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1. Bevezetés 

Az éghajlatváltozás és annak hatásaira való felkészülés napjaink kiemelten fontos környezeti–

társadalmi problémája, ugyanakkor a hazai alkalmazkodási intézkedések évek óta vagy a 

minden eshetıségre való felkészülés elve, vagy pedig egy intuitíven legvalószínőbbnek gon-

dolt forgatókönyv alapján történnek. Hosszú távon azonban egyik stratégia sem tartható fenn, 

s elengedhetetlen a klímaváltozás hatásaira való célirányos felkészülés, azaz a változások irá-

nyának és számszerő mértékének ismerete. 

Tudományos körökben elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer mőködése s jövıbe-

li viselkedése kizárólag a numerikus modellezés eszközeivel írható le. A globális klímamodel-

lek jól használhatók a földi rendszer kölcsönhatásainak és az éghajlatváltozás nagyskálájú 

jellemzıinek vizsgálatára, ám önmagukban nem alkalmasak a regionális részletek számszerő 

leírására. A regionális éghajlati modellek kifejlesztésével napjainkra azonban megvalósulha-

tott az, ami az idıjárás-elırejelzésben már a 70-es évek óta lehetséges: egy kiválasztott föld-

rajzi terület meghatározó folyamatainak részletes leírásával a lokális éghajlati viszonyok való-

sághő szimulációja. 

Önmagában azonban az sem elegendı, ha klímamodellek segítségével vizsgáljuk a jö-

vıbeli meteorológiai változásokat, ha az éghajlatváltozás által érintett területeken (pl. egész-

ségügy, közlekedés) továbbra is intuitíven számolnak a várható hatásokkal. Az éghajlatválto-

zás közvetett hatásainak feltérképezésére számszerő hatásvizsgálatokat kell elvégezni, amihez 

a modelleredmények szolgáltatnak megfelelı kiindulási információt. További kihívást jelent 

elfogadtatni mind a tudományos világgal, mind a döntéshozókkal, hogy a számszerő vizsgála-

tok szükségszerően bizonytalanságokat tartalmaznak, melyek figyelembevétele – bár kétség-

telenül új megközelítést igényel – ugyanolyan lényeges, mint maguké a modelleredményeké. 

Az elmúlt évben kezdıdtek meg hazánkban azok a törekvések, melyek az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodást objektív alapokra helyezik. Megvalósulásuk fontos mérföldkı 

lehet a magyarországi éghajlati kutatások történetében. A doktori értekezésem célja bemutat-

ni, hogy ehhez milyen eredményekkel tud hozzájárulni az Országos Meteorológiai Szolgálat-

nál (OMSZ) 2004-ben adaptált REMO regionális klímamodell. 

2. Célkitőzések 

Doktori kutatásom fı célja tehát, hogy a hamburgi Max Planck Intézetben kifejlesztett REMO 

regionális éghajlati modellt adaptáljuk az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, majd meg-
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vizsgáljuk alkalmazhatóságát a Kárpát-medence térségére, s a segítségével becslést adjunk az 

éghajlatváltozás hazánkban várható jellemzıire. 

A meteorológiai modellezés elkerülhetetlen bizonytalanságai miatt az éghajlati pro-

jekciókat nem lehet egyetlen regionális modell-szimulációra alapozni. Ebbıl következıen 

értekezésem annak keretein túlmutató jelentıségő célkitőzése a REMO-val kapott eredmé-

nyek értékelése további regionális klímamodellek eredményeinek tükrében; valamint a gya-

korlatban is használható módszertan bemutatása a szimulációs bizonytalanságok számszerősí-

tésére és ezek hatásvizsgálatokban való figyelembevételére. 

3. Módszertan 

Elsı lépésként installáltuk a REMO regionális klímamodell forráskódját az Országos Meteo-

rológiai Szolgálat számítógépére. Az adaptáció szakmai ellenırzésére a hamburgi Max Planck 

Intézet és az OMSZ számítógépén egyaránt rövid tesztfuttatásokat hajtottunk végre a Kárpát-

medence területére, majd összehasonlítottuk ezek eredményeit, illetve megvizsgáltuk, hogy a 

két kísérlet közötti eltérések hogyan változnak az integrálási idıvel. 

Mivel egy klímamodell több évtizedre való futtatása rendkívül idıigényes és az 

OMSZ számítási kapacitása korlátozott, ezért fontos, hogy a hosszabb éghajlati szimulációk 

során olyan rácstávolságot alkalmazzunk, amivel a kísérlet belátható idın belül megvalósítha-

tó, s egyúttal a kívánt pontossággal írja le a kiválasztott térség éghajlati viszonyait. A REMO 

hidrosztatikus modell, 10 km-esnél részletesebb felbontáson nem célszerő futtatni, így a Kár-

pát-medence térségére 11 és 18 km-es horizontális felbontáson teszteltük mélyrehatóan, illet-

ve további modellkísérletet hajtottunk végre 25 km-es rácstávolság használatával. Az elvég-

zett szimulációk eredményeit hazai mérıállomások adataival hasonlítottuk össze. 

A regionális modellintegrálás kezdetekor a hidrológiai ciklus elemeivel kapcsolatos 

modellváltozók még nincsenek a fizikai folyamatoknak megfelelı egyensúlyban – ennek be-

állásához bizonyos idıre van szükség. Az ún. felpörgési periódusnak a hosszát leginkább a 

talajban zajló kölcsönhatások leírására alkalmazott fizikai parametrizációk, valamint a kiindu-

lási és határfeltételek befolyásolják. Ennek vizsgálatára két szimulációt hajtottunk végre kü-

lönbözı kiindulási és oldalsó peremfeltételek alkalmazásával. A kiértékelés során a különbö-

zı talajszintek hımérsékleti értékeit tekintettük, s azt vizsgáltuk, hogy a kezdetben a két kísér-

let között a legmélyebb talajrétegben mutatkozó nagy eltérés mennyi idı elteltével csökken 

elhanyagolható nagyságúra. 
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Az elıkészítı vizsgálatok után egy hosszabb múltbeli idıszakra futtattuk a REMO 

modellt abból a célból, hogy az eredményeit mérési információkkal összehasonlítva képet 

kapjunk arról, miként írja le egy kiválasztott térség éghajlati viszonyait. Mindehhez egy Kö-

zép-Kelet-Európa nagy részét lefedı tartományt definiáltunk, mely magában foglalja a Duna 

és a Tisza vízgyőjtıit, továbbá oldalsó határai a magas hegységektıl távol helyezkednek el. A 

REMO-t 25 km-es horizontális felbontás és 20 vertikális szint alkalmazásával integráltuk a 

kiválasztott területen az 1957–2000 idıszakra, amihez az oldalsó határfeltételeket az ERA-40 

re-analízisek biztosították. Az eredmények elemzését a hımérsékletre és a csapadékra végez-

tük el, az 1961–1990 idıszakra az E-OBS európai rácsponti megfigyelési adatbázissal, továb-

bá az 1971–2000 idıszakra Magyarország területére egy egyszerőbb validációt hajtottunk 

végre, melynek során referenciaként a CARPATCLIM projekt keretében a térségre összegyőj-

tött, homogenizált adatok alapján elıállított rácsponti adatbázist használtuk. 

Éghajlatváltozási szimulációt készítettünk a REMO-val az elızı kísérletben használt 

integrálási tartományon és felbontással az 1951–2100 idıszakra. Az oldalsó határfeltételeket 

az ECHAM5/MPI-OM kapcsolt globális modell eredményei szolgáltatták, amelyben az embe-

ri tevékenység leírására a 2001–2100 idıszakra az A1B (átlagos) kibocsátási forgatókönyvet 

alkalmazták. Az eredményeket ebben az esetben is összevetettük megfigyelésekkel, mert ez a 

validáció az ECHAM és a REMO modellek együttes viselkedésérıl ad információt, ami külö-

nösen a jövıre vonatkozó projekciók értelmezésénél fontos. Mindkét kísérlet esetében össze-

hasonlítást végeztünk a peremfeltételeket szolgáltató mezıkkel annak vizsgálatára, hogy a 

különbözı típusú határfeltételek milyen hatással vannak a regionális modell eredményeire, 

valamint a regionális modell mit tud hozzáadni a globális mezık által leírt éghajlati jellem-

zıkhöz. A 21. századra vonatkozó modelleredményeket ugyancsak a hımérsékletre és a csa-

padékra elemeztük részletesen a következı évtizedekre szóló tervezés szempontjából érdekes 

2021–2050 és a hosszútávú adaptációs stratégiák kialakításához fontos 2071–2100 idıszakok-

ra. A projekciós eredményeket egyrészt változások formájában mutattuk be, melyhez referen-

ciaként az 1961–1990 idıszakot tekintettük; másfelıl a mért referencia és a szimulált változá-

si információk felhasználásával konkrét jövıbeli értékeket is megadtunk. 

A bizonytalanságok érzékeltetéséhez a REMO Magyarországra vonatkozó eredménye-

it összehasonlítottuk a hazánkban alkalmazott regionális éghajlati modellek, valamint az eu-

rópai regionális modell-szimulációk rendelkezésre álló eredményeivel. Két példát mutattunk 

arra, hogyan lehetséges a meteorológiai modellezésbıl származó bizonytalanságok számsze-

rősítése olyan módon, hogy azok az adaptációs hatásvizsgálatok során a gyakorlatban is fel-

használhatók legyenek. 
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4. Tézisek 

1. Elvégeztük a REMO modell forráskódjának telepítését az OMSZ IBM szuperszámítógé-

pén, majd rövid kísérletekkel teszteltük az adaptáció sikerességét. További futtatásokat 

hajtottunk végre a modell optimális beállításainak vizsgálatára. A szimulációk eredménye-

it az értekezés 4.1. és 4.2. fejezetei, valamint [1] és [2] tárgyalják: 

• A modell adaptációja sikeres volt, a hamburgi Max Planck Intézet és az Országos 

Meteorológiai Szolgálat számítógépein végrehajtott tesztkísérletek eredményei kö-

zötti eltérések elfogadható mértékőek, s a két szimuláció hasonlóan jellemezte a 

Kárpát-medence klimatológiai viszonyait. A különbségek nem mutattak növeke-

dést a másfél évre kiterjesztett integrálási idı végén sem. 

• A REMO modell lehetséges legfinomabb – átlagosan 11 km-es – horizontális fel-

bontásának a Kárpát-medence térségében nincs kimutatható hozzáadott értéke a 

18-25 km-es rácstávolság alkalmazásával kapott eredményekhez. 

• Megfigyelési információkon alapuló re-analízis peremfeltételek alkalmazásával a 

REMO modell felpörgéséhez legfeljebb 4 év szükséges. 

2. Az ERA-40 határfeltételekkel készült REMO szimuláció hımérsékleti és csapadék ered-

ményeit összevetettük az E-OBS és a CARPATCLIM rácsponti megfigyelési adatbázisok 

adataival. A méréseken alapuló re-analízis adatok a légkör közelítıleg pontos leírását ad-

ják, ezért a validáció elsısorban a regionális modell teljesítményérıl nyújt információt. A 

vizsgálatokat a dolgozat 4.3.1. fejezete, valamint [2], [3], [4] és [5] részletesen ismertetik: 

• A REMO modell re-analízis határfeltételek alkalmazásával a méréseknél 1-3 fok-

kal szisztematikusan magasabb hımérsékleti értéteket jelez, különösen Európa 

délkeleti tájain és a nyár folyamán. A téli évszakban a hiba jóval kisebb mértékő. 

A magasan fekvı területeken alábecslést tapasztaltunk. 

• Hazánk átlaghımérsékletét a megfigyelésekhez viszonyítva a REMO nyáron és 

ısszel közel 3, tavasszal 1,5, télen pedig 0,5 ºC-kal magasabb hımérsékleti érté-

kekkel jellemzi. 

• A regionális modell a hazai viszonyokat jól reprezentáló re-analízis határfeltéte-

lekhez egy szisztematikus (évszakonként változó, 0,5–3,6 ºC mértékő) melegítést 

ad, s ebbıl adódik a hımérsékleti fölébecslés. 

• A csapadék mennyiségét a modell eltúlozza, ez alól a tartomány északnyugati és 

délkeleti tájai, a Kárpát-medence, valamint az ıszi évszak kivétel. Nyáron és ısz-
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szel Magyarországtól északra fölé-, délre pedig alábecslés dominál, ezért a hazánk-

ra jellemzı országos átlagértékeket a modell ezekben az évszakokban elhanyagol-

ható (1-2 mm) mértékő hibával jellemzi. Ezzel szemben tavasszal és télen a 

REMO 10-30 %-kal fölülbecsli az átlagos csapadékmennyiséget. 

• A hazai adatokkal való összehasonlítás kissé módosít az E-OBS adatokkal végre-

hajtott validáció következtetésein: a REMO az 1971–2000 idıszakra a korábbinál 

kisebb tavaszi és téli fölébecsléssel, valamint nagyobb ıszi alábecsléssel jellemzi a 

hazai csapadékviszonyokat. 

3. Az ECHAM5/MPI-OM modellbıl származó határfeltételekkel végrehajtott 

éghajlatváltozási szimuláció 1961–1990 valamint 1971–2000 idıszakokra vonatkozó hı-

mérsékleti és csapadék eredményeit is összevetettük megfigyelési adatokkal. A kiértékelés 

eredményeit részletesen tárgyalja a dolgozat 4.3.1. fejezete, valamint [4], [5] és [6]: 

• A modell viselkedését az alkalmazott határfeltétel jellemzıi nagyban befolyásol-

ják. Az ECHAM peremfeltételekkel a hımérsékleti felülbecslés megszőnik a 

REMO eredményeiben, viszont nagyobb csapadék fölébecslést tapasztalunk. 

• Az ECHAM határfeltételek használatával a REMO a tartomány nagy részén 

1 foknál kisebb hibával jellemzi a hımérsékletet, az északi tájakon kismértékő 

alá-, a déli területeken pedig hasonló nagyságú fölébecsléssel. Hazánk területén a 

modelleredmények mindössze néhány tized fokkal tértek el a megfigyelésektıl. 

• A regionális és a globális modell magyarországi eredményei szisztematikus elté-

rést mutattak: a REMO 1 fok körüli többletet adott az ECHAM hımérsékleti me-

zıihez. Ez javította a regionális eredményeket, ugyanis az ECHAM kiindulási hı-

mérsékletértékei a megfigyelésekhez képest kissé alacsonyak voltak. 

• A REMO a csapadék mennyiségét túlbecsülte, aminek mértéke és területi kiterje-

dése a korábbinál nagyobb volt, s a nyár kivételével Magyarországra is 10-50 %-os 

fölébecslés jellemzi az eredményeket. Az E-OBS adatbázist használva referencia-

ként a REMO nyáron Magyarország teljes területén túl kevés csapadékot jelzett, a 

CARPATCLIM adatokkal történı összevetés viszont az északi tájakon fölé-, a déli 

tájakon alábecslést mutatott ebben az évszakban. 

• Demonstráltuk, hogy a modell a legtöbb hımérsékleti és csapadék értéktartomány-

ban hasonló nagyságú hibákat mutat, azaz a jövıre vonatkozó eredmények közlé-

sénél jogosan alkalmazható a delta módszer. 
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4. A REMO jövıre vonatkozó hımérsékleti és csapadék eredményeit 2021–2050-re és 

2071–2100-ra értékeltük ki, referenciaként az 1961–1990 idıszakot tekintve. Az eredmé-

nyeket részletesen elemzi a dolgozat 4.3.2. fejezete, valamint [5] és [6]: 

• A REMO modell által Magyarországra jelzett hımérsékletnövekedés mindkét idı-

szakra mérsékeltebb, mint az ECHAM által mutatott változások. A regionális mo-

dell ıszre illetve nyárra valószínősíti a legnagyobb melegedést, melynek átlagos 

mértéke 2021–2050-re megközelíti a 1,5, az évszázad végére pedig a 4 fokot. A 

jelzett évszakos változások az összes magyarországi rácspontra szignifikánsak. 

• A hımérsékleti indexek esetében a magas küszöbértékekkel jellemzett indexek – 

pl. a nyári napok, a hıségnapok, a meleg éjszakák – gyakorisága hazánkban vár-

hatóan 10-20 nappal növekszik az évszázad közepéig, és akár 30 napot meghala-

dóan az évszázad végére, különösen az ország északi tájain. Ezzel párhuzamosan 

az alacsony hımérsékleti értékekhez tartozó indexek elıfordulása várhatóan fo-

lyamatosan csökken, s például az extrém hideg napok az évszázad végére az or-

szág egyes tájain el is tőnhetnek. A REMO által jelzett változások az összes ma-

gyarországi rácspontra szignifikánsak minden vizsgált hımérsékleti változó eseté-

ben. 

• A REMO eredményei alapján az éves csapadék mennyiségének változása hazánk-

ban nem haladja meg az 5 %-ot az évszázad végéig. Ugyanakkor a csapadék év-

szakos eloszlása várhatóan kiegyenlítettebb lesz: a nyári csökkenés mértéke 2021–

2050-re még csupán 5 %, 2071–2100-ra viszont már 26 % lehet, míg télen 31 %-os 

növekedésre számíthatunk. A modelleredmények közül csak az évszázad végére 

vonatkozó nyári és téli változások szignifikánsak. 

• A csapadékesemények száma a tél kivételével minden évszakban csökken, míg 

azoknak a napoknak a gyakorisága, amikor 10 mm-nél nagyobb mennyiségő csa-

padék hullik, a nyarat leszámítva növekedést mutat. Ezzel párhuzamosan a REMO 

a száraz idıszakok hosszabbodását valószínősíti a jövıben, különösen tavasszal és 

nyáron, valamint az ország déli és keleti tájain. A jelzett változások néhány rács-

ponttól eltekintve nem szignifikánsak. 

5. A REMO eredményeit az 1961–1990, 2021–2050 és 2071–2100 idıszakokra összevetet-

tük a hazánkban alkalmazott regionális klímamodellek eredményeivel, valamint az 

ENSEMBLES európai uniós projekt egyes 25-50 km-es felbontású regionális modell-

szimulációinak eredményeivel. Összehasonlító vizsgálatot végeztünk a PRUDENCE pro-
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jekt keretében az A2 és B2 kibocsátási szcenáriókkal végrehajtott regionális klímamodell-

szimulációk eredményeivel a 2071–2100 idıszakra. Bemutattunk két lehetıséget a szimu-

lációs bizonytalanságok számszerősítésére és a hatásvizsgálatokban való figyelembevétel-

ükre. A közös kiértékelés eredményeirıl a dolgozat 5. fejezete, valamint [7], [8] és [9] 

számolnak be. 

• A REMO modell a használatban lévı regionális modellekhez hasonló hibákkal jel-

lemzi a Kárpát-medence éghajlati viszonyait. Az átlaghımérsékletet és a különbö-

zı hımérsékleti indexeket tekintve a többi vizsgált regionális klímamodellel meg-

egyezı, szignifikáns változásokat mutat. 

• Az átlagos csapadékösszeg és a csapadékindexek változásait illetıen kevésbé egy-

ségesek a modellek: egyedül nyáron jelez a hazánkban alkalmazott modellek min-

degyike csökkenést. A REMO eredményei alapján a nyári csapadékcsökkenést 

alapvetıen a téli növekedés fogja kompenzálni. A magyarországi modellek ered-

ményei ezt nem erısítették meg, viszont a vizsgálatba bevont további európai regi-

onális modell-szimulációk jelentıs része a REMO által jelzett változásokat mutat-

ta. 

• Az éghajlati modellszimulációk eredményeinek közlése csak a bizonytalanságok 

számszerősítésével együtt teljes. A hazai modelleredményeknek a PRUDENCE 

projekt eredményeivel való összevetése igazolta, hogy a jövıbeli csapadékváltozá-

sok bizonytalanságát alapvetıen a modellek eltérései (különösen a csapadékkal 

kapcsolatos folyamatok fizikai parametrizációinak különbségei) okozzák és a for-

gatókönyv-választásnak nincs hatása az eredményekre. Így a szimulációs bizonyta-

lanságok számszerősítéséhez a legkézenfekvıbb legalább kettı, de lehetıség sze-

rint több klímamodell eredményeinek felhasználása. 

• A számszerő bizonytalansági információk hatásvizsgálatokban való figyelembevé-

telére optimális módszer az éghajlatváltozási szimulációk teljes ensemble-jén ala-

puló valószínőségi jellegő információk használata. A gyakorlatban alkalmazható 

módszer még a reprezentatív projekciók kiválasztása. Ekkor a modellek által leírt 

éghajlatváltozás különbözı lehetséges irányai közül a legjellemzıbbeket tekintjük, 

és ezek eredményeit használjuk a számszerő hatásvizsgálatokban. A regionális 

klímamodellek eredményeire alapozott hidrológiai szimulációk ugyanakkor meg-

mutatták, hogy a lényegesen különbözı meteorológiai jövıképek nem minden 

esetben vezetnek eltérı hatásokhoz. 
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5. Következtetések 

A dolgozatban leírt kutatás révén bemutattuk, hogyan lehetséges az éghajlat jövıre vonatkozó 

megváltozását modellezési eszközökkel megbecsülni. A REMO regionális klímamodell 

eredményeit megfigyelési információkkal összehasonlítva megállapítottuk, hogy a Magyaror-

szág éghajlati jellemzıit megfelelıen, más modellekhez hasonlóan kis hibákkal írja le, így 

megbízhatóan használható a klímaváltozás Kárpát-medencében várható hatásainak becslésére. 

A REMO projekciós eredményei alapján levont következtetéseket az Európában rendelkezés-

re álló regionális modell-szimulációk jelentıs része megerısítette. Demonstráltuk, hogyan 

lehet a modelleredményeket felhasználni a klímaváltozás hatásaira való felkészülés tervezésé-

ben. A bemutatott fejlesztések egy teljes módszertant vázolnak fel, mely utat mutat az alkal-

mazkodási stratégiák mértékadó kidolgozásának irányába. Reményeink szerint az értekezés-

ben leírt kutatás érdemi hatást gyakorolhat a hazai adaptáció elıkészítésére. 
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