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1. Problémafelvetés 

 

A XIX. század közepe tájától világszerte rendszeressé és egyre gyakoribbá váló 

tengeri és szárazföldi műszeres mérések adatai alapján a Föld légkörének melegedése 

egyértelműen kimutatható. Az éghajlatváltozás súlyos problémáit felismerve az 

1988-ban létrehozott nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) eddigi négy helyzetértékelő 

jelentése (1990, 1996, 2001 és 2007) tudományosan megalapozott információkat 

biztosít a klímaváltozás várható hatásairól, segítséget nyújt a kihívásokhoz való 

alkalmazkodásban. Az éghajlat kutatásában nyújtanak alapvető segítséget a 

klímamodellek. A klímamodellekkel elvégezhető a jelen klíma reprodukálása, a 

jelenkori éghajlatban tapasztalható ingadozások szimulációja, továbbá különböző 

üvegházgáz emissziók, illetve gázkoncentrációk beállása esetén a jövőre vonatkozó, ún. 

éghajlati forgatókönyvek elkészítése is. Az éghajlati rendszer komplexitása és az 

éghajlati alrendszerek közötti kölcsönhatások bonyolultsága egyaránt indokolja mind az 

összehangolt nemzetközi kutatásokat, mind az esetleges globális változások regionális 

skálán jelentkező hatásainak elemzését. Az IPCC jelentésekben szereplő 

modellbecslések szerint az extrém éghajlati események gyakorisága és intenzitása is 

növekedhet a közeljövőben, melyek regionális skálájú elemzéseket, valamint az 

adaptációs lehetőségek vizsgálatát sürgetik. Az IPCC már a 2001-ben megjelent 

Harmadik Helyzetértékelő Jelentésében felhívta a közvélemény figyelmét, hogy a 

hosszútávra szóló modelleredmények és elméleti megfontolások alapján a Föld számos 

régiója válik sebezhetővé a globális felmelegedés következtében. A jelentés a 

veszélyeztetett területek közé sorolja többek között a Földközi-tenger vidékét, valamint 

Közép-Kelet-Európa országait. Ezért indokolt a Kárpát-medence térségére is regionális 

éghajlati forgatókönyvek készítése. 

 

 

2. Célkitűzés 

 

Doktori kutatásaimban azt a célt tűztem magam elé, hogy Magyarország és 

környezete térségére hidrosztatikus regionális klímamodellel elérhető legfinomabb 



 4 

térbeli felbontású (10 km) regionális éghajlati forgatókönyvet (IPCC SRES A1B) 

állítsak elő. Kutatásaimhoz a RegCM (Regional Climate Model) hidrosztatikus 

regionális klímamodellt használtam fel. Doktori munkámban röviden ismertetem az 

éghajlatkutatásban napjainkra nélkülözhetetlenné vált klímamodellek kialakulásának és 

fejlődésüknek történeti áttekintését. Az alkalmazott regionális klímamodell bemutatása 

mellett célom a modell tesztelésének, fejlesztésének, valamint a Kárpát-medence 

térségére vonatkozó alkalmazhatóság korlátainak példákon való bemutatása (Torma et 

al., 2008; 2011). Ismertetem továbbá a 2021-2050 és 2071-2100 időszakokra 

vonatkozóan a modell által valószínűsíthető átlagos hőmérsékleti és csapadékviszonyok 

megváltozását, valamint az egyes extrém indexek (pl. a fagyos napok száma, 

hőségriadós napok száma, illetve extrém csapadékú napok száma, stb.) várható 

alakulását.  

 

 

3. Alkalmazott módszerek 

 

A vizsgálatok első lépéseként tesztfuttatásokat végeztem a modellel, annak 

érdekében, hogy meghatározhassam a modell egyes beállításai mellett kapott 

eredmények hibáit. A modelleredményeket a megfigyeléseken alapuló adatokkal 

vetettem össze. Az összehasonlításban a Kelet-Angliai Egyetem CRU TS 1.2 

adatbázisát használtam fel. Ezekből az eredményekből azt a következtetést vontam le, 

hogy további érzékenységi vizsgálatokra van szükség a klímamodell régiónkra történő 

adaptálásához. 

Doktori munkám második lépéseként az elvégzett érzékenységi vizsgálatokból 

származó eredményeket felhasználva a modell parametrizációinak finomítását végeztem 

el. Az integrálási tartományra hangolt modell (melyet RegCM Beta-nak kereszteltünk 

el) a CRU adatbázissal összehasonlítva Magyarország területén átlagosan 35-40%-kal 

kisebb hibát eredményezett, mint az eredeti verzió. A továbbiakban a fejlesztett, javított 

modell validációját végeztem el a referenciául szolgáló 1961-1990 közötti 

bázisidőszakra. A validáció során a CRU adatbázis mellett a meghajtó mezőként is 

szolgáló ERA-40 reanalízis adatbázist, az ENSEMBLES projekt E-OBS 1.0 verziójú 

adatbázisát, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat két állomásának adatsorát 

(Budapest, Debrecen) használtam fel. Bi-lineáris interpoláció útján a referenciaként 
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szolgáló CRU, ERA-40 és E-OBS adatbázisokat a modelleredményekkel azonos 

rácshálózatra transzformáltam annak érdekében, hogy a szimulációk, s a referenciaként 

szolgáló adatok összevethetők legyenek. Éves és évszakos területi átlagok képzésével 

történt a modell hibájának becslése. A modell validálási folyamatába az extrémumok 

vizsgálatát is bevontam. Az elvégzett összehasonlító vizsgálatok: változékonyság 

becslése, havi menet, valószínűségi eloszlás, napi adatsor felhasználásával szórás 

számítása. 

Következő lépésként a régiónkra hangolt modell felhasználásával előállítottam az 

alábbi időszeletek adatsorait: 1961-1990 referencia időszak, 2021-2050 és 2071-2100 

közötti időszakok (az A1B éghajlati forgatókönyv alapján). A kapott eredményekből a 

Kárpát-medencére és Magyarországra képzett területi átlagokat felhasználva 

összehasonlító vizsgálatokat végeztem éves és évszakos időbeli bontásban. A 

hőmérséklet és a csapadékösszeg várható változásainak szórásait éves és évszakos 

szinten határoztam meg. Magyarországi rácspontokra a téli és nyári napi 

középhőmérsékletek alapján sűrűségfüggvényeket számítottam. Az extrém indexeket a 

nemzetközi WMO-CC1/CLIVAR munkacsoport ajánlásai alapján határoztam meg. 

Kiszámítottam több extrém hőmérsékleti és csapadékindex XXI. századi tendenciáját 

Magyarország területére vonatkozóan.  

 

Az itt felsorolt vizsgálatokat Grads, Matlab és IDL programnyelven, valamint MS Excel 

táblázatok formájában valósítottam meg.  

 

 

4. Eredmények 

 

1. 10 km-es horizontális rácsfelbontás bevezetésével sikeresen megtörtént a modell 

adaptálása a Kárpát-medence térségére. A modellszimulációk eredeti változata 

térségünkre jelentősen felülbecsülte a csapadékot. A szimulált csapadékösszeg 

csökkentése érdekében szükségessé vált a modell nagyskálájú csapadék-

parametrizációjának finomhangolása, s három paraméter egyidejű módosításával 

sikerült a csapadékösszegekben mutatkozó szisztematikus hibákat jelentős mértékben 

csökkenteni. A parametrizáció módosított elemei a következők voltak: a 
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„felhőből-csapadék” autokonverziós ráta, az esőcseppek párolgási együtthatója, 

valamint az esőcseppek gyarapodási rátája. 

 

2. Az integrálási tartomány belső területére (mely a bufferzóna-mentes területet jelenti) 

átlagolt évszakos hőmérsékleti hibák a felhasznált referencia adatbázis függvényében 

változtak. Az E-OBS adatbázistól vett átlagos hibák rendre a következők: +0,8 oC télen, 

-0,5 oC tavasszal, -0,4 oC nyáron és -0,3 oC ősszel. A CRU adatbázis esetében ezek az 

értékek valamelyest kisebbek: +1,0 oC télen, -0,4 oC tavasszal, -0,3 oC nyáron és -0,2 oC 

ősszel. Az ERA-40 adatokkal való összehasonlítás nagyobb hibaértékeket 

eredményezett: +0,8 oC télen, -0,7 oC tavasszal, -0,8 oC nyáron és -0,2 oC ősszel. 

 

3. A modell az integrálási tartomány nagy részén az ERA-40 reanalízis adatbázisához 

viszonyítva a csapadékot felülbecsülte. A belső tartományra átlagolt hibaértékek a 

következők szerint alakultak: télen 47%, tavasszal 54%, nyáron 52% és ősszel 42%. 

Magyarország területére vonatkozóan azonban a CRU és E-OBS adatbázisoktól vett 

eltérések minden évszakban ±20% között maradtak. 

 

4. Az 1961-1990 közötti időszakra vonatkozó, belső tartományra átlagolt szimulált és 

megfigyelt havi hőmérsékleti (oC) anomáliák között magas korrelációs együttható 

(r = 0,97) mutatkozott. A legnagyobb eltérések télen adódtak (pl. 1964 januárjában, 

amikor a hiba 2,5 °C közeli értéket vett fel). Az évtizedes skálán jelentkező változásokat 

is reprodukálni tudta a modell, például jól azonosíthatóak az 1970-es évek közepén és 

az 1980-as évek végén észlelt maximumok.  

 

5. Az 1961-1990 közötti időszeletre vonatkozó szimulált havi csapadékösszegek 

(mm/hónap) belső tartományra vonatkozó átlagai szoros kapcsolatot mutattak a 

megfigyelésekkel (r = 0,87). 

 

6. A téli és nyári napi hőmérsékleti-, illetve csapadék modelleredményeket 

összehasonlítottam két magyarországi meteorológiai állomáson (Budapest és Debrecen) 

észlelt idősorral az eloszlásfüggvények 5. és 95. percentilis értékei alapján. Az 

elétérések 1,5 °C-nál kisebbnek adódtak, kivétel ez alól télen Debrecen, ahol az 5. 

percentilis értékében a hiba -5 °C körüli volt. A normált napi csapadék 
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eloszlásfüggvények alapvetően követték a megfigyelésekből számítottakat. A napi 

csapadékösszegre vonatkozó 5. percentilis értékek a megfigyelésekkel egybehangzók, 

ugyanakkor a 95 percentilisek mind a két állomás esetében alulbecsültek voltak, 

különösképp nyáron. 

 

7. A száraz időszakok (amikor a napi csapadékösszeg nem haladta meg az 1 mm-t 

legalább 5 egymást követő napon), illetve a csapadékos időszakok (amikor a napi 

csapadékösszeg legalább 5 egymást követő napon 1 mm-t meghaladó volt) vizsgálata 

során megállapítottam, hogy a száraz időszakok gyakorisága évszakos menetet mutat, 

őszi maximummal és nyári minimummal. A csapadékos időszakok gyakorisága szintén 

évszakos menetet mutat őszi minimummal, valamint a tavaszi és nyári időszakban 

jelentkező maximummal. A modellnek sikerült ezt a jellegzetességet reprodukálnia. 

 

8. Hidrosztatikus klímamodellel elérhető legfinomabb horizontális rácsfelbontással 

(10 km) az 1961-1990, 2021-2050 és 2071-2100 időszeletekre éghajlati szimulációkat 

készítettem. A jövőre vonatkozóan a modell az A1B éghajlati forgatókönyvet követte. 

Az így előállt adatsorok lehetőséget adnak arra, hogy a hőmérséklet, a csapadékösszeg, 

illetve esetlegesen több, más meteorológiai változó jövőben várható változásainak 

minden eddiginél részletesebb térbeli vizsgálata elvégezhető legyen a Kárpát-medencére 

vonatkozóan. 

 

9. A 2021-2050 és 2071-2100 időszakokra az éves középhőmérséklet várható változásai 

Magyarország területére vonatkozóan rendre a következők: +1,1 oC és +3,1 oC. A 

legnagyobb mértékű változások a tartomány déli régióiban valószínűsíthetőek. A 

2021-2050 közötti időszakra előrevetített évszakos melegedés mértéke: télen 1,1 °C, 

tavasszal 1,6 °C, nyáron 0,7 °C, míg ősszel 0,8 °C, a 2071-2100 közötti időszakra 

vonatkozóan ugyanezen értékek rendre a következők: 3,0 °C; 2,8 °C; 3,5 °C és 3,0 °C. 

Az összehasonlító vizsgálatokban referencia időszakként az 1961-1990 szimulált 

időszelet szerepelt. 

 

10. Magyarország területén az éves csapadékösszeg várhatóan kevéssé fog változni a 

XXI. század során: -6,8% (2021-2050), és -2,4% (2071-2100). A szezonális változások 

azonban évszaktól és időszaktól függően eltérő képet mutathatnak. A várható 
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csapadékösszeg változások 2021-2050 közötti időszakra vonatkozóan: télen -10%, 

tavasszal -10%, nyáron -2% és ősszel -4%; míg az évszázad végére (2071-2100): télen 

+8%, tavasszal -5%, nyáron -18%, valamint ősszel +5%. 

 

11. A Magyarország területére eső rácsponti adatok felhasználásával a hőmérsékleti és 

csapadék indexek várható megváltozásának vizsgálata során a következő eredményeket 

kaptam (az alábbi indexenkénti felsorolásnál az első érték a 2021-2050 közötti, míg a 

második érték a 2071-2100 közötti időszakra vonatkozik): 

 - nyári napok száma: +17%, +75%; 

 - fagyos napok száma: -21%, -54%; 

 - első fokú hőségriadós napok száma: +50%, +370%; 

 - 1 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma: -10%, -13%; 

 - egymást követő száraz napok maximális száma: +6%, +18%; 

 - extrém csapadékú napok száma: +11%, +34%; 

 - napi csapadékintenzitás: +4%, +12%. 

 

 

5. Új eredmények összegzése, következtetések 

 

A RegCM regionális klímamodell egyes paramétereinek finomhangolásával 

megvalósult a Kárpát-medence térségére sikeresen alkalmazható regionális klímamodell 

kifejlesztése. A bemutatott eredmények igazolják az adaptált regionális klímamodell 

Magyarország, valamint a Kárpát-medence térségére történő alkalmazhatóságát, illetve 

különböző éghajlati forgatókönyvek készítéséhez történő felhasználhatóságát. A 

RegCM regionális klímamodell a jelenleg hazánkban folyó regionális klímakutatások 

egyik fontos alapjául szolgál. Világviszonylatban is az elsők között sikerült dinamikai 

alapon az eddigi legfinomabb térbeli felbontással (10 km) az A1B éghajlati 

forgatókönyv háromszor 30 évet felölelő „regionális vetületét” előállítani. Az elvégzett 

kísérletek és vizsgálatok eredményeként napi és havi adatokból álló adatbázis jött létre, 

mely már eddig is (Solymosi et al., 2010), s a továbbiakban is humán- és 

állategészségügyi vizsgálatok alapját képezi. Az előállított 51 változó mezőjét 

tartalmazó adatbázis (mely magában foglal felszíni, légköri és sugárzási változókat 

egyaránt) magyarországi hatástanulmányok elkészítésében is fontos alapul szolgálhat. 
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