whisker diagramjai (5.45. ábra) a 

 

 

5.45. ábra. A hibakorrigált RegCM szélsebesség adatok (2021–2050 és 2071–2100) alapján 

számított 100 éves visszatérési értékek [m/s] várható előfordulásának Whisker diagrammja 
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jövőre vonatkozóan, hasonlóan a Q-Q diagramhoz, ugyancsak szemléletes módon mutatják a 

100 éves visszatérési értékek várható elmozdulását. A vizsgált regionális modell eredményei 

alapján a minimum értékek csökkenése mellett alapvetően a növekedések dominálnak (az 

abszolút maximumot kivéve). A Whisker diagram is megerősíti azt a fenti megállapítást, 

miszerint a 2021–2050 időszakban a visszatérési értékek kissé meghaladják a század végére 

(2071–2100) prognosztizált értékeket. Az alsó és felső kvartilisek különbségei kissé 

megnövekednek a referencia időszakhoz képest, ahogy a harmincéves időszakok szórásai is, 

3,4 m/s-ról a közeljövőben 4,3 m/s-ra, illetve a század végére 4,1 m/s-ra növekszenek a 

projekciók alapján. A mediánnál magasabb átlagok (1961–1990: 17,8 m/s; 2021–2050: 20,1 

m/s; 2071–2100: 19,4 m/s), illetve a pozitív értékek irányába kitolódott, aszimmetrikus 

elrendeződés az eloszlásfüggvény lassúbb lecsengését jelzi a magasabb szélsebességek 

irányába, azaz az eloszlásfüggvény ferdesége pozitív. 

Az 50 és 100 éves visszatérési periódusokhoz tartozó szélsebesség értékek várható 

változásait tekintve (7. táblázat és 5.46. ábra) a rácspontok csupán 12%-ában, illetve 18%-

ában várható csökkenés. A táblázatban feltüntetett statisztikai mérőszámok előjelét tekintve is 

egyértelmű, hogy csökkenés csak az eloszlás alsó részén várható. 

 

7. táblázat. A visszatérési periódusok [m/s] várható változása [%] a referencia időszakhoz 

képest (1961–1990) Magyarország területén. 

 

 50 éves 100 éves 50 éves 100 éves 

 2021–2050 2071–2100 

Maximum 27,0% 30,0% 23,8% 25,7% 

99%-os percentilis 23,3% 26,2% 20,2% 21,9% 

Felső kvartilis 13,3% 14,3% 7,6% 8,3% 

Medián 8,3% 9,0% 4,5% 4,9% 

Alsó kvartilis 3,3% 3,5% 1,3% 1,3% 

1%-os percentilis -6,5% -7,0% -7,1% -8,1% 

Minimum -9,7% -10,6% -14,6% -15,1% 

Rácsponti átlag 8,3% 9,1% 4,9% 5,4% 

 

Alapvetően a visszatérési értékek növekedésével kell számolni hazánk területén, melyet 

az 5.46. ábra sárgás színekkel jelez. A közeljövőben, 2021–2050 időszakban a legnagyobb 

növekedések a Dél-Dunántúlon, illetve északkeleten valószínűek. A RegCM regionális 

modell eredményei alapján a XXI. század végére a Nyugat-Dunántúlon és a főváros 
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környékén várhatóak a legnagyobb növekedések. 

Összességében tehát valószínűsíthető, hogy emelkedik az a szélsebességérték, mely a 

vizsgált visszatérési periódusban (50, illetve 100 évente) egyszer fordulhat elő. 

 

 

5.46. ábra. A hibakorrigált RegCM szélsebesség adatok (2021–2050 és 2071–2100) alapján 

számított 50, illetve 100 éves visszatérési értékek előfordulásának várható változása [%] a 

referencia időszakhoz (1961–1990) képest Magyarországon 

 

A dolgozat következő szakaszában a 6. táblázatban definiált szélindexek közül 

kiválasztott néhány mutató várható változását foglaljuk össze. Bemutatjuk a viharos 

(wavgGT15, vátl napi > 15 m/s), erősen szeles (wavgGT10, vátl napi > 10 m/s) és élénk szeles 

(wavgGT8, vátl napi > 8 m/s) napok évszakos számának várható változását a referencia 

időszakhoz képest. Továbbá vizsgáljuk azon napok évszakos számának megváltozását, 

amikor a napi átlagos szélsebesség nem éri el az 1 m/s-t (wavgLT1), 3 m/s-t (wavgLT3), 

5 m/s-t (wavgLT5). 

Az egymást követő adott küszöbértéknél kisebb napi átlagos szélsebességű periódusok 

maximális hosszának változása (Cw1Dmax, Cw3Dmax, Cw5Dmax) a vizsgált időszakokban 

a rácsponti átlagok vonatkozásában általában elhanyagolható, 1% alatt marad. Kivételt jelent 

a Cw1Dmax változása 2021–2050 (2071–2100) időszakban tavasszal és ősszel, mely a hazai 

rácspontokban átlagosan +107 nap (+32 nap), illetve +48 nap (+72 nap). 

Néhány szélindex várható évszakos változásának [%] rácsponti átlagait szemlélteti az 
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5.47. ábra. Az 1 m/s-nál kisebb napi átlagos szélsebességű napok száma minden évszakban 

emelkedik, és a változás mértéke növekszik a század végére, kivéve tavasszal. Az index éves 

növekedése a Kisalföldön és az Alföldön a legnagyobb, mintegy 70–90%, ami a wavgLT1 

index akár 80–100 nappal való növekedését jelenti.  

A harmincéves évszakos 3 m/s-nál kisebb napi átlagos szélsebességű napok rácsponti 

átlaga (wavgLT3) a referencia időszak (1961–1990) több mint 60%-át felöleli az egyes 

évszakok esetében (1600–1800 nap) a tavasz kivételével (48%, 1315 nap). E szélindex 

változását vizsgálva ugyancsak növekedést tapasztaltunk minden évszakban, mely azonban a 

rácspontok átlagában csupán néhány százalékot jelent. A legnagyobb átlagos növekedést télen 

találtuk a század végén (átlagosan 4,5%, azaz 70 nap), mely a déli területeken nagyobb. 

 

 
 

5.47. ábra. A hibakorrigált RegCM szélsebesség adatok jövőre várható (2021–2050 és 2071–

2100) változásai Magyarországon. Referencia időszak: 1961–1990. A szélindexek definícióját 

a 6. táblázat tartalmazza. 

 

A wavgLT5 szélindex rácsponti átlagos változása relatív és abszolút mértékben is kicsi, 

nem haladja meg a +1,7%-ot (40 nap). Kismértékű csökkenést csak nyáron kaptunk mindkét 

vizsgált időszakban (-1,0% és -0,2%). Az index területi változékonysága kicsi. 

Az egyes küszöbértékeknél nagyobb napi átlagos szélsebességű napok rácsponti átlagai 
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(wavgGT8, wavgGT10, wavgGT15) télen (-14,9)–(-2,5) százalékkal (azaz (-9,7)–(-0,1) 

nappal) csökkennek, a többi évszakban növekedést mutatnak. A növekedés mind 

százalékosan, mind a napok számát tekintve nyáron a legnagyobb. Mivel az egyes évszakok 

közül nyáron a legkisebb a küszöbértéknél nagyobb átlagos napi szélsebességet meghaladó 

napok száma, ezért a százalékos változás nyáron veszi fel maximumát a wavgGT8 és a 

wavgGT10 szélindexek esetében. Az 5.47. ábrán látható, hogy a másodlagos maximum 

ősszel található. A változások területi eloszlását tekintve elmondható, hogy a wavgGT10 

index nagyobb növekedése a Dunántúlon várható.  

A wavgGT15 szélindex változása ugyan két esetben is eléri a 17%-ot, azonban a kis 

esetszám miatt ez rácsponti átlagban csupán 0,6 napot jelent (rácsponti minimum -7 nap, 

maximum +13 nap). A legnagyobb növekedések Nyugat-Dunántúlon, illetve az északkeleti 

országrészben várhatók. 

A wavgGT8 szélindex század végére várható évszakos változásának területi eloszlása 

látható az 5.48. ábrán. A térképeken feltüntettük a várható változások rácsponti átlagait,  

 

 
5.48. ábra. A 8 m/s-nál nagyobb napi átlagos szélsebességű napok számának (wavgGT8) 

várható évszakos változása [%] 2071–2100 időszakban 

 

valamint az index várható változásának napokban kifejezett legkisebb, illetve legnagyobb 

értékét Magyarországon. A wavgGT8 szélindex területi változékonysága jól meghatározható 

tájegységekhez köthető. A téli csökkenések főleg a keleti országrészben fordulnak elő, a többi 

évszak növekedő tendenciái jellemzően a Dunántúlon. Az átmeneti évszakokban, tavasszal és 

ősszel, csökkenés az alacsonyabban fekvő területen látható, illetve nyáron a Duna-Tisza 
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közén. 

Vizsgáltuk az egymást követő élénk szeles (Cw8Dmax), erősen szeles (Cw10Dmax) és 

viharos (Cw15Dmax) napok maximális évszakos hosszának a referencia időszakhoz 

viszonyított eltéréseit (5.49. ábra). A szélindex értéke -3 és +4 nap között változik. A 

közeljövőben várható változások kissé meghaladják a század végi eltéréseket. Országos 

átlagban minden vizsgált évszakos szélindex növekszik, az átlagos növekedés mértéke nem 

haladja meg a 0,9 napot. 

 
 

5.49. ábra. Az egymást követő 8, 10 és 15 m/s szélsebességet meghaladó napok maximális 

hosszának évszakos változása [nap] 2021–2050 és 2071–2100 időszakokban a referencia 

időszakhoz képest 

 

Elemeztük a wavgLT3 szélindex területi eloszlását is (5.50. ábra), mely wavgLT1 

indexnél kisebb változásokat mutat. A térképeken feltüntettük a várható változások átlagát 

százalékban, valamint a jobb alsó sarokban a rácspontokban számított eltérések [nap] 

minimumát és maximumát.  

Télen növekedés várható a rácspontok döntő hányadában mindkét időszakban, valamint 
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5.50. ábra. A hibakorrigált RegCM szélsebesség mezők (2021–2050 és 2071–2100) 

alapján számított szélindex (azon napok évszakos száma, amikor a napi átlagos szélsebesség 

nem éri el a 3 m/s-t, wavgLT3) várható évszakos változása a referencia időszakhoz képest 

(1961–1990) 

 

ősszel a század végén. Tavasszal ugyancsak a növekedés van túlsúlyban, de az ország 

közepén csökkenő területek is kirajzolódnak. Nyáron az ország két részre tagolódik, a 

Dunántúlon csökkenés, a keleti országrészben növekedés látható. Ősszel a közeljövőben az 

országos átlagban enyhe növekedés várható a középső országrész északi területeit kivéve. A 

század végére azonban ősszel is az oszágos növekedés válik uralkodóvá.  

A wavgLT3 szélindex éves viselkedését vizsgálva a közeljövőre csökkenést találtunk 

északnyugaton és az ország északi középső részén. A század végére az index országos 

növekedése várható a korrigált RegCM szélmező projekciók alapján. 
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6. Összefoglalás 

A klímaváltozás globális és regionális hatásainak elemzésére, következményeinek becslésére 

a XXI. század modern társadalmaiban egyre nagyobb az igény. Megfigyelések bizonyítják, 

hogy a globális felmelegedés a meridionális hőmérsékleti gradiens csökkenésével gyengíti a 

nyugati szelek övének átlagos szélsebességét, mely a nyugati szelek kialakulásának legfőbb 

hajtómotorja (Emeis, 2013). A csökkenő hőmérsékleti gradiens együtt jár az éghajlati 

övezetek és a ciklonpályák pólus felé tolódásával is, illetve a növekvő tropopauza 

magassággal (Yin, 2005). A szélklíma jelen állapotának megismerése elengedhetetlen a 

regionális klímamodellek projekcióinak validálásához, illetve értelmezéséhez. Az ELTE 

Meteorológiai Tanszékén folytatott szélklimatológiai kutatások eredményei lehetővé teszik a 

szélklíma esetleges változásai által okozott regionális környezeti hatások becslését, valamint 

elősegítik a változó klímához való alkalmazkodást.  

Doktori kutatásom során elvégeztem a hazai szinoptikus mérőhálózat szélsebesség és 

széllökés adatai homogenizálását, valamint a szélklíma paramétereinek és szélsőségeinek 

átfogó elemzését. A mérési és az ERA Interim reanalízis adatsorok felhasználásával 

összehasonlító elemzéseket végeztem az adatsorok megbízhatóságának becsléséhez, a 

szélsőségvizsgálatokra való alkalmasságuk eldöntéséhez. A szélklíma jelen állapotának 

részletes elemzésén túl, elvégeztem az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatott RegCM 

regionális klímamodell magyarországi szélmezőinek validációját és hibakorrekcióját 

(Formayer et al., 2010). Elemeztem a modellfuttatások korrigált talajközeli szél-

előrejelzéseit, a szélsebesség extrémumok várható változását a közelebbi jövőre (2021–2050), 

illetve a század végére (2071–2100).  

A szinoptikus mérőállomások széladatainak vizsgálatát – az automatizálás 

következtében az idősorokban fellelhető inhomogenitások miatt – kezdetben két részre bontva 

végeztük el. Az automatizálás előtti, 1975–1994 közti időszakra vonatkozó szélklimatológiai 

elemzésekből megállapítható, hogy az átlagos éves szélsebesség tendenciái nem 

szignifikánsak. Továbbá az állomási és rácsponti átlagok összehasonlítása azt adta 

eredményül, hogy az ERA-40 reanalízis adatbázis alulbecsli az éves maximumokat a vizsgált 

időszakban, és felülbecsli a minimumokat az időszak végén (Péliné et al., 2008). 

Az automatizálás utáni időszak (1997–2010) éves tendenciáit tekintve szembetűnő az 

ország területi megosztottsága: a Dunátúlon a csökkenés, az Alföldön néhány állomáson az 

emelkedés jellemző (Péliné et al., 2011b; Radics et al., 2008b, 2010). Az éven belüli havi 

átlagos szélsebesség és széllökés tendenciák jelentős áprilisi csökkenést mutatnak, melynek 
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mértéke a széllökéseket tekintve még határozottabb. Kisebb emelkedések az ország 

különböző területein más és más időszakban fordultak elő. A vizsgált percentilisek (90% és 

99%) változásai a magasabb percentilis értékkel jól láthatóan növekednek.  

Az ERA Interim szélmező és a szinoptikus mérőállomások széladatainak (1997–2010) 

összevetéséből arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált adatsorok eloszlása 

különböző. Eltérés mutatkozik a kis szélsebességek tartományában, valamint az eloszlások 

maximumai sem esnek ugyanazon kategóriába. Az áprilisi csökkenések mindkét adatsoron jól 

láthatóak, azonban az állomási és az ERA Interim adatokból számított évszakos és havi 

tendenciák több esetben ellentétes irányú változást adnak. Hasonló eredményekről 

nemzetközi kutatások is beszámolnak más területekre vonatkozó vizsgálatok alapján (Smits et 

al., 2005; McVicar et al., 2008; Vautard et al., 2010). Továbbá a reanalízis rácspontok 

idősorának éves és havi eloszlásai közt jóval kisebbek az eltérések, mint ahogy azt az állomási 

adatsorok esetében tapasztaltuk. 

Az éghajlattal együtt változó szélklíma elemzése során vizsgálható a szélsebesség 

éghajlati átlaga. Emellett a szélsebesség tér- és időbeli változékonyságának elemzése is nagy 

jelentőséggel bír, hiszen a szélsőségek múltbeli változása okainak feltárása, megértése 

elengedhetetlen a jövőbeli viselkedésük becsléséhez. A változások közvetlen 

szélklimatológiai vizsgálatát több évtizedes, jó minőségű, homogén földfelszíni szélmérés-

adatsorokon célszerű elvégezni. A vizsgált mérési adatsorokban található inhomogenitások 

csökkentése, az adathiányok pótlása és a hibák kiszűrése érdekében a MASH 

szoftvercsomaggal (Szentimrey, 1999) homogenizáltuk az időszakra 19 állomás szélsebesség 

(1975–2012) és széllökés (1975–2013) adatait, melynek eredményeképpen az adatsor 

együttes vizsgálata lehetővé vált. A közel negyvenéves homogén széladatsor-elemzések 

validációja megerősítette, hogy az eredetileg meglévő inhomogenitások akár ellentétes irányú, 

hamis trendeket is eredményezhetnek (Péliné et al., 2014a). A tendenciaelemzések alapján 

megállapítható, hogy a legtöbb földfelszíni állomáson a szélparaméterek csökkenő 

tendenciája jellemző, melynek mértéke áprilisban és novemberben a legnagyobb (például a 

90%-os percentilis szignifikáns csökkenése Szombathelyen -0,1 ms
-1

év
-1

). 

A mérésekhez hasonlóan, az ERA Interim reanalízis szélmező (1979–2012) 

homogenitás vizsgálatát is elvégeztük a MASH szofvercsomaggal, melyből egyértelműen 

igazolható, hogy a reanalízis adatsor homogén. A mérési és reanalízis adatsorokra illesztett 

függvények paramétereinek összehasonlításából (Péliné et al., 2014c, elfogadva 2015) az 

alábbi megállapítások vonhatók le: 

– A mérőhelyek közelébe eső reanalízis rácspontokban a Weibull alaktényező túlbecslése 
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jellemző, melynek mértéke télen a legnagyobb.  Az alaktényező túlbecslése csökkenti a 

szélklíma térbeli változékonyságát és az extrém szélsebességek előfordulási 

valószínűségét. 

– A Weibull skálaparaméter értékeinek szórása jóval kisebb a reanalízis rácspontokban, 

mint a mérőállomásokon.  

– A reanalízis adatsor hibája nyáron, június és július hónapokban a legkisebb. 

– A nagyobb percentilisek hibája is nagyobb. A 99%-os percentilis esetében jellemzően 

20%-nál nagyobb mértékű alulbecslés fordul elő. 

– Az ERA Interim reanalízis adatsor térbeli változékonysága elmarad a mérésekből 

becsülhető térbeli eltérésektől, azaz nem írja le a tájegységekre jellemző szélmező 

sajátosságait, különösen a extrém szélsebességek tartományában.  

 

A mérési és reanalízis adatsorok eloszlásának eltérései miatt a szélklimatológiai célú 

szélsőérték-vizsgálatokat (szintátlépések, szélindexek, visszatérési értékek meghatározása) 

mind az átlagos szélsebesség, mind a széllökések esetében célszerűen a homogenizált mérési 

adatsorokon végeztük el (1975–2012). A szélklíma szélsőségeinek elemzéséhez 

meghatároztuk a visszatérési értékeket, szélindexeket definiáltunk, majd becsültük azok 

tendenciáit (Péliné et al., 2014b, 2014d, elfogadva 2015). A kis szélsebességű napok száma, 

illetve a küszöbértéknél kisebb egymást követő napok hossza emelkedő, a nagyobb napi 

átlagos és maximális szélsebességeket leíró szélindexek általában csökkenő tendenciát 

mutatnak. Legfontosabb megállapításaink az alábbi pontokban foglalhatók össze: 

– Az alacsony, adott küszöbértéknél kisebb napi átlagos szélsebességek éves előfordulása 

a vizsgált állomások többségén gyakoribbá vált a vizsgált időszak végére. A 

változásokra számított statisztikai próba (p = 0,95 mellett) alapján minden állomáson 

szignifikánsan növekszik az éves wavgLT5 szélindex, valamint az állomások döntő 

többségén szignifikánsak az éves, többnyire növekvő wavgLT3 trendek. Az éves 

wavgLT1 szélindex trendje 14 állomáson szignifikáns. 

– Az adott küszöbértéknél nagyobb napi átlagos szélsebességek minden vizsgált 

állomáson csökkenő tendenciát mutatnak. Az élénk szeles napok éves számát 

(wavgGT8) tekintve a változás szinte minden állomáson szignifikáns. A viharos napok 

éves számának (wavgGT15) csökkenése ellenben csak Szombathely, Szolnok, 

Zalaegerszeg és Siófok állomásokon szignifikáns. 

– A 3–6 nap hosszúságú egymást követően az 1 m/s-nál kisebb szélsebességű napok 

(Cw1D) 19 állomásra összegezett éves gyakoriságának trendje szignifikáns emelkedést 
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mutat, azaz a vizsgált állomásokat együttesen tekintve egyre gyakoribbak lettek a kis 

szélsebességű periódusok előfordulása 1975–2012 időszakban. 

– Az egymást követő kis szélsebességű napok éves maximális hossza (Cw1Dmax, 

Cw3Dmax) növekedett, s a Cw3Dmax szélindex detektált trendje statisztikailag 

szignifikáns, a Cw3Dmax szélindex trendje szignifikáns. A Cw8Dmax index 

csökkenése szignifikáns 95%-os elfogadási szintet választva. 

– A napi maximális szélsebességeket leíró éves szélindexek általában csökkent, melyek 

közül a GustGT15 és GustGT20 szélindexek csökkenése egyértelműen szignifikáns. A 

GustGT35 index változása viszont csupán két állomáson szignifikáns. A havi széllökés 

indexek néhány esetben szignifikáns növekedést mutatnak, miközben a legtöbb, napi 

átlagos szélsebességből számított szélindex (wavgGT8, wavgGT10, és wavgGT15) 

szignifikánsan csökkent. Ez az eredmény kiemeli, hogy a szélsőértékek változása nem 

minden esetben arányos az átlagok megváltozásával (Trenberth et al., 2007). 

– A legalacsonyabb 50 (100) éves visszatérési érték 9 m/s (10 m/s), az állomások 

többségén 12–17 m/s (13–18 m/s) közötti, míg a legnagyobb visszatérési érték 24 m/s 

(26 m/s). Az éves maximális széllökések idősorából számított 50 (100) éves visszatérési 

értékek 31–46 m/s (33–50 m/s) között vannak. 

 

A regionális cirkulációs változások hatékonyan becsülhetők regionális éghajlati 

modellszimulációk felhasználásával. Az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatott RegCM 

regionális éghajlati modellel becsülhetők a szélklíma esetleges változásainak regionális 

környezeti hatásai, a változó klímához való alkalmazkodás lehetőségei. A RegCM szélmező 

validációja során megállapítottuk, hogy a kapott szimulált mezők egyértelműen felülbecslik a 

CARPATCLIM havi átlagos szélsebességeket minden hónapban. A havi eltérés januárban a 

legnagyobb, és júniusban a legkisebb. A RegCM referencia időszakra becsült átlagos szélse-

bességértékek jelentős hibája miatt döntöttünk a havi percentilis értékek illesztésén alapuló 

hibakorrekciós módszer (Formayer et al., 2010) alkalmazása mellett, mérlegelve a módszer 

korlátait is. A hibakorrigált RegCM szélsebesség mező és a CARPATCLIM adatok közti havi 

átlagos eltérések néhány cm/s-ra csökkentek. 

A klímaváltozás szélmezőben való megjelenését az A1B szcenárióval futtatott 

hibakorrigált RegCM szélmezők átlagos és extrém szélviszonyainak elemzésével vizsgáltuk 

hazánk területére. A becslések alapján hazánk szélklímája kissé szélsőségesebbé válik, a kis 

szélsebességű periódusok maximális hossza ősszel és tavasszal növekszik, valamint a kis 

szélsebességű napok száma is emelkedik. A nagy szélsebességű napokat jellemző indexek 
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télen csökkennek, a többi évszakban, különösen nyáron emelkedésük várható. Továbbá 

magasabb visszatérési értékek valószínűsíthetők.  

A korrigált szélmezők referencia időszakhoz viszonyított (1961–1990) várható 

változásait a 2021–2050 és a 2071–2100 harmincéves periódusokra a következő 

megállapításokban foglaljuk össze: 

– A várható havi változások relatíve kicsik, mely a medián esetében 0,4 m/s, s a 90%-os 

percentilis esetében sem nagyobb mint 0,6 m/s mindkét harmincéves időszeletre, 

azonban a 99%-os percentilist tekintve, a szélsebesség-változás elérheti akár a 2 m/s-ot 

is (Péliné et al., elfogadva 2015). 

– Valószínűsíthető, hogy emelkedik az a szélsebességérték, mely a vizsgált visszatérési 

periódusban (50, illetve 100 évente) egyszer fordulhat elő, azaz magasabb visszatérési 

értékek várhatók. 

– A visszatérési értékek növekedése a közelebbi jövőben (2021–2050) nagyobb, mint a 

század végén (2071–2100) a referencia időszakhoz képest. 

– A visszatérési értékekben 2021–2050 időszakban a legnagyobb növekedések a Dél-

Dunántúlon, illetve északkeleten valószínűek. A XXI. század végére a Nyugat-

Dunántúlon és a főváros környékén várhatóak a legnagyobb növekedések. 

– Az egymást követő adott küszöbértéknél kisebb napi átlagos szélsebességű periódusok 

maximális hosszának változása (Cw1Dmax, Cw3Dmax, Cw5Dmax) a vizsgált 

időszakokban a rácsponti átlagok vonatkozásában általában elhanyagolható, 1% alatt 

marad. Kivételt jelent a Cw1Dmax változása 2021–2050 és 2071–2100 időszakban 

tavasszal és ősszel, mely a hazai rácspontokban átlagosan rendre +107 nap és +32 nap, 

illetve +48 nap és +72 nap. 

– Az 1 m/s-nál kisebb napi átlagos szélsebességű napok száma (wavgLT1) minden 

évszakban várhatóan emelkedni fog, és a változás mértéke növekszik a század végére, 

kivéve tavasszal. Az index éves növekedése a Kisalföldön és az Alföldön a legnagyobb, 

mintegy 70–90%, ami a wavgLT1 index akár 80–100 nappal való növekedését jelenti. 

– A harmincéves évszakos 3 m/s-nál kisebb napi átlagos szélsebességű napok rácsponti 

átlaga (wavgLT3) minden évszakban növekszik. A legnagyobb átlagos növekedés télre 

várható a század végén (átlagosan 4,5%, azaz 70 nap), mely a déli területeken nagyobb 

mértékű. 

– Az egyes küszöbértékeknél nagyobb napi átlagos szélsebességű napok rácsponti átlagai 

(wavgGT8, wavgGT10, wavgGT15) télen (-14,9%)–(-2,5%) mértékben csökkennek, a 

többi évszakban növekedés várható. A növekedés mértéke mind százalékosan, mind a 
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napok számát tekintve valószínűsíthetően nyáron lesz a legnagyobb. 

– A wavgGT8 szélindex téli csökkenései főleg a keleti országrészben valószínűsíthető, a 

többi évszakban a növekedés jellemzően a Dunántúlon várható. 

– Az egymást követő élénk szeles (Cw8Dmax), erősen szeles (Cw10Dmax) és viharos 

(Cw15Dmax) napok maximális évszakos hosszának a referencia időszakhoz 

viszonyított eltérései -3 nap és +4 nap között változnak. A közeljövőben várható 

változások kissé meghaladják a század végi eltéréseket. Országos átlagban ezek az 

évszakos szélindexek várhatóan növekednek, az átlagos növekedés mértéke nem haladja 

meg a 1 napot. 

 

Szélklimatológiai vizsgálataink eredményei összhangban vannak a nemzetközi 

szakirodalommal, melyek többsége csökkenő szélsebességtrendeket mutat a XX. század 

második felétől az északi félteke közepes földrajzi szélességein.  

Hazánk jelenlegi szélklímájának vizsgálatával több tanulmány, kutatás foglalkozott, 

azonban általában kevesebb mérőállomás adatát feldolgozva, jóval rövidebb időszakra, illetve 

nem homogenizált adatsorokon végeztek – elsősorban szélenergiai – elemzéseket. Kutatásunk 

újszerűnek tekinthető abban az értelemben, hogy részletesen vizsgálja a szélmező különböző 

mutatóit, tendenciáit különös tekintettel a szélsőségek matematikai statisztikai módszerekkel 

történő elemzésére. A mérésből, illetve a reanalízis adatokból származtatott trendek 

ellentmondásai, valamint a statisztikai értelemben eltérő adatsorok miatt, vizsgálatainkat 

homogenizált mérési adatok felhasználásával végeztük el. Az adatsorok minőségellenőrzése 

növelte eredményeink megbízhatóságát.  

A múltra vonatkozó vizsgálatokat kiegészítettük a Magyarország területére a jövőre 

vonatkozó becslésekkel. A RegCM modellszimulációk alapján a szélextrémumok várható 

változásait elemeztük, melyek segíthetik a változó éghajlathoz való alkalmazkodást. 
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Összefoglaló 

A klímaváltozás globális és regionális hatásainak elemzése szükségessé vált a változó 

klímához való sikeres alkalmazkodásunk érdekében. A szélklíma jelen állapotának 

megismerése elengedhetetlen a regionális klímamodellek projekcióinak validálásához, 

értelmezéséhez, mellyel a szélklíma változásai által okozott regionális hatások becsülhetők.  

Doktori kutatásom során elvégeztem a hazai szinoptikus mérőhálózat széladatai 

homogenizálását, a szélklíma paramétereinek és szélsőségeinek átfogó elemzését. A mérési és 

az ERA Interim reanalízis adatsorok felhasználásával összehasonlító elemzéseket végeztem az 

adatsorok megbízhatóságának becslésére. Elvégeztem az ELTE Meteorológiai Tanszékén 

A1B szcenárió figyelembe vételével futtatott RegCM regionális klímamodell magyarországi 

szélmezőinek validációját és hibakorrekcióját. Elemeztem a modellfuttatások korrigált 

talajközeli szél becsléseit, a szélsebesség extrémumok várható változását a 2021–2050, illetve 

a 2071–2100 időszakra. 

Az ERA Interim reanalízis adatsor térbeli változékonysága kicsi, eloszlása jelentősen 

eltér a mérésekétől. Emiatt a szélsőérték-vizsgálatokat a homogenizált mérési adatsorokon 

végeztük el (1975–2012). A szélklíma szélsőségeinek elemzéséhez meghatároztuk a 

visszatérési értékeket, szélindexeket definiáltunk, majd becsültük azok tendenciáit. A kis 

szélsebességű napok száma, illetve az egymást követő, adott küszöbértéknél kisebb 

szélsebességű napok hossza emelkedő, míg a nagyobb napi átlagos és maximális 

szélsebességeket leíró szélindexek általában csökkenő tendenciát mutatnak. 

A RegCM szélmező felülbecsli a CARPATCLIM havi átlagos szélsebességeket, ezért a 

havi percentilis értékek illesztésén alapuló hibakorrekciós módszert alkalmaztunk. A 

klímaváltozás szélmezőben való megjelenését a hibakorrigált RegCM szélmezők elemzésével 

vizsgáltuk. A becslések alapján hazánk szélklímája kissé szélsőségesebbé válik, a kis 

szélsebességű periódusok maximális hossza ősszel és tavasszal várhatóan növekedni fog, a kis 

szélsebességű napok száma szintén emelkedni fog. Ugyanakkor a nagy szélsebességű napokat 

jellemző indexekre télen csökkenő, a többi évszakban, különösen nyáron növekvő tendencia 

várható. 

Kutatásunk újszerűnek tekinthető, mert részletesen vizsgálja a szélmező különböző 

mutatóit, tendenciáit, kiemelten foglalkozunk a szélsőségek matematikai statisztikai 

módszerekkel történő elemzésével. Az adatsorok homogenizálása és minőségellenőrzése 

növeli eredményeink megbízhatóságát. Magyarország területére elsőként becsültük a jövőre 

vonatkozó szélextrémumok várható változásait a RegCM modell projekciói alapján, mely 

ismeretek segíthetik a változó (szél)klímához való alkalmazkodást.   
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Summary 

Recently large scientific and public interests can be recognized in estimating global and 

regional impacts and consequences of anthropogenic climate change. Projected regional 

climate changes focusing on wind speed have not been evaluated from the climate change 

perspective yet. Detailed evaluation of wind measurements after 2000 covering the entire 

country has also been missing. 

In my doctoral research the observed wind speed and wind gust time series were 

homogenized using the measurements of the Hungarian synoptic stations. The mean and 

extreme values of wind fields were analysed, as well as their spatial distribution and the 

detected trends. The results were compared using different datasets: stations’ homogenized 

observations and gridded reanalysis data. This comparison may serve as a basis to assess the 

uncertainty of wind climate analyses. Furthermore, the future changes of near surface wind 

conditions (by 2021-2050 and 2071-2100 compared to the past reference period) were 

estimated using validated and bias-corrected RegCM regional climate model simulations 

(driven by the ECHAM global climate model).  

Spatial variability of ERA Interim reanalysis data sets is small and its distribution 

differs from observations significantly. Therefore, extremes were analysed using stations’ 

homogenized observations (1975-2012). Return periods, wind-related climate indices and 

their trends were estimated from these data series. Trends of the total number with low daily 

average wind speed and the length of consecutive days with average wind speed below 

several thresholds are increasing. Furthermore, most of the wind climate indices associated 

with higher daily average and maximum wind speed have decreased. 

Validation of RegCM model outputs shows that wind speed is substantially 

overestimated when compared to the measured values (CARPATCLIM data), therefore, 

quantile-matching technique was applied to eliminate the simulation bias. The corrected 

RegCM model outputs were analysed to evaluate climate change in the wind speed fields in 

Hungary. According to the results, wind climate is likely to become more extreme. The 

indices related to low wind speed tend to increase in the future (in case of the length of 

periods mainly in autumn and in spring, whereas, in case of the numbers of days in every 

season). Moreover, wind indices associated with higher daily average wind speed are 

projected to decrease in winter, and increase in the other seasons, especially, in summer. 

The detailed complex analysis of the Hungarian wind climate, including both the past 

and the future can be considered as a novel research. The results may serve as a basis for 

estimating the environmental impacts of regional wind climate change, and hence, adaptation 

strategies may plan appropriate actions.  
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