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BEVEZETÉS 

 

 

Fontossпgпt tekintve aг ТНőУпrпs a mТnНennapТ цletünk megСatпroгя alakítяУa. A 

meteorolяgТaТ elemek tцr- цs ТНőЛelТ elosгlпsпrяl, УövőЛenТ alakulпsпrяl tudunk 

ТnformпlяНnТ, eЛЛen segítsцgünkre vannak aг előreУelгцsek, amelвek alkalmaгпsпnak 

elterУeНцsцЛen alapvető sгerepet Упtsгott aгok megЛíгСatяsпgпnak sгпmottevő 

növekeНцse, valamТnt a СoггпfцrСetősцgük sгцleskör vц vпlпsa aг Тnternetnek 

kösгönСetően. Figyelemmel követУük teСпt aг előreУelгцseket, amelвek mпra mпr egвre 

nagвoЛЛ sгпmЛan цs Уavulя mТnősцgЛen пllnak renНelkeгцsre települцseТnk 

vonatkoгпsпЛan Тs. ProЛlцmпt УelentСet vТsгont annak elНöntцse, Сogв melвТk forrпst 

vпlassгuk, eгцrt Мцlunk segítenТ elНöntenТ, Сogв melвТk előreУelгő olНalt цrНemes 

fТgвelemmel kísцrnünk, melв prognягТs nвúУt legТnkпЛЛ valяs kцpet. 

A verТfТkпМТя elvцgгцse töЛЛ sгempontЛяl Тs fontos. A mцrősгпmok a 

moНellfeУlesгtő sгakemЛerek sгпmпra Сasгnos ТnformпМТяt nвúУtanak a moНell 

Лevпlпsпrяl, Сogв melв meteorolяgТaТ elem előreУelгцsцn kell УavítanТ, melв 

paramцternцl forНulnak elő sгТsгtematТkus СТЛпk (TaУtТ, 2009). 

лvfolвamunkпimban, kezdetben a СőmцrsцkletТ előreУelгцsek Лevпlпsпnak a 

vТгsgпlatпval foglalkoгtunk, maУН, a meglцvő kutatпst tovпЛЛgonНolva, kТterУesгtettük a 

vТгsgпlt vпrosok körцt, valamТnt Лevontuk a МsapaНцkra vonatkoгя prognягТsokat Тs. Aг 

elemгцsek ereНmцnвeТ Тgaгoltпk, Сogв aг előreУelгцsek megЛíгСatяsпga aг előreУelгett 

ТНőtпv Мsökkenцsцvel Уavul. A vТгsgпlt olНalak köгül a АeatСer OnlТne пltal 

prognosгtТгпlt цrtцkeket talпltuk a legpontosabbaknak. 

Szakdolgozatomban a vпlasгtott vпrosokra vonatkoгя СőmцrsцkletТ цs МsapaНцk 

előreУelгцsek pontossпgпnak СatяtцnвeгőТt (цvsгak, makrosгТnoptТkus Сelвгetek, illetve 

СelвгetМsoportok stЛ.) vetettük össгe. A vТгsgпlatok sorпn a Űeregsгпsгra, LemЛergre, 

Ungvпrra, ŰuНapestre цs DeЛreМenre – aгaг a tпgaЛЛ tцrsцgünkre – vonatkoгя 

előreУelгцseket цs mцrt aНatokat dolgoztuk fel, amelyek sгaЛaНon СoггпfцrСetőek aг 

interneten. Aг elemгцsekСeг öt előreУelгő olНal 1–7 napra, teСпt köгцptпvra vonatkoгя 

ТНőУпrпs előreУelгцseТt Сasгnпltuk. 

Szakdolgozatom fő rцsгekцnt megvТгsgпlУuk aг ТНőУпrпsТ előreУelгцsek 

Лevпlпsпnak függцsцt aг цvsгakoktяl, a makroszinoptТkus Сelвгetektől, Тlletve mпs 

tцnвeгőktől. 
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Kutatпsunk rцsгМцlУaТ:  

 MegvТгsgпlnТ aг ТНőУпrпsТ előreУelгцsek Лevпlпsпnak a pontossпgпt a 

különЛöгő ТНőtпvok, előreУelгő olНalak цs aг egвes vпrosok 

vТsгonвlatпЛan. 

 MegvТгsgпlnТ aг ТНőУпrпsТ előreУelгцsek Лevпlпsпnak a pontossпgпt az 

цvsгakok vonatkoгпsпЛan. 

  MegvТгsgпlnТ aг ТНőУпrпsТ előreУelгцsek Лevпlпsпnak a pontossпgпt a 

makroszinoptikus Сelвгetek цs a lцgпramlпsТ vТsгonвok egвцЛ 

mutatяТnak vonatkoгпsпЛan. 

HarolН Űrooks цs munkatпrsaТ mпr 1997-Лen Тs vцgeгtek vТгsgпlatokat a mцНТпЛan 

felellСető előreУelгцsek pontossпgпt Тlletően. Aг ereНmцnвek alapУпn egвsцges volt az 

össгes vТгsgпlt előreУelгő forrпsnпl, Сogв (mТnt aг vпrСatя volt) a pontossпg Мsökkent aг 

előreУelгцs пtfutпsТ ТНeУцnek növekeНцsцvel. A vТгsgпlt előreУelгők a NatТonal АeatСer 

ServТМe előreУelгцseТt Сasгnпltпk fel, Нe mцgТs Уelentős vцlemцnвkülönЛsцgek 

Уelentkeгtek, amelвek elkerülСetetlenül felvetettцk a kцrНцst, Сogв melвТk előreУelгő a 

legjobb?  Aг elemгцsek alapУпn Űrooks (1997), valamТnt пltala említett MurpСв (1993), 

úgв vцlТ, Сogв eг a kцrНцs kellően gaгНag mennвТsцg  ТnformпМТя nцlkül Мsak egy 

felületes ellenőrгцsТ folвamatot foglal magпЛa, amelв nem aН пltalпnosan Сelвes vпlasгt 

erre a kцrНцsre. MТnНen mцНТa forrпsnak megvannak teСпt a maga előnвeТ цs СпtrпnвaТ 

Тs. VТгsgпlataТk sorпn aг egвТk legfontosaЛЛ Мцl volt: leСetővц tennТ az előreУelгőknek, 

Сogв megТsmerУцk цs цrtцkelУцk saУпt erőssцgeТket цs gвengesцgeТt, eгпltal segítenТ a 

feУlőНцsЛen, amennвТЛen a mТnősцgТ előreУelгцsek kцsгítцse aг elsőНleges sгempont 

(Brooks et al., 1997). Aг ТНőУпrпsfüggő Нöntцsek optТmalТгпlпsпСoг feltцtlenül 

szüksцges, Сogв a legpontosaЛЛ előreУelгцs alapУпn tпУцkoгяНУunk (Űrooks et al., 1997; 

Frankovits, 2014). 
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1. A VIZSGÁLT VÁROSOK FÖLDRAJZI JELLEMZÉSE 

 

 

KпrpпtalУa aг лsгakkeletТ-Kпrpпtok Víгvпlasгtя-vonulattяl Нцlnвugatra, a Kпrpпt-

meНenМe цsгakkeletТ sгegletцЛen СelвeгkeНТk el. Területe 12,8 eгer km². FölНsгerkeгetТ 

alapУпt kцt egвsцg alkotУa: a KпrpпtalУaТ-süllвeНцk цs a Gв rt-Kпrpпtok (GönМгв, 2009). 

Eгen rцgТя ЛővelkeНТk a vпltoгatos morfolяgТaТ vТsгonвokЛan, amelвek nagв Сatпst 

gвakorolnak a Сőmцrsцklet területТ elosгlпsпra. A terület síkvТНцkТ rцsгe a neНves 

kontТnentпlТs цgСaУlattípusСoг tartoгТk, a megвe nagвoЛЛ kТterУeНцsцt kцpeгő 

KпrpпtokЛan peНТg ennek СegвvТНцkТ vпltoгata a Уellemгő. A Kпrpпtok vonulatпnak 

különösen fontos sгerepe van a terület цgСaУlatпnak kТalakulпsпЛan, СТsгen egвrцsгt 

gвengítТ a sгТЛцrТaТ цs erősítТ aг aгorТ antТМТklon Сatпsпt, mпsrцsгt növelТ a konvekМТяs 

lцgmoгgпst (ŰergСauer, 2012).  

Űeregsгпsг vпrosa a ŰeregsгпsгТ-domЛvТНцkСeг цs aг aгt körülölelő KпrpпtalУaТ-

síksпgСoг kapМsolяНТk területТleg, цsгakkelet цs Нцlkelet felől vulkanТkus СegвlпnМ 

öveгТ. A ŰeregsгпsгТ-НomЛvТНцk (45 km2) a Упrпs legmagasaЛЛ rцsгe, amelвnek 

aЛsгolút magassпga 220–365 m köгött vпltakoгТk, legmagasabb pontja a Nagy-hegy 

(365 m) (Iгsпk, 2009). 

Ungvпr aг AlfölН цsгakТ peremцn, aг Előkпrpпtok nвugatТ rцsгцn, aг Ung folвя 

mentцn terül el. лsгakon a VulkпnТ-vonulatСoг tartoгя, nagвrцsгt SгlovпkТпЛan fekvő 

VТСorlпt СegвlпnМaТ nвúlnak Лe aг Ung völgвцТg, attяl keletre peНТg a vonulat a 

MakovТМпval folвtatяНТk. A legmagasaЛЛ МsúМsok 1000 m körülТ magassпgТg 

emelkeНnek. Aг alfölНТ rцsг tengersгТnt fölöttТ magassпga 101–120 m (Molnпr, 2009). 

A СegвvТНцkТ НomЛorгatТ vТsгonвok mellett s r  víгСпlягat Тs Уellemгő aг említett 

vпrosokra. Űeregsгпsг körnвцkцn talпlСatя folвяk a TТsгa УoЛЛ olНalТ víгgв Уtő 

meНenМцУцСeг tartoгnak, Лeleцrtve a vпroson keresгtülСalaНя Vцrke folвяt Тs. Aг 

UngvпrТ Упrпs területцt Спrom nagвoЛЛ folвя цrТntТ: a TТsгa, a LatorМa цs aг Ung, ezek 

köгül aг Ung СalaН keresгtül Ungvпr vпrosпn, Тtt lцp kТ a Сegвek köгül, цs nвugatТ 

ТrпnвЛan СagвУa el a tцrsцget.   

Űeregsгпsг цs Ungvпr vпrosпnak цgСaУlatпra Уellemгő, Сogв mТvel síkvТНцken 

feksгenek a Уanuпr a legСТНegeЛЛ Сяnap, köгцpСőmцrsцklete -2 °ű цs -3 °ű, a 

legmelegeЛЛ Сяnap a УúlТus, köгцpСőmцrsцklete +20 °ű–+21 °ű (Molnпr, 2009). 

ElőforНulСat vТsгont, Сogв ennцl melegeЛЛ Сőmцrsцklet УelentkeгТk, eг aЛЛяl aНяНТk, 

Сogв a vпrosТ цs a termцsгetes felsгínek eltцrő energТaСпгtartпsпnak ereНmцnвekцppen 
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пltalпЛan СőmцrsцkletТ töЛЛlet, úgвneveгett vпrosТ СősгТget (urЛanСeatТslanН–UHI) 

alakul kТ a vпrosok területцn (Unger, 2010). 

 Budapest Magвarorsгпg fővпrosa, teСпt Köгцp-EurяpпЛan feksгТk (mцrtanТ 

köгцppontУa a Б. kerületТ MartТnovТМs tцren van). A Duna kцt partУпn, aг AlfölН цs a 

НomЛvТНцkek talпlkoгпsпnпl terül el. JelenlegТ területe 525,16 km2. лsгak-НцlТ ТrпnвЛan 

25, kelet-nвugatТ ТrпnвЛan 39 km kТterУeНцs . LegmцlвeЛЛ pontУa a Duna sгТntУe (96 m 

köгepes víгпllпsnпl), legmagasaЛЛ pontУa a Jпnos-hegy (529 m) (Űalпгs, 2011). 

TermцsгetТ aНottsпgaТЛan megСatпroгя a Duna, Köгцp-Eurяpa legnagвoЛЛ 

folвяУa, amelв цsгak–НцlТ ТrпnвЛan, mТntegв 30 kТlomцter Сossгan цs 400 mцteres 

пtlagos sгцlessцggel folвamkцnt sгelТ пt a fővпrost. A Duna ЛuНapestТ sгakasгпn Спrom 

sгТget talпlСatя. Eгek köгül a legnagвoЛЛ a НцlТ űsepel-sгТget, melвnek Мsak цsгakТ 

МsúМsa van a vпrosСatпron Лelül, eгt követТ a vпros sгívцЛen elСelвeгkeНő, törtцnelmТ 

múltra vТssгatekТntő MargТt-sгТget, ettől цsгakra peНТg aг ÓЛuНaТ-, mпs nцven 

HaУяgвпrТ-sziget fekszik.  

A fővпros ЛuНaТ olНala nagвrцsгt a ŰuНaТ-СegвsцgСeг tartoгТk. ŰuНapest Duna-

ЛalpartТ területe, a Сatalmas kТterУeНцs  PestТ-síksпg aг AlfölН лNв-Т öЛlöгete, a vпros 

nagвoЛЛТk rцsгe ТНe települt. Felsгíne sТma, vagв gвengцn Сullпmos, a ŰuНaТ-

СegвsцgСeг kцpest kevцsЛц vпltoгatos. 

лgСaУlatпra a mцrsцkelt övТ Сatпsok Уellemгőek, köгцpСőmцrsцklete 11 °ű. A 

legmelegeЛЛ Сяnap köгцpСőmцrsцklete 22 °ű, a legСТНegeЛЛц peНТg -1,1 °ű. Aг eurяpaТ 

fővпrosok köгött egвТke a legТnkпЛЛ sгцlvцНetteknek, a Kпrpпtok цs rцsгЛen az Alpok, 

valamint a Magyar-köгцpСegвsцg vцНТk, eггel a vцНettsцggel magвarпгСatя aг Тs, Сogв 

a legСТНegeЛЛ Тtt mцrt Сőmцrsцklet -25 °ű felett maradt. 

Debrecen vпrosa, a HaУНúСпt цs a Nвírsцg köгelцЛen feksгТk. A Nвírsцg Сomokos 

terület, цsгakrяl leУt Нцl felц, nвugatТ Сatпra a TяМя-patak völgвцnцl СúгяНТk. A 

HaУНúСпt lösгös terület, nвugatТ ТrпnвЛa leУt. DeЛreМen egцsг területe a Nвírsцgen 

СelвeгkeНТk el. Jelentős magassпgkülönЛsцgek nТnМsenek, a Reformпtus KollцgТum 

falпЛan elСelвeгett magassпgТ pont 119,6 mцterre van a tengersгТnttől.  

Aг цvТ пtlagСőmцrsцklet 10 °ű körülТ. A legmelegeЛЛ Сяnap a УúlТus +21 °ű, a 

legСТНegeЛЛ peНТg a Уanuпr -2 °ű пtlagСőmцrsцklettel. A tцlТ Сяnapokon kívül gвakorТak 

aг пprТlТsТ vagв mпУusТ fagвok. 

A НomЛorгat цs a МsapaНцk össгefüggцseТnek vТгsgпlata aг 1970-es цvekЛen 

ТnНult nagв feУlőНцsnek a sгТnoptТkus meteorolяgТпЛan. Eг alapvetően a numerТkus 

előreУelгцsТ moНellek feУlőНцsцnek, Нe nem kevцsЛц aг első raНarСпlягatok цs a 
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m СolНas megfТgвelцsek követkeгmцnвe volt. Erről aг úУ feУlőНцsről пttekТntцst nвúУt 

ŰoНolaТnц-Jakus–HomokТnц-UУvпrТ 1984-es tanulmпnвa. 

LvТv vпros a lemЛergТ НomЛsпgon feksгТk. TengersгТnt felettТ пtlagos 

magassпga 289 m. A vпros legmagasaЛЛ pontУa a VпrСegв, 409 m-es tengerszint feletti 

magassпggal. TörtцnelmТleg a vпros a Poltva folвя (a NвugatТ-Űug egвТk mellцkfolвяУa) 

mellц цpült, Нe meНrцt a 19. sгпгaНЛan Лeцpítettцk, цs a vпros alatt egв Мsatornпn 

veгettцk keresгtül. A folвя ma Тs keresгtül folвТk a vпroson. A vпros a köгцp-eurяpaТ fő 

víгvпlasгtяn fekszik, amely a Balti-tenger цs a Fekete-tenger meНenМцУцt vпlasгtУa el 

egвmпstяl. Ennek megfelelően a vпrostяl цsгakra a Űug a ŰaltТ-tengerЛe, Нцlre a 

Dnyeszter a Fekete-tengerЛe ömlТk. A vпros ígв víгСТпnвos területen СelвeгkeНТk el. 

LemЛerg цgСaУlata mцrsцkelten sгпraгfölНТ. A köгцpСőmцrsцklet УanuпrЛan -4 °ű, 

УúnТusЛan +18 °ű. Aг цves МsapaНцkmennвТsцg 660 mm. Aг цv napУaТnak kТМsТvel töЛЛ, 

mТnt felцЛen felСős aг цgЛolt. A legmagasaЛЛ Сőmцrsцkletet, +37 °ű-ot, 1921 

sгeptemЛerцЛen mцrtцk, a legСТНegeЛЛet 1929 feЛruпrУпЛan, -35,8 °ű-ot. 

 
1. пЛra. A vпlasгtott vпrosok fölНraУгТ elСelвeгkeНцse. 
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2. AZ ID JÁRÁS EL REJELZÉS FEJL DÉSE 

 

 

2.1. Az el rejelzés kialakulása 

 

A legkorпЛЛТ megfТgвelцsek a lцgkör УelensцgeТvel kapМsolatosan aг яkorТ 

МТvТlТгпМТяktяl indulnak. A meteorolяgТa sгя görög ereНet , ArТsгtotelцsг (görög 

fТloгяfus) Сasгnпlta elősгör, aг ő nevцСeг f гőНТk aг első meteorolяgТaТ tankönвv 

megírпsa Тs, HТppokratцsг volt aг, akТ Т. e. kЛ. 400 цvvel megírta aг első цgСaУlattant 

(Makra, 1995; Boros, 2009). 

Nagв lцpцst kell tennünk aССoг, Сogв a lцgkörЛen leгaУlя fТгТkaТ folвamatok 

megТsmerцsцСeг цrkeггünk, СТsгen eгt Мsak aг elmúlt цveгreНЛen цrte el a tuНomпnв 

(Vissy, 2003). A neНvessцgmцrő m sгer tervцt LeonarНo Нa VТnМТ 1500 tпУпn kцsгítette 

el, 1597-Лen peНТg GalТleТ sгerkesгtett meg egв termosгkяpot a levegő Сőmцrsцkletцnek 

mцrцsцre, kцsőЛЛ eг lett a Сőmцrő. Aг első СТganвos Сőmцrőt GaЛrТelle FaСrenСeТt 

kцsгítette 1714-ben. 1731-ben Anders Celsius szerkeszti meg a ma is hasгnпlt 

СőmцrőЛeosгtпst (Makkai–Imecs, 2006). Aг első mцrцseknцl mцg nem voltak egвsцges 

цs pontos mцrőm sгerek, valamТnt mцrцsТ mяНsгerek sem (PцМгelв, 1979). 

A БVIII. sгпгaНЛan a meteorolяgТaТ m sгerek mпr egвsцgesek voltak, megvolt a 

kцsгítцsТ elv, ígв teСпt leСetősцg nвílt a meteorolяgТaТ mцrцsekre, elТnНulСatott a 

klТmatolяgТa feУlőНцse (Makra, 1995). 

A MannСeТmТ Tпrsasпg (SoМТenta MeteorologТМa PalatТna) 1780-ban kezdi el 

meteorolяgТaТ пllomпsok aНataТt össгegв УtenТ цs aгokat kТцrtцkelnТ, ígв eгt a Нпtumot 

tekТntСetУük aг úУkorТ meteorolяgТa keгНetцnek.  SгТntцn a MannСeТmТ TпrsasпgСoг 

kapМsolяНТk Eurяpa első egвsцges megfТgвelő Спlягatпnak a lцtreСoгпsa. 

Lavoisier (1743–1794) – az időУпrпs előreУelгцs szabпlвaТrяl mпr rцsгletes kцpet 

aН, СТsгen ТnНítvпnвoгta, hogy a lцgnвomпst, a pпratartalmat, valamТnt a sгцl seЛessцgцt 

цs Тrпnвпt naponta mцrУцk meg. 

Lomonoszov (1711–1765) цs ŰenУamТn FranklТn (1706–1790) aгt a megпllapítпst 

tartottпk Сelвesnek, Сogв aг ТНőУпrпs vпnНorol, mТvel a vпltoгпsoknak a fő oka a 

lцgпramlпsokban rejlik (Czelnai, 1993). 

Henrick W. Brandes (1777–1834) nцmet meteorolяgus – akТ megalkotta aг első 

Eurяpпra kТterУeНő ТНőУпrпsТ tцrkцpet – nevцСeг f гőНТk a ЛпrТkus sгцltörvцnв, amelв a 
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sгцlТrпnв цs a lцgnвomпs elosгlпsпnak aг össгevetцse, Нe mТnНeг Űuвs Űallott nevцvel 

vпlt Тsmerttц. A tцrkцpek, melвeket ŰranНes Сasгnпlt sгТnoptТkusak. 

1844-Лen megkeгНte m köНцsцt a vТlпg első elektromпgneses elven m köНő 

tпvírя vonala АasСТngton–ŰaltТmore köгt, melвnek alapУпt Samuel F. Ű. Morse 1832-

Лen feltalпlt elektromпgneses tпvírяУa, цs a tпvírяСoг kТНolgoгott „Morse-kяНУa” 

kцpeгte. Ennek kösгönСetően ElТas LoomТs (Вale Egвetem professгora) olвan ТНőУпrпsТ 

tцrkцpeket kцsгített, amelвeken sгТgorúan egвТНeУ  meteorolяgТaТ megfТgвelцsek aНataТ 

szerepeltek. 1851-ben a lonНonТ HвНe ParkЛan felцpített KrТstпlвpalotпЛan 

megrenНeгett első vТlпgkТпllítпson a teМСnТka vívmпnвaТ köгött Лemutattak nцСпnв 

olвan ТНőУпrпsТ tцrkцpet, melвek tпvТratok alapУпn kцsгültek. 

Aг első ТНőУпrпs Уelentő Тntцгet lцtreСoгпsa Le VerrТer nevцСeг f гőНТk, цs aг 

1854. november 14-цn leгaУlott ЛalaklavaТ МsatпСoг veгetСető vТssгa, amТkor aг angol-

franМТa СaН súlвos kпrokat sгenveНett egв СТrtelen цrkeгő, pusгtítя vТСar mТatt. 1856-ra 

kТцpül a 24 пllomпsЛяl пllя franМТa megfТgвelő Спlягat, amelвet 1864-re mпr 500 

пllomпs alkot. 

1947 – Genf sгцkСellвel lцtreУött aг ENSZ felügвelete alatt m köНő 

MeteorolяgТaТ VТlпgsгerveгet, amelв sгerveгТ цs ТrпnвítУa a FölН különЛöгő területeТn 

lцvő mцrőпllomпsok munkпУпt (űгelnaТ et al., 1991). Aг első nвТlvпnos valяsгín sцgТ 

előreУelгцst űlevelanН AЛЛe kцsгítette 1869-ben. 

 

2.2. A numerikus el rejelzés 

 

A numerТkus ТНőУпrпs előreУelгцs – valяs ТНőУпrпsТ aНatokat alapul vцve matematТkaТ 

moНelleket alkalmaг lokпlТs vagв gloЛпlТs ТНőУпrпsТ vТsгonвok megСatпroгпsпra. Egв 

Тntegrпlt, цs rцsгeТЛen össгeСangolt előreУelгő renНsгer. A lцgkör пllapotvпltoгпsaТnak 

fТгТkaТ mяНsгerek alkalmaгпsпra alapoгott megСatпroгпsпra aг első sгпmítпsokat a ЛцМsТ 

egyetem geofizikus professzora: Felix M. Exner hajtotta vцgre, mпra vТsгont eг Мsak 

prяЛпlkoгпskцnt УegвeгСető. Aг ő munkпУпtяl eltцr a numerТkus ТНőУпrпs prognosгtТka 

mпЛa elveгető törtцnete, amelв SkanНТnпvТпЛan keгНőНТk, a ББ. sгпгaНЛan. VТlСelm 

Bjerknes 1904-Лen puЛlТkпlt tanulmпnвпЛan kТfeУtette, Сogв megítцlцse sгerТnt aг 

ТНőУпrпs előreУelгцsцnek proЛlцmпУa annak a НТnamТkaТ egвenletrenНsгernek a megolНпsТ 

proЛlцmпУa, amelв a lцgkörТ folвamatok fТгТkпУпnak alaptörvцnвeТt feУeгТ kТ, цs 
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amelвСeг a keгНőfeltцteleket a sгТmultпn ТНőУпrпsТ megfТgвelцsek kцsгlete УelentТ (Götг, 

2001). 

VТlСelm ŰУerknes aг ТНőУпrпs numerТkus előreУelгцsцЛen aг egвenletek grafТkus, 

illetve vegyes numerikus–grafТkus megolНпsпЛan lпtta a Уövőt. A numerТkus ТНőУпrпs 

előreУelгцs törtцnetцt AnglТпЛan tuНУuk folвtatnТ, Тnnen sгпrmaгik ugyanis Lewis Fry 

RТМСarНson, akТ aг ТgaгТ пttörцst Сoгta meg, СТsгen a numerТkus prognosгtТkaТ kísцrletek 

rцsгletes leírпsпt alkotta meg. KТНolgoгott egв egвenletrenНsгert, amelвЛen felírta a 

megmaraНпsТ törvцnвeken alapulя egвenleteket, цs aг 1910-es цvekЛen Сoггпlпtott aгok 

megolНпsпСoг, пm a megolНпsпСoг 64 eгer emЛerre lett volna sгüksцg, Сogв olвan 

gвorsan tuНУanak СalaНnТ, mТnt a lцgkörТ folвamatok. EЛЛől kТfolвяlag Тs nagв lett aг 

Тgцnв a sгпmítяgцpekre. Neumann Jпnos Сoггa meg aг пttörцst, akТ a sгпmítяgцpek 

felСasгnпlпsТ leСetősцgekцnt említТ a meteorolяgТaТ előreУelгцsek kцsгítцsцt. 1955–1965 

ТНősгakпЛan megУelenТk a korsгer  előreУelгцs. ÚУ megfТgвelцsТ teМСnolяgТпk Уelentek 

meg, mТnt pцlНпul aг ТНőУпrпsТ m СolНak vagв aг ТНőУпrпsТ raНar, Сatпst gyakorolva az 

előreУelгцs feУlőНцsцre. Alkalmaгпsukkal telУes kцpet kapunk FölНünk lцgkörцről. Ezt 

követően a 90-es цvekЛen keгНtцk tömegesen alkalmaгnТ a sгпmítяgцpes előreУelгцst, цs 

mпra mпr sгпmos moНell előreУelгцseТ köгül vпlasгtСatunk. 

A lцgkör МsapaНцkfolвamataТ a sгТnoptТkus meteorolяgТa talпn legkompleбeЛЛ 

proЛlцma egвüttesцt alkotУпk. EгekЛe a folвamatokЛa sгТnte mТnНen lцgkörТ moгgпs 

Лeцpül. A pontos előreУelгцseknek a МsapaНцkfolвamat saУпtos tцr-ТНőЛelТ lцptцke sгaЛ 

Сatпrt, valamТnt egвцЛ elmцletТ neСцгsцgek okoгtпk, Сogв Сossгú ТНeТg aг előreУelгő 

sгolgпlatok a МsapaНцkra vonatkoгяlag Мsak alternatív prognягТsok kТaНпsпra 

korlпtoгяНtak (ŰoНolaТnц-Jakus, 1996). 

A МsapaНцkfolвamatok fТгТkaТ, mennвТsцgТ tanulmпnвoгпsпt Magвarorsгпgon 

elősгör ŰoНolaТ Istvпn t гte kТ Мцlul, 1955-Лen, munkпУпЛan kТemelТ, aгokat a 

feltцteleket, amelвek numerТkus mяНsгerekkel köгelítСetőek. A МsapaНцkkцpгőНцsСeг 

fТgвelemЛe kell vennТ a speМТfТkus цs relatív neНvessцget, a Сőmцrsцklet цs a neНvessцg 

aНvekМТяУпt, a termТkus цs НТnamТkus konvekМТяt, a felСőгet kolloТНпlТs ТnstaЛТlТtпsпt. A 

vertТkпlТs moгgпsok köгül nemМsak a nagвtцrsцg , Сanem a súrlяНпsТ vergenМТa пltal 

kТvпltott vertТkпlТs seЛessцget Тs sгпmítanТ kell. 

Sгпmos olвan meteorolяgТaТ Уelensцget Тsmerünk, amelвnek mТvolta kцt 

leСetsцges пllapotot veСet fel: van vagв nТnМs. Ugвanígв eгen esemцnвek legegвsгer ЛЛ 

prognягТsa: lesг vagв nem lesг. Ígв a Уelensцg цs előreУelгцse köгött nцgвfцle kimenetel 
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leСetsцges (Mason, 2003). TeСпt kцt út veгetСet a prognягТs СelвessцgцСeг цs tovпЛЛТ 

kцt út annak СТЛпs voltпСoг (SteТerleТn, 2014). 

Dunaвnц-Szokol (1961) tanulmпnвa, amelв aг első НТagnosгtТkaТ 

МsapaНцksгпmítпsok köгц tartoгТk, Сogв elkerülУe mпs termцsгet  vertТkпlТs seЛessцgek 

sгпmítпsпt, a МsapaНцkmennвТsцget okkuНпlяНя МТklon nem frontпlТs rцgТяУпЛan 

Сatпroгta meg. Feltevцse sгerТnt eгeken a területeken a МsapaНцkkeltцs Нöntő tцnвeгőУe 

a nagвtцrsцg  vertТkпlТs felпramlпs. EsetцЛen a sгпmított цrtцkek elцg Уяl követtцk a 

tцnвleges цrtцkeket. A МТklon СпtolНalпn a nagв területre kТterУeНő renНeгett felпramlпs 

töЛЛ napon пt tartя МsapaНцktevцkenвsцget ereНmцnвeгett, amТ a НТagnosгtТkaТ 

sгпmítпsokkal Уяl követСető volt. 

Eгt követően ŰoНolaТ Istvпn úУaЛЛ munkпУпЛan a МsapaНцk kТalakulпsпnak 

folвamatпt цs előreУeleгСetősцgцt tanulmпnвoгva arra a követkeгtetцsre Уutott, Сogв 

reпlТs МsapaНцk-előreУelгцsekСeг a nagвtцrsцg  vertТkпlТs seЛessцg kТsгпmítпsпn kívül a 

front пltal ТnНukпlt vertТkпlТs felпramlпs fТgвelemЛevцtele Тs sгüksцges. Aг első 

sгпmítпsТ kísцrletek, amelвek a frontok пltal цrТntett köгцp eurяpaТ пllomпsokra 

vonatkoгtak, Уя ereНmцnnвel гпrultak. Esetenkцnt mТnНössгe 1 mm volt a sгпmított цs a 

mцrt МsapaНцkmennвТsцg eltцrцse. 

A frontпlТs МsapaНцkmennвТsцg kТalakulпsТ feltцteleТnek цs a МsapaНцkmennвТsцg 

kТsгпmítпsТ mяНsгereТnek ereНmцnвeТt, kТegцsгítve előreУelгцsТ útmutatпsokkal Тs, egв 

KТs KТaНvпnв (Bodolai–ŰoНalaТnц-Jakus, 1964) foglalУa össгe. 

Aг előreУelгцs folвamatпnak főЛЛ lцpцseТ a mцrцs, aг aНatok assгТmТlпМТяУa, a 

moНellfuttatпs, aг utяfelНolgoгпs цs a kapott ereНmцnвek köггцtцtele.  

A МsapaНцkmennвТsцg előreУelгцsцnek kutatпsТ ТrпnвaТ nцgв fő csoportba 

sorolСatяk: 1. НТnamТkaТ, 2. empТrТkus-sгТnoptТkaТ, sгТnoptТkus klТmatolяgТaТ, 3. 

statТsгtТkaТ, 4. komЛТnпlt elУпrпsok (ŰoНolaТnц-Jakus, 1985). 

 

2.3. Id járás el rejelz  modellek 

 

Aг ТНőУпrпs előreУelгő moНell Сatпroггa meg aг előreУelгцsТ tartomпnвra, pontosaЛЛan 

aг aЛЛan felvett СпromНТmenгТяs rпМsra, aНott ТНőlцpцsenkцnt a meteorolяgТaТ 

пllapotСatпroгяk vпrСatя цrtцkeТt (RaНnяtТ, 2003). Aг előreУelгцsТ moНellt a lцgkört 

kormпnвгя fТгТkaТ törvцnвek matematТkaТ formпУa alkotУa, eгeket pontosan vТsгont Мsak 

a meteorolяgТaТ пllomпsok körnвeгetцЛen ТsmerУük, Нe aг пllomпsok elosгlпsa nem 

aгonos, eгцrt a keгНetТ цrtцkeket elősгör egвmпstяl aгonos tпvolsпgra vett pontokra, kell 
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ТnterpolпlnТ, eгek alkotУпk a moНell rпМspontУaТt. A rпМspontok sгпma vцges, Нe mТnцl 

töЛЛ rпМspontot Сasгnпlnak, annпl pontosaЛЛ aг előreУelгцs. AСogв a sгпmítяgцpek 

seЛessцge nőtt, úgв nőtt a rпМs pontok sгпma Тs. Aг egвmпsСoг egвre köгeleЛЛТ rпМs 

pontok azt jelentТk, Сogв egвre kТseЛЛ цs kТseЛЛ skпlпУú Уelensцgeket tuНnak 

előreУeleгnТ. A mostanТ цs a Уövő ТНő köгöttТ Сőmцrsцkletvпltoгпst össгesítve a 

pТllanatnвТ Сőmцrsцklettel megkapУuk a УövőЛelТ СőmцrsцkletТ цrtцkeket (ŰölönТ et al., 

2013). Aг ТНőУпrпs előreУelгő moНellek típusaТ: СeurТsгtТkus, empТrТkus, fogalmТ, 

analitikus, numerikus. 

A gloЛпlТs moНellekkel teМСnТkaТlag leСetetlen regТonпlТs tцrskпlпn Тs megfelelő 

pontossпgú ЛeМslцseket kцsгítenТ. Eгt elfogaНva lett kТНolgoгva egв mяНsгer, aг 

úgвneveгett Лeпgвaгott moНellekkel valя sгТmulпМТя. A gloЛпlТs moНellek ereНmцnвeТt 

Лemenő paramцterkцnt felСasгnпlя korlпtos tartomпnвú Лeпgвaгott moНellek kцpesek a 

nagвskпlпУú vпltoгпsokat leЛontanТ területТleg fТnomaЛЛ skпlпra. Ennek kösгönСetően a 

regТonпlТs moНellek felЛontпsa mпra akпr 5–10 km Тs leСet, ígв kТseЛЛ tцrsцgek 

pontosaЛЛ цgСaУlatТ leírпsпt tesгТ leСetővц (ŰartСolв–PongrпМг, 2006). 

NapУaТnkЛan nagвmцrtцkЛen elterУeНt aг EnsemЛle előreУelгцs, amely esetцЛen 

töЛЛ előreУelгцst kцsгítenek Мsekцlв mцrtцkЛen eltцrő ТnТМТalТгпМТяval, ez esetben, ha az 

előreУelгцsek Сasonlяak, akkor aг előreУelгцs megЛíгСatяsпga nagвoЛЛ. Ha vТsгont aг 

előreУelгцsek lцnвeges mцrtцkЛen eltцrnek egвmпstяl, akkor aг előreУelгцs 

megЛíгСatяsпga kТseЛЛ. Aг EnsemЛle előreУelгцs utяlagos felНolgoгпsra kerül, a 

legfeУletteЛЛ Тlвen utяfelНolgoгя renНsгert aг UnТversТtв of АasСТngton feУlesгtette kТ. 

Aг EnseЛle előreУelгцseket alkalmaггпk a repülцsmeteorolяgТпЛan Тs, пm aгon területen 

a legtöЛЛ mяНsгerЛen a SPEűI (különleges ТНőУпrпs-Уelentő tпvТrat) tпvТratok цrtцkelцse 

Тs Уelen van, amelвnek sгerepe kцtsцgtelenül Уelentős a Сeves, пmНe rövТН ТНeТg tartя 

ТНőУпrпsТ esemцnвek verТfТkпlпsa sгempontУпЛяl (Fuller, 2003; Kleupfel, 2005). A 

hibпkЛяl aНяНя ЛТгonвtalansпgok sгпmsгer sítцsцre alkalmas az ensemble technika. Az 

ensemble mяНsгer lцnвege, hogy különЛöгő kezdeti feltцtelekЛől ТnНítУпk el a modellt. 

A különЛöгő kezdeti feltцtelek előпllítпsпra töЛЛfцle matematikaТ mяНsгert Тs 

alkalmaznak (Götг–RпkяМгТ, 1981). Aг alapelgonНolпs sгerТnt aг úgвneveгett kontroll 

tag keгНetТ пllapotпt a НetermТnТsгtТkus moНellЛől sгпrmaгtatУпk, aгonЛan a kontroll 

moНell СorТгontпlТs felЛontпsa fele a determinisztikus moНellцnek. Az ígв kapott kezdeti 

feltцtelt megfelelő СТЛaСatпron Лelül mяНosítУпk, цs egвТНeУ leg töЛЛ moНellfuttatпst 

ТnНítanak el. TeСпt a töЛЛ előreУelгцst egвüttesen vТгsgпlУпk. Az ensemble mяНsгerrel 

nemcsak egy konkrцt előreУelгцst kapunk ereНmцnвül, hanem ТnformпМТяval sгolgпl aг 
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egyes ТНőУпrпsТ esemцnвek Лekövetkeгцsцnek valяsгín sцgeТről. Valяsгín sцgТ 

elosгlпsfüggvцnвeket tпrsítСatunk aг egвes moНellfutпsokСoг (HorпnвТ et al., 2013). Aг 

ensemble aНat assгТmТlпМТя mяНsгerцnцl töЛЛ aНatassгТmТlпМТяs ciklust futtatunk 

pпrСuгamosan, цs hiЛaСatпron ЛelülТ perturЛпlt (zavart) megfТgвelцseket tesznek a 

mцrцsekre, ígв Сatпroггпk meg a kezdeti feltцtelek ЛТгonвtalansпgaТt (Isaksen et al., 

2010). 

Aг EurяpaТ Köгцptпvú IНőУпrпs ElőreУelгő Köгpont (EűMАF, European űentre 

of Medium Range Weather Forecast) 1975-Лen 18 orsгпg össгefogпsakцnt alakult meg. 

A 70-es цvek vцgцtől leСetősцg nвílt egвüttm köНő tagkцnt csatlakozni a szervezethez. 

Magвarorsгпg a kelet-köгцp-eurяpaТ orsгпgok köгül elsőkцnt цlt eггel a leСetősцggel, цs 

1994. УúlТus 1-цn Мsatlakoгott az ECMWF-hez (Kaba, 1995). Jelenleg 20 telУes Уogú 

tagУa цs 14 tпrsult tagУa van a sгerveгetnek. Az EűMАF köгpontЛan töЛЛ mяНsгert 

egyszerre Сasгnпlnak a kezdeti feltцtelek megalkotпsпЛan. A sгТngulпrТs vektorok 

mяНsгerцt цs az ensemble adat assгТmТlпМТяs mяНsгert alkalmaггпk, emellett a modell 

Тntegrпlпs sorпn a modell fizikai saУпtossпgaТЛяl aНяНя СТЛпkat is figyelembe veszik. 

A НetermТnТsгtТkus moНell keгНetТ feltцteleТt nцgвНТmenгТяs varТпМТяs adat 

assгТmТlпМТяs elУпrпssal пllítУпk elő, amelв sorпn fТgвelemЛe vesгТk a meteorolяgТaТ 

megfТgвelцseket цs a moНell korпЛЛТ előreУelгцseТt, aг aktuпlТs keгНetТ meгő ТНőpontУпra 

vonatkoгяan. A moНellt naponta kцtsгer, 00 UTű-s цs 12 UTű-s kezdeti meteorolяgТaТ 

meгőkЛől ТnНítУпk el цs 10 napos előreУelгцst kцsгítenek. A moНell СorТгontпlТs tцrЛelТ 

felЛontпsa 16 km, vertТkпlТsan peНТg 137 lцgnвomпsТ sгТntet tartalmaг. Ígв a 

determinisztikus moНell fТnomaЛЛ tцrЛelТ felЛontпsa mТatt УoЛЛan kТraУгolяНnak a 

НomЛorгatЛяl ereНő eltцrцseket. VТsгont a rцsгletessцgЛől aНяНяan töЛЛ ТНőt Тgцnвel a 

sгпmítпsok elvцgгцsцre. Aг EPS (EnsemЛle PreНТМtТon Sвstem) valяsгín sцgТ 

előreУelгцsek СorТгontпlТs цs vertТkпlТs felЛontпsaТ gвengцЛЛek, mТnt a НetermТnТsгtТkus 

moНellц, ígв egв sТmított, egвsцgeseЛЛ kцpet kapunk ereНmцnвül. A Уelenleg Сasгnпlt 

moНellverгТя СorТгontпlТs tцrЛelТ felЛontпsa 32 km цs 91 vertТkпlТs moНell sгТntЛől пll 

(MпtraТ, 2015). 

2006 novemЛerцtől naponta kцtsгer, 00 UTű-kor цs 12 UTC-kor, 15 napra előre 

kцsгítenek előreУelгцst a VAREPS (Variable Resolution Ensemble Prediction System 

(Vпltoгя FelЛontпsú EnsemЛle ElőreУelгő RenНsгer)) renНsгer keretцЛen (Buizza et al, 

2006). Aг előreУelгцs a 10. napТg a megsгokott tцrЛelТ felЛontпsЛan fut, maУН eгutпn 

alacsonyabb 11 felЛontпssal megв el a 15. napТg. Az időЛelТ felЛontпsпra követkeгő a 

Уellemгő: 168 яrпТg 3 яrпnkцnt, 168 цs 360 яra köгött peНТg 6 яrпnkцnt пll renНelkeгцsre 
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moНell előreУelгцs. 2008 mпrМТusпtяl a 15 napos előreУelгцsТ renНsгer mТnНen 

Мsütörtökön lefut egв 32 napos ТНősгakra Тs, amТ megfelel a СavТ előreУelгцsnek. 

Hasonlя elgonНolпs sгerТnt СasгnпlУпk a moНell tцrЛelТ felЛontпst, mТnt a 15 napos 

előreУelгцseknцl. A СavТ előreУelгцsek 15. napУпn a moНell tцrЛelТ felЛontпsa 

megvпltoгТk, leМsökken цs ígв fut a 32. napТg (IСпsг, 2009).  

Ha a modellfutпsok köгött aг eltцrцs kТМsТ, akkor Уя aг előreУelгцs 

megЛíгСatяsпga, Сa vТsгont nagвon sгцttartanak aг előreУelгцsek, akkor a 

megЛíгСatяsпga kТМsТ lesг. Aг ТНőУпrпsТ Сelвгet Лonвolultsпgпtяl függ, Сogв mennвТre 

futnak egвütt aг egвes tagok. 

A nemzeti meteorolяgТaТ sгolgпlatok töЛЛnвТre a nemгetköгТ 

egвüttm köНцsekЛen valяsítУпk meg a moНelleгцsТ elkцpгelцseТket цs aг operatív 

moНellfuttatпsТ ТgцnвeТk kТelцgítцsцt. GloЛпlТs numerТkus moНellek feУlesгtцsцre цs 

futtatпsпra Мsak a legnagвoЛЛ meteorolяgТaТ sгolgпlatok vпllalkoгСatnak, s nТnМs eг 

mпskцppen EurяpпЛan sem, aСol aг angol, a franМТa цs a nцmet sгolgпlat renНelkeгТk 

gloЛпlТs előreУelгő moНellel. Eгek mellett a numerТkus prognosгtТka egвТk 

legУelentőseЛЛ nemгetköгТ egвüttm köНцse aг EűMАF (European Centre for Medium–

Range АeatСer ForeМasts, aгaг EurяpaТ Köгцptпvú ElőreУelгő Köгpont), amelвet aг 

eurяpaТ nemгetТ meteorolяgТaТ sгolgпlatok aггal a Мцllal Сívtak цletre, Сogв operatív 

köгцptпvú előreУelгцseket kцsгítsenek цs vцgreСaУtsпk aг eССeг elengeНСetetlenül 

sгüksцges feУlesгtцsТ цs kutatпsТ felaНatokat. Aг EűMАF IFS moНell aг elmúlt 

цvtТгeНekЛen пtlagosan 10 цvente 1 napos ТНőelőnвre tett sгert aг előreУelгцsek 

Лevпlпsпra vonatkoгяan, aгaг pцlНпul napУaТnkЛan a 8 napos előreУelгцs olвan Уя, mТnt 

10 цve a 7 napos volt (ŰölönТ–HorпnвТ, 2013). 
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3. AZ ADATBÁZIS ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

 

3.1. Az adatbázis 

 

3.1.1. El rejelz  oldalak, és az általuk alkalmazott modellek 

Aг Тnterneten СoггпfцrСető előreУelгцseket sokan vпlasгtУпk, Нe mТvel pontossпguk aг 

előreУelгő moНellek saУпtossпgaТЛяl aНяНяan nem tökцletes, kutatпsunk aНatЛпгТsпt 

цppen eгek aг Тnterneten СoггпfцrСető előreУelгцsek kцpeгТk. A vТгsgпlatok sorпn a 

Budapestre, Debrecenre, Űeregsгпsгra, Ungvпrra цs Lembergre – aгaг a tпgaЛЛ 

tцrsцgünkre – vonatkoгя előreУelгцseket цs mцrt aНatokat Нolgoгtuk fel, amelyek 

sгaЛaНon СoггпfцrСetőek aг Тnterneten. 

Aг elemгцsekСeг öt előreУelгő olНal 1–7 napra, teСпt köгцptпvra vonatkoгя 

СőmцrsцkletТ цs МsapaНцk előreУelгцseТt töltöttük le naponta, 2015. szeptember 1-től 

2016. december 31-ig. A vпlasгtott öt előreУelгő olНal: 

 Orsгпgos MeteorolяgТa Sгolgпlat: ааа.met.Сu 

 Meteoprog: www.meteoprog.hu  

 Rp5: www.rp5.ru 

 Gismeteo: www.gismeteo.ua 

 Weather Online: www.weatheronline.com.uk  

Az Rp5 (www.rp5.ru) nem aН Сцt napos előreУelгцst, ígв esetцЛen hattяl aг egв 

naposТg tartя előreУeгцsek kerültek rögгítцsre. 

A napi ТНőУпrпsТ aНatokat a KпrpпtalУaТ HТНrometeorolяgТaТ Köгpont СonlapУпrяl 

(ааа.gmМ.uгСoroН.ua), Тlletve aг Orsгпgos MeteorolяgТa Sгolgпlat Тnternetes 

portпlУпrяl töltöttük le. Aг előreУelгett цs mцrt aНatok alapУпn, tпЛlпгat formпУпЛan 

össгeпllítottuk aг aНatЛпгТst. 

A vпlasгtott vпrosok fölНraУгТ elСelвeгkeНцse mellett, aг egвТk legmegСatпroгяЛЛ 

Лefolвпsolя tцnвeгő aг előreУelгцsek elkцsгítцsцЛen aг előreУelгő olНalak пltal 

alkalmaгott moНellek köгöttТ különЛsцgЛől aНяНСat.  

A Meteoprog, az Rp5 illetve a Gismeteo előreУelгő olНalak a АRF numerТkus 

ТНőУпrпs előreУelгő moНellt alkalmaггпk, amely a GFS alapaНataТt СasгnпlУa fel. A WRF 

egв numerТkus ТНőУпrпs előreУelгő moНell, amelвet aг amerТkaТ NemгetТ Lцgkör Kutatя 

Köгpont (NűAR), aг amerТkaТ NemгetТ ÓМeпnТ цs MeteorolяgТaТ Sгolgпlat (NOAA) 

http://www.rp5.ru/
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tovпЛЛп töЛЛ egвetem цs kutatяТntцгet egвüttes munkпУпval feУlesгtenek цs a vТlпgЛan 

sokfelц alkalmaгnak kutatпsra цs operatív előreУelгцsre egвarпnt. FrТssítцsТ ТНőköг 6 цs 

12 яra, vпltoгя rпМsfelЛontпs: 2,6 km, 4 km, 900 m. A Meteoprog sгпmítяgцpes 

moНelleгцse aг UkraУnaТ нkolяgТaТ цs VíгügвТ KöгpontЛan (UнVK) törtцnТk, eг a 

projekt aг UнVK цs a FanMeНТa Тnternetes vпllalat köгös erőfesгítцseТnek segítsцgцvel 

Уött lцtre (FrankovТts, 2014).  

A Weather Online цs aг Orsгпgos MeteorolяgТaТ Sгolgпlat az ECMWF (EurяpaТ 

Köгцptпvú ElőreУelгő Köгpont) modell alapУпn kцsгítТ előreУelгцseТt. Az EurяpaТ 

Köгцptпvú ElőreУelгő Köгpont 1975-Лen nemгetköгТ össгefogпskцnt Уött lцtre (АooНs, 

2005). űцlУa egв egвsцges, gloЛпlТs renНsгer kТНolgoгпsa цs alkalmaгпsa volt, mellвel 

megЛíгСatя köгцptпvú (2–10 napos Тntervallumra vonatkoгя) előreУelгцst leСet 

kцsгítenТ. Előnвe, Сogв nem sгüksцges mТnНen orsгпgnak saУпt előreУelгцsТ moНellt 

kцsгítenТ, a moНelleгцsre forНítСatя erőforrпsok össгeaНяНnak. MТvel a moНell futtatпsa 

gloЛпlТs rпМsСпlягaton törtцnТk, ígв külső moНellre sТnМs sгüksцg a körülvevő Сatпsok 

ТsmeretцСeг, mТnt aСogв aгt egв lokпlТs moНellnцl fТgвelemЛe kellene vennТ (IСпsг, 

2008).  

Aг EűMАF köгpontУпЛan töЛЛ egвeНülпllя előreУelгцsТ teМСnТkпt Тs alkalmaгnak. 

Itt kцsгítenek egвeНül ún. reforeМast előreУelгцseket, amelв egв elmúlt ТНőЛelТ 

perТяНusra vonatkoгя előreУelгцst kцsгít aг akkorТ mцrцsТ aНatokЛяl aг aktuпlis modell 

segítsцgцvel (HageНorn, 2008). Ennek fontos sгerepe van a mцrt цs aг előreУelгett 

moНellklíma össгeСasonlítпsпn alapulя kalТЛrпМТяs elУпrпsoknпl, СТsгen egв korпЛЛТ 

moНell ereНmцnвeТt felСasгnпlva nem követkeгtetСetünk kellő pontossпggal aг aktuпlТs 

moНell СТЛпТra.  

2003-tяl aг EűMАF köгpont naponta kцtsгer ТnНít fТnom felЛontпssal kцsгített, 

10 napos, rövТНtпvú előreУelгцst цs Сetente egвsгer 32 napos, НurvпЛЛ rпМsfelЛontпsú 

előreУelгцst (Vitart et al., 2008). 

 

3.1.2. A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek 

Szakdolgozatomban egyik vТгsgпlt tцnвeгő, a PцМгelв-fцle makroszinoptikus helyzetek. 

Aг első tцnвleges makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя osгtпlвoгпst töЛЛ mТnt 70 

цvvel eгelőtt Сoгtпk lцtre Űauer цs TпrsaТ (1944), melвet Hess цs Brezowsky 1952-ben 

Нolgoгott пt (Hess–Brezowsky, 1952). Eг utяЛЛТ osгtпlвoгпs alapУпn egвre töЛЛ 

orsгпgЛan kцsгültek el egвeНТ makrosгТnoptТkus osгtпlвoгпsok (Vasгkя, 2014). A 

Kпrpпt-meНenМцt köгцppontЛa пllítя makrosгТnoptТkus osгtпlвoгпst PцМгelв Gвörgв 
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vцgeгte el 1957-ben. A PцМгelв-kяНok megalkotпsakor fТgвelemЛe vette a МТrkulпМТяs 

alapСelвгetek fölНraУгТ СelвгetЛől ereНő СelвТ mяНosulпsaТt, mТnt aг Alpok, a Kпrpпt-

meНenМe цs a FölНköгТ-tenger mяНosítя СatпsaТ. PцМгelв tТгenСпrom Сelвгetet különített 

el figвelemЛe vцve aг пramlпs Тrпnвпt (PцМгelв, 1983; SeЛestвцn, 2013). 

лsгakТas lцgпramlпssal kapМsolatos Сelвгetek (LпsН: Mellцklet (ŰцМгТ et al., 2004)) 

1. mCc: a tцrsцg egв kelet-eurяpaТ МТklon СпtolНalТ пramrenНsгerцЛen talпlСatя 

2. AB: anticiklon a Brit-sгТgetek fölött 

3. CMc: KпrpпtalУa egy medТterrпn МТklon СпtolНalТ пramrenНsгerцЛen talпlСatя 

DцlТes lцgпramlпssal kapМsolatos Сelвгetek 

4. mCw: területünk egy nyugat-eurяpaТ МТklon előolНalТ пramrenНsгerцЛen 

talпlСatя 

5. Ae: anticТklon orsгпgunktяl keletre 

6. űMа: egв meНТterrпn МТklon előolНalТ пramrenНsгerцСeг tartoгТk 

NвugatТas lцgпramlпssal kapМsolatos Сelвгetek 

7. гű: гonalпlТs, МТklonпlТs 

8. Aа: nвugat felől kТterУeНő antТМТklon 

9. As: anticiklon orsгпgunktяl Нцlre 

KeletТes lцgпramlпssal kapМsolatos Сelвгetek 

10. An: anticiklon tőlünk цsгakra 

11. AF: anticiklon FennoskanНТnпvТa fölött 

Cemtrum helyzetek 

12. A: antТМТklon a Kпrpпt-meНenМe fölött 

13. ű: МТklon a Kпrpпt-meНenМe fölött 

A PцМгelв-fцle makrosгТnoptТkus típusok napТ katalяgusa elősгör aг 1877–1956 

köгöttТ ТНősгakra kцsгült el, melв kцsőЛЛ kТegцsгült 1982 vцgцТg (PцМгely, 1983). 1984-

től aг ТНőУпrпsТ típusok napТ osгtпlвoгпsпt Kпrossв űsaЛa vцgгТ. Aг пltalunk vТгsgпlt 

ТНősгakra vonatkoгя makrosгТnoptТkus Сelвгetek tТpТгпlпsпt sгТntцn Kпrossв űsaЛa 

kцsгítette, valamТnt ő osгtotta meg velünk eгeket aг aНatokat, egв kцsгülőЛen lцvő 

úУaЛЛ katalяgusЛяl, eгúton Тs sгeretnцnk kösгönetünket kТfeУeгnТ цrte. 

 

3.2. Alkalmazott módszerek 

 

Sгпmos tuНomпnвos munka sгemlцltetТ, Сogв nТnМs egв egвsцgesen elfogaНott, Уя 

verТfТkпМТяs mяНsгer, ígв pцlНпul tцrsцgünkЛen Тs eltцrő mяНsгerekkel vцgгТk a 



 

21 
 

prognягТsok Лevпlпsпnak ellenőrгцsцt (SteТerleТn, 2014). A rövТН-, цs köгцptпvú 

alapprognягТsok Лevпlпsпnak vТгsgпlata Тs megtörtцnТk egв verТfТkпМТяs elУпrпssal. Aг 

előreУelгцsek Тlвen Уelleg  verТfТkпlпsпnak sгüksцges feltцtele, Сogв a prognягТsok 

kяНok formпУпЛan Тs előпllУanak. A sгпmsгer sített proНuktum aг Тsmert aНatok 

tükrцЛen egвsгer  mяНon цrtцkelСető kТ.  

Aг előreУelгő sгakemЛer a numerТkus moНellek цs aг elkцsгült különfцle 

proНuktumok alapУпn, valamТnt saУпt tapasгtalataТ цs a sгТnoptТkus klТmatolяgТaТ 

saУпtossпgok fТgвelemЛe vцtelцvel mТnНen nap elkцsгít egв kяНfТle-t. A verТfТkпМТяs 

elУпrпs sorпn aг egвes körгetekre megСatпroгott előreУelгett-tцnвleges цrtцkpпrok пllnak 

elő, melвekЛől a legkülönfцlцЛЛ statТsгtТkaТ mцrősгпmok СatпroгСatяk meg (пtlagos 

СТЛa, пtlagos nцgвгetes СТЛa nцgвгetgвöke stЛ.). Eг a renНsгer kцpes arra, Сogв a 

minimum-, цs maбТmum-Сőmцrsцklet előreУelгцsцt oЛУektív mяНon verТfТkпlУa (MerТМs, 

2012).  

A moНell előreУelгцsek Лevпlпsпnak kТцrtцkelцse (verТfТkпМТяУa) sorпn aг 

előreУelгцsek цs megfТgвelцsek цrtцkeТЛől sгпrmaгtatott valamТlвen mцrősгпmot 

vТгsgпlunk (űsТma, 2003; TaУtТ, 2009).  

A kontТngenМТa tпЛla цrtцkeТЛől sгпmított verТfТkпМТяs mцrősгпmok mТnНegвТke 

lцnвeges ТnformпМТяval Лír, Нe egвetlen sгпmkцnt aг előreУelгцs Сelвessцgцt nem tuНУпk 

minden tekintetben jellemezni (Jolliffe–Stephenson, 2003).  

A verТfТkпМТя vТгsgпlatakor gвakran előпllítanak Heidke skill score (HSS) 

цrtцkeket, melвnek kцplete: 

HSS = 2 (ad - bc) / {( a + c )( c + d ) + ( a + b )( b + d )}. 

UgвanТs eг a kategorТkus előreУelгцsek verТfТkпМТяУa sorпn aг egвТk legsгцleseЛЛ 

körЛen alkalmaгott ЛevпlпsТ tцnвeгő, amelвnek egвТk oka, Сogв kТsг rТ a vцletlensгer  

esemцnвeket (NurmТ, 2003). Ha a HSS > 0, akkor aгon esetek sгпmпnak arпnвa kТseЛЛ, 

amТkor aг esemцnв előre volt Уeleгve, Нe nem követkeгett Лe, mТnt amТkor előre volt 

Уeleгve цs Лe Тs követkeгett. AmennвТЛen a HSS = 0, aг előreУelгцseknek nТnМs valяs 

ТnformпМТя tartalma, vцletlen prognягТsrяl Лesгцlünk. Ha a HSS цrtцke 1, akkor aг 

előreУelгцsek tökцletesek (Jolliffe–Stephenson, 2003). 

PпtkaТ Zsolt verТfТkпМТяra vonatkoгя kutatпsa sгerТnt: „A СőmцrsцkletТ mТnТmum 

előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút СТЛпУa alapУпn aг elmúlt цvekЛen, mТnНen ТНőtпvra a 

szinoptikusok пltal vцgгett előreУelгцsek СТЛпУa a legkТseЛЛ (1 °ű körül), eгt követТ aг 

ECMWF 1,3–1,5 °ű-kal, vцgül a sort aг ALADIN гпrУa 2 °ű-ot Тs elцrő СТЛпval. 2009-
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Лen köгцptпvon valamelвest Мsökkent a különЛsцg. A maбТmum Сőmцrsцklet esetцn Тs 

ugвanaг a ЛevпlпsТ sorrenН, mТnt a mТnТmumnпl, aг ALADIN rossгaЛЛ proНuktumokat 

mutat, mТnt aг EűMАF.” TöЛЛ цvre vТssгatekТntve megпllapítСatя, Сogв míg 2004-ben 

aг első napra aг ALADIN 1,8 °ű körülТ СТЛпУa megegвeгett a sгТnoptТkus СarmaНТk 

napra vonatkoгя СТЛпУпval, aННig 2009-Лen eг mпr kТtolяНott negвeНТk napra (PпtkaТ, 

2011).  

MunkпnkЛan statТsгtТkaТ aНatfelНolgoгпst vцgeгtünk, amelв keгНő lцpцsekцnt 

megСatпroгtuk a Уelгett цs mцrt СőmцrsцkletТ цs МsapaНцk előreУelгett цs mцrt цrtцkek 

köгöttТ eltцrцst, valamint előreУelгett цs mцrt цrtцkek köгöttТ aЛsгolút eltцrцseket. Az 

aНatfelНolgoгпs emellett a követkeгőekre terУeНt kТ: 
: 

 

 Az el rejelzett és mért adatok eltéréseinek átlagolására:                   

    – előreУelгett цs mцrt aНatok eltцrцseТnek пtlaga (пtlagos hiba, ME) 

    – aг előreУelгett цrtцkek Т-edik tagja, Т = 1, 2, 3, …, n 

    – a mцrt цrtцkek Т-edik tagja, Т = 1, 2, 3, …, n 

 n – esetek sгпma 

 Az el rejelzett értékek átlagos abszolút eltérésének meghatározására a mért 
értékt l:  

                   

     – aг előreУelгett цs a mцrt aНatok пtlagos aЛsгolút eltцrцse (пtlagos 
aЛsгolút hiba, MAE) 

    – aг előreУelгett цrtцkek Т-eНТk tagУa, Т = 1, 2, 3, …, n 

    – a mцrt цrtцkek Т-eНТk tagУa, Т = 1, 2, 3, …, n 

 n – esetek sгпma 

 

 Az el rejelzett értékek átlagos négyzetes eltérésének négyzetgyökére a mért 
értékt l (пtlagos nцgвгetes СТЛa nцgвгetgвöke, RMSE):  
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    – aг előreУelгett цrtцkek Т-eНТk tagУa, Т = 1, 2, 3, …, n 

    – a mцrt цrtцkek Т-edik tagja, i = 1, 2, 3, …, n 

 n – esetek sгпma 

Aг пtlagos СТЛa (ME) цrtцke mínusг vцgtelentől plusг vцgtelenТg terУeНСet, 

optТmпlТs цrtцke nulla. A nulla СТЛa aгonЛan előпllСat nagв СТЛпk esetцn Тs, a СТЛпk 

kТegвenlítőНцsцvel. Nem aН pontos цrtцket aг előreУelгцs СТЛпТnak nagвsпgпrяl, Нe a 

sгТsгtematТkus alп, Тlletve fölцЛeМslцseket megmutatУa. 

Aг пtlagos aЛsгolút СТЛa (MAE) tartomпnвa 0 цs plusг vцgtelen köгöttТ, optТmпlТs 

цrtцke 0. MegaНУa aг előreУelгцsek СТЛпТnak пtlagos nagвsпgпt. űцlsгer  egвütt tekТntenТ 

a ME цs MAE цrtцkeket. 

Az пtlagos nцgвгetes СТЛa (MSE) цs nцgвгetgвöke (RMSE) цrtцke nullпtяl 

vцgtelenТg terУeНСet, optТmпlТs цrtцke 0. лrгцkenвeЛЛek a nagв előreУelгцsТ СТЛпkra, 

mint a MAE. (Nurmi, 2003; ImrТМsпk, 2012). 

Aг пtlagos nцgвгetes СТЛa sгпmsгer  ТnformпМТяt aН aг előreУelгцs 

megЛíгСatяsпgпrяl. DetermТnТsгtТkus előreУelгцsnцl eг aг цrtцk aг előreУelгett цs a mцrt 

цrtцkek különЛsцgeТnek nцgвгetцvel egвenlő (NurmТ, 2003). A nцgвгetre emelцsnek 

kösгönСetően sokkal цrгцkenвeЛЛ a nagв СТЛпkra цs a kТugrя цrtцkekre, mТnt a sТma 

пtlagolпson alapulя verТfТkпМТя, ígв pontosaЛЛ ТnformпМТяt aНСat aг előreУelгцs 

pontatlansпgпrяl. A tökцletes előreУelгцs пtlagos nцgвгetes СТЛпУa nullпval egвenlő, 

teСпt egв kalТЛrпМТяs elУпrпs akkor tekТntСető sТkeresnek, Сa a kalТЛrпlt előreУelгцs MSE 

цrtцke kТseЛЛ, mТnt a kalТЛrпlatlanц (NцmetС, 2010). 

Aг aНatЛпгТs felцpítцsцСeг, a sгпmítпsokСoг valamТnt aг ereНmцnвek grafТkus 

megУelenítцsцСeг a MТМrosoft EбМel tпЛlпгatkeгelő program 2010-es verгТяУпt 

alkalmaztuk. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

 

4.1. Az el rejelzések beválása az id táv, a vizsgált városok és az el rejelz  oldalak 

függvényében 

 

Aг ТНőtпv vпltoгпsпval formпlяНя pontossпgot elősгör a telУes ТНősгakot tartalmaгя 

aНatЛпгТsra vТгsgпltuk. Az 2/a. цs 2/Л. пЛrпn tцrsцgünk пltalunk vпlasгtott öt vпrosпra a 

sгТntцn vпlasгtott öt előreУelгő olНal пltal aНott ТНőУпrпsТ előreУelгцsek пtlagaТ lпtСatяak 

kТцrtцkelve. 

MegСatпroгva aг előreУelгett цs a mцrt цrtцkek köгöttТ különЛsцgek пtlagaТnak 

naponkцntТ vпltoгпsпt termцsгetesen ЛeЛТгonвosoНott, Сogв aг ТНőtпv sг külцsцvel 

növeksгТk aг előreУelгцsek pontossпga. A kцt пЛra Сasonlяsпgпt aг aНУa, Сogв mТnНkцt 

esetЛen Мsökkentek aг пtlagos aЛsгolút eltцrцsek цrtцkeТ, Тlletve aг ТНőtпv 

előreСalaНtпval aг пtlagos eltцrцsek цrtцkmutatяТ Тs Мsökkentek. Aг пtlagos aЛsгolút 

eltцrцseket Уelгő kцk vonal a Сőmцrsцklet esetцЛen 3,6–2,8 °ű köгött vпltoгott, a 

МsapaНцkra vonatkoгtatva eг aг цrtцk  1,5–1 mm volt a Сцttől egв naposТg terУeНő 

ТНőskпlпn.  

 

a. пЛra        Л. пЛra 

2. пbra. A vТгsgпlt előreУelгő olНalak vпlasгtott vпrosaТnkra aНott Сőmцrsцkletre (a) цs a 
МsapaНцk mennвТsцgцre (b) vonatkoгя előreУelгцseТnek pontossпga a különЛöгő 

ТНőtпvok vТsгonвlatпЛan. A függőleges tengelв aг előreУelгett цs a mцrt aНatok köгöttТ 
különЛsцgek цrtцkeТnek пtlagпt, Тlletve a különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagaТt tüntetТ 

fel, a víгsгТntes tengelв aг ТНőtпvot УelölТ, napokban. A kцk vonal aг пtlagos aЛsгolút 
eltцrцsek цrtцkeТt УelölТ, a pТros peНТg aг пtlagos eltцrцseket aг előreУelгett цs a mцrt 

aНatok köгött. 
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Jelentős különЛsцg vТsгont a kцt пЛra köгött (2/a цs 2/Л), Сogв míg a 

Сőmцrsцkletre vonatkoгя цrtцkek пtlagos eltцrцseТ negatív ТrпnвЛяl poгТtívЛa 

vпltakoгtak (-0,2–0,2 °ű), aННТg a МsapaНцk előreУelгцsek aг пtlagos eltцrцs alapУпn 

vцgТg alaМsonвaЛЛ цrtцkekkel tцrtek el a mцrt aНatoktяl (-1–(-0,4) mm), teСпt aг 

alulЛeМslцsek voltak rп Уellemгőek. 

Tцrsцgünk vпlasгtott vпrosaТra mпs цs mпs цgСaУlatТ feltцtelek Сatnak, ígв a rпУuk 

vonatkoгя előreУelгett цrtцkek Тs különЛöгnek egвmпstяl. A követkeгő пЛrпk (3. пЛra цs 

4. пЛra) vпlasгt aНnak arra a kцrНцsünkre, Сogвan vпltoгott a МsapaНцk, illetve a 

СőmцrsцkletТ előreУelгцsek Лevпlпsпnak pontossпga aг пltalunk vТгsgпlt öt vпrosЛan. 

A СőmцrsцkletТ előreУelгцsek egвüttes пtlagos aЛsгolút eltцrцsцt nцгve a vпrosok 

köгül Мsak LemЛerg különül el, mцgСoггп a legmagasaЛЛ eltцrцsekkel (3,8 °ű–3,3 °ű), 

ehhez a különУпrпshoz Lemberg csatlakozik a МsapaНцk előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút 

eltцrцsцben (1,8 mm–1,4 mm) is, пm a МsapaНцk esetцЛen a mпsТk nцgв vпros jobban 

elkülönül egвmпstяl. A kцt ТНőУпrпsТ tцnвeгő előreУelгцsцЛen ŰuНapest vпrosпra 

osгlanak meg legТnkпЛЛ aг цrtцkek, СТsгen míg a СőmцrsцkletТ цrtцkekЛen aг ТНőtпv első 

felцЛen egвütt Упr DeЛreМen, Űeregsгпsг цs Ungvпr vпrosпval, maУН Мsak aг egвnapos 

előreУelгцsekЛen a legpontosaЛЛ (2,6 °ű), aННТg a МsapaНцk цrtцkeknцl a telУes ТНőtпv 

alatt a legpontosaЛЛ előreУelгцsek ŰuНapestre törtцntek (1,3 mm–0,7 mm). A МsapaНцk 

előreУelгцsцЛen teСпt a Сцt napos ТНőtпv alatt пtlagosan 0,6 mm volt a különЛsцg a 

legpontosaЛЛan előreУelгett ŰuНapest цs legkevцsЛц pontos LemЛerg цrtцkeТ köгött. A 

СőmцrsцkletТ előreУelгцseknцl mцg Ungvпr vпrosпt kell kТemelnünk, hiszen a rп 

vonatkoгя előreУelгцsek aг ТНőtпv mпsoНТk felцЛen a legpontosaЛЛak voltak: eltцrцseТ a 

mцrt цrtцktől 0,3 °ű -kal alacsonyabb цrtцket mutatnak, mint a Budapestre jelzett 

adatok, aг egвnapos előreУelгцsekЛen peНТg ŰuНapest Мsak sгпгaНokkal előгТ meg az 

Ungvпrra törtцnt előreУelгцseket.  
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3. пЛra. Aг egвes előreУelгő olНalak СőmцrsцkletТ előreУelгцseТnek egвüttes пtlagos 
aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl aг előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen, vпrosok 

sгerТntТ felosгtпsЛan. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ °ű-ban 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt napokЛan. 

 

 

4. пЛra. Aг egвes előreУelгő olНalak МsapaНцk előreУelгцseТnek egвüttes пtlagos aЛsгolút 
eltцrцse a mцrt aНatoktяl aг előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen, vпrosok sгerТntТ 

felosгtпsЛan. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt МsapaНцk цrtцkek 
köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ, a víгsгТntes tengelв peНТg az 

előreУelгцs ТНőtпvУпt napokЛan. 
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лrНemes leСet megvТгsgпlni, Сogвan vпltoгott az előreУelгцsek пtlagos eltцrцse, 

СТsгen ígв vпlasгt kapunk rп, Сogв felül- vagв alulЛeМslцsek törtцntek-e töЛЛnвТre. 

Követkeгő пЛrпТnkon (5. цs 6. пЛra) a vпlasгtott vпrosok sгerТntТ ЛontпsЛan lпtУuk aг 

említett пtlagos eltцrцseket.  

SгemЛet nő eltцrцs, Сogв a МsapaНцk előreУelгцsekre vonatkoгя пЛrпn Мsak 

negatív eltцrцseket lпtunk, eг aгt УelentТ, Сogв esetцЛen mТnНen vпrosra цs a telУes ТНőtпv 

alatt alulЛeМslцsek törtцntek, eггel sгemЛen a СőmцrsцkletТ előreУelгцseket 

megvТгsgпlva aг lпtСatя, Сogв DeЛreМen цs ŰuНapest vпrosпra Мsak alulЛeМslцseket 

kaptunk, míg Űeregsгпsг цs Ungvпr vпrosпra alul- цs felülЛeМslцsek követТk egвmпst aг 

ТНőtпv sг külцsцvel. LemЛerg vпrosa peНТg elkülönülten kТгпrяlag felülЛeМslцseket 

mutat. Eг a LemЛergre vonatkoгя пllítпs aгцrt Тs цrНekes, mert a МsapaНцk előreУelгцsek 

пЛrпУпt megnцгve цpp erre a vпrosra lпtУuk a legnagвoЛЛ mцrtцk  alulЛeМslцseket. 

ŰuНapestre lпtУuk a legpontosaЛЛ МsapaНцk előreУelгцseket, eltцrцsцnek цrtцkeТ:  

(-0,9)–(-0,2) mm, a СőmцrsцkletТ цrtцkeknцl vТsгont mпr цpp ellentцtesen a legnagвoЛЛ 

mцrtцk  alulЛeМslцseket kaptuk ŰuНapestre, amelвek пtlagosan -0,4 °ű-kal tцrtek el a 

mцrt aНatoktяl. 

 

 

5. пЛra. A СőmцrsцkletТ előreУelгцsek пtlagos eltцrцse a mцrt aНatoktяl aг előreУelгцs 
iНőtпvУпnak függvцnвцЛen, vпrosok sгerТntТ felosгtпsЛan. A НТagram függőleges 

tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt МsapaНцk цrtцkek köгöttТ különЛsцgek цrtцkeТnek 
пtlagпt УelölТ, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt napokЛan. 
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6. пЛra. A МsapaНцk előreУelгцsek пtlagos eltцrцse a mцrt aНatoktяl aг előreУelгцs 
iНőtпvУпnak függvцnвцЛen, vпrosok sгerТntТ felosгtпsЛan. A НТagram függőleges 

tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt МsapaНцk цrtцkek köгöttТ különЛsцgek цrtцkeТnek 
пtlagпt УelölТ, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt napokЛan. 

 

Fő kцrНцseТnknek egвТke, Сogв melвТk előreУelгő olНal a legmegЛíгСatяЛЛ aг 

ТНőУпrпsТ tцnвeгők előreУelгцsцЛen, ha aг előreУelгett цs mцrt aНatok пtlagos aЛsгolút 

eltцrцsцt vТгsgпlУuk. Erre a 7. цs 8. пЛra aН vпlasгt. 

Aг öt előreУelгő olНal egвmпssal pпrСuгamosan СalaНva, egвmпs köгtТ alaМsonв 

eltцrцsekkel Уeleгtцk előre aг пltalunk vТгsgпlt ТНősгak sгпmsгer  цrtцkeТt. A 

Сőmцrsцkletre törtцnt előreУelгцsek aг ТНőtпv első rцsгцЛen egвmпstяl mцg lпtСatяan 

elkülönülő цrtцkkel rendelkeznek. Aг ТНőtпv köгцpső sгakasгпra eг mцrsцklőНТk, Тlletve 

a pontossпg alapУпn felпllított sorrenН Тs vпltoгТk, aг egв napos előreУelгősekСeг цrve 

peНТg mпr egвцrtelm en aг OMSZ előreУelгцseТ ЛТгonвultak a legpontosaЛЛaknak – 

0,8 °ű-kal pontosaЛЛ, mТnt a legmagasaЛЛ eltцrцssel renНelkeгő GТsmeteo. 

Mindemellett sгТntцn aг OMSZ volt aг az oldal, amelв a legnagвoЛЛ Уavulпst mutatta 

(1,1 °ű). Azonban, Мsak a СőmцrsцkletТ előreУelгőseknцl került kТ gвőгtesen aг OMSZ, 

hiszen a МsapaНцk egy napos előreУelгцsцЛen a АeatСer OnlТne olНal цs a – Сőmцrsцklet 

előreУelгцsцЛen legpontatlanaЛЛ – Gismeteo mutatkoznak a legpontosabbaknak (1 mm). 

A napТ МsapaНцk mennвТsцgцre kapott sгпmok, Сa a telУes ТНősгakot nцггük, 

termцsгetsгer leg alacsonyak. Aг előreУelгő olНalak a МsapaНцk előreУelгцsЛen 0,4 mm-t 

tuНtak УavítanТ a Сцtnapostяl aг egвnapos előreУelгцsТg. 

нssгevetve a СőmцrsцkletТ цs МsapaНцk előreУelгцseket kТНerült, hogy a Weather 

Online volt az az oldal, amelв a СőmцrsцkletТ előreУelгőseknцl aг ТНőtпv köгцpső 
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sгakasгпЛan pontosaЛЛ цrtцkeket Уelгett előre, mint az OMSZ, majd aг említett АeatСer 

Online a kцt цs egв napos előreУelгцseknцl kerül mпsoНТk helyre aг OMSZ mögц, ígв Сa 

a telУes ТНőtпv vпltoгпsпt nцггük kТseЛЛ Сullпmгпst lпtСatunk a АeatСer OnlТne-tяl. A 

МsapaНцk цrtцkekre aНott előreУelгцseknцl a Сцt napos előreУelгцskor a GТsmeteo-nпl 

lпtУuk a legpontosaЛЛ цrtцkeket – meg kell УegвeгnТ aгonЛan, Сogв a telУes ТНőtпv alatt 

aг előreУelгő olНalak Мsak kТs mцrtцkЛen tцrnek el egвmпstяl (mТnНössгe 0,2–0,3 mm). 

SгТntцn aг ТНőtпv köгцpső sгakasгпn Тsmцt a АeatСer OnlТne a legpontosaЛЛ, aг egв 

napos előreУelгцseknцl peНТg köгel aгonos цrtцket kaptunk, amТkor a Уelгett цs a 

Лekövetkeгett цrtцkek köгöttТ пtlagos aЛsгolút eltцrцseket vТгsgпltuk. 

 

 

7. пЛra. A СőmцrsцkletТ előreУelгцsek egвüttes (mТnНen vпlasгtott vпrosra össгesítve) 
пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen, 

olНalak sгerТntТ felosгtпsЛan. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ °ű-ban 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt napokban. 
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8. пЛra. A МsapaНцk előreУelгцsek egвüttes (mТnНen vпlasгtott vпrosra össгesítve) 
пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl aг előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen, 

előreУelгő olНalak sгerТntТ felosгtпsЛan. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett 
цs a mцrt МsapaНцk цrtцkek köгöttТ különЛsцgek цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ, a víгsгТntes 

tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt napokЛan. 

 

4.2. Az el rejelzések pontosságának évszakfüggése 

 

Aг ТНőУпrпs előreУelгцsek Лevпlпsпnak pontossпgпt sok mТnНen ЛefolвпsolСatУa, 

kutatпsunk egвТk МцlУa aг volt, Сogв megnцггük aг цvsгakok hogyan hatnak az 

előreУelгцsek pontossпgпra (9. цs 10. пЛra). 

A kцp telУessцgцСeг СoггпtartoгТk, Сogв a tovпЛЛТakЛan Мsak Спrom цvsгakot 

fogunk elemeгnТ, mТvel a nвпrТ aНatgy Уtцs oЛУektív okokЛяl kТfolвяlag nem valяsult 

meg. 

A СőmцrsцkletТ цs a МsapaНцk előreУelгцsek, valamint mцrt aНatok különЛsцgeТnek 

пtlagos aЛsгolút eltцrцseТЛől kцpeгett НТagramУaТnkon lпtСatУuk, Сogв aг цvsгakok 

mТnНkцt esetЛen Сasonlяan vТsгonвulnak egвmпsСoг. Aг ősгre vonatkoгя előreУelгцsek 

a legnagвoЛЛ eltцrцst mutattпk, eгt követtцk a tavasгТ цrtцkek, maУН a legpontosaЛЛan 

előreУelгett aНatokat a tцlre lпtСatУuk.  

A СőmцrsцkletТ aНatok пЛrпУпn lпtСatУuk, Сogв a tavasг цs a tцl keresгteгТ egвmпst, 

maУН aг egв napos előreУelгцsek eltцrцsцЛen köгel aгonos цrtцket vettek fel. A 

МsapaНцkra vonatkoгяlag a Спrom цvsгak vцgТg Уяl elkülönül, maУНnem vцgТg 

megtartУпk egвmпsСoг vТsгonвított különЛsцgeТket (0,4–0,6 mm). A tцlТ цvsгakra törtцnt 
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előreУelгцsek pontossпga 0,4–0,6 °ű-kal tцr el a legkevцsЛц pontosan előreУelгett ősгТ 

цvsгak előreУelгцseТtől. A kцt napos СőmцrsцkletТ előreУelгцseknцl a tavasг pontosaЛЛ, 

mТnt aг ősг, maУН egв napos цrtцkek köгel megegвeгtek 2,8 °ű-os цrtцkükkel. A 

МsapaНцk цrtцkeket össгefoglalя НТagramon lпtУuk, Сogв a tavasгnпl nem fokozatos a 

Уavulпs, СТsгen Сцttől ötnapos előreУelгцsТg köгel aгonos sгТnten vпltoгtak a rп 

vonatkoгя цrtцkek, maУН aг ötről nцgвnaposra hirtelen Уavulпs követkeгett, aгtпn Тsmцt 

egвmпsСoг köгelТ цrtцkekkel fokoгatosan elkeгНenek emelkeНnТ aг цrцkek. Ez a teljes 

eltцrцs mТnНössгe 0,2 mm vпltoгпst Уelent, ennek ellenцre mцgТs sгemЛet nő. A 

legnagвoЛЛ Уavulпst első esetЛen a tavasгra lпtСatУuk eг 0,9 °ű különЛsцget Уelent aг 

egв napos цs a Сцt napos цrtцkek köгöttТ különЛsцgЛen, a МsapaНцk esetцЛen peНТg 

Сasonlя vпltoгпst a tцl mutatott, Тtt 0,6 mm a kцt aНat köгöttТ különЛsцg. A legpontosabb 

előreУelгцseket teСпt mТnН a МsapaНцkra, mТnН a Сőmцrsцkletre vonatkoгtatva a tцlТ 

цvsгakra lпtСatУuk.  

 

 

9. пЛra. A СőmцrsцkletТ előreУelгцsek egвüttes пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, 
az előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen, цvsгakonkцntТ megosгlпsЛan. A diagram 

függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek 
aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ °ű-Лan megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг 

előreУelгцs ТНőtпvУпt napokban. 

2,5 

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

3,7 

3,9 

4,1 

7 6 5 4 3 2 1 

°C
 sz 

Tél 
Tavasz  



 

32 
 

 

10. пЛra. A МsapaНцk előreУelгцsek egвüttes пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, 
az előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen, цvsгakonkцntТ megosгlпsЛan. A diagram 

függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek 
aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ mm-ben megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг 

előreУelгцs ТНőtпvУпt napokban. 

 

4.3. Makroszinoptikus helyzetek, mint az id járás el rejelzés beválásának egyik  
tényez je 

 

A különЛöгő МТklonпlТs valamТnt antТМТklonпlТs Сelвгetekre vonatkoгя ТНőУпrпs 

előreУelгцsek preМТгТtпsпnak пЛrпгolпsпt lпtСatУuk a 11. цs 12. пЛrпn. 

A makroszinoptikus helyzeteket figyelemЛe vцve a Сőmцrsцklet цs a МsapaНцk 

előreУelгцs egвmпsСoг Сasonlя ereНmцnвt mutat. MТnНkцt цgСaУlatТ elemnцl az 

antiМТklonпlТs Сelвгetekre kaptunk pontosaЛЛ előreУelгцseket, a vТгsgпlt ТНősгak alatt az 

ТНőtпv sг külцsцvel Мsökkentek aг eltцrцsek. MТnНkцt пЛrпn Уяl lпtСatя, Сogв egвmпssal 

pпrСuгamosan СalaНt a kцt makroszinoptikus helyzetcsoport. A СőmцrsцkletТ 

ereНmцnвeket megfТgвelve a telУes ТНőtпv alatt aг antТМТklonпlТs Сelвгetek 1°ű-kal vцgТg 

pontosabbak. A МsapaНцkot nцгve nagвoЛЛ mцrtцk  a kцt Сelвгet köгöttТ eltцrцs, esetцЛen 

az antiМТklonпlТs Сelвгetek keгНetЛen 1,5 mm-rel, aг ТНőtпv vцgцn peНТg 0,7 mm-rel 

pontosabbak a МТklonпlТsnпl. A МТklonпlТs Сelвгetre törtцnt előreУelгцsek mТnНkцt esetЛen 

nagвoЛЛ mцrtцkЛen Уavultak, a Сőmцrsцkletnцl 1,1 °ű-ot, a МsapaНцknпl peНТg 1,2 mm-t a 

Сцt napos ТНőtпv alatt. A МsapaНцk antТМТklon Сelвгetekre törtцnt előreУelгцse mТnНössгe 

0,3 mm-t Уavult pontossпgпЛan, teСпt mпr a Сцtnapos előreУelгцsekkor Тs Мsak 1,2 mm-rel 

tцrt el a mцrt цrtцkektől. MТnН a Сőmцrsцkletre, mТnН a МsapaНцkra Тgaг, Сogв a МТklonпlТs 
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Сelвгetek aг egвnapos előreУelгцsekkor Мsak aгt a pontossпgot цrtцk el, amelв aг 

antТМТklonпlТsak kТТnНulя цrtцke. 

 

11. пЛra. A МТklonпlТs цs antТМТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя 
egвüttes СőmцrsцkletТ előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг 

előreУelгцs ТНőtпvУпnak függvцnвцЛen. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs 
a mцrt СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ      

°ű-Лan megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt. 

 

12. пЛra. A МТklonпlТs цs antТМТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя 
egвüttes МsapaНцk előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг előreУelгцs 

iНőtпvУпnak függvцnвцЛen. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
МsapaНцk цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ mm-ben 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt. 
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Nцггük, mТlвen össгefüggцseket lпtunk, Сa külön-külön vТгsgпlУuk a МТklonпlТs цs 

antТМТklonпlТs Сelвгeteket (13. пs 14. пЛra)!  

Aг пЛrпkon lпtСatя МТklonпlТs Сelвгetek eltцrцseТ talпn aгцrt Тs aНnak ilyen 

sгцtsгяrt kцpet, mert erre a tцnвeгőre vТгsgпlt ТНősгak alatt nem aгonos sгпmЛan 

forНultak elő a különЛöгő kяНokkal Уelölt Сelвгetek, ígв pцlНпul a Спrmas цs Сetes 

kяННal Уelölt Сelвгet Мsak kцt-kцt napon voltak megfТgвelСetőek. A СőmцrsцkletТ 

aНatoknпl a Уavulпs fokoгatos volt aг ТНőtпv előreСalaНtпval. A МsapaНцkra vonatkoгя 

цrtцkek цrНekessцge, Сogв mТvel a МsapaНцkmentes napoknпl nТnМs eltцrцs a Уelгett цs a 

mцrt цrtцkeknцl, ígв aг пЛrпn lпtСatя Сelвгetek töЛЛsцge a nulla köгelцЛen СalaН, цs 

csak a Спrmas kяННal Уelölt МТklonпlТs Сelвгet tцr el a töЛЛТtől. Eг a Спrmas Сelвгet 

МТklonпlТs Сelвгetnek megfelelően МsapaНцkosnak lett előreУeleгve, a МsapaНцk 

mцrtцkцЛen aгonЛan pontatlanok lettek aг цrtцkek.  

A Сőmцrsцklet цs МsapaНцk előreУelгцseknцl a Сetes kяННal Уelölt Сelвгet a 

legpontosaЛЛan előreУelгett, a Сцt napos ТНőtпv alatt a Сőmцrsцkletnцl 1,7 °ű-ot javult a 

pontossпga, a МsapaНцk esetцЛen peНТg a Сцt napon пt vцgТg 0,5 mm körülТ maraНt aг 

előreУelгett цs a mцrt цrtцk köгöttТ eltцrцs. 

 

 
13. пЛra. Aг egвes МТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя egвüttes 

СőmцrsцkletТ előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг előreУelгцs 
iНőtпvУпnak függvцnвцЛen. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ °ű-ban 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt. 
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A kцt пЛrпt össгeСasonlítva teСпt a Спrmas цs Сetes kяННal Уelölt Сelвгetek 

különУпrпsa, valamТnt aг egвes, nцgвes цs Сatos МТklonпlТs Сelвгetek Сasonlяsпga 

egвЛeesцst mutat, eltцrцs vТsгont, Сogв a tТгenСпrmas kяННal Уelölt Kпrpпt-medence 

fölöttТ МТklon a Сőmцrsцkletnцl legТnkпЛЛ a Сetes kяННal mutat Сasonlяsпgot, a 

МsapaНцknпl peНТg egв Мsoportot alkot a töЛЛТ Сelвгettel. 

 

 

14. пЛra. Aг egвes МТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя egвüttes 
МsapaНцk előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг előreУelгцs 

iНőtпvУпnak függvцnвцЛen. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
МsapaНцk цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ mm-ben 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt. 

 

Aг egвes antТМТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя előreУelгцseket 

kТцrtцkelve elmonНСatУuk (15. цs 16. пЛra), Сogв a Сőmцrsцkletnцl egвmпssal 

pпrСuгamosan СalaНva Мsökkentek aг eltцrцsek цs Мsak a tТгenegвes kяННal Уelölt 

Сelвгet különült el a töЛЛТtől, erre lпtСatУuk a legnagвoЛЛ eltцrцseket. A МsapaНцk 

előreУelгцseknцl egвmпsСoг vТsгonвítva nagвoЛЛ aг eltцrцs a kяНok köгött, 

össгessцgцЛen vТsгont aг eltцrцsek mцrtцke alaМsonвaЛЛ, mТnt a Сőmцrsцkletnцl. A 

МsapaНцknпl sгТntцn van egв elkülönült Сelвгet, eЛЛen aг esetЛen a kТlenМes kяННal 

Уelölt. Aг egв napos előreУelгцseknцl a legpontosaЛЛ цs a legnagвoЛЛ eltцrцst mutatя kцt 

kяН köгött 1,2 °ű цs 1 mm volt az eltцrцs.  
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MТnНkцt пЛrпn lпtСatя, Сogв egв-egв Сelвгet pontossпgпnak Уavulпsa nem 

folвtonos, СТsгen kТseЛЛ törцseket lпtunk, aСol a pontossпg mцrtцke Мsökkent, maУН úУra 

Уavult. A Сőmцrsцkletnцl eг a kettes kяННal Уelölt ŰrТt-sгТgetek fölöttТ antТМТklon Сatrяl 

ötnapos előreУelгцseТnцl a legsгemЛet nőЛЛ, öt napostяl keгНve vТsгont mпr a 

legpontosaЛЛ előreУelгцseket kaptuk erre a Сelвгetre, egв napos előreУelгцskor 2,1 °ű 

eltцrцse a mцrt aНattяl. A legkevцsЛц pontos tТгenegвes Сelвгetre Тs Уяl lпtСatя, Сogв a 

nцgв napos előreУelгцs eltцrцse nцСпnв tТгeН fokkal magasaЛЛ, mТnt aг ötnaposц volt. A 

МsapaНцk antТМТklonпlТs Сelвгetekre törtцnő előreУelгцseТnцl a kТlenМes kяННal Уelölt 

különül el legТnkпЛЛ, emellett Сullпmгя ereНmцnвek Тs sгemЛet nőek a pontossпgпЛan, 

erre a Сelвгetre lпtУuk a legnagвoЛЛ Уavulпst, hiszen 1,2 mm-rel pontosabbak az egy 

napos előreУelгцsek a Сцtnapos előreУelгцsСeг vТsгonвítva. Eгt a Уavulпst aггal Тs 

magyarпгСatУuk, Сogв antТМТklonпlТs Сelвгet ellenцre töЛЛsгör forНult elő МsapaНцk, 

amelyet Мsak kцt Тlletve egв napos előreУelгцsekkor tuНtak Сelвesen előreУeleгnТ. 

űsapaНцk előreУelгцseknцl a legpontosaЛЛ antТМТklon Сelвгet a tТгenkettes kяННal Уelölt 

Kпrpпt-meНenМe fölöttТ antТМТklon lett előre Уeleгve, eltцrцsцnek цrtцkeТ a telУes ТНőtпv 

folвamпn 0,5 mm alatt maraНtak. 

 

 

15. пЛra. Aг egвes antТМТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя egвüttes 
СőmцrsцkletТ előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг előreУelгцs 
iНőtпvУпnak függvцnвцЛen. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
СőmцrsцkletТ цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ °ű-ban 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt. 
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16. пЛra. Aг egвes antТМТklonпlТs makrosгТnoptТkus Сelвгetekre vonatkoгя egвüttes 
МsapaНцk előreУelгцsek пtlagos aЛsгolút eltцrцse a mцrt aНatoktяl, aг előreУelгцs 

iНőtпvУпnak függvцnвцЛen. A НТagram függőleges tengelвe aг előreУelгett цs a mцrt 
МsapaНцk цrtцkek köгöttТ különЛsцgek aЛsгolút цrtцkeТnek пtlagпt УelölТ mm-ben 

megaНva, a víгsгТntes tengelв peНТg aг előreУelгцs ТНőtпvУпt. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

SгakНolgoгatomЛan össгevetettük a vТНцkünk egyes vпrosaТra vonatkoгя különfцle 

előreУelгцsek СőmцrsцkletТ цs МsapaНцk цrtцkeТt aг aНott Сelвek meteorolяgТaТ 

пllomпsaТn mцrt tцnвleges цrtцkekkel. A vТгsgпlatokСoг a ŰuНapestre, DeЛreМenre, 

Űeregsгпsгra, Ungvпrra цs LemЛergre vonatkoгя előreУelгцseket цs mцrt aНatokat 

Сasгnпltuk, mТvel eгek területТleg tпgaЛЛ tцrsцgünkСöг tartoгnak цs sгaЛaНon 

СoггпfцrСetőek aг Тnterneten. Aг internetes előreУelгő olНalak köгül aг OMSZ, 

Meteoprog, Rp5, GТsmeteo, АeatСer OnlТne előreУelгők 1–7 napra vonatkoгя 

prognягТsaТt Сasгnпltuk, amelвeket naponta töltöttünk le a megfelelő Сonlapokrяl. 

A СőmцrsцkletТ цs МsapaНцk előreУelгцsek pontossпgпnak nцСпnв tцnвeгőУцt 

megvТгsgпlva, a követkeгő ereНmцnвeket emelСetУük kТ:  

 EreНmцnвeТnk alпtпmasгtottпk, Сogв aг ТНőtпv sг külцsцvel növeksгТk aг 

előreУelгцsek pontossпga. 

 нssгevetve a kцt ТНőУпrпsТ tцnвeгő előreУelгцseТt elmonНСatУuk, Сogв ŰuНapest 

vпrosпra osгlanak meg legТnkпЛЛ aг цrtцkek, СТsгen míg a СőmцrsцkletТ 

цrtцkekЛen aг ТНőtпv első felцЛen Спrom mпsТk vпrosСoг Сasonlяan vпltoгТk, maУН 

Мsak aг egвnapos előreУelгцsekЛen a legpontosaЛЛ (2,6 °ű), aННТg a МsapaНцk 

цrtцkeknцl a telУes ТНőtпv alatt a legpontosaЛЛ előreУelгцsek ŰuНapestre törtцntek 

(1,3 mm–0,7 mm). 

 A kцt legpontosaЛЛan előreУelгő olНal aг OMSZ цs a АeatСer OnlТne. Ha a teljes 

ТНőtпv vпltoгпsпt nцггük kТseЛЛ Сullпmгпst lпtСatunk a АeatСer OnlТne-tяl. 

 A legpontosaЛЛ előreУelгцsek mТnН a МsapaНцkra, mТnН a Сőmцrsцkletre 

vonatkoztatva tцlre kцsгültek: a СТНeg цvsгakra vonatkoгя előreУelгцsek 

pontossпga a Сőmцrsцkletnцl 0,4–0,6 °ű-kal volt jobb a legkevцsЛц pontosan 

előreУelгett ősг цrtцkeТtől. A МsapaНцkra vonatkoгяlag a Спrom цvsгak vцgТg Уяl 

elkülönül, 0,4–0,6 mm aг egвmпsСoг vТsгonвított különЛsцgük, a 

legpontatlanaЛЛaknak aг ősгre vonatkoгя prognягТsok ЛТгonвultak. 

 A МТklonпlТs Сelвгetek aг egвnapos előreУelгцsekkor Мsak aгt a pontossпgot цrtцk 

el, amelв aг antТМТklonпlТsak kТТnНulя цrtцke. A МТklonпlТs Сelвгetre törtцnt 

előreУelгцsek mТnНkцt esetЛen nagвoЛЛ mцrtцkЛen Уavultak. 
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MunkпnkЛan a tovпЛЛlцpцs leСetősцgeТ leСetnek aг előreУelгцsek Лevпlпsa 

vТгsgпlatпnak kТterУesгtцse egвцЛ meteorolяgТaТ elemekre, tцrsцgünk mпs vпrosaТra, 

valamТnt a különЛöгő ТНőУпrпsТ feltцtelek eseteТre. 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Nagв LívТa, fölНraУг sгakos Сallgatя kТУelentem, hogy szakdolgozatomat a 

II. RпkяМгТ FerenМ KпrpпtalУaТ Magвar FőТskola FölНtuНomпnвТ цs TurТгmus Tansгцkцn 

kцsгítettem fölНraУг НТploma megsгerгцse МцlУпЛяl. 

KТУelentem, Сogв sгakНolgoгatomat mпs sгakon korпЛЛan nem vцНtem meg, 

saУпt munkпm ereНmцnвe цs Мsak СТvatkoгott forrпsokat Сasгnпltam fel. 

TuНomпsul vesгem, Сogв sгakНolgoгatomat a II. RпkяМгТ FerenМ KпrpпtalУaТ 

Magвar FőТskola könвvtпrпsЛan a kölМsönöгСető könвvek köгött СelвeгТk el.  

 

 

Nagв LívТa .....................................................................................  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

Sгeretnцm megkösгönnТ Dr. Kпrossв űsaЛпnak, Сogв aг пltalunk vТгsgпlt ТНősгakra 

vonatkoгя PцМгelв kяНokkal ellпtott makrosгТnoptТkus Сelвгetek katalяgusпt 

renНelkeгцsünkre ЛoМsпtotta. 

TovпЛЛп külön kösгönet tцmaveгetőmnek, dr. Molnпr Jягsefnek, aг ő magas 

fokú sгakmaТ tuНпsa, цsгrevцteleТ цs tanпМsaТ nцlkül nem valяsulСattak volna meg 

kТt гött МцlУaТnk. 
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MELLÉKLET 

A Péczely által kiválasztott jellegzetes id járási helyzetek (Péczely-típusok) 

napjainak tengerszinti légnyomási mez i 
 

                 
PцМгelв – 1. típus (műМ); 1981. augusгtus 28.                   PцМгelв – 2. típus (AŰ); 1981. пprТlТs 6. 

      
PцМгelв – 3. típus (űMМ); 1981. НeМemЛer 17.                 PцМгelв–4. típus (műа); 1981. sгeptemЛer 20. 

        

PцМгelв – 5. típus (Ae); 1982. feЛruпr 15.                                 PцМгelв – 6. típus (űMа); 1981. Уanuпr 14. 

         

PцМгelв – 7. típus (гű); 1981. feЛruпr 4.                               PцМгelв – 8. típus (Aа); 1982. augusгtus 22.    

  

PцМгelв – 9. típus (As); 1981. novemЛer 22.                              PцМгelв – 10. típus (An); 1981. feЛruпr 26. 
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PцМгelв – 11. típus (AF); 1981. mпrМТus 28.                              PцМгelв – 12. típus (A); 1982. Уanuпr 14. 

 

PцМгelв – 13. típus (ű); 1982. Уanuпr 2. 
 

 
         

Forrás: Űцczi et al., 2004. 

 


