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1. Bevezetés 

A meteorológiai előrejelzések vizsgálatakor az egyik legnagyobb érdeklődés a napi 

maximum-hőmérséklet értékét övezi. Miközben a várható felhőzeti, csapadék- illetve 

szélviszonyok szövegesen jellemezhetők a leginkább, addig a napi maximum-hőmérséklet 

csupán egy mérőszám, amely már önmagában is utal az időjárás jellegére. A napi 

maximumot nem szokás szöveges kifejezésekkel helyettesíteni, annak számszerű értéke 

még a közérthető nyelvezettel készülő, nagyobb közönséget megszólító, általános 

előrejelzéseknek is elengedhetetlen része. A rövid- és középtávú prognózisokban a várható 

napi maximum-hőmérsékletek együttes vizsgálatával, csupán a hőmérséklet-változás 

mértékével is jelezhető, hogy egy hidegfront vagy melegadvekció hatására mennyiben 

változik meg időjárásunk. Mivel az érték viszonylag könnyen és pontosan meghatározható, 

így a hőmérsékleti értékre szóló előrejelzés verifikálása történhet objektív módon, akár 

automatizáltan is. 

A hőmérsékleti szélsőértékek előrejelzésével kapcsolatban már Rákóczi (1961) is 

végzett kutatásokat doktori értekezésében. Azóta több mint fél évszázad telt el, ez idő alatt 

teljesen megváltozott az operatív előrejelzők rendelkezésére álló adatok mennyisége és 

minősége. A statisztikai módszerekkel történő előrejelzés helyét átvette a numerikus 

modellek által számított előrejelzések szinoptikus kiértékelése, a modell adatainak 

értelmezése, és az időjárási helyzet függvényében történő korrigálása, felülbírálása. 

Dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam és finomítsam azokat a módszereket, 

amelyek alapján a napi maximum-hőmérséklet előrejelezhető. A pontos előrejelzéshez 

azonban ismernünk kell a hőmérséklettel kapcsolatos alapvető fogalmakat, meg kell 

értenünk azokat a légköri folyamatokat, amelyek a hőmérséklet megváltozását okozzák. 

Tisztában kell lennünk a meteorológiai főállomások szabványos mérési körülményeivel, a 

hőmérsékletmérő műszerek működési elvével, a mérések hibájával is. 

A budapest-lőrinci és szegedi meteorológiai állomások 2014-es és 2015-ös 

földfelszíni és magaslégköri méréseit kiértékelve választ keresek arra, hogy az év melyik 

időszakában és milyen időjárási helyzetek mellett működnek a szinoptikusok által használt 

sémák a maximum-hőmérséklet előrejelzésére. A 12 UTC-s SYNOP és TEMP táviratok 

adatai alapján megvizsgálom, hogy a 925 hPa-os és 850 hPa-os nyomási szinteken lévő 

hőmérsékleti, nedvességi és széladatok ismeretében milyen korlátokkal becsülhetjük a 2 

méteres hőmérsékleti maximum (Tmax) értékét.  
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2. A hőmérséklet mérése a meteorológiában 

A hőmérséklet a testek „hőállapotát” jellemző fizikai mennyiség, állapotjelző. A 

hőmérséklet objektív megadását az alábbi tapasztalatokra alapozhatjuk (Budó, 1989): 

a) a testek tulajdonságai többnyire függnek a hőmérséklettől: a hőmérséklet-

változás hatására megváltoznak fizikai tulajdonságaik, pl. hosszuk, térfogatuk, sűrűségük, 

elektromos ellenállásuk, optikai törésmutatójuk stb. 

b) különböző hőmérsékletű testek egymással való érintkezésekor – feltéve, hogy 

nincs halmazállapot-változás vagy kémiai reakció – a melegebb test lehűl, a hidegebb test 

felmelegszik, és végül beáll egy „közös hőmérséklet”, hőmérsékleti egyensúly jön létre. 

c) előállíthatóak jól reprodukálható hőmérsékletek, ilyen pl. az olvadó jégnek vagy 

a forrásban lévő víz gőzének hőmérséklete adott nyomáson. 

A fenti tapasztalati tulajdonságok figyelembevételével és kihasználásával 

készíthető olyan eszköz (hőmérő), amely alkalmas a hőmérséklet mérésére. 

2.1. A hőmérők típusai 

A meteorológiai gyakorlatban a hőmérőket a mérés elve alapján az alábbi 

osztályokba sorolhatjuk (Mészáros, 2013): 

I.  Térfogatváltozáson alapuló hőmérők 

II.  Ellenállás-hőmérők 

III. Infrahőmérők 

A hagyományos, analóg hőmérők rendre a testek térfogatváltozásán alapulnak. Ide 

tartoznak a folyadék- és fémhőmérők. Előbbiek az aktuális hőmérséklet mérésére használt 

műszereknél elterjedtek (termométerek), míg utóbbiak leginkább a hőmérsékletíró 

műszereknél (termográfok) használatosak. A fémhőmérők pontossága elmarad a 

folyadékhőmérőkétől, azonban az elektromos hőmérők rendszeresítését megelőzően csak 

így volt lehetőség a hőmérséklet folyamatos rögzítésére. 

2.1.1. Folyadékhőmérők 

A hőmérséklet-változás hatására a folyadékok térfogata megváltozik. A 

folyadékhőmérők egy nagy térfogatú tartályból és egy hozzá tartozó, kis térfogatú csőből 

(kapillárisból) állnak. A tartályban lévő anyag kiterjedésének megváltozása – hőváltozás 

esetén – csak a csőben tud lejátszódni. Elméletileg bármilyen folyadék alkalmas lehet 
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hőmérő készítésére, azonban figyelemmel kell lenni az anyag fagyás- és forráspontjára, 

hőtágulási együtthatójára és párolgására. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) állomásain többféle 

folyadékhőmérőt is használnak illetve használtak. Mivel azonban az automata és 

hagyományos mérések között hosszabb távon sem volt kimutatható jelentős eltérés, így 

2015 júniusa óta az OMSZ állomásain már nem kerülnek rögzítésre a hagyományos 

hőmérőkkel mért adatok. 

2.1.1.1. Az állomási hőmérő 

Nagy pontosságú, Celsius-skálájú, higannyal töltött hőmérő. Mérési tartománya 

Közép-Európában –35 °C-tól +45 °C-ig terjed. Skálája 0,2 °C-os beosztású, a leolvasás 

azonban 0,1 °C-os pontossággal történik. A leolvasáskor „szemünk mindig egy 

magasságban legyen a hőmérő higanyszálának végével, tekintetünk merőlegesen essék a 

számlapra, hogy ezáltal az ún. parallaxis hibát elkerüljük” (Domonkos és Szudár, 1997). 

Az állomási hőmérőt korábban óránként, majd az automata műszerek rendszeresítését 

követően csak kontroll jelleggel, a szinoptikus főterminusokkor (0, 6, 12, 18 UTC) kellett 

leolvasni a főállomásokon. 

2.1.1.2. A Fuess-féle maximumhőmérő 

Hasonló szerkezetű, mint az állomási hőmérő, működési elve azonban hasonlít egy 

lázmérőére: a tartály aljára vékony üvegpálca van forrasztva, ami benyúlik a kapillárisba, 

ezzel növelve a higany súrlódását. A hőmérséklet emelkedésekor a higany átpréselődik az 

akadályokon, de hűléskor már nem tud visszafolyni a tartályba, a szűkületben a higanyszál 

megszakad, a kapillárisban marad és megőrzi a maximális hőmérsékletkor felvett állapotát. 

Annak érdekében, hogy a higanyszál melegedéskor ne csússzon magasabbra, a 

vízszinteshez képest 2°-kal megdöntve kell elhelyezni úgy, hogy a higanygömb felőli rész 

legyen alacsonyabban. Függőleges helyzetben kell leolvasni, majd lerázni. Skálája 

0,5 °C-os beosztású, a leolvasás tized pontossággal történik, becsléssel. Naponta kétszer, a 

6 és 18 UTC-s főterminusokkor kell leolvasni. A mért adat az elmúlt 12 órára vonatkozik. 

A hazai gyakorlatban csak az esti mérés kerül bele a SYNOP távirat 3. szakaszába. 

A napi maximum-hőmérséklet tehát a 6 és 18 UTC között mért legmagasabb hőmérséklet. 
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2.1.1.3. Egyéb folyadékhőmérők 

A maximum-hőmérséklet mérése történhet a Six-rendszerű maximum–minimum 

hőmérővel is. A műszer előnye, hogy a maximum-, a minimum- és az aktuális hőmérséklet 

is egyetlen hőmérővel mérhető. Egy U alakú csőbe alkoholt, higanyt és gázt töltenek, a 

mérőfolyadék szerepét az alkohol tölti be. Leolvasáskor a hőmérő egy mágnessel vagy egy 

gomb megnyomásával alaphelyzetbe állítható. A műszer a Fuess-féle maximumhőmérőhöz 

képest pontatlannak számít, így meteorológiai alkalmazása kevésbé elterjedt. 

A meteorológiai állomásokon használatos még a Fuess-féle minimumhőmérő. A 

higany fagyáspontja (–39 °C) miatt a hőmérőbe színezett alkoholvegyületet vagy toluolt 

töltenek, hogy a –39 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletek mérése is lehetségessé váljon 

(Szczeciński, 1967). A csőben egy üvegpálcika van elhelyezve. A folyadékszál 

hőmérséklet-csökkenéskor magával húzza a pálcikát, a hőmérséklet emelkedésekor viszont 

körülfolyja, és változatlan helyen hagyja, így megállapítható a mérési időszak alatt felvett 

minimum-hőmérséklet. A műszert naponta kétszer, 6 és 18 UTC-kor kell leolvasni. 

A radiációs (fűszinti) minimum-hőmérséklet mérésére szintén a Fuess-féle 

minimumhőmérő használatos, amelyet a talajtól 5 cm-es magasságban helyeznek el. A 

műszert 6 UTC-kor kell leolvasni. 

A talajhőmérséklet mérése higannyal töltött, kampós végű, felszíni talajhőmérőkkel 

történik 2, 5, 10 és 20 cm mélységben. A mélységi talajhőmérők 50 és 100 cm mélyen 

vannak elhelyezve. Előbbieket naponta négyszer, főterminuskor, utóbbiakat csak 12 UTC-

kor kell leolvasni. 

2.1.2. Elektromos hőmérők 

A hőmérséklet-változás következtében megváltoznak az anyagok (fémek) 

elektromos tulajdonságai is. Ezen a tényen alapul az elektromos hőmérők működése.  

2.1.2.1. Ellenállás-hőmérők 

A tiszta fémek elektromos ellenállása a vezető hőmérsékletével megváltozik, jó 

közelítéssel egyenesen arányosan. Leginkább platina, nikkel, volfrám illetve ötvözetlen réz 

alkalmas ellenállás-hőmérő készítésére. A meteorológiai gyakorlatban az ún. Pt100-as 

platinahőmérő az elterjedt, amelynek 0 °C-on pontosan 100 Ω az ellenállása. A szenzor 

pontossága – magyarországi körülmények között – 0,3 °C-on belül marad (1. ábra). 
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2.1.2.2. Termisztorok 

Hasonlóan az ellenállás-hőmérőkhöz, itt is az ellenállás megváltozását vesszük a 

mérés alapjául, ellenben a félvezetőknél a hőmérséklet-változás és az ellenállás között nem 

lineáris, hanem exponenciális összefüggés áll fenn. A termisztorok többségénél az 

ellenállás a hőmérséklet növelésével csökken. Előnyük, hogy gyorsan reagálnak a 

hőmérséklet változásaira és alacsony hőmérsékleten nagy pontosság érhető el velük (a 

nagyobb ellenállás-különbségek miatt), hátrány viszont, hogy nem lineáris a kapcsolat a 

hőmérséklet és az ellenállás között. Magasabb hőmérsékleteknél a pontosságuk lényegesen 

elmarad az ellenállás-hőmérőkhöz képest (Mészáros, 2013). 

2.2. A hőmérők elhelyezése a meteorológiai állomásokon 

 A szinoptikus meteorológiai állomásokon fontos, hogy olyan méréseket végezzünk, 

ahol nem, vagy csak kevésbé érvényesülnek lokális hatások. A mérőhálózat sűrűsége és a 

numerikus modellek bemenő adataival szemben támasztott elvárásaink is azt kívánják 

meg, hogy a mért adat ne csak az állomásra, hanem annak viszonylag nagyobb 

környezetére is reprezentatív legyen. Erre a célra az olyan területek felelnek meg, amelyek 

minden irányból nyitottak és a mérést nem zavarja közeli épület, növényzet vagy egyéb 

tereptárgy. A hőmérséklet mérését a nemzetközi előírásoknak megfelelően 1,2 és 2 méter 

között kell elvégezni (WMO, 2008). Magyarországon a léghőmérséklet mérése pontosan 

2 méteres magasságban történik. 

  

1. ábra: A Vaisala HMP46 típusú (Pt100) ellenállás-hőmérő pontossága 
adott hőmérsékleten (forrás: [1 – vaisala.com]) 
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A hőmérséklet mérésekor alapvető fontosságú, hogy a hőmérő – legyen akár 

folyadékhőmérő, akár elektromos szenzor – a mérendő közeg, esetünkben a levegő 

tényleges hőmérsékletét mérje, és csak azzal álljon kölcsönhatásban. 

A hőmérőt emiatt védeni kell: 

– a rövidhullámú sugárzástól, 

– a csapadéktól, 

– a széltől. 

A hőmérők elhelyezésére a XIX. század végén a Brit Meteorológiai Társaság 

(Royal Meteorological Society) a Stevenson-féle hőmérőházat javasolta (2. ábra). 

Magyarországon ez csak a XX. század első felében vált elterjedtté (Morvai, 2010). A 

hőmérőház fából készült, kívül-belül fehérre festett, kettős zsaluzású. Véd a közvetlen 

napsugárzástól, és az erős szél hatását is gyengíti, miközben a zsaluzás biztosítja a 

légmozgást, a hőmérőház szellőzését. Ajtaja mindig északi irányba nyílik. A ház mérete 

kellően nagy ahhoz, hogy a száraz-nedves hőmérőpár (pszichrométer), a szélsőérték-

hőmérők és a leolvasáshoz szükséges egyéb kellékek (pl. aspirátor) is elférjenek benne. 

 

 

Az elmúlt évtizedekben a meteorológiai szolgálatnál folyamatosan átálltak az 

automata, elektromos mérésekre. A kis méretű szenzorok már a legtöbb esetben tányéros 

árnyékolóban kerülnek elhelyezésre (3. ábra). A méretből adódóan a hőmérő szellőzése 

jobban megoldott, mint a Stevenson-féle házban, így a hőmérséklet-változásokat is 

gyorsabban érzékeli a műszer. 

2. ábra: A Stevenson-féle hőmérőház az OMSZ sopron-kurucdombi 
meteorológiai állomásán (fotó: Kovács Tamás) 
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3. A napsugárzás és a felhőzet szerepe 

3.1. A sugárzás évi és napi menete 

 A Földön fellépő mechanikai erők önmagukban nem lennének képesek arra, hogy a 

Földön számottevő légmozgások létrejöjjenek, a légkör bizonyos idő elteltével egyensúlyi 

állapotot venne fel és együtt forogna a Földdel. Ahhoz, hogy a légkörben a Földhöz képest 

jelentős mozgások jöhessenek létre, valami „más erőre” is szükség van, amit a Nap 

elektromágneses sugárzása szolgáltat (Czelnai, 1988). 

 A légkör tetejére merőlegesen, közepes Nap–Föld távolság (150 millió km) esetén a 

Napból érkező irradiancia 1366 Wm–2. Ezt a mennyiséget napállandónak vagy szoláris 

állandónak nevezzük (Major, 2010). 

 A Földre érkező besugárzást alapvetően meghatározza a napsugarak beesési szöge, 

amit napmagasságnak hívunk. A napmagasság (Φ) kiszámítása az alábbi módon történik 

(Práger et al., 1999): 

 = ( · + · · ℎ) (1) 

Az egyenletben δ a Nap deklinációja, ami kb. –23,5° és 23,5° között változik. Az érték 

szemléletesen azt jelenti, hogy melyik földrajzi szélességi körön delel zenitben a Nap az 

adott napon (értelemszerűen nap-éj egyenlőségkor δ = 0°, a napfordulókon δ = ±23,5°). 

Megállapodás szerint az északi irányt jelöljük pozitív előjellel. A φ az állomás helyének 

földrajzi szélessége, h a Nap óraszöge. Az óraszög a Nap sugarai és a helyi meridián 

(É–D irány) által bezárt szög, periódusa kb. 24 óra, a Nap delelésekor h = 0. 

3. ábra: A tányéros árnyékoló az OMSZ szentgotthárd-farkasfai 
meteorológiai állomásán (fotó: zivatar.hu) 
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 Az (1) egyenletből láthatjuk, hogy a napmagasságnak évi és napi menete is van, 

előbbi a Nap deklinációjának évi, utóbbi az óraszög napi menetéből adódik. Az északi 

félgömbön a Ráktérítőtől északra eső területeken a legnagyobb napmagasság a nyári 

napfordulókor (június 21. környékén), a legkisebb napmagasság a téli napfordulókor 

(december 22. környékén) jellemző. 

 A Földre érkező sugárzás mennyisége nem kizárólagosan a napmagasság 

függvénye. A napállandó értéke közepes Nap–Föld távolságra igaz, mivel azonban a Nap–

Föld távolság is periodikusan változik, így napközelben, január elején +3%-kal, 

naptávolban, július elején –3%-kal eltér a légkör tetejére merőlegesen érkező sugárzás 

mennyisége a napállandótól. Mivel azonban a napközelben töltött időszakasz 8 nappal 

rövidebb a naptávolban lévőnél, így összességében mindkét félteke ugyanannyi 

napsugárzáshoz jut (Czelnai, 1988). 

3.2. A felhőzet szerepe a globálsugárzás alakulásában 

 A globálsugárzás a vízszintes síkra a felső féltérből érkező összes rövidhullámú 

sugárzás. A földfelszínen ez a 0,286 és 4 μm közötti hullámhosszúságú sugárzást jelenti. 

Az ennél rövidebb hullámhosszú sugárzás az ózonrétegben való elnyelődésnek 

köszönhetően nem éri el a földfelszínt, a 4 μm feletti sugárzás pedig már a hosszúhullámú 

tartományba esik (Mészáros, 2013). 

 A Napból érkező energia egy jelentős része, kb. 30%-a visszaverődik a 

földfelszínről illetve a légkörből a világűrbe. A sugárzás többi része, kb. 70%-a elnyelődik 

a földfelszínen (kb. 43%) és a légkörben (kb. 27%). Mivel a Napból érkező és a 

Föld-légkör rendszerből eltávozó energiamennyiség egyenlőnek tekinthető, így ezt a 

70%-nyi mennyiséget kell a Földnek kisugároznia a világűrbe. A mennyiség 56%-át a 

légkör, 14%-át a földfelszín emissziója fedezi. A földfelszín energiaegyenlege emiatt 

29%-os többletet, a légköré pedig ugyanekkora hiányt mutat. A látens hő (kb. 23%) és a 

konvektív hőáramlás (vagy szenzibilis hő; kb. 6%) következtében kiegyenlítődik a felszín 

és a légkör energiaegyenlege (Sándor és Wantuch, 2005). 

 A földfelszínre érkező globálsugárzás mennyisége jelentősen függ a felhőtakaró 

vastagságától. Az elnyelt sugárzás aránya még több kilométeres vastagságú felhőréteg 

esetén sem éri el a 10%-ot, a visszaverődés azonban 35%-ról 90% fölé is emelkedhet, 

miközben a felhőzet áteresztőképessége akár 0%-ra is lecsökkenhet (Bartholy et al., 2011).  
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 A globálsugárzás kiszámítására az alábbi (közelítő) formula használható standard 

meteorológiai adatok alapján (Práger et al., 1999): 

 = ( · sin + ) · (1 + · ) (2) 

ahol G [Wm–2] a globálsugárzás, Φ [rad] a napmagasság, N a borultság (viszonyszám, 

felhőtlen égbolt esetén 0, borult égboltnál 1), a és b a földrajzi helytől és a felhőzettől 

függő empirikus állandók, amelyek Magyarországra: 

= 990 –  

= – 30 –  

= – 0,75 

= 3,4 

A (2) egyenlet jobb oldalán a második tényező értéke 0 oktás borultság (felhőtlen égbolt) 

esetén 1, 4 okta esetén 0,929, 8 okta esetén 0,25. Ez a formula is jól szemlélteti, hogy 

közepesen felhős (4 okta) ég esetén még alig csökken a globálsugárzás értéke (93%), 

miközben teljes borultságnál már csak az elérhető sugárzás 25%-a éri el a földfelszínt.  

4. A planetáris határréteg 

Az időjárási események a légkör alsó rétegében, a troposzférában zajlanak, 

amelynek a földfelszíntől számított magassága közepes földrajzi szélességeken kb. 11 km. 

A troposzférát két fő részre oszthatjuk: a planetáris határrétegre (PHR) és a felette 

elhelyezkedő szabadlégkörre. 

A földfelszín éles határfelületet jelent a légkör számára. A felszín és a légkör között 

lejátszódó transzportfolyamatok módosítják a légkör legalsó, kb. 100–3000 méteres 

rétegét, amelyet planetáris határrétegnek hívunk. (Stull, 1988). 

A planetáris határréteget úgy is definiálhatjuk, hogy a troposzféra azon rétege, 

amelyre a földfelszín közvetlen hatást fejt ki és a felszín – termikus és mechanikus –

kényszereire egy órás vagy annál rövidebb időskálán reagál. Ilyen kényszerek pl. a 

súrlódás, az evapotranszspiráció, a hőcsere, a szennyezőanyag-kibocsátás és az orográfiai 

hatások. A PHR egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy állandó és folyamatos turbulens 

áramlás jellemzi (Rákóczi, 1988). A határréteg vastagsága térben és időben erősen változó, 

néhány száz métertől pár kilométeres magasságig terjedhet (Stull, 1988). 
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A 4. ábrán a hőmérséklet napi menetére láthatunk egy példát az alsó 

troposzférában. A felszín közelében még gyors és markáns a hőmérséklet-változás, de a 

magasság növekedésével egyre kisebbé válik a napi hőingás. A szabadlégkörben már 

jellemzően nincs napi menete a hőmérsékletnek. 

A napi menet nem a napsugárzás közvetlen következménye. A sugárzás nagy része 

áthatol a planetáris határrétegen és csak kis része nyelődik el. A felszín a beeső sugárzás 

kb. 90%-át elnyeli. A rövidhullámú sugárzástól illetve annak hiányától függően a talaj 

felmelegszik vagy lehűl, majd a transzportfolyamatok (pl. turbulencia, hosszúhullámú 

sugárzás) által fejti ki hatását a határrétegre, tehát melegíti vagy hűti azt (Stull, 1988). 

4.1. A planetáris határréteg szerkezete és magassága 

A PHR szerkezetére a napi felmelegedési ciklus (besugárzás) és a szinoptikus helyzet 

egyaránt hatással van. Az 5. ábrán a határréteg szerkezetének napi menetét láthatjuk 

szárazföld felett, idealizált (derült, anticiklonális) időjárási helyzetben. 

 

 

4. ábra: Rádiószondás hőmérséklet-mérések a földfelszín közelében  
(975 hPa) és 1100 méteres magasságban (850 hPa), Stull (1988) nyomán  

5. ábra: A határréteg szerkezetének napi menete, Stull (1988) nyomán 
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6. ábra: A keveredési réteg magassága Kumagaya állomáson 
2001 júliusában és októberében, Lee és Kawai (2011) nyomán 

 Általában napkelte után kb. fél órával indul meg a konvekció. Az így létrejövő 

nappali réteget konvektív határrétegnek (KHR) is nevezzük. A konvektív PHR a délelőtti 

órákban folyamatosan növekszik, maximális magasságát többnyire a kora délutáni órákban 

éri el. Napnyugta előtt kb. fél órával már megszűnik a határréteg energia-utánpótlása, 

kialakul a felszín közelében egy stabil (éjszakai) határréteg, ami a felszín kisugárzásának 

(radiációs hűlés) a következménye. A stabil határréteg az éjszaka folyamán 

továbbvastagodik. Felette „semlegesnek” tekinthető átmeneti réteg alakul ki, amely már 

nincs közvetlen kapcsolatban a földfelszínnel. A felszíni réteg mind a konvektív, mind a 

stabil határréteg esetén megjelenik, vastagsága néhány tíz méter, amelyet állandó fluxusú 

rétegnek is neveznek (Rákóczi, 1988). 

 A PHR magassága térben és időben erősen változó, függ az időjárási helyzettől. A 

határréteg magasságát alapvetően nem egyszerű meghatározni, a magasság kiszámítására 

és megállapítására több módszer is létezik, amelynek bemutatása nem célja e dolgozatnak. 

Délután a konvektív PHR magassága 1–2 km között változik (6. ábra). Nyáron, 

amikor erőteljesebb a konvekció (intenzívebb a besugárzás), a PHR magassága nagyobb, 

mint télen. A légszennyeződés-meteorológiában használt kifejezés a keveredési réteg 

(angolul „mixed layer”), amelynek fogalma első közelítésben megegyezik a planetáris 

határrétegével. Amennyiben több inverziós réteg is kialakul az alsó troposzférában, a 

keveredési réteg vastagsága csak az első inverziós réteg kezdetéig tart. Ha a határréteg 

tetején található beszívási zóna (ami biztosítja a határréteg és a szabadlégkör levegője 

közötti átkeveredést) vastagsága elhanyagolható, akkor a keveredési réteg magasságát a 

PHR magasságaként is értelmezhetjük (Wenhardt, 2009). 
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4.2. Az adiabatikus légkör 

 Egy termodinamikai egyensúlyban álló rendszer egyedül hőközléssel nyerhet 

energiát. A meteorológiában a legfontosabb hőközlési folyamatok a sugárzás, a súrlódás, a 

turbulens hővezetés és a vízgőz kondenzációja. A számítások „megkönnyítése” érdekében 

egy ideális állapot, ha azt feltételezzük, hogy a rendszer (pl. mozgó légrész) és a 

környezete között nincs hőcsere, tehát az állapotváltozások adiabatikus folyamatok 

(Götz és Rákóczi, 1981). 

 A légkör hidrosztatikai egyensúlyi állapota esetén definiálhatjuk a barotróp 

légköri modellnek egy olyan általános típusát, amikor a hőmérséklet csak a nyomás 

függvénye (m = állandó). Ezt politróp légkörnek nevezzük. 

 
=  

–
 (3) 

Az m = cvd/cpd speciális eset az adiabatikus állapotváltozásokat definiálja, így a 

(3) egyenletbe visszahelyettesítve azt kapjuk, hogy: 

 
=   (4) 

 Ezt a modellt száraz adiabatikus légkörnek hívjuk. A száraz adiabatikus légkör 

vertikális hőmérsékleti gradiense: 

 =
·  1 – 

=  ≈ 0,973 ° /100  (5) 

 A közelítést csak telítetlen nedves levegő esetén használhatjuk, amelyben nincsenek 

fázisátalakulási folyamatok. Értelemszerűen egy 2 méterről indított légrész esetén addig 

tekinthető száraz adiabatikusnak a folyamat, amíg a hűlés során a légrész hőmérséklete a 

harmatpontja értékéig csökken és megkezdődik a kondenzáció (gomolyfelhő-képződés).  

Nedves adiabatikus a folyamat, ha az emelkedő légrész telített, relatív nedvessége 

állandó (100%). Az exoterm fázisátalakulások (kondenzáció, fagyás, depozíció) során 

látens hő szabadul fel. A kondenzálódó (0 °C alatt a megfagyó) víz a rendszerben marad. 
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7. ábra: Az átlagos virtuális potenciális hőmérséklet és az átlagos keverési 
arány a PHR-ben, Stull (1988) és Wenhardt (2009) nyomán 

A tapasztalok alapján a nedves adiabatikus hőmérsékleti gradiens értéke 

kb. 0,5 – 0,6 °C / 100 m, értéke függ a gőznyomástól. 

 A virtuális hőmérséklet (Tv) az a hőmérséklet, amit a száraz levegő felvenne, ha 

nyomása és sűrűsége megegyezne az adott r [kg/kg] keverési arányú nedves levegő 

nyomásával és sűrűségével (Bordás et al., 2007). 

 ≅ (1 + 0,608 ). (6) 

A potenciális hőmérséklet (Θ) megadja a légrész hőmérsékletét, ha azt száraz 

adiabatikus folyamat során az 1000 hPa-os nyomási szintre visszük: 

 = ≈   (7) 

ahol p és T a kiindulási szint nyomása és hőmérséklete, p0 = 1000 hPa. 

 Könnyen belátható, hogy száraz adiabatikus réteg esetén a potenciális hőmérséklet 

állandó. A valóságban ez a közelítés csak bizonyos megkötésekkel alkalmazható. 

 

A 7. ábrán láthatjuk, hogy a hőmérsékleti profil általában közel adiabatikus a 

keveredési réteg nagy részében. A talaj közelében, a felszíni rétegben viszont gyakran 

válik szuperadiabatikussá, ahol a hőmérsékleti gradiens nagyobb mint 1 °C / 100 m. A 

keveredési réteg felett kialakul egy stabil réteg (inverzió), ami gátat szab a termikeknek és 

lezárja a határréteget. Ez a beszívási zóna. 
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A vízgőz keverési aránya a felszíni rétegben a magasság növekedésével 

folyamatosan csökken, majd a keveredési rétegben lelassul ez a csökkenés. A beszívási 

zónában hirtelen újabb csökkenésbe kezd. A keverési arány csökkenését és a potenciális 

hőmérséklet ezzel együttes növekedését gyakran használják a keveredési réteg 

magasságának meghatározásához (Stull, 1988). 

5. A napi maximum-hőmérséklet előrejelzése 

5.1. A hőmérséklet lokális megváltozása 

 A hőmérséklet lokális megváltozását az alábbi egyenlettel írhatjuk fel:  

 = – + + –  (8) 

ahol u, v, w a sebesség összetevői, u · ∂T/∂x + v · ∂T/∂y az advektív, w · ∂T/∂z a konvektív, 

dT/dt pedig az individuális hőmérséklet-változás (Götz és Rákóczi, 1981). 

 A (8) egyenlet átírható az alábbi formába:   

 =  – ⃗∇  (9) 

ahol ⃗ a levegő térbeli mozgása. 

5.1.1. A hőmérséklet individuális megváltozása 

A hőmérséklet individuális megváltozása (dT/dt) a besugárzással van 

összefüggésben, egészen pontosan a felszínre érkező sugárzási energia mennyiségével. Ez 

függ a felszín albedójától (A), ami azt fejezi ki, hogy az adott típusú felszín a ráeső 

rövidhullámú sugárzást mekkora arányban (hány százalékban) veri vissza. A 

hosszúhullámú, felszíni kisugárzás (K) által csökken, a légköri visszasugárzás (V) által 

növekszik a felszín energiája.  
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A sugárzási energia-mérleg az alábbi egyenlettel határozható meg (Sándor és 

Wantuch, 2005): 

 = ( – )– ( – ) (10) 

ahol G a globálsugárzás, R a reflektált (visszavert) sugárzás. 

A (10) egyenletben az R, mint az albedóból számított, visszavert sugárzás van jelen 

(A=R/G). A G globálsugárzás a direkt (a napkorong irányának térszögéből érkező 

„közvetlen”) és a diffúz (a felső féltérből érkező „szórt”) sugárzás összege. 

 Az albedó függ a felszín típusától, a növényzettől és a hótakarótól. A legnagyobb 

albedóval (kb. 0,8–0,9) a friss hóréteg, a legkisebb albedóval a víz (kb. 0,1) rendelkezik. A 

hőmérséklet előrejelzésénél ezért figyelembe kell venni a hóréteg jelenlétét, amikor 

jelentősen visszaesik a felszín által elnyelt és kibocsátott (és ezáltal a légkörbe jutó) 

hosszúhullámú sugárzás, ami hőmérséklet-csökkenést idéz elő (Dewey, 1977). 

 A felszín kisugárzása (K) a légkör felé, a visszasugárzás (V) a földfelszín felé 

irányul, tehát egymással ellentétesen hatnak. A visszasugárzással csökkentett kisugárzást 

(K–V) effektív kisugárzásnak nevezzük. Az éjszakai órákban – mivel a globálsugárzás és 

az annak következményeként fellépő visszavert sugárzás zérus – az effektív kisugárzás 

mértéke határozza meg a hőmérséklet alakulását. 

 A maximum-hőmérséklet szempontjából a globálsugárzás mennyisége a 

legfontosabb, amelyben – az évi és napi meneten túl – meghatározó szerepe van a felhőzet 

mennyiségének és fajtájának. Teljes borultságot okozó réteges felhőzet esetén csak a diffúz 

sugárzás tudja melegíteni a felszínt, így a légkör jóval kevesebb energiához juthat. Néhány 

okta gomolyfelhő esetén átmenetileg csökkenhet a direkt sugárzás mennyisége (akár 

1–2 °C-os hőmérséklet-csökkenést is okozva), a napi maximum-hőmérsékletre azonban 

összességében nincs jelentős hatással. 

 Áttekintettük a hőmérséklet individuális megváltozásának okait, ez azonban csak 

akkor határozza meg ténylegesen a hőmérséklet-változást, ha a (9) egyenletben szereplő 

advektív és konvektív tag (– ⃗∇ ) együttesen elhanyagolható, tehát amikor a nyomási 

gradiens gyenge (pl. anticiklonális helyzetben, „izobárikus mocsár” esetén), illetve a 

légmozgás minimális. Ezek az ún. nem-adiabatikus változások. 

 Adiabatikus változások léphetnek fel a konvektív tag (w · ∂T/∂z) következtében. 

Ezek közé tartoznak az orográfiai akadály miatt bekövetkező emelkedések és süllyedések, 
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pl. a lejtőszelek (bóra, főn). Főn esetében a hegy luv-oldalán nedves adiabatikusan 

emelkedő levegő vízgőztartalma kondenzálódik, majd csapadékot ad, a nedvesség távozik 

a rendszerből. A hegytetőn átbukó levegő a hegy lee-oldalán a magasság csökkenésével 

(nyomás emelkedésével) így már száraz adiabatikusan melegedik, a lee-oldali völgyben 

több Celsius-fokos, lokális hőmérséklet-emelkedést okozva. A változás mértékét 

alapvetően a hegység topográfiája és a levegő nedvességtartalma határozza meg 

(Brinkmann, 1971). Ilyen jelenségek időnként Magyarországon is előfordulhatnak. 

 Csapadékhullás esetén a levegő – a cseppek párolgása miatt – a felhőalap és a 

felszín között nedves adiabatikusan hűl, ami egy délutáni záporesőnél jelentős 

hőmérséklet-csökkenést okoz. A korábban száraz adiabatikus hőmérsékleti profil rövid idő 

alatt nedves adiabatikussá válik, a legalsó légrétegekben vízgőzzel telítődik a levegő. 

5.1.2. A hőmérséklet advektív megváltozása 

 Hőmérsékleti advekcióról beszélünk, ha az adott helyre az áramlás következtében 

odaszállítódott (advektálódott), eltérő hőmérsékletű levegő hőmérséklet-változást okoz. A 

(8) egyenlet alapján elmondhatjuk, hogy a hőmérsékleti advekció nagysága egyenesen 

arányos a horizontális hőmérsékleti gradiens és a horizontális szélsebesség skaláris 

szorzatával (ha a szélvektor merőleges a hőmérsékleti gradiensre, akkor a hőmérsékleti 

advekció zérus). Hideg levegő betörésekor hideg-, meleg levegő esetén melegadvekcióról 

beszélünk. Az erős hidegadvekció gyakran kapcsolódik frontokhoz, ahol nagy a 

horizontális hőmérsékleti gradiens, illetve a ciklonokban a nagy nyomási gradiensnek 

köszönhetően a szél sebessége is nagy [2 – Reisz: A hőmérséklet előrejelzése]. 

5.2. Az időjárási helyzet szerepe, a szinoptikus analízis 

 A szinoptikus meteorológus feladatai közé tartozik a napi maximum-hőmérséklet 

minél pontosabb előrejelzése is.  

 Az előrejelzés készítésének első lépése mindig az aktuális időjárási helyzet 

megismerése (Magyarországra szóló előrejelzés esetén az európai helyzet áttekintő 

tanulmányozása, ezt követően a Kárpát-medence és az előrejelzendő helyszín időjárásának 

vizsgálata), amit szinoptikus analízisnek hívunk. A „szinoptikus” görög szó jelentése: 

áttekintő, összefoglaló. A hőmérséklet előrejelzésénél is szükség van a szinoptikus 

szemléletmódra: a légkört egy összetett rendszerként szemlélve, a különböző 

állapothatározók értékét és azok megváltozását együttesen vizsgáljuk, megértve azokat a 
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folyamatokat, amelyek a várható változást (vagy a nyugalmi állapot fennmaradását) 

előidézik.  

Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a meteorológusok számára még nem álltak 

rendelkezésre a numerikus modellek adatai, a térképeket és a diagramokat is kézzel 

rajzolták a szinoptikus állomások észlelései, illetve a rádiószondás mérések alapján. A 

várható időjárást az előrejelző szakember – az aktuális időjárási adatokra alapozva – az 

ismeretei és a tapasztalatai alapján tudta megmondani. Ma az előrejelzések már a modellek 

által prognosztizált, számszerű értékeken alapulnak. A szinoptikus feladata, hogy – 

ismerve a modell működését, és a numerikus előrejelzés korlátait – a kapott adatokat 

értelmezze, ellenőrizze, és ha szükséges, bírálja felül a modell előrejelzését. 

 Amint azt láttuk az előző fejezetben, a hőmérséklet lokális megváltozását a 

hőmérséklet individuális megváltozása, az advekció és a konvekció okozza. Az 

individuális megváltozásra – a sugárzás csökkenése által – alapvetően hat a felhőzet 

mennyisége és fajtája, így a hőmérséklet előrejelzését megelőzi a felhőzet előrejelzése. Az 

advektív megváltozásban a felszíni és a magasabb szintek szélviszonyai, illetve a 

hőmérsékleti gradiens játszanak szerepet, a konvektív változást pedig az orográfia, a 

csapadék, valamint a határréteg adiabatikus átkeveredése alakítja.  

Az analízis történhet szinoptikus térképek segítségével (8. ábra). A földfelszíni 

mérések és megfigyelések adatait talajtérképeken, a magaslégköri mérések adatait 

topográfiai térképeken ábrázoljuk. A talajtérképeken az állomás szintjén mért adatok 

kerülnek megjelenítésre (hőmérséklet 2 m-en, szél 10 m-en stb.), nyomás esetén a 

tengerszintre átszámított légnyomás. A topográfiai térképeken az azonos nyomású 

felületeken, az ún. főizobárszinteken (925, 850, 700, 500 hPa stb.) történik az analízis, ahol 

a nyomási képződményeket a geopotenciális magasság vizsgálatával azonosíthatjuk. A 

topográfiai térképen tanulmányozhatóak egy adott nyomási szint hőmérsékleti, nedvességi 

és szélviszonyai is, amely alapján következtethetünk a hőmérsékleti advekcióra, a felhőzet 

mennyiségére és alapjának magasságára. 

A térképek előnye, hogy egy adott terület egészéről adnak információt, hátrányuk, 

hogy egy térképen egyszerre legfeljebb néhány paramétert lehet jól szemléltetni. Ahhoz, 

hogy átfogó képet kapjunk az időjárási helyzetről, számos térképet kell végignézni. A 

szinoptikusnak jól kell tudnia szelektálni, hogy az adott időjárási helyzetben számára mely 

adatok (mezők) hordoznak információt, és melyek nem. 
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Ha csak egy adott pont pillanatnyi állapotát szeretnénk ábrázolni, érdemes 

termodinamikai diagramokat (pl. emagram, ferdediagram, tefigram stb.) használni. Az 

ilyen diagramokkal a légkör vertikális profilját vizsgálhatjuk.  

 Hazánkban a legelterjedtebb termodinamikai diagram az emagram (9. ábra). A 

diagram x-tengelyén a hőmérséklet (T [°C]), y-tengelyén a nyomás szerepel (–R lnp [hPa]). 

A különböző hajlásszögű görbék a száraz adiabata, nedves adiabata és az izogram (azonos 

keverési arányú görbe). A hőmérséklet és a harmatpont értékét leolvashatjuk a nyomás 

függvényében, az emagram bal oldalán pedig a magassági szélzászlókat ábrázoljuk. 

 
9. ábra: Az emagram megjelenítése az OMSZ HAWK-3 munkaállomásán (Hegedüs, 2014) 

8. ábra: Az 500 hPa-os szint geopotenciáljának és relatív nedvességének  
ábrázolása az OMSZ HAWK-3 munkaállomásán (balra)[3 – HAWK], 

 valamint a 850 hPa-os szint hőmérsékletének és geopotenciáljának ábrázolása  
a szupercella.hu megjelenítésében (jobbra) [4 – szupercella.hu] 
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 Az emagram vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy nyugodt helyzetben, zavartalan 

besugárzás esetén „mennyire rugódik ki az állapotgörbe”, tehát hogy a határrétegben 

milyen magasságig jellemző a száraz adiabatikus átkeveredés. A légtömeg hőmérséklete 

alapján következtetni lehet a felszín közelében lévő légrétegek hőmérsékletére. A nyári 

félévben – a főizobárszintek közül – a 850 hPa, a téli félévben a 925 hPa-os szint 

hőmérséklete jellemzi leginkább a légtömeg hőmérsékletét (kb. az a szint a határréteg 

magassága is). A nyomási szintek geopotenciális magasságának és a száraz adiabatikus 

hőmérsékleti gradiensnek (Γd ≈ 1 °C / 100 m) az ismeretében könnyen kiszámítható a 

2 méteres hőmérséklet. Ilyen „sémának” tekinthető, hogy nyáron a Tmax = T850 + 15 [°C], 

illetve télen a Tmax = T925 + 7 [°C], amelyek szigorúan csak a fenti időjárási helyzetben 

adnak egy elsődleges becslést a maximum-hőmérsékletre [2 – Reisz: A hőmérséklet 

előrejelzése]. 

 Izotermiáról beszélünk, amikor a hőmérséklet az adott légrétegben nem változik a 

magassággal, tehát amikor a hőmérsékleti gradiens zérus (Γ = 0). 

Hőmérsékleti inverzióról beszélünk, amikor a magassággal a hőmérséklet 

növekedik, tehát amikor a hőmérsékleti gradiens negatív (Γ < 0). 

 A talajközeli rétegekben az effektív kisugárzás hatására gyakran alakul ki inverzió, 

amelyet kisugárzási inverziónak nevezünk. Az éjszakai órákban, derült, anticiklonális 

helyzetben akár több száz méteres magasságot is elérhet az inverziós réteg magassága. Ha 

a levegő a felszín közelében telítetté válik, köd képződhet. Ha kellően vastag ködréteg 

alakul ki, akkor az a nappali órákra is megmaradhat, meggátolva a besugárzást, és ezáltal a 

határréteg átkeveredését is. Így előfordulnak olyan helyzetek – jellemzően ősszel és télen – 

amikor a napi maximum-hőmérséklet alacsonyabb, mint a 925 vagy a 850 hPa-os szint 

hőmérséklete. 

A Kárpát-medence szinoptikus klimatológiai jellegzetessége a hideg légpárna 

jelensége, amikor napokig vagy akár hetekig is megmarad a legalsó légrétegben egy hideg, 

nedves légtömeg, amely felett erős inverzió figyelhető meg. Megszűnéséhez markáns 

időjárás-változás (pl. hidegfront) szükséges. A globális modellek ezt a jelenséget még nem 

tudják kellő pontossággal előrejelezni (Cséki, 2010; André, 2014). Ilyen esetekben a 

légköri tehetetlenség szinoptikus elvét figyelembe véve, érdemes a perzisztenciával, tehát 

az időjárás változatlan jellegével számolni (megmaradási prognózis). 
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6. Adatfeldolgozás 

Dolgozatomban a budapest-lőrinci (WMO: 12843) és a szegedi (WMO: 12982) 

meteorológiai állomások földfelszíni és magaslégköri adatait dolgoztam fel. A budapesti 

adatok a 2014–2015-ös évre, a szegedi adatok csak 2015-re állnak rendelkezésemre. 

Az adatok feldolgozása Microsoft Excel programmal történt. A SYNOP táviratok 

az [5 – Ogimet] oldaláról, a rádiószondás adatok a [6 – Wyomingi Egyetem] honlapjáról 

származnak. Előbbinél „nyers” táviratok formájában, utóbbinál szövegesen kértem le az 

adatokat, majd vittem fel kézzel, egyenként a táblázatba. 

Az észleléseket (méréseket és megfigyeléseket) az OMSZ Marczell György 

Főobszervatórium és az OMSZ Szegedi Magaslégköri Obszervatórium állítja elő. A 

szinoptikus táviratok (SYNOP) óránként kerülnek kiadásra. Az észleléseket mindkét 

állomáson hivatásos észlelők végzik a nap 24 órájában, az év minden napján. A vizuális 

megfigyeléseket minden óra 40. percében kell elvégezni és a 40. percben mért adatok 

kerülnek bele a táviratba is. A látástávolságot, a felhőzet mennyiségét, fajtáját és alapjának 

magasságát, valamint a jelenlegi időt és az elmúlt időt az észlelő állapítja meg az ezekre 

vonatkozó előírásoknak megfelelően (Domonkos és Szudár, 1997). 

 A földfelszíni megfigyeléseket tartalmazó SYNOP távirat több szakaszból áll: az 

első szakasz tartalmazza a nemzetközi adatcserére kerülő adatokat, amelyből az alábbi 

adatokat rögzítettem a feldolgozáskor (minden esetben a 12 UTC-s táviratból): 

– állomásszám 

– legalacsonyabb felhő alapjának magassága (0–9 csoport szerint kódolva) 

– horizontális látástávolság (0,1–5 km között 0,1 km-es, 5–30 km között 1 km-es, 

30–70 km között 5 km-es pontossággal) [km] 

– borultság (felhőzet összmennyisége) [okta] 

– szélirány (10°-os pontossággal, kerekítve) [°] 

– szinoptikus szélsebesség (10 perces átlagszél) [m/s] 

– léghőmérséklet [°C] 

– harmatpont [°C] 

– műszerszinti légnyomás [hPa] 

– tengerszintre átszámított légnyomás [hPa] 

– légnyomásváltozás-tendenciáját jelző szám 

– légnyomásváltozás mértéke [hPa / 3 h] 
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– jelenlegi idő (00–99-ig kódolva) 

– elmúlt idő 1. kódja (0–9 típus szerint kódolva) 

– elmúlt idő 2. kódja (0–9 típus szerint kódolva) 

– alacsony- vagy középszintű felhőzet mennyisége [okta] 

– alacsony szintű felhőzet fajtája (0–9 típus szerint kódolva) 

– középszintű felhőzet fajtája (0–9 típus szerint kódolva) 

– magas szintű felhőzet fajtája (0–9 típus szerint kódolva) 

 Az első szakaszban a 6. csoport 12 UTC-kor az elmúlt 6 órában hullott csapadék 

összegét mutatja. Az adatfeldolgozás során ez nem került rögzítésre. 

 A SYNOP távirat 3. szakaszában a regionális adatcserére kerülő adatok vannak, 

ezek közül csupán a napi maximum-hőmérsékletet rögzítettem a 18 UTC-s táviratból. 

 Rádiószondás méréseket napi két alkalommal végez az OMSZ Budapest-Lőrincen 

és Szegeden. Az elmúlt években gyakran változott, hogy délben is kell-e rádiószondás 

mérést végezni, jelenleg mindkét állomáson rendelkezésre állnak a 12 UTC-s adatok. 

Az éjféli méréseket Vaisala RS92-SGP típusú, a déli méréseket Graw típusú 

rádiószondákkal végzik. Budapesten a szonda felbocsátásának időpontja 11:20–11:30 és  

23:20–23:30 UTC, Szegeden 11:05–11:15 és 23:05–23:15 UTC (Németh et al., 2011). 

A rádiószonda tervezésénél az egyik legfontosabb szempont, hogy a szenzorok 

gyorsan reagáljanak a hőmérséklet és a nedvesség változására. A szél irányát és sebességét 

a szonda elsodródásából lehet számítani (ehhez nagyon pontos helymeghatározás 

szükséges). A ballon kb. 5 m/s állandó sebességgel emelkedik, így a 850 hPa-os 

magasságot kb. 5 perc alatt éri el, ez idő alatt az elsodródás mértéke elhanyagolható 

(MacPherson, 2007).  

A magaslégköri mérések TEMP táviratának adatai alapján az alábbi adatokat 

rögzítettem mind a 925 hPa-os, mind a 850 hPa-os nyomási szintre: 

– geopotenciális magasság [gpm] 

– hőmérséklet [°C] 

– harmatpont [°C] 

– relatív nedvesség [%] 

– szélirány [°] 

– szélsebesség [m/s] 
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A fentiek segítségével az alábbi adatokat tudtam meghatározni: 

– a borultság szövegesen 

– a 10 méteres szélirány a fő- és mellékégtájak szerint 

– van-e szignifikáns jelenség az észlelés időpontjában 

– a 2 méteres és a 925 hPa-os szint közötti átlagos vertikális hőmérsékleti gradiens 

– a 925 hPa és 850 hPa-os szint közötti átlagos vertikális hőmérsékleti gradiens 

– a 2 méteres és a 925 hPa-os szint közötti levegő átlagos sűrűségére utaló szám 

[hPa/m] (a sűrűség ilyen módszerrel csak nyugvó légkör esetén lenne 

meghatározható) 

– az aktuális hőmérséklet és a 925 hPa-os szint hőmérséklete közötti különbség 

– a maximum-hőmérséklet és a 925 hPa-os szint hőmérséklete közötti különbség 

– az aktuális hőmérséklet és a 850 hPa-os szint hőmérséklete közötti különbség 

– a maximum-hőmérséklet és a 850 hPa-os szint hőmérséklete közötti különbség. 

A SYNOP adatok helyességét az alábbiak szerint ellenőriztem: 

– az aktuális hőmérséklet (Takt) nem lehet kisebb a harmatpontnál (Td) 

– a maximum-hőmérséklet (Tmax) nem lehet kisebb az aktuális hőmérsékletnél (Takt) 

– ha nincs szignifikáns jelenség (ww < 04), akkor a látástávolság 5 km vagy afeletti 

– a műszerszinti légnyomás (P0) és a hőmérséklet (Takt) felhasználásával kiszámoltam 

a tengerszinti légnyomást (P)  az alábbi képlettel (Mészáros, 2013):  

 
= 1–

ℎ –

 (11) 

ahol γ a vertikális hőmérsékleti gradiens, h [m] az állomás barométerének tengerszint 

feletti magassága, T0 [K] a tengerszinti hőmérséklet, R a száraz levegőre vonatkozó 

gázállandó, és úgy számoltam, hogy: 

 = 9,73 · 10–  –   

 = + · ℎ  

 = 287,05 – –   

így – a kerekítésekből származó hiba miatt – a SYNOP táviratban szereplő tengerszinti és 

az általam számított tengerszinti légnyomás különbsége legfeljebb 0,1 hPa lehet. 
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A múlt században, a TEMP kódolás szabályainak megalkotásakor – távközlési 

okokból kifolyólag – fontos szempont volt, hogy a kód ne legyen túl hosszú, így különféle 

kerekítési szabályokat vezettek be, hogy ezzel is helyet takarítsanak meg (Ingleby és 

Edwards, 2015). Ma már ilyenfajta „helytakarékosságra” nincs szükség, így a jövőben akár 

pontosabb adatokat is kaphatunk majd a vertikális profilról egy új kódolás (BUFR) 

bevezetésével, amelynek előnye, hogy a markáns (szignifikáns) pontok száma is 

továbbnövelhető lesz.  

 A rádiószondás (TEMP) adatok helyességét az alábbiak szerint ellenőriztem: 

– a hőmérséklet értéke pozitív szám esetén páros, negatív szám esetén páratlan 

tizedesjegyre van kerekítve 

– a harmatpont-deficit értéke 5 °C-ig 0,1 °C pontosságú, 5 °C felett egész fokra 

kerekített 

– a szél irányát 5°-ra kerekítve adjuk meg, így értéke csak 0-ra vagy 5-re végződhet 

– a szél sebessége a Wyomingi Egyetem oldalán csomóban, a táviratban egész m/s-ra 

kerekítve szerepel: a kettőnek ekvivalensnek kell lennie (az átváltás miatt pl. 

7 csomó nem lehet a szél sebessége, csak 6 vagy 8) 

– a hőmérséklet és a harmatpont ismeretében a vízfelszínre vonatkozó 

Magnus–Tetens-formula (1930) segítségével (Mészáros, 2013) kiszámoltam a 

relatív nedvességet és összevetettem a Wyomingi Egyetem oldalán számított 

értékkel: az értékek közötti különbség nem lehet több mint 0,7% (ami a 

kerekítésből és a közelítő formula hibájából adódik). 

 A SYNOP táviratok szűrésére azért volt szükség, hogy meggyőződhessünk, hogy 

sem a táviratok kódolásakor, sem azok – Excel-függvényekkel történő – dekódolásakor 

nem történt semmilyen hiba. A fenti kritériumoknak az adatsor megfelelt. 

A TEMP táviratok szűrése hasonló célokat szolgált. A szűrésnek köszönhetően 

sikerült azonosítani azokat a méréseket, amikor csak a főizobárszintekről hiányoztak a 

szükséges értékek. A hiányzó adatokat a Wyomingi Egyetem oldalán a markáns 

(szignifikáns) pontok értékei alapján pótolták (interpolálással), mely adatokat rendre 

sikerült kiszűrni azáltal, hogy a szélirányra és szélsebességre vonatkozó értékek nem 

feleltek meg a fent részletezett kerekítések szabályainak. Az ilyen jellegű adatok 

megtartása eredményeink jelentős torzulásával járt volna. 
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6.1. A budapest-lőrinci adatok feldolgozása a 2014. évre 

 2013 augusztusában Budapest-Lőrincen újraindult a 12 UTC-s rádiószondás mérés 

is, így erre az állomásra már megvizsgálhatjuk 2014-re a déli főterminuskor mért 

hőmérsékleti profilokat.  

 Az adatok szűrése során szenzorhiba miatt törlésre került a március 21-i, a március 

27-i, az augusztus 22-i és a november 17-i mérés. A főizobárszinteken lévő átmeneti 

adathiány miatt töröltem az április 20-i, a május 17-i, a május 27-i, a június 5-i, a június 

24-i és a július 18-i adatokat. További 8 nap adatsora hiányzott a [6 – Wyomingi Egyetem] 

oldaláról, amelyeket az [5 – Ogimet] oldaláról pótolni lehetett. A szondát minden nap 

felbocsátották, így összesen 355 napi adatsorral rendelkezünk. A szükséges SYNOP 

táviratok mind a 365 napra a rendelkezésünkre állnak. 

 A 2014-es év bizonyult 1901 óta a legmelegebb évnek, annak ellenére, hogy ezen a 

nyáron elmaradtak – az azelőtti években megszokott – hőhullámok, hőségriasztások, és ez 

volt az első nyár 2006 óta, ami nem volt benne a 15 legmelegebb nyárban a mérések 

kezdete óta. A legjelentősebben a március, január, február és a november tértek el (több 

mint 3 °C-kal) az 1971–2000-es normál, országos átlagtól, csupán a májusi és a novemberi 

átlaghőmérséklet maradt az országos átlag alatt, néhány tized fokkal (Vincze, 2015). 

 

10. ábra: A napi maximum-hőmérséklet jellemző tartományai Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 
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 A 10. ábrán is láthatjuk, hogy a nyári hónapokban valóban nem voltak kiugróan 

magas maximum-hőmérsékletek, a legmelegebb nap június 10. volt, amikor 35,0 °C-ot 

regisztráltak, így ez volt az egyetlen forró nap (Tmax ≥ 35 °C) az évben. A legalacsonyabb 

napi maximumot december 30-án mérték, –3,7 °C-ot. 

 

11. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 12 UTC-kor mért  aktuális hőmérséklet különbségének 
(Tmax–Takt) havi jellemző tartományai Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 

 Megvizsgáltam a déli főterminuskor mért hőmérsékleti adatok (Takt) eltérését a napi 

maximum-hőmérséklettől (Tmax). A téli hónapokban az eltérés általában 1 °C alatt marad, 

ősszel 1 °C körüli, nyáron pedig többnyire 1–2 °C között váltakozik (11. ábra). Mindössze 

2 olyan nap volt, amikor a Takt és a Tmax megegyezett. Az adatsorban a legnagyobb 

kiugrások a nyári félévben mutatkoznak. Az év során 11-szer volt 3 °C-ot meghaladó 

eltérés a két adat között. Ebből mind a 11 napon volt valamilyen elmúltidő-kód a 

főterminusi SYNOP táviratban (7-szer zivatar, 1-szer zápor és 3-szor eső), ami az észlelést 

megelőző 6 órára vonatkozik. 7-szer volt az észlelés pillanatában is valamilyen 

szignifikáns jelenség. A maximális eltérés 7,3 °C volt július 17-én, amit egy zivatar 

okozott. Mivel nyári időszámítás szerint 13:40-kor mérték az aktuális hőmérsékleti 

adatokat, így a fenti példán is láthatjuk, hogy téves azt állítani, hogy Magyarországon 

általában helyi idő szerint 14 óra körül áll be a napi maximum-hőmérséklet. 

Csapadékmentes nyári napokon, nyugodt időjárási körülmények között jellemzően 14–16 

óra között mérik a hőmérsékleti maximumokat, de nem ritka ennél későbbi időpont sem. 
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12. ábra: A 2 m magasságban és a 850 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének (Takt–T850) 
havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 

 

13. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 850 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének 
(Tmax–T850) havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2014-es év nyári félévében 

A 12 UTC-kor 2 méteren mért hőmérsékleti adatokat (Takt) és a maximum-

hőmérsékleteket (Tmax) összevetettem a rádiószonda által a 850 hPa-os szinten mért 

hőmérsékleti értékekkel (T850). Az eltérésnek meghatározott éves menete van, amelynek 

oka a planetáris határréteg magasságának a változása. A maximum-hőmérséklet 

előrejelzéséhez a T850 ismerete jól hasznosítható a nyári félévben. Ahogyan a 12. ábrán is 

láthatjuk, a két érték különbsége (Takt–T850) nyáron többnyire 12–15 °C között váltakozik. 

A maximum-hőmérsékletekhez képest vizsgálva a T850 értékeit (13. ábra) a 13–16 °C 
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közötti eltérések a jellemzőek, de előfordul 17 °C körüli különbség is, amit a határréteg 

magasságának a 12 UTC utáni emelkedése, vagy egy esetlegesen előforduló 

melegadvekció is okozhat. 

A három nyári hónapban, amikor volt rádiószondás mérés (88-szor), a T850-től való 

eltérések átlaga a 12 UTC-s léghőmérsékletekhez képest 13,0 °C (a Tmax-hoz képest 

14,8 °C) volt. Abban az esetben, amikor szignifikáns jelenséget észleltek 12 UTC-kor (12 

alkalommal), az átlag 9,1 °C-nak (a Tmax-hoz képest 12,1 °C-nak) adódott. Szintén 12 

olyan nap volt, amikor habár nem volt szignifikáns jelenség az észlelés időpontjában, de 

7–8 okta volt a borultság. Ezeken a napokon 12,0 °C (a Tmax-hoz képest 13,5 °C) volt az 

átlagos eltérés. A legnagyobb különbségek gomolyfelhős napokon voltak, 1–4 okta 

borultság mellett (28 nap). Ilyenkor átlagosan 14,5 °C-kal (a Tmax-hoz képest 16,1 °C-kal) 

tértek el a T850 értékeihez képest a felszíni mérések adatai. A gomolyfelhők nemcsak hogy 

érdemben nem csökkentették a besugárzást, de még egyfajta jelzői is voltak a határréteg 

átkeveredésének. (Csupán érdekességképpen jegyzem meg, hogy felhőtlen égbolt egész 

nyáron nem volt a déli főterminuskor, derült égbolt is csak kétszer).  

A 850 hPa-os szint hőmérséklete még tavasszal is „használható” a 2 méteres 

maximum-hőmérsékletek előrejelzéséhez. 2014 tavaszának az átlagtól való eltérése mellett 

a Nap magassága is szerepet játszik abban, hogy márciusban már a nyári hónapokra 

jellemző különbségeket tapasztalhatunk a Takt és a T850 értékei között, noha a földfelszíni 

értékek még kb. 10 °C-kal elmaradnak a júliusitól. Habár a november átlaghőmérséklete is 

jelentősen eltért a klimatológiai átlagtól, a Takt–T850 havi maximális értéke így is csak 

10,7 °C volt, amit november 5-én mértek gyengén felhős ég mellett. A téli hónapokban és 

novemberben már inverzió is azonosítható volt a 2 m-es és a 850 hPa-os szint között, 

amelynek elemzésére még később kitérek. 
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14. ábra: A 2 m magasságban és a 925 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének (Takt–T925) 
havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 

 
 

15. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 925 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének 
(Tmax–T925) havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 

A 2 m-es és a 925 hPa-os szint hőmérséklet-eltérésének értékei a 850 hPa-os 

értékekhez képest kisebb ingadozást mutatnak (14. és 15. ábra). A nyári hónapokban 

jellemzően 6–8 °C közötti az eltérés. 7 °C feletti érték az év bármelyik szakában 

előfordulhat. 2014-ben 5 olyan nap volt, amikor ez télen is bekövetkezett, jellemzően 

csapadékmentes, gomolyfelhős időben (illetve egyszer felhőtlen égbolt mellett). 
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 Az április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 5-ször volt a Takt–T925 

különbség kevesebb mint 3 °C: ez minden esetben konvektív csapadék következménye. 

4-szer zivatar (ebből 2 száraz, 1 záporral járó, 1 megszűnt), 1-szer pedig az észlelést 

megelőző órában megszűnt záporeső okozta a hőmérséklet-csökkenést. A 3–5 °C közötti 

értékek esetében (13 alkalom) is mindig volt valamilyen csapadékkal járó jelenlegi vagy 

elmúlt idő. 

 

16. ábra: A 2 m-es magassági és a 925 hPa-os nyomási szint közötti átlagos vertikális hőmérsékleti 
gradiens havi jellemző tartományai Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 

A 2 m-es és 925 hPa-os szint közötti hőmérsékleti gradienst vizsgálva szembetűnő, 

hogy miközben télen és az átmeneti évszakokban inverziós vagy izoterm helyzetek is 

előfordulnak, a nyári félévben jellemzően 1 °C / 100 m feletti az átlagos vertikális 

hőmérsékleti gradiens (16. ábra). Ennek oka a talajfelszín közelében kialakuló 

szuperadiabatikus rétegződés, amikor az alsó pár száz méterben akár 2 °C / 100 m-nél 

nagyobb is lehet a gradiens a felszín hatására. Nyáron a 925 hPa-os szint geopotenciális 

magassága átlagosan 793 méter volt, így az átlagos hőmérsékleti gradiens többnyire 

1,1–1,2 °C / 100 m között alakult. 

 A két szint között az év során összesen 13 alkalommal volt inverziós helyzet január 

3. és február 19., valamint november 11. és december 24. között. 11-szer borult illetve nem 

meghatározható égkép (zárt köd), 1-szer erősen felhős, 1-szer derült ég mellett következett 

be az inverzió. Szignifikáns jelenidő 11-szer volt (5 párásság, 3 eső, 2 köd, 1 megszűnt 
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csapadék). A legerősebb inverzió (–0,64 °C / 100 m) január 3-án volt 100 méteres 

látástávolság, zárt köd és gyenge délkeleti szél kíséretében.  

 

17. ábra: A 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomási szint közötti átlagos vertikális hőmérsékleti 
gradiens havi jellemző tartományai Budapest-Lőrincen a 2014-es évben 

 
 A felszínközeli rétegben még napi rendszerességgel kialakul a szuperadiabatikus 

rétegződés, a 925 hPa és 850 hPa közötti légréteg azonban már nem áll közvetlen 

kapcsolatban a földfelszínnel. A 17. ábrán láthatjuk, hogy a két főizobárszint között nyolc 

olyan hónap is volt, amikor szinte pontosan 1 °C / 100 m volt a vertikális hőmérsékleti 

gradiens maximuma. Tavasszal és nyáron a jellemző értékek is csak egy-két tizeddel 

maradtak el az 1 °C / 100 m-től. 

 Január 1. és február 12., valamint november 1. és december 13. között összesen 

25-ször volt magasabb a 850 hPa-os szint hőmérséklete, mint a 925 hPa-on mért. (Inverzió 

természetesen máskor is előfordulhatott a két réteg között, de a köztes pontokat nem 

vizsgáltuk.) A 25 nap közül egyszer sem volt 1 km alatti látástávolság az állomás szintjén, 

az elmúlt időjárásban is csak kétszer jelentettek ködöt. A 25-ből csak 2-szer volt inverzió 

egyszerre a 2 méteres és a 925 hPa-os, valamint a 925 hPa-os és a 850 hPa-os szint között 

is (az egyiknél közepes eső, a másiknál párásság kapcsolódott ehhez). A legnagyobb 

negatív hőmérsékleti gradienst a 925 hPa-os és a 850 hPa-os szint között 

(–1,65 °C / 100 m) február 1-jén regisztrálták: 2 méteren –1,2 °C, 925 hPa-on –6,3 °C, 

850 hPa-on +5,0 °C volt. Az állomásról ezen a napon 12 UTC-kor gyenge ónos esőt 

jelentettek.  
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6.2. A budapest-lőrinci és a szegedi adatok feldolgozása a 2015. évre 

 A 2015-ös évre már nemcsak a budapest-lőrinci, hanem a szegedi rádiószondás 

adatok is elérhetők a déli főterminusra. Korábban többször volt olyan időszak, hogy 

Budapesten napi kétszer (0 és 12 UTC-kor), Szegeden viszont csak naponta egyszer volt 

mérés, éjfélkor. A 2015-ben újraindult 12 UTC-s mérések lehetővé teszik, hogy a 

magaslégköri adatokat napközben is összevethessük egymással; egyben a 12 UTC-kor 

indított modellfutások is pontosabb kezdeti feltételekkel tudnak számolni. Ezáltal javulhat 

a nowcasting előrejelzések beválása, aminek nagy szerepe lehet a veszélyes időjárási 

jelenségek illetve a köd előrejelzése esetén. 

 A budapest-lőrinci adatok esetén december 11-én elmaradt a mérés. Az augusztus 

20-i adatot a főizobárszinteken lévő adathiány miatt, a szeptember 2-i adatsort pedig hibás 

mérés miatt töröltem. 7 napi adatsor hiányzott a [6 – Wyomingi Egyetem] honlapjáról, ami 

pótolható volt az [5 – Ogimet] oldalról, így 362 napról állnak rendelkezésünkre 

rádiószondás adatok. A maximum-hőmérséklet két alkalommal hiányzott a 18 UTC-s 

SYNOP táviratból, illetve 1 teljes, 12 UTC-s SYNOP távirat nem volt elérhető az Ogimet 

oldalán, ezeket az adatokat az OMSZ észlelője segített pótolni. 

Szegedről január 1-jén és 2-án, illetve szeptember 20-án hiányzott a mérés. Május 

19-én és 20-án, valamint október 11-én szenzorhiba történt, ezeket az adatokat töröltem. 

8 hiányzó adatsort az Ogimetről lehetett pótolni, így Szegedről 359 napi mérésünk van, a 

földfelszíni adatok az év 365 napján elérhetőek voltak. 356 olyan nap volt, amikor mindkét 

állomásról együttesen elérhető az összes szükséges mérés. 

A 2015-ös év átlaghőmérsékletét tekintve a homogenizált, interpolált adatok 

alapján a 3. legmelegebb év volt 1901 óta, ami csak 0,2 °C-kal marad el a 2014-es év 

értékétől. Az október kivételével minden hónapot pozitív hőmérsékleti anomália 

jellemzett, amelynek mértéke a legnagyobb augusztusban, januárban, júliusban és 

decemberben volt. A mérések kezdete óta ez volt a 4. legmelegebb nyár. 2015. 

augusztus 6–16-ig 11 egymást követő napon volt hőségriasztás, ami eddig példa nélküli 

Magyarországon [7 – OMSZ: Éghajlati visszatekintő]. 
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18. ábra: A napi maximum-hőmérséklet jellemző tartományai Budapest-Lőrincen a 2015-ös évben 

 

19. ábra: A napi maximum-hőmérséklet jellemző tartományai Szegeden a 2015-ös évben 

 Ahogyan az a 18. és 19. ábrán is látható, a 2014. évhez képest is, illetve egyébként 

is kiugróan magas maximum-hőmérsékleteket mértek a nyári hónapokban. Az év folyamán 

Budapest-Lőrincen 15, Szegeden 20 forró napot regisztráltak (Tmax ≥ 35 °C). A 

hőségnapok száma (Tmax ≥ 30 °C) Budapest-Lőrincen 44 nap volt, ami a 2014-es érték 

(22 nap) kétszerese. Szegeden 51 nap érte el, vagy haladta meg a napi maximum-

hőmérséklet a 30 °C-ot. Mindkét állomáson augusztus 12-én mérték az évi abszolút 

maximum-hőmérsékletet, ez Budapest-Lőrincen 37,6 °C, Szegeden 37,4 °C volt. 
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Január 7-én volt a leghidegebb: ekkor a fővárosban csak –5,8 °C-ig, Szegeden –4,6 °C-ig 

emelkedett a nappali hőmérséklet. Budapest-Lőrincen a Tmax évi átlaga 17,0 °C, Szegeden 

17,6 °C volt. A két állomás maximumhőmérséklet-különbségeinek abszolút értéke 

átlagosan 1,5 °C. Az évben 13-szor volt olyan helyzet, amikor a két állomás Tmax 

értékeinek különbsége meghaladta az 5 °C-ot, ebből 7 alkalommal legalább az egyik 

állomáson észleltek szignifikáns jelenidőt a 12 UTC-s főterminuskor. 

 

 

20. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 12 UTC-kor mért aktuális hőmérséklet különbségének 
(Tmax–Takt) havi jellemző tartományai Budapest-Lőrincen a 2015-ös évben 

 

21. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 12 UTC-kor mért aktuális hőmérséklet különbségének 
(Tmax–Takt) havi jellemző tartományai Szegeden a 2015-ös évben 
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A 2015. évre is megvizsgálva a maximum-hőmérséklet és az aktuális hőmérséklet 

különbségét, a legnagyobb különbségek – az előző évtől eltérően – jellemzően májusban 

adódtak (20. és 21. ábra). A júliust és az augusztust összehasonlítva, Budapesten az előbbi, 

Szegeden az utóbbi hónapban voltak nagyobb eltérések, ami összefüggésben áll azzal, 

hogy Budapesten a július – a Tmax-ok átlagát tekintve – melegebb volt az augusztusnál 

(0,2 °C-kal), Szegeden pedig az augusztus volt a melegebb a júliusnál (0,8 °C-kal). 

Észrevehető változás még, hogy ebben az évben már télen is előfordultak kiugró 

értékek. Január 10-én Budapest-Lőrincen 5,7 °C volt a különbség a Tmax és a Takt között. 

Az esetet megvizsgálandó, az Ogimetről lekértem az adott napra a főterminust megelőző és 

az azt követő órák észleléseit is (az észlelés órája UTC-ben, borultság, látástávolság, 

hőmérséklet, harmatpont, szélirány, szélsebesség és jelenlegi idő): 

Idő N [okta] VV [km] T [°C] Td [°C] dd [°] ff [m/s] jelenlegi idő (ww) 
8Z 8 1,5 4,1 4,0 180 2 gyenge eső megszakításokkal (60) 
9Z 8 0,6 4,4 4,3 210 2 gyenge eső, folytonos (61) 

10Z 8 0,6 5,3 5,2 220 3 közepes eső, folytonos (63) 
11Z 7 1,0 6,6 6,5 220 1 gyenge eső megszakításokkal (60) 
12Z 7 18 9,8 9,8 170 2 eső volt az elmúlt órában (21) 
13Z 7 35 11,9 10,6 250 1 nincs szignifikáns jelenség (01) 
14Z 7 35 14,4 9,6 240 5 nincs szignifikáns jelenség (03) 
15Z 7 30 11,5 7,8 240 4 nincs szignifikáns jelenség (03) 

  1. táblázat: Óránkénti észlelések Budapest-Lőrincről 2015. január 10-én 

 A vizsgált napon a napi maximum-hőmérséklet 15,5 °C volt, a 925 hPa-os szint 

hőmérséklete pedig 9,2 °C. A főterminusi észleléskor még 0,1 °C / 100 m volt az átlagos 

hőmérsékleti gradiens az állomás szintje és a 925 hPa-os szint között. A csapadék 

megszűnését követően az erősen felhős égbolt ellenére is több mint 5 °C-ot tudott 

emelkedni a hőmérséklet: az alsó néhány száz méterben a rétegződés száraz adiabatikussá 

vált, az átkeveredést a szél erősödése is segítette. Mindezek hatására a látástávolság is 

jelentősen javult. A Tmax erre a napra a légtömeg hőmérsékletéből is előrejelezhető volt 

annak ellenére is, hogy – ahogyan az 1. táblázatban is láthatjuk – a csapadék csak kora 

délutánra szűnt meg, a napnyugta pedig már – helyi idő szerint – 16 óra körül 

bekövetkezett. 
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22. ábra: A 2 m magasságban és a 850 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének (Takt–T850) 
havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2015-ös évben 

 

23. ábra: A 2 m magasságban és a 850 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének (Takt–T850) 
havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Szegeden a 2015-ös évben 

 A 2 méteres és a 850 hPa-os hőmérséklet különbségeit a 22. és a 23. ábráról 

olvashatjuk le. Szembetűnő eltérés a 2014. évhez képest, hogy októberben mindkét 

állomáson kb. 6–10 °C közötti értékek voltak jellemzőek, miközben márciusban általában 

10–14 °C közötti volt a két érték különbsége. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy 2015 

októbere a 1981–2010-es adatokhoz képest országos átlagban 0,6 °C-kal hűvösebb volt. 

Kiemelném még, hogy áprilisban Szegeden a Takt–T850 mediánja 14,6 °C volt. Ez az érték 
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alapvetően a nyári hónapokra jellemző, az áprilisi medián azonban még az augusztusinál 

(14,0 °C) is magasabb, amikor 20 hőségnapot (Tmax ≥ 30 °C) regisztráltak. (Áprilisban az 

abszolút hőmérsékleti maximum 26,5 °C volt.) A két hónap hasonlóságának az oka az 

lehet, hogy az áprilisi és az augusztusi globálsugárzás mennyisége (országos átlaga) is 

közel azonos volt. Előbbi hónap esetében kb. 15%-kal több, utóbbi esetén kb. 5%-kal 

kevesebb sugárzás érkezett a 30 éves átlaghoz képest [7 – OMSZ: Éghajlati visszatekintő].  

 

24. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 850 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének 
(Tmax–T850) havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2015-ös év nyári félévében 

 

25. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 850 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének 
(Tmax–T850) havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Szegeden a 2015-ös év nyári félévében 
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 Tekintettel arra, hogy a 2015-ös volt a 4. legmelegebb nyár 1901 óta [7 – OMSZ: 

Éghajlati visszatekintő], és a jövőben is várhatóan egyre melegebb nyarak lesznek, 

különösen hangsúlyos, hogy megvizsgáljuk a 850 hPa-on mért hőmérsékleti adatokat a 

maximum-hőmérséklethez képest, hiszen ez az év jobban jellemezheti az elkövetkezendő 

évek nyári hőmérsékleti viszonyait, mint ahogyan a 2014. év jellemezte. 

2014-ben Budapest-Lőrincen a nyár 92 napjából csak 15 napon volt a borultság 12 

UTC-kor 0–3 okta közötti. Ehhez képest 2015-ben 37 ilyen nap volt Budapest-Lőrincen, 

Szegeden pedig 45 nap, tehát a nyári adatsor csaknem felében derült vagy gyengén felhős 

volt az ég. Részben ez is indokolja, hogy a maximum-hőmérséklet és a 850 hPa-on mért 

hőmérséklet közötti különbségek a 2014-eshez képest magasabbnak, jellemzően 

14–16 °C-nak adódtak (24. és 25. ábra). A derült vagy gyengén felhős napokra (0–3 okta) 

az eltérések átlaga a Takt-hoz képest Budapest-Lőrincen 14,5 °C, Szegeden 14,8 °C, 

a Tmax-hoz képest 15,7 °C, valamint 15,9 °C volt. 

Budapesten és Szegeden is 10–10 olyan nap volt a nyár folyamán (ebből 4 nap 

mindkét állomáson egyszerre), amikor borult volt az ég a főterminuskor. Ezek között 8–8 

olyan eset van, amikor (többnyire csapadékos) szignifikáns jelenidőt is észleltek 12 UTC-

kor. Ha csak erre a 8–8 napra nézzük a Tmax–T850 átlagát, akkor a budapesti értékekre 

11,3 °C-ot, a szegediekre 11,1 °C-ot kapunk. 

A borultság vizsgálatánál természetesen tekintettel kell lennünk a felhőzet fajtájára 

is. Szegeden augusztus 2-án – a borult égbolt ellenére is – 14,9 °C volt az aktuális, illetve 

17,1 °C volt a maximum-hőmérséklet és a 850 hPa-on mért hőmérséklet különbsége. 

Habár a zárt cirrostratus réteg miatt borult volt az ég, alacsony szinten csak 2 okta 

cumulusról érkezett jelentés. A magas szintű felhőzet a sugárzás jelentős részét átereszti, 

így a példánkon is láthatjuk, hogy az nem volt jelentős befolyással a hőmérséklet 

alakulására: szűrt napsütésben is előfordulhatnak a gyengén felhős égboltra jellemző 

hőmérsékleti értékek. 

17 °C-ot meghaladó Tmax–T850 értékek Budapest-Lőrincen 12-szer voltak az évben 

(2 áprilisban, 2 májusban, 2 júniusban, 5 júliusban, 1 augusztusban). Az összfelhőzet 

mennyiségét tekintve ezeken a napokon 1–7 okta között mindegyik érték előfordult. Egy 

kivételtől eltekintve mindig volt gomolyfelhő-képződés, a felhőalapok rendre 1500 vagy 

2000 méter felett voltak. A 10 méteren mért szél sebessége 10 esetben 2–3 m/s között 

alakult, ezeken a napokon a 850 hPa-on lévő áramlás átlagos sebessége is csak 3 m/s volt. 

Július 4-én a 21,7 °C-os harmatpont-deficit ellenére is megfigyelhetők voltak gomolyok, 2 
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okta mennyiségben. Ezek egyértelműen arra utalnak, hogy a maximum-hőmérséklet értéke 

ezeken a napokon nem melegadvekció következtében volt magasabb a T850-ből számított 

értékhez képest, hanem az átkeveredés miatt. 

 

26. ábra: A 2 m magasságban és a 925 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének (Takt–T925) 
havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2015-ös évben 

 

27. ábra: A 2 m magasságban és a 925 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének (Takt–T925) 
havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Szegeden a 2015-ös évben 
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A 2 m-es és a 925 hPa-on mért hőmérséklet különbségeit a 2015. évre vizsgálva 

hasonló általános következtetéseket vonhatunk le, mint azt 2014-ben tettük: a Takt–T925 a 

nyári félévben jellemzően 6–9 °C (26. és 27. ábra), a Tmax–T925 7–10 °C (28. és 29. ábra) 

között alakult. 

Kiemelendő, hogy míg Budapest-Lőrincen 2014-ben a Takt-tól való legnagyobb 

eltérés –4,2 °C, addig 2015-ben –9,3 °C volt, amit 200 méteres látástávolság, zárt köd és 

gyenge északi szél mellett regisztráltak. 2014-ben 13, 2015-ben 20 napon alakult ki olyan 

inverziós helyzet, amit a két érték (Takt, T925) különbségéből ki lehetett mutatni, ebből 14-

szer volt borult vagy nem meghatározható égkép. Ezen a 14 napon a 10 m-es szélsebesség 

0–3 m/s között alakult (átlagosan 1,4 m/s). A 20-ból 17-szer volt 5 km alatti a látástávolság 

(4-szer köd, 13-szor párásság miatt) 12 UTC-kor. A 4 ködös napon a 2 m-es a 925 hPa-os 

szint közötti átlagos vertikális hőmérsékleti gradiensek –0,91 és –1,22 °C / 100 m között, a 

13 párás napon –0,01 és –0,75 °C / 100 m között fordultak elő. 

A májusi minimumot, mint kiugró adatot (0,2 °C, Tmax-hoz képest 1,0 °C) 

Budapest-Lőrincen gyenge eső (26. és 28. ábra) okozta május 21-én. A szegedi kiugró adat 

(2,5 °C, Tmax-hoz képest 3,0 °C) egy nappal később, május 22-én szintén gyenge eső 

következménye (27. és 29. ábra).  

A szegedi adatok vizsgálatánál szembetűnő, hogy jelentős, 10 °C feletti eltérések is 

előfordultak májusban a 925 hPa-os szinten és a 2 méteren mért hőmérsékleti értékek 

között. Május 10-én erősen felhős ég mellett az észlelést megelőző órában elállt záporesőt 

(25-ös jelenidő) észleltek 12 UTC-kor. A szinoptikus szélsebesség (10 perces átlagszél) 

ekkor 10 m/s volt, de a legerősebb széllökések a 16 m/s-t is elérték. Ezen a napon fordult 

elő, hogy a Tmax–Takt 10,8 °C-nak, a Takt–T925 pedig 10,5 °C-nak adódott, ami 

1,41 °C / 100 m-es átlagos hőmérsékleti gradienst jelentett a két szint között. Másnap, 

május 11-én már gyengén felhős volt az ég, és szignifikáns időjárási jelenségről sem 

érkezett jelentés. Északi irányú, 7 m/s sebességű szél volt kiolvasható a táviratból, a 

legerősebb széllökés 11 m/s-os volt. Ilyen körülmények mellett a Tmax–T925 11,5 °C, 

a Takt–T925 10,8 °C volt, utóbbi egyben a 2015. év legmagasabb értéke is. 
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28. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 925 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének 
(Tmax–T925) havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Budapest-Lőrincen a 2015-ös évben 

 

 

29. ábra: A napi maximum-hőmérséklet és a 925 hPa-os szinten mért hőmérséklet különbségének 
(Tmax–T925) havi jellemző tartományai 12 UTC-kor Szegeden a 2015-ös évben 
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7. Összefoglalás 

 Dolgozatomban képet adtam a maximum-hőmérséklet mérési módszereiről, majd a 

sugárzásról, a planetáris határrétegről és a hőmérséklet megváltozásának dinamikájáról 

szóló szakirodalom áttekintése után megfogalmaztam a maximum-hőmérséklet 

előrejelzésének alapvető lépéseit és feladatait.  

 A 2014. és 2015. évre a magyarországi rádiószondás mérések segítségével 

elemeztem a határréteg hőmérsékleti profiljait, és választ kerestem arra, hogy adott 

évszakokban, bizonyos időjárási helyzetek mellett, milyen biztonsággal lehet 

következtetéseket levonni a napi maximum-hőmérsékletre vonatkozóan a 925 hPa-os és 

850 hPa-os főizobárszintek hőmérsékleti viszonyaiból. 

 Arra jutottam, hogy a nyári félévben, különösen áprilistól augusztusig, a legtöbb 

esetben jó közelítés kapható a légtömeg hőmérsékletét jellemző 850 hPa-os szint 

hőmérsékletéből kiindulva. A 925 hPa-os szint hőmérséklete – bizonyos időjárási 

helyzetekben – egész évben alkalmas lehet arra, hogy segítségével meg tudjuk becsülni a 

2 méteren várható napi maximum-hőmérsékletet.  

Kijelenthető, hogy a numerikus modellek előrejelzését alapul véve, leginkább a 

hőmérséklet napi menetének, a várható felhőzet mennyiségének és fajtájának, valamint az 

esetlegesen előforduló szignifikáns időjárási jelenségeknek a figyelembevételével kell 

meghatározni a napi maximum-hőmérséklet értékét.  

Mivel a napi maximum-hőmérséklet egy jól meghatározható, számszerű érték, a 

mérések áttanulmányozásával az előrejelző visszajelzést kaphat arról, hogy prognózisa 

mennyire volt pontos. Ha nem elfogadható az a különbség, ami az általa előrejelzett és a 

mért adatok között van, akkor meg kell keresni a hiba okát, ami egyaránt fakadhat a 

modelladatok pontatlanságából, valamint az előrejelző téves helyzetfelismeréséből. 

 Az előrejelzett hőmérsékleti értékek döntések alapját képezhetik. Az országos 

tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat napi középhőmérsékletre vonatkozó előrejelzése 

alapján dönt a hőségriasztások elrendeléséről. A Magyar Honvédségnél az ún. komfort 

hőmérséklet értéke alapján döntenek bizonyos katonai tevékenységek korlátozásáról. 

Mindkét érték – részben – a napi maximum-hőmérséklet függvénye is, fontos tehát, hogy a 

lehető legpontosabb előrejelzések készüljenek. 
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Úgy gondolom, hogy a hőmérséklet előrejelzésének témája még rejt magában 

megválaszolatlan kérdéseket. A jövőben folytatni szeretném a már elkezdett adatsorok 

előállítását, hogy még hosszabb időszakra – vagy akár még több helyszínre –

rendelkezésünkre álljanak értékelhető mérések. Ebben az esetben még több szempont 

alapján lehetne megvizsgálni az adatokat. Ezenkívül szeretnék még foglalkozni a 2 méteres 

hőmérsékletre vonatkozó modellparametrizációkkal, valamint a globális illetve regionális 

modellek verifikációjával is.  
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