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Bevezetés

• World Weather Attribution: 

• Nyugat- és Közép-Európában a 2022-eshez hasonló 

alacsony felszíni és talajnedvesség 20 évente egyszer 

fordul elő a jelenlegi éghajlati viszonyok mellett

• Az ember éghajlatalakító hatása miatt az ilyen alacsony 

talajnedvesség 3-4-szer gyakoribb térségünkben, mint 

antropogén hatások nélkül 

• IPCC AR6: 

• Az átlaghőmérséklet jövőbeli emelkedésével az aszályok 

súlyosabbá válhatnak, de a globális változás irányában 

nagy a bizonytalanság

• Együttes események okozta kockázatok: hőhullámok és 

aszályok együttes előfordulása gyakoribb lehet

Éghajlati hatást meghatározó indikátorok változása 

az évszázad közepén / 2°C-os hőmérséklet-

emelkedés mellett
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Az OMSZ-ban alkalmazott modellek

Modell Felbontás Időszak Forgatókönyv

ALADIN 10 km 1951–2100 RCP4.5, RCP8.5

REMO 10 km 1951–2100 RCP4.5, RCP8.5

ALADIN

REMO

• Jövőbeli változások vizsgálata: 

2021–2050, 2071–2100

• Referencia: 1971–2000 

• Magyarország jövőben várható éghajlatváltozásának 

vizsgálata regionális éghajlati modellekkel  finomítják a 

globális modellek eredményeit

• Az emberi tevékenység jövőbeli változásának becslése 

kulcsfontosságú   különböző forgatókönyvek 



A csapadék leírása az éghajlati modellekben

• A csapadék térben és időben rendkívül 

változékony elem. Magyarország átmeneti 

zóna határán (É: csapadéktöbblet, D: 

szárazodás) (természetes változékonyság)

• A modellekben a felhő- és csapadékképződés 

parametrizációs módszerekkel számolódik: 

empirikus, statisztikus összefüggések 

(modellbizonytalanság) 

• A határfeltételt adó globális modellek 

eredményei nagyban befolyásolják a regionális 

modellek eredményeit (modellbizonytalanság)

A 3 bizonytalansági tényező relatív 

arányának alakulása a teljes 

bizonytalansághoz képest a Kárpát-medence 

csapadék változásának leírásában. 24 

európai modelleredmény alapján. 

S
za

bó
 P

., 
20

19
 



Éghajlati indikátorok a KLIMADAT 
adatbázisból

• KLIMADAT: Magyarországra vonatkozó, méréseken és modelleredményeken 

alapuló éghajlati adatbázis és megjelenítő rendszer

• Honlapcíme: https://klimadat.met.hu

• Lefedett időszak: 1971–2020 (mérések), 2021–2100 (modelleredmények)

• Területi átlagolás: nincs (rácsponti megjelenítés), járási, megyei

• Éghajlati projekciók megjelenítése: 

• valamely változás valószínűsége 4 modellszimuláció alapján

• További lehetőség: mérésekkel korrigált modelleredmények (jövőbeli 

értékek) kvantilisei (minimum, medián, maximum)

https://klimadat.met.hu/


Átlaghőmérséklet és csapadék változása
Referencia: 1971–2000 

Magyarországi éves és évszakos hőmérséklet-

változás 4 modellkísérlet alapján 2071–2100-ban. 

Megyeri-Korotaj et al., 2021

2,1–4,4 °C
1,5–4,8 °C

Magyarországi évszakos csapadékváltozás 4 

modellkísérlet alapján 2000–2100-ban. 

Az évek közötti változékonyság 30-éves mozgóátlaggal simított

A változás iránya igen bizonytalan

Nyár kivételével növekvő 

csapadék az egyes évszakokban



Átlaghőmérséklet és csapadék változása
Referencia: 1971–2000 

Magyarországi éves és évszakos hőmérséklet-

változás 4 modellkísérlet alapján 2071–2100-ban. 

Megyeri-Korotaj et al., 2021

2,1–4,4 °C
1,5–4,8 °C

A havi átlagos csapadékösszeg alakulása a 

megfigyelés szerint 1971–2000-ben és a 

modellszimulációk alapján 2071–2100-ban

A jövőre vonatkozóan a modelleredmények korrigáltak. 

A csapadék évszakos eloszlásának főbb jellemzői a 21. 

század során változatlanok maradnak



Egymást követő száraz napok maximális hosszának 
változása nyáron és ősszel

Múltbeli átlagos 

érték: 15 nap

1971–2000 

(megfigyelés)

• Nyár: száraz időszakok 

hosszának változása nem 

egyértelmű, de a növekedés 

mértéke meghaladja a 

csökkenését 

• Ősz: csökkenés, nagyobb 

mértékű a közelebbi jövőbeli 

időszakon

Legalább 1 napos 

növekedés 

valószínűsége

Nyár

2021–2050

2071–2100

2021–2050

2071–2100

Ősz

Legalább 1 napos 

csökkenés 

valószínűsége

Nyár Ősz

Forrás: https://klimadat.met.hu

Egymást követő száraz napok maximális hossza: adott időszakon belül a leghosszabb periódus, amikor a napi csapadékösszeg 1 mm alatti
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Intenzív csapadékok jövőbeli változása

1971–2000 

(megfigyelés)

Maximális napi csapadék 

50-éves visszatérésű értéke
> 10 mm/napos növekedés 

valószínűsége

Múltbeli átlagos 

érték 53 mm/nap

• A távolabbi jövőbeli 

időszakokon egyre 

nagyobb területen 75-

100% valószínűség

• Lokális eseményekhez 

köthető  nagy térbeli 

változékonyság

2021–2050

2071–2100



Tartós hőhullámok éves változása 

Múltbeli átlagos 

érték: 3 nap

1971–2000 

(megfigyelés)
• Már a közelebbi jövőbeli 

időszakon az Alföldön és a 

déli területeken 10 napot 

meghaladó mértékű 

növekedés 

• Évszázad végén ezeken a 

területeken 2 modell 30 

napnál nagyobb mértékű 

növekedést valószínűsít

>10 napos növekedés 

valószínűsége

2021–2050

2071–2100

>30 napos növekedés 

valószínűsége

Forrás: https://klimadat.met.huTartós hőhullám: napi átlaghőmérséklet legalább 3 napig 25 °C feletti



Összefoglalás 

• A csapadék jövőbeli változásának leírása nagy bizonytalanságokkal terhelt 

(elsősorban a természetes változékonyság és a modellbizonytalanság miatt)

• Az OMSZ modellkísérletei alapján az évszakos csapadékösszegek módosulnak a 

jövőben, de az éves eloszlás főbb jellemzői (csapadékmaximum nyáron, -minimum 

télen) változatlanok maradnak 

• A meleg hőmérsékleti események előfordulása egyértelműen növekedni fog

• Nyáron a száraz időszakok maximális hosszának jövőbeli várható növekedése 

felülmúlja a csökkenés mértékét, ősszel egyértelmű csökkenés

• A napi csapadék egyenetlenebb eloszlása várható az intenzív 

csapadékesemények gyakoribbá válásával is 



Köszönöm szépen a figyelmet!

E-mail: zsebehazi.g@met.hu

https://tinyurl.com/2xessby7
https://tinyurl.com/4pwwz6ak
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