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Bevezetés 

 

 Az éghajlatváltozás problémája, mint a környezetvédelmi kérdéskör része, nem 

csak a szakmát, de a közvéleményt is foglalkoztatja. A meteorológiai megfigyelések, 

illetve ezek statisztikai feldolgozása azt mutatják, hogy a különböző éghajlati elemek 

sokéves változása maga is nagy változékonyságot mutat mind térben, mind a vizsgált 

időszakok tekintetében, és nem egyértelmű a következmények megítélése sem 

(Houghton, 1994). 

Ez is szerepet játszik abban, hogy eltérő a változások értelmezése. Egyesek 

trendekről, mások ingadozásról beszélnek. Ennek megfelelően másként látják a 

jövőbeli folyamatokat is. A klímamódosulások lehetséges magyarázata ugyancsak 

megosztja a szakmai közvéleményt. Alapvetően két fő irányvonal különül el: az egyik 

külső kényszerekkel (naptevékenység, vulkánizmus, stb.), a másik az éghajlati 

rendszer belső folyamataival hozza azokat összefüggésbe (Götz, 1987). 

Az éghajlati elemek közül leginkább a hőmérséklet-módosulás aspektusait 

vizsgálták. A Meteorológiai Világszervezet állásfoglalása (WMO, 1999, 2000) 

megállapítja többek között, hogy a Föld felszíni átlaghőmérséklete mintegy 0,7 C-kal 

emelkedett a XIX. század vége óta. Továbbá, az elmúlt 20 évben a hőmérséklet 

gyorsabban emelkedett, mint akármely másik 20 éves időszakban. De ezek a 

változások nem egyformán érintették az egyes régiókat (Iványi, 1998). A globális 

léghőmérséklet 1980 óta tartó emelkedése szinkronban van a Kárpát-medence ilyen 

folyamataival: térségünkben a 80-as évek elején szintén melegedő tendencia kezdődött 

(ECSN, 1995; Molnár, 1997). Ezzel időben nagyjából egybeeső csapadékcsökkenést is 

megfigyeltek. 

A légnyomás időbeli változásaival kevesebbet foglalkozik a közvélemény, ami 

talán azzal függhet össze, hogy ennek változásait nem érzékeljük közvetlenül. 

Ugyanakkor a visszacsatolási folyamatok révén a nyomásmező változása jelentős 

szerepet játszik az éghajlati szcenáriókban, elsősorban regionális szinten. A módosuló 

bárikus mező megváltoztatja az áramlási viszonyokat, a légtömegek mozgását, ami 
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szoros kapcsolatban van a hőmérséklettel és a csapadékkal. Így például, a 8090-es 

években Kelet-Közép-Európában megfigyelt hőmérséklet- és csapadék-módosulásokat 

is a félgömbi nyomási mező változásával, konkrétan a közép-troposzférikus alacsony 

nyomású akciócentrum áthelyeződésével, hozzák összefüggésbe (Martazinova, 1995). 

A dolgozat célja a nyomási mező tér- és időbeli szerkezetének feltárása a 

Kárpát-medence térségében. A vizsgálat célterületének meghatározásakor azért a 

Kárpát-medencére esett a választás, mert ez egy viszonylag homogén légterű nagyobb 

természetföldrajzi egység, amelyen belül a bárikus mező sajátosságai is többé-kevésbé 

egységesek. Az elemzés segítheti a regionális éghajlat-módosulás jobb megértését, 

ezen keresztül annak prognosztizálásához is hozzájárulhat. Mivel a léghőmérsékletet 

nagymértékben befolyásoló felszínközeli légáramlásokat döntően a talajszinti bárikus 

mező kormányozza, dolgozatunk ennek változását vizsgálja. 

A vizsgált időszak kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a globális, illetve 

regionális szinteken jelentkező fentebb említett melegedési periódus kezdete annak 

közepére essen. Más szóval, a tárgyidőszak tartalmazza a földtörténeti viszonylatban 

gyors hőmérséklet-változás, és az azt megelőző, referencia-időszakként is 

értelmezhető, stabilabb szakaszt. 

Az általános célok eléréséhez az alábbi konkrét kérdésekre kerestük a választ: 

 Melyek a Kárpát-medence térsége bárikus mezejének fő statisztikai jellemzői? 

 Milyen szignifikáns trendjellegű változások következtek be a vizsgált térség 

légnyomási adatsoraiban a tárgyidőszak folyamán? 

 Kimutathatók-e töréspontok a légnyomási mező jellemzőiben? 

 Hogyan változott a makroszinoptikus típusok előfordulási gyakorisága? 

 Milyen statisztikai összefüggések vannak a nyomási mező jellemzői és más 

időjárási elemek között? 

 Vannak-e távkapcsolatok térségünk bárikus mezeje és más térségek bárikus mezeje, 

illetve a globális léptékű hőmérsékleti anomáliák között? 

A vizsgálatokhoz létrehoztuk a régió nyomási mezejének a célnak megfelelő 

rácsponti értékekkel reprezentált adatbázisát. Az elemzések döntően matematikai-
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statisztikai módszerek felhasználásával készültek. A megfelelő statisztikai módszerek 

megválasztásának, melyek palettáját a számítástechnika fejlődése jelentősen 

kiszélesítette (Gulyás, 1987; Szentimrey, 1987; von Storch és Zwiers, 1999), 

meghatározó szerepet szántunk a térben és időben eltérő léptékű változások 

kimutatásában, illetve szakmailag megalapozott értelmezésében. Kitértünk a 

makroszinoptikus osztályozás objektivizálásának a kérdésére, ami elengedhetetlen az 

időbeli szerkezet elemzéséhez. 

A dolgozat a témával korábban és az utóbbi időben foglalkozó magyar és 

külföldi szakirodalom áttekintésével kezdődik, különös tekintettel a térségünkre, 

annak környezetére vonatkozó munkákra. Az ismertetett anyagot tematika szerint 

három csoportra osztottuk: a bárikus mező leírására alkalmazott indexekkel és 

makroszinoptikus típusrendszerekkel, a légnyomási mező különböző skálájú tér- és 

időbeli módosulásaival, végül a bárikus mező és más időjárási elemek 

összefüggésével foglalkozókra. 

A második részben bemutatjuk a felhasznált adatbázist, illetve az alkalmazott 

vizsgálati módszereket. 

A harmadik rész tartalmazza a kapott eredményeket. Ebben bemutatjuk a 

nyomási mező szerkezetét a rácsponti adatok, illetve a cirkulációs indexek elemzése 

alapján. Tárgyaljuk a bárikus mező módosulását a tárgyidőszak alatt. Leírjuk a 

makroszinoptikus kódok objektív előállítására kidolgozott módszert, foglalkozunk a 

makroszinoptikus típusok gyakoriságának időbeli változásával. Kitérünk a bárikus 

mező és a fő időjárási elemek (hőmérséklet, csapadék) kapcsolatára, illetve a 

nyomásmező távkapcsolataira. 

A dolgozat az eredmények rövid összefoglalásával és irodalomjegyzékkel 

zárul. 
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1. Irodalmi áttekintés 

 

A jelen fejezetben áttekintjük a témában megjelent szakirodalmat, tömören 

bemutatjuk az eddigi vizsgálatok eredményeit. A publikációkat tematikusan 

csoportosítva foglaltuk össze. Először a nyomási mező leírására szolgáló indexekkel, 

illetve kódrendszerekkel foglalkozó írásokat ismertetjük. A második részben a bárikus 

mező időbeni módosulásairól van szó. A harmadik tartalmazza a nyomási mező és 

más időjárási elemek összefüggését taglaló munkák ismertetését. 

 

1. 1. A nyomási mező jelzőszámai 

 

A légköri folyamatok és képződmények, így a bárikus mező is, nagyfokú 

változatosságot mutatnak. Egy adott szinoptikus szituáció leírásához nagy számú 

paraméter szükséges. Az egyszerűsítés lehetséges útjai közé tartozik a cirkulációs 

indexek alkalmazása és a helyzetek csoportosítása megfelelő makroszinoptikus 

típusokba. Az előbbiek a mező mennyiségi jellemzőit, az utóbbiak a minőségi 

sajátosságokat adják vissza pontosabban. A következőkben először a cirkulációs 

indexekből mutatunk be néhány elterjedtebbet. Majd bemutatjuk a nyomási mező 

tipizálásának fő irányait, kiemelten foglalkozunk a vizsgált térségre vonatkozó 

típusrendszerekkel. Áttekintjük továbbá a makroszinoptikus osztályozás elterjedtebb 

módszereit is. 

A cirkulációs viszonyok jellemzésére kisebb területen hosszabb időszakra 

Murray és Lewis (1966) három indexet vezetett be. Ezek számításához meghatározták 

minden napnak az uralkodó áramlási irányát. Jelölje az adott irány angol rövidítése 

szögletes zárójelben az egy bizonyos időszak alatt előfordult ilyen áramlású napok 

számát. A zonális cirkuláció indexe (progressziós index): 

               P NW W SW N S NE E SE       2 2 2 2 2 2 . 

A délies cirkuláció indexe hasonló eljárás során számítódik: 

           S S SW SE NW NE N     2 2 . 
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 A harmadik jelzőszám a ciklonossági index: 

       C C Cp A Ap   2 2 , 

ahol C jelöli a ciklonális centrumhelyzetet, Cp  a ciklonális peremhelyzetet, A  az 

anticiklonális centrumot, Ap  az anticiklonális peremhelyzetet, a kapcsos zárójelek 

pedig az adott jellegű napok számát. A dolgozatban az áramlási irányok 

meghatározásában rejtőző szubjektivitás miatt nem ezeket az indexeket használtuk. 

Találkozhatunk a zonális és meridionális cirkulációs indexek konkrét 

térségekre definiált változataival is. A Balkán-félsziget területére Maheras et al. 

(1994) a zonális indexet két szélességi kör (az é. sz. 35° és 55°) a k. h. 10° és 30° közé 

eső szakaszai átlagos tengerszinti légnyomásának különbségeként adta meg: 

Z P P 35 55 . 

A meridionális indexet pedig a k. h. 10° és 30° mentén húzódó délkörök é. sz. 35° és 

55° közé eső szakaszainak megfelelőjeként számították: 

M P P 10 30 . 

Analóg módszerrel számította Izrael területére a zonális cirkulációs indexet 

Steinberger és Kutiel (1994), értelemszerűen más szélességi körök nyomásértékeiből. 

A szerzők az indexet az é. sz. 30° és 50° mentén húzódó szélességi köröknek, a 

k. h. 20° és 40° közé eső szakaszai átlagos tengerszinti légnyomásának 

különbségeként adták meg. 

Az Appennin-félsziget térsége áramlási viszonyainak leírásához öt, szélességi 

körök és délkörök által határolt, gömbfelszíni négyszög átlagos légnyomásértékeit 

vette alapul Pilozzi et al. (1994). A központi négyszöget az é. sz. 40° és 45°, illetve a 

k. h. 10° és 20° fogja közre. A további négy ezt négy oldalról határolja, és hasonló 

szélességi és hosszúsági kiterjedésű. Jelölje a központi, illetve az attól északra, délre, 

nyugatra és keletre fekvő cellák átlagos légnyomását megfelelően P0, PN, PS, PW, PE. 

A zonális áramlást a déli és az északi trapézok átlagos légnyomásának különbsége 

jellemzi, a meridionálist a nyugatié és a keletié, azaz 

Z P PS N  ,   M P PW E  . 



 6 

Harmadik jelzőszámként a geosztrófikus örvényességgel arányos kifejezést vezettek 

be: 

C P P P P PN E S W     4 0 . 

Értékelésünk szerint, a szélességi körök, illetve délkörök nyomásátlagai 

alapján számított cirkulációs jelzőszámok (Maheras et al., 1994) a fentiek közül a 

legelőnyösebbek. Objektívek, egyszerűen előállíthatók és az utolsóként ismertetettnél 

pontosabban leírják az áramlási mezőt, mert az átlagolt légnyomásértékek származási 

helyei földrajzilag jobban „simulnak” a vizsgált területhez. Ezért hasonló indexeket 

alkalmaztunk a Kárpát-medence cirkulációs viszonyainak jellemzésére a jelen 

munkában is. 

A cirkulációs viszonyok leírásához, illetve változásának bemutatásához, a 

talajszinti adatok mellett, gyakran használják a felsőlégköri izobárfelszínek jellemzőit. 

Így, a magas és közepes földrajzi szélességek légkörzési viszonyainak jellemzéséhez 

fontos adalék az ún. cirkulációs pólus elhelyezkedése. Ez alatt általában az 500 hPa-os 

izobárfelszín sarkvidéki alacsony nyomású centrumát értik (Bajdal, 1978). A 

cirkulációs pólus többnyire Grönland vagy a Tajmir-félsziget irányába mozdul el. A 

pólus elmozdulása módosítja a poláris front elhelyezkedését, a ciklonok vonulási 

útvonalát, a bárikus mező szerkezetét, és ezáltal, többek között, a közép-európai térség 

áramlási képét is. 

Az általános légkörzés bonyolult rendszerének leírását egyszerűsíthetjük a 

felsőtroposzférikus ún. poláris ciklonra helyeződött nyomásgerincek földrajzi 

helyzetének megadásával is (Titkos, 1987). A szerző ennek érdekében az északi 

féltekét délkörök mentén 15 szektorra osztotta, és azok a szektorok, amelyekbe a 

gerincek tengelyei esnek 1-es kódot kapnak, a többi pedig 0-st. A módszer lehetővé 

teszi a gerincek keletkezésének és időbeli változásának nyomon követését diagram 

segítségével. 

Mivel a felsőlégköri nyomási mező elemzése nem tartozik a dolgozat 

tárgyához, az arra vonatkozó szakirodalmat itt és a továbbiakban is csak érintőlegesen 

tárgyaltuk. 
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A bárikus mező kevés paraméterrel való jellemzésének másik lehetséges útja a 

helyzetek csoportosítása megfelelő makroszinoptikus helyzetekbe. Ezek fogalmát a 

meteorológiai szakirodalomba Baur vezette be (Baur, 1936). Makroszinoptikus 

helyzeten ő a vizsgált térség fölötti levegő összállapotának azon vonásait érti, amelyek 

több napon át fennállnak és egyes részterületek időjárására nézve meghatározók. 

Némileg szűkebben értelmezi a fogalmat Mika és Domonkos (1994). 

Makroszinoptikus típus alatt a tengerszinti légnyomás vagy a középtroposzférikus 

izobárfelszín magassága térbeli eloszlásának szubjektív vagy objektív leírását értik. 

Munkánkban az utóbbi értelemben használtuk a fogalmat. 

A makroszinoptikus típusképzés során úgy kell csoportosítani a vizsgált 

elemeket, hogy az egy osztályba kerülők hasonlítsanak egymásra és ne hasonlítsanak a 

más osztályok elemeire. A figyelembe vett tulajdonságok eloszlásának jellege szerint 

az osztályozás lehet determinisztikus, statisztikus és feltételes (Gruza és Ranykov, 

1970). A légnyomásmező tipizációja statisztikus osztályozás, mert azt több, 

különböző eloszlású paraméter keverékével írhatjuk le. 

A makroszinoptikus helyzettípusok kialakítása, illetve az egyes napok ezekbe 

történő besorolása lehet szubjektív, vagy objektív, s napjainkban mindinkább az 

utóbbi módszerek térhódítása a jellemző. Vizsgálataink során mi is ezeket helyeztük 

előtérbe. Esetenként találkozhatunk a két elv kombinációjával is. Ilyen például az 

akcióközpontok szubjektíven meghatározott elhelyezkedése alapján végrehajtott 

clusterezés (Littmann, 2000), vagy a Péczely-típusok (Péczely, 1957b) módosítása a 

cirkulációs indexek figyelembe vételével (Mika és Domonkos, 1994). 

Bartholy (1998) a makrocirkulációs folyamatok objektív osztályozásának 

három útját különíti el: 

 a távkapcsolat analízist; 

 az empirikus ortogonális függvények (EOF) analízisét; 

 a clusteranalízist. 

Az első módszer jelen munkában való alkalmazhatóságát a vizsgált térség 

viszonylag nem nagy kiterjedése korlátozta. Az EOF-analízis fő hiányossága, hogy az 
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eredményeként nyert sajátvektorok, illetve alapmódok fizikai értelmezése nem 

egyértelmű. Ezért a clusterelemzés felé orientálódtunk az osztályozási technikák 

kiválasztásakor, és végül az ahhoz közel álló diszkriminanciaanalízist alkalmaztuk a 

bárikus mezők tipizálására. 

A nyomásmező osztályozásánál fontos szerepet játszik a megfelelő 

mérőszámok (analógia indexek) kiválasztása, ami két mező összehasonlítására szolgál 

(Bartholy és Gulyás, 1980). Hasonlósági mérőszámként bármely függvény számításba 

jöhet, amely kielégíti a metrika azonossági, szimmetria és háromszög axiómáit (Gruza 

és Ranykov, 1970). 

Kézenfekvőnek látszik a korrelációs együttható alkalmazása hasonlósági 

mérőszámként. Ezt használta Nitter (1994) időjárási típusok képzésére az euroatlanti 

térség tengerszinti légnyomásmezőjének adatbázisként való felhasználásával. A szerző 

nem törekedett minden nap besorolására valamely típusba, csak az erőteljesen 

korreláló eseteket vonta össze. 

A nyomásmező tipizálásához gyakran alkalmazzák a Bagrov-féle analógia 

indexet (Gruza és Ranykov, 1970). Ez a két összehasonlítandó mező rácsponti 

anomáliáinak egyező előjeleit számlálja össze és ezt az értéket osztja a rácspontok 

számával. Használatos a Bagrov-féle analógia index módosított változata (Bartholy és 

Kaba, 1987). Ez a bizonyos küszöbértéket meghaladó egyező előjelű anomáliák 

relatív gyakorisága. Elterjedt az euklideszi metrika alapján számított analógia index 

használata is, amit a mezők euklideszi távolságából képeznek, úgy normálva azokat, 

hogy az értékek 0 és 1 közé essenek. 

Voltak kísérletek a nyomásmező tipizálásához csoportképző elvként a 

legközelebbi szomszédságot (angol terminológiával Nearest Neighbourhood) 

alkalmazni, amikoris az osztályozatlan objektumot a hozzá legközelebbi objektum 

csoportjába soroljuk. Faragó (1979) a módszer módosulatainak jóságát 

HessBrezowsky típusoknak a tengerszinti légnyomásmező felhasználásával történő 

automatizált képzésén verifikálta. 
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A szakirodalomban találkozhatunk a cirkulációs osztályozások kombinált 

módszereivel is. Ilyen Bartholy 1987-ben, illetve 1992-ben publikált eljárása 

különböző magassági szintek tipizálására. A szerző az empirikus ortogonális 

függvények analízisét ötvözi clusteranalízissel.  

Az analógia indexek felhasználhatók az egyes makroszinoptikus típusok 

átlagos mezőinek összehasonlítására, mert megadják milyen „távol” helyezkednek el 

egymástól az átlagmezők (Gulyás, 1977; Gulyás et al., 1977). A szerzők szintén 

vizsgálták az analógiát az egyes adott típusba sorolt mezők és a típus átlagmezeje 

között. Ennek alapján következtettek az osztályozási módszer megbízhatóságára. 

Több makroszinoptikus típusrendszert használnak, amelyek eltérnek a vizsgált 

terület, a vizsgálatba bevont meteorológiai elemek és az osztályozás célját tekintve. 

Evidens, hogy nincs minden feltételnek megfelelő, mindenütt használható 

klasszifikáció. Minthogy a makroszinoptikus helyzet fogalma először Közép-

Európában született meg, érthető, hogy e helyzetek első definíciói Európa és az Észak-

Atlantikum keleti részének földrajzi térségében keletkeztek, súlypontjukkal Közép-

Európában (Hess, 1957).  

Európában a legelterjedtebb a HessBrezowsky-féle makroszinoptikus 

osztályozás, amely 29 típust tartalmaz (Hess és Brezowsky, 1969). A típusok 

definiálása, illetve az azokba való besorolás során a tengerszinti légnyomást és az 

500 hPa-os izobárfelszín magasságát vették alapul (Bartholy és Kaba, 1987). 

A tágabban vett euroatlanti térségre alakított ki cirkulációs típusokat 

faktoranalízis segítségével a havi átlagos tengerszinti légnyomási adatok alapján 

Bartzokas és Metaxas (1994). Az elemzések eredményeként a szerzők négy uralkodó 

nyomásmező típust különítettek el a téli és kettőt a nyári hónapokra. Azonban, mint 

említettük, a faktoranalízis eredményeként kapott mezők fizikai értelmezése vitatott. 

Több országban használnak saját makroszinoptikus típusrendszereket, esetleg 

többet is. Ilyen például a Délkelet-Európára vonatkozó 16 bárikus és 7 cirkulációs 

típust elkülönítő osztályozás (Topor, 1954). Lengyelország területére 

OsuchowskaKlein definiált cirkulációs típusokat, szám szerint 13-at. Ezek 
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kialakításakor figyelembe vették a cirkuláció jellegét (ciklonális vagy anticiklonális), 

illetve az advekció irányát (Wibig, 1994). Littmann (2000) a teljes mediterrán térségre 

határozott meg cirkulációs típusokat a térségben ható akciócentrumok elhelyezkedésén 

keresztül. A Kelet-Európai-síkságra (a volt Szovjetunió európai része) vonatkoztatva 

Vagenhejm három cirkulációs típust különített el: a nyugatiast, a keletiest és a 

meridionálist (Sidorenkov és Shveikina, 1994). 

Magyarországon a Péczely által kidolgozott Kárpát-medence-centrikus 

osztályozás a legelterjedtebb, amely 13 helyzettípust tartalmaz (Péczely, 1957b). A 

napok típusba sorolása a 00 GMT-re vonatkozó európai tengerszinti izobártérképek 

alapján szubjektív döntéssel történt. Ez a  rendszer 1877-től napjainkig rendelkezésre 

áll (Péczely, 1961, 1983; Károssy, 1987, 1994, 1997). A meghatározást 1983-ig 

(gyakorlatilag haláláig) Péczely végezte, azután tanítványa és munkatársa Károssy 

folytatta. 

Megemlíthető, hogy Magyarországon más, speciális célra kifejlesztett 

osztályozások is léteznek. Hunkár és Rimek 1983-ban publikált klasszifikációja 

például a csapadék pentádösszegeinek valószínűségi előrejelzésére készült. A szerzők 

a pentádok bárikus mezőit osztályozták az év csapadékösszegek alapján kialakított 

időszakain belül. 

Weidinger et al. (1994) a napi HessBrezowsky-helyzetek alapján kaptak havi 

makrocirkulációs osztályokat a Balaton vízháztartási összetevőinek figyelembe 

vételével. Csoportképző eljárásként a dinamikus clusteranalízist alkalmazták. A 

munkacsoport ugyancsak a HB-típusok összevonásával, a napi párolgási adatok és a 

700 hPa-os geopotenciális szint magassága alapján alakított ki két különböző 

makroszinoptikus típusrendszert (Weidinger et al., 1995). 

Később részletezendő megfontolások alapján munkánkban a rendelkezésre 

állók közül a Péczely-féle makroszinoptikus típusrendszert vettük alapul. 

 

1. 2. A légnyomási mező módosulása 
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A szakma figyelmét nem kerülte el a légnyomási mező módosulása, úgy 

térben, mint időben. A vonatkozó szakirodalom ismertetését a nagytérségekkel 

foglalkozó munkákkal kezdjük, majd a kisebb, hozzánk közelebb eső régiókat 

érintőkkel folytatjuk. A jelenkori éghajlati kutatások, így a nyomási mező 

vizsgálatának egyik fő célja a különböző időléptékű módosulások feltárása. Az időbeli 

skálán szintén a nagyobb léptékű felől haladunk a kisebb irányába. 

Előrebocsátjuk, hogy Európában a légnyomási mező és a vele összefüggő 

cirkulációs viszonyok évszakfüggők: nyáron a sajátosságok elmosódottabbak, a többi 

évszakban markánsabbak (Kopcewicz, 1954). Voltak kísérletek az európai talajszinti 

légnyomási mező évi járása alapján ún. szinoptikus évszakokat elkülöníteni (Topor, 

1954). A szerző jellemezte az ezeknek megfelelő áramlási viszonyokat is. 

Dolgozatunk szintén tartalmaz ilyen jellegű feldolgozást a Kárpát-medencére 

vonatkoztatva, ám ebben a fejezetben most a bárikus mező hosszú távú 

változékonyságával foglalkozunk. 

A bárikus mező módosulásai közé tartoznak az emberi tevékenységgel 

összefüggő egyirányú változások, illetve a cirkuláció természetes évtizedes 

ingadozásai, mint például a naptevékenység periódusait követők. Ismertek továbbá 

néhány éves időskálán végbemenő kváziperiodikus oszcillációk, mint az ENSO-

jelenségkör (Houghton, 1984; Pongrácz és Bartholy, 2000), vagy a hozzánk térben 

közelebb álló Észak-atlanti Oszcilláció (NAO). Várat még magára a 

légköróceánjégtakaró rendszer bonyolult folyamatainak a feltárása, ami 

megvilágosíthatná az említett jelenségek mechanizmusát (Wanner és Pfister, 1994). 

Több publikáció foglalkozik a légnyomási viszonyok hosszú távú egyirányú 

módosulásával. Az északi félteke trópuson kívüli felszíni bárikus mezejét vizsgálta 

Bartzokas és Metaxas (1996). A szerzők a nyomásmező rácsponti havi átlagait 

faktoranalízissel elemezték. Eredményként egy-egy adott hónapra jellemző 

mezőtípusokat kaptak, amelyekbe az évek többsége besorolható. A feltételezett 

éghajlatváltozás szempontjából is megvizsgálták a havi átlagos nyomásmezőket. 

Szignifikáns változásokat tapasztaltak a júliusaugusztusi bárikus mezőben. Az 
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18901989-es időszak alatt az Északi-sarkvidéken nőtt az alacsony nyomással 

jellemzett nyári hónapok gyakorisága. Ezzel párhuzamosan Észak-Európa fölött a 

légnyomás enyhe csökkenését regisztrálták. Vannak utalások a zonális cirkuláció 

előfordulási gyakoriságának növekedésére is az Arktisz atlanti-európai szektorában, a 

XX. század 6090-es éveiben (Przybylak és Usowicz, 1994). Ez egybecseng az Észak-

Európában általunk feltárt éves és nyári légnyomáscsökkenéssel. 

Szintén az északi félteke általános légkörzési viszonyaiban jelentkező 

változásokkal foglalkozott Zolotokrylin és Konyaev (1994). Vizsgálataik során a 

Dzerdzejevszkij-féle félgömbi cirkulációs altípusok előfordulási gyakorisága alapján 

származtattak cirkulációs indexeket. Kimutatták a téli és nyári indexek jelentős 

eltérését, vagyis az általános légkörzés erőteljes szezonalitását, ami térségünket is 

jellemzi, mint azt az eredmények tárgyalásánál bemutatjuk. Az elemzés a hosszú távú 

változásokra is kiterjedt. Ilyeneket a hideg félévben detektáltak: a cirkulációs indexek 

télies jellegének csökkenése ment végbe a XX. század folyamán. 

Lengyel kutatóknak is sikerült kimutatni egyirányú változásokat a légnyomási 

képződmények előfordulásában Európa fölött. Az észak-európai mély ciklonok 

gyakorisági idősoraiban szignifikáns emelkedést találtak éves és féléves felbontásban 

a XX. század folyamán (Kožuchowski és Stolarczuk, 1994). Ezek gyakorisága 

jelentékenyebben nőtt a hideg félévben. Ezzel összecseng a mély ciklonok 

intenzívebbé válása az 1967–1994-es időszakban az észak-atlanti térségben (Born és 

Flohn, 1997). Ide kapcsolódik továbbá a szibériai téli anticiklon Északkelet-Európára 

való kiterjeszkedésének az 193160-as és 195180-as periódusok közötti gyengülését, 

illetve későbbre (tél elejéről tél végére) tolódását feltáró munka (Kutiel, 1991). A 

spektrálanalízis ugyanakkor a mély ciklonok észak-európai gyakoriságának 5,6 éves 

periódusú oszcillációjára világított rá (Kožuchowski és Stolarczuk, 1994). 

A MurrayLewis zonális cirkulációs index értéke kicsit délebbre, 

Lengyelország területén jelentősen emelkedett az 19751990-es időszakban 

(Niedźwiedź és Ustrnul, 1994), ami összhangban van a fenti és az általunk kapott 

eredményekkel is. Ez a tavasz kivételével minden évszakot érintett. Ugyanekkor 
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csökkent a ciklonossági index értéke, ami főleg télen és ősszel jelentkezett. A délies 

cirkuláció indexe jelentősen nem módosult. 

A bárikus mező változásának vizsgálata különféle kváziperiodikus 

ingadozásokat is feltárt. Napvilágot láttak a cirkulációs viszonyokat a napkitörésekkel, 

illetve az általuk a Földön indukált mágneses viharokkal összefüggésbe hozó 

elképzelések. Így, megfigyelték az ezek nyomán az északi sarkvidéken jelentkező 

nyomásnövekedést, illetve a sarki anticiklon ezt követő elmozdulását az alacsonyabb 

szélességek irányába (Péczely, 1954). Cseh kutatók figyelemre méltó korrelációt 

találtak az 19701990-es periódus januármárciusainak átlagos geomágneses indexe 

és az izlandi minimum mélysége között (Bucha és Bucha Jr., 1994). E szerint az 

intenzív napkitöréseket néhány napos késéssel az izlandi depresszió elmélyülése és a 

zonális cirkuláció felerősödése követi. A visszafogottabb naptevékenység idején 

viszont a meridionális összetevők erősödnek. 

Közép-Európa hosszú távú éghajlati idősorait analizálva kumulatív összegek 

előállításával Brůžek (1994) meglepően jó egyezést tapasztalt a cirkulációs viszonyok 

és a naptevékenység hosszú periódusú ingadozása között. A Közép-Európában meleg 

advekciót okozó Hess–Brezowsky-féle makroszinoptikus típusok gyakorisága lett 

összevetve a Wolf-féle relatív napfoltszám alakulásával. A Wolf-szám 90 éves ciklusa 

során az alacsonyabb értékeknek (a XIX. század végétől a XX. század közepéig) a 

meleg légtömegeket szállító makroszinoptikus helyzetek ritkább előfordulása felelt 

meg. A múlt század második felében, egészen a 90-es évekig, mindkét említett érték 

párhuzamosan emelkedett. A napfoltszámok 11 éves ciklusa ugyanakkor nem 

jelentkezett szignifikánsan a cirkulációs viszonyokban. 

Más szerzőknek azonban sikerült összefüggést találni a 11 éves napfoltciklus 

és a tengerszinti légnyomás európai értékei között (Sahsamanoglou et al., 1994). Az 

évi légnyomási idősorok harmonikus analízise során előállított 11 éves periódusú 

tagokat vizsgálva, a maximális amplitúdót Északkelet-Európában észlelték. A terület 

nagyobb részén a légnyomásmaximum 4 év késéssel követte a Wolf-számok 

maximumát. Egy másik feldolgozásban a relatív napfoltszám és a Péczely-féle 
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makroszinoptikus helyzetek kódváltásainak gyakorisága között találtak pozitív 

korrelációt (Károssy és Kiss, 1987). Ez úgy értelmezhető, hogy a napfoltok számának 

növekedésével térségünkben nőtt az időjárás változékonysága. A napfoltciklus hatását 

kimutatták a sztratoszférikus bárikus mezőben is (Soukharev és Labitzke, 2001; 

Labitzke, 2001). 

Az euroatlanti, illetve magyarországi bárikus mezőt jellemző idősorokban más 

hosszúperiódusú ritmikus változások is felszínre kerültek. Az izlandi minimum és az 

azori maximum markánsabbá válásában közel azonos, 13–14 éves hosszúságú 

kváziperiodikus hullámzás volt megfigyelhető az 1894–1960-as időszakban (Makra, 

1980). Ez a periódus jelentkezett a Péczely-féle makroszinoptikus típuscsoportok 

közül a délies irányítottságúak és az anticiklonális centrumhelyzetek gyakoriságában 

is az 1976-ot megelőző 100 évben. 

Pilozzi et al. (1994) spektrálanalízissel vizsgálták az áramlási mező évi 

Appennin-félszigetre számított jellemzőinek (lásd az 1. 1. fejezetet!) 19001990-es 

idősorát. A kapott ciklusok közül úgy a zonális index, mint az örvényesség esetében 

szintén a 13 éves bizonyult a legmarkánsabbnak. A szerzők elképzelhetőnek tartották 

a napfoltciklusok hatásának a jelentkezését a cirkulációban. 

A bemutatott példák szemléltetik azokat a jelentős erőfeszítéseket, amelyeket a 

légcirkuláció periodikus változásainak feltárására tettek a kutatók. A statisztikai 

módszerekkel kapott eredmények változatossága és azok fizikai magyarázatának 

hiánya azonban óvatosságra int ezek értelmezésében. Makra (1987) szerint a 

légnyomás járásában feltárt különböző periódusok közül csak azok fogadhatók el 

teljesen hitelesnek, amelyek fizikailag magyarázhatók. Wiiliams (1978) idevágó 

eredményei szerint, a statisztikailag szignifikáns légköri periodicitások aránya hasonló 

a véletlen sorozatok analízise nyomán kapott arányhoz. A vizsgálataink által felölelt 

30 éves időszak egyébként is túl rövid az évközi periodicitás elemzéséhez, ezért ettől 

eltekintettünk. 

A nyomási mezőt nem csak a naptevékenységgel összefüggésben 

tanulmányozták. Meglepően erős korrelációt (0,80) kaptak orosz kutatók a 
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meridionális cirkulációs típus kelet-európai előfordulási gyakorisága és a Föld 

forgásperiódusa között (Sidorenkov és Shveikina, 1994). Ezekkel összhangban van a 

léghőmérséklet hemiszférikus járása is. A vizsgált időszakot négy szakaszra bontották. 

Az 18911902-est, illetve az 19381971-est hosszabb napok, alacsonyabb 

hemiszférikus átlaghőmérsékletek és a meridionális cirkulációs típusok gyakoribb 

kelet-európai előfordulása jellemezte. Az 19031938-ast és az 19721988-ast 

ellenkezőleg. 

A bárikus mező módosulásait kiválthatják belső okok is, mint például az annak 

regionális képződményei közötti távkapcsolatok. Így, például, a globális cirkulációs 

folyamatok kváziperiodikus ingadozásainak legmarkánsabb és leginkább 

tanulmányozott jelenségköre, az ENSO (El NiñoDéli Oszcilláció), kapcsolata az 

Atlanti-óceán térsége bárikus mezejének változásaival valószínűsíthető. A kiemelkedő 

intenzitású El Niño-események kezdetekor gyakran figyeltek meg azokhoz hasonlókat 

az Atlanti-óceán egyenlítői részén (Polonsky és Voskresenskaya, 1994). Az Észak-

Atlantikumban ilyenkor az ún. Rossby-index (az azori és az izlandi tengerszinti 

légnyomásátlagok különbsége) havi értékeinek emelkedett jelentősen a 

változékonysága. 

Történtek vizsgálatok az Atlanti-Európai térség és a Kárpát-medence 

cirkulációs viszonyai, illetve az ENSO és a NAO (Észak-atlanti Oszcilláció) 

jelenségkör összefüggéseinek feltárására (Bartholy és Pongrácz, 1998; Pongrácz és 

Bartholy, 2000). A szerzők megállapítják, hogy a térségben jól elkülönülnek az El 

Niño illetve La Niña időszakokra jellemző cirkulációs viszonyok. Többek között, El 

Niño eseményekkor télen és tavasszal a zonális cirkulációs jelleg megerősödik, a 

meridionális viszont gyengül. A tavaszi hónapokban az említett jelenség a ciklonális 

HessBrezowsky-típusok gyakoriságának jelentős növekedésével jár. A Péczely-féle 

klasszifikációs rendszer helyzetei ugyancsak eltérő eloszlást mutatnak a különböző 

ENSO-állapotok esetén (Pongrácz és Bartholy, 1997, 2000).  

A két említett kváziperiodikus oszcilláció késleltetett hatását is sikerült 

kimutatni Közép-Európa időjárásában (Pongrácz és Bartholy, 2000). A vizsgálat a 
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hőmérsékleti és csapadékviszonyokra terjedt ki, amelyek egyes hónapokban 

meglepően erős időben eltolódott távkapcsolatokat mutattak az ENSO és NAO 

fázisokkal. Ezen kapcsolatok közvetítőjeként a légnyomási mező jöhet szóba. 

Vizsgálataink szintén érintették a Kárpát-medence térségének bárikus mezeje és a két 

fenti oszcilláció kapcsolatait. 

Végül megemlítjük, hogy a felső légköri bárikus mező változásainak szintén 

sokrétű irodalma van, de itt csak a jelen munkához szorosan kapcsolódó kettőt 

emeltünk ki. 

Így, Meyhöfer et al. (1996) az 500 hPa-os nyomásfelszín magasságának 

alakulását elemezték Európa fölött századunk második felében. A vizsgált szinten 

szignifikáns trendjellegű változásokat találtak a mediterrán térségben a téli évszakban. 

Itt volt legmarkánsabb az 500 hPa-os geopotenciális szint kontinensünk nagyobbik 

déli felére jellemző emelkedése. A Balkán térségében az említett izobárfelszín 

változásában sikerült szignifikáns töréspontokat kimutatni (Mares és Mares, 1994). 

Ezek között a legmarkánsabb a jelen vizsgálat tárgyidőszakában jelentkezett 1981-es. 

Az eredmények hasonlóságot mutatnak a tengerszinti légnyomásmező munkánkban 

feltárt változásaival. 

 

1. 3. A nyomási mező kapcsolata az időjárási elemekkel 

 

A légnyomási mező módosulásának bemutatása nem lenne teljes, ha nem térne 

ki annak az időben szintén változó időjárási elemekkel való kapcsolatára. Ezt az 

összefüggést számos feltételes klimatológiai feldolgozás bizonyítja (Péczely, 1961). 

Ebben a részben áttekintjük a témában napvilágot látott vizsgálatokat, röviden 

ismertetjük azok eredményeit. 

Legkézenfekvőbb a szélviszonyokkal fennálló kapcsolat, ami mind a szél 

irányát, mind a sebességét illetően kimutatható (Péczely, 1957a). Sikerült nyomon 

követni a Kárpát-medence térségében az 196190-es időszak téli félévében megfigyelt 

légnyomás-emelkedés hatását a szélsebesség változásában (Tar, 1998; Tar et al., 



 17 

2001a; Tar et al., 2001b). Magyarországi állomásokon csökkent az átlagos 

szélsebesség és nőtt a kis átlagos szélsebességű napok gyakorisága. 

Ugyancsak meghatározó szerepe van a nyomási mezőnek a hőmérséklet 

alakításában. Közismert az anticiklonális cirkulációs jelleg dominanciája és a 

melegebb nyarak, illetve hidegebb telek összefüggése a mérsékelt éghajlaton. Így, 

egyes elképzelések szerint, az előző ezredforduló körüli európai melegebb időszak (az 

ún. klímaoptimum) szintén a cirkuláció uralkodóan anticiklonális jellegével függött 

össze, különösen nyáron (Bradley, 1994). Más szerzők a XVIXVII. században 

Európában kimutatott hideg periódus (az ún. „kis jégkorszak”, vagy Maunder 

minimum) kialakulását magyarázzák a telente Észak-Európában domináló 

anticiklonnal, ami északkeleti hideg advekciót okozott (Wanner és Pfister, 1994). 

A légnyomásmező az általa kiváltott meleg, illetve hideg advekción keresztül 

is módosítja a hőmérsékleti viszonyokat. Történtek vizsgálatok a hőmérséklet 

alakulása és a Hess–Brezowsky-féle makroszinoptikus típusok gyakoriságának 

változása közötti kapcsolatok feltárására (Novotny, 1995). Ide sorolható, többek 

között, a meleg légtömegeket hozó délies és délnyugatias áramlású Hess–Brezowsky-

féle típusok gyakoriságának összevetése a prágai évi középhőmérsékletek idősorával. 

Brůžek (1994) megállapításai szerint, a meleg advekciók gyakoriságának 

növekedésével párhuzamosan a XX. század második felében emelkedett az évi 

középhőmérséklet. Malberg és Bökens (1997) erős szignifikáns korrelációt (r = 0,71) 

talált a téli félév berlini átlaghőmérséklete és a NAO Index között. Az index határozza 

meg a nyugatias áramlás intenzitását az atlanti-európai térségben, és ezen keresztül 

jelentősen befolyásolja a téli hőmérsékletet Európában. A dolgozat szintén taglalja a 

bárikus mező és a léghőmérséklet összefüggéseit. 

A cirkulációs hatások szerepét a léghőmérséklet alakításában a napi amplitúdó 

és a napok közötti változékonyság alapján lehet becsülni. Berkes (1963) a jelen 

dolgozat által tanulmányozott területen vizsgálta azt. Az advekciós tényező aránya a 

sugárzásihoz viszonyítva a 60° szélességi kör mentén volt a legnagyobb: meghaladta a 

20 %-ot. Déli irányban ez az érték csökkent, és Közép-Európa nagy részén 15 % alatt 
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maradt. A Balkánon minimális volt az advekció hatása, kevesebb mint 10 %. A 

Kárpát-medencében az advekciós és a sugárzási tényező aránya kb. 10 : 90 %. Egy 

lokális maximum volt az Adriai-tenger északi részén  több mint 15 % itt az advekció 

részaránya. Összességében, az élénkebb ciklonális tevékenység vidékein mutatkozott 

nagyobb advekciós hatás a hőmérséklet alakításában. 

A cirkulációs tényezők hatása tükröződik a napi minimum és maximum 

hőmérsékletek alakulásában is. Lengyelország területére vonatkozó vizsgálatok a téli 

minimumok és maximumok összefüggését találták legmarkánsabbnak a zonális 

cirkulációs indexszel (Niedźwiedź és Ustrnul, 1994). A nagyobb indexértékeknek 

nagyobb hőmérsékleti szélsőértékek feleltek meg. Éves léptékben a napi szélsőértékek 

a zonális cirkulációs index mellett a ciklonossági indexszel mutattak jelentős 

összefüggést. A napi hőingás alakításában szintén jelentős szerepet játszik a 

ciklonossági index: a két érték negatívan korrelál. Hasonló eredményeket kaptunk a 

Kárpát-medence térségére vonatkozóan is. 

Különböző cirkulációs jelzőszámok összevetésével vizsgálták szovjet 

klimatológusok is a szélsőséges havi hőmérsékleti anomáliák előfordulását a Kelet-

európai-síkságon. Kimutatták, például, a januárban jelentkező  a szórásértéket 

meghaladó  pozitív hőmérsékleti anomáliák szoros összefüggését a zonális 

makrocirkulációs helyzetekkel. Ugyanakkor a meridionális áramlási viszonyok 

túlsúlya nagy gyakorisággal vezet negatív előjelű eltérésekhez (Zdonova és Nyeuskin, 

1978). 

Ismert, hogy a havi középhőmérsékletek gyakorisági eloszlása a magyarországi 

állomásokon télen jobboldali, nyáron baloldali asszimetriát mutat, azaz télen 

gyakoribbak az átlagosnál enyhébb, nyáron az átlagosnál hűvösebb hónapok. Az 

ilyenek a tengeri advekciókat okozó makroszinoptikus helyzetek dominanciájával 

függnek össze, amelyek télen az itt kialakult sugárzási helyzethez képest enyhébb, 

nyáron hűvösebb levegőt szállítanak (Simor, 1963). 

A Kárpát-medencében a légnyomási képződmények hőmérsékletre gyakorolt 

hatását esetenként erőteljesen befolyásolják a domborzati viszonyok is. Vizsgálatok 
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igazolják, hogy a téli félév északkeleti anticiklon (10-es típus a Péczely-féle 

osztályozás szerint) által irányított keleties hidegbetöréseit az esetek egyharmadában a 

Kárpátok hegyvonulata teljesen megállítja. A fennoskandináviai anticiklon (11-es 

típus Péczelynél) esetén ugyanakkor az északi-északnyugati vezető áramlással érkező 

hideg levegő az Alpok és a Kárpátok közötti szélkapun át elárasztja a medencét 

(Péczely, 1960, 1963; Kálmánné Cseh, 1963). 

A felhőzeti és a csapadékmező szintén kapcsolatba hozható a makrocirkulációs 

típusokkal. Az athéni hosszú távú havi csapadékidősorokban elkülönített 

szélsőségesen száraz és nedves januárok átlagos tengerszinti nyomásmezejében 

például a teljes vizsgált periódus sokéves átlagától szignifikánsan eltérő légnyomású 

térségek rajzolódtak ki (Metaxas et al., 1993). Így, a görögországi száraz telek 

kialakulásában döntő szerepet játszott a mediterrán térség és Észak-Afrika feletti 

pozitív bárikus anomália, ami az izlandi minimum kimélyülésével párosult. Ilyenkor a 

mediterrán ciklogenezis szinte teljesen szünetelt. Az extrém nedves januárok átlagos 

bárikus mezeje kevésbé markáns vonásokkal volt jellemezhető, de szignifikáns volt a 

légnyomás észak-afrikai negatív anomáliája, és az azori maximum északra tolódása. 

Ez is aláhúzza az Atlasztól délre keletkezett ciklonok döntő hozzájárulását Athén 

januári csapadékához. 

A Földközi-tenger központi részén fellépő csapadékváltozékonyság túlnyomó 

része szintén megmagyarázható a térség makroléptékű időjárási típusainak 

váltakozásával (Littmann, 2000). Kimutatták a Balkán-félsziget csapadékösszegeinek 

a cirkulációs viszonyokkal való összefüggését (Maheras et al., 1994). A szerzők a 

térség zonális és meridionális cirkulációs indexei, illetve a csapadék között tártak fel 

szignifikáns kapcsolatot. Más térségek, így például Izrael, csapadékviszonyainak a 

cirkulációs indexszel való kapcsolata nem egyértelmű: egyes időszakokban a 

korreláció negatív, máskor pozitív előjelű volt (Steinberger és Kutiel, 1994). 

Ugyanakkor az izraeli csapadék hosszú távú változékonysága jól magyarázható a 

bárikus mező nagytérségű módosulásaival (Kutiel, 1991). 
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Összevetve a lengyelországi csapadékadatsorokat a különböző cirkulációs 

típusok előfordulási gyakoriságával, sikerült elkülöníteni a száraz, illetve csapadékos 

periódusok jellemző típusait (Wibig, 1994). A vizsgálatok rávilágítottak például a 

nyugatias advekció szerepére a téli csapadékos helyzetek kialakulásában, függetlenül a 

cirkuláció ciklonális vagy anticiklonális jellegétől. 

Végeztek spektrálanalízisen alapuló vizsgálatokat is a csapadékmező és a 

cirkulációs típusok közötti kapcsolatok feltárására. Például, Pilozzi et al. (1994) 

azonos periódusokat mutattak ki a milánói csapadékösszegek és a cirkulációs 

jelzőszámok hosszú távú idősoraiban. 

A térségünkre vonatkozó vizsgálatok feltárták a csapadék kapcsolatát a 

Péczely-féle makroszinoptikus típusokkal (Maller et al., 1990). Megállapították, 

például, hogy Magyarországon általában a csapadék több, mint 40 %-a a 4-es (ciklon 

előoldala) és a 6-os (mediterrán ciklon előoldala) cirkulációs helyzetekben hullik le. 

Meghatározták a csapadék kialakulásának valószínűsége, a relatív csapadékmennyiség 

és az átlagos napi csapadék függését az adott nap Péczely-féle makroszinoptikus 

helyzetétől, ami hasznosítható az előrejelző munkában. 

A csapadékon és párolgáson keresztül, melyek kapcsolata a makroszinoptikus 

típusokkal kézenfekvő, a hidrológiai kutatásokban is szerephez jut a légnyomási mező 

jellege. Például, meghatározva az egyes makroszinoptikus helyzetek csapadékának 

átlagát, szórását, a helyzetek egymásba történő átmenetének valószínűségét, valamint 

fennmaradásuk paramétereit, hidrológiai előrejelzések készíthetők (Gyuró és 

Matyasovszki, 1992).  

Weidinger et al. (1994) a Balaton vízháztartási összetevői és a 

HessBrezowsky-típusok gyakorisága alapján alakítottak ki havi makroszinoptikus 

típusokat. A havi típusok modellszámításokkal előre jelzett gyakoriság-változásából 

következtettek az összetevők jövőbeli módosulására. A fenti munkacsoport egy másik 

vizsgálatban a Balaton-térség párolgása és a 700 hPa-os izobárfelszín magassága 

alapján vonták össze a hasonló HessBrezowsky-típusokat tíz új típusba. A kapott 
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típusokat szintén a párolgás éghajlatváltozással kapcsolatos változásának 

modellezésénél használták (Weidinger et al., 1995). 

A nyomási mező és a hidrológiai összetevők kapcsolatát külföldön is kutatták. 

Megállapították, például, hogy a világ legnagyobb tava, a Kaszpi, vízszintingadozásait 

a különböző hőmérsékleti, csapadék- és borultsági viszonyokkal jellemezhető 

cirkulációs formák gyakoriságának változása okozhatta (Sidorenkov és Shveikina, 

1994). 

A folyók vízháztartása is összefügg a makrocirkulációs helyzetekkel. A Tisza 

legnagyobb árhullámait kiváltó olvadást és esőzést megelőző időjárási helyzetek 

zömét, például, két típusba sorolták: az elsőt mediterrán ciklonok betörése, a 

másodikat atlanti ciklonok melegszektorának dominanciája jellemzi (Vancsó, 1963). 

Ukrán szerzők megállapították, hogy Kárpátalja hegyvidékein a nyári áradásokat 

alapvetően a szinoptikus folyamatok négy típusa idézi elő: sorrendben a délről betörő 

mediterrán ciklonok, a zonális ciklonális típus, az atlanti eredetű meridionális 

irányítású ciklonok és a helyben veszteglő töltődő magassági ciklonok (Prihotyko, 

1963). 

Dolgozatunkban az időjárási elemek közül a legfontosabbakat, a hőmérsékletet 

és a csapadékot vetettük össze a nyomási mező jellemzőivel. 
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2. Adatbázis és módszerek 

 

A fejezet első részében bemutatjuk a Kárpát-medence térsége nyomási 

mezejének a leírásához felhasznált adatbázist. A második részben áttekintjük a bárikus 

mező tér- és időbeli szerkezetének feltárása során alkalmazott vizsgálati módszereket. 

 

2. 1. Az adatbázis felépítése 

 

Alább az adatbázis részletes ismertetése következik. Ennek törzsét a térség 

digitalizált rácsponti tengerszinti légnyomásadatai képezik. Kitérünk a térképi 

adatleolvasás pontosságára. Szó lesz az alkalmazott makroszinoptikus 

típusrendszerekről, és bemutatjuk a vizsgálatokba bevont hőmérsékleti és csapadék 

idősorokat. 

 

2. 1. 1. A nyomási mező digitális adatbázisa 

 

A bárikus mező digitális adatbázisának leírásában kitérünk a felhasznált 

nyomásadatok ismertetésére, a kivágat és a rácspontok elhelyezkedésére, kijelölésük 

indokaira. Bemutatjuk a nyomásadatok leolvasásának technikáját, illetve annak 

pontosságát. 

A nyomásmező jellemzésére egyfelől a tengerszintre redukált légnyomási 

adatok, másfelől a különböző izobárfelszínek abszolút topográfiái kínálkoztak. Mi a 

tengerszinti adatok vizsgálata mellett döntöttünk. Az általuk meghatározott 

földfelszíni bárikus mező játssza ugyanis a fő szerepet a felszínközeli áramlási 

viszonyok, és ezen keresztül más időjárási elemek alakításában is. 

A Kárpát-medence bárikus mezejének leírásához ismernünk kell a környező 

területek, azaz Európa középső részének légnyomási viszonyait is. Az itt található 

légnyomási képződmények (ciklonok, anticiklonok) ugyanis meghatározók a medence 

cirkulációs viszonyait illetően. A vizsgált kivágatot úgy választottuk meg, hogy az 
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észak és nyugat felé messzebbre terjed, mint déli és keleti irányban. Ezt az indokolja, 

hogy a két elsőként említett irányban a bárikus mező távoli különbségei is jelentősen 

befolyásolhatják a Kárpát-medence cirkulációs rendszerét. Így, Péczely is elkülönítette 

a nyugati anticiklonális helyzetet és a Brit-szigetek fölötti anticiklont, vagy az északi 

anticiklonális helyzetet és a Fennoskandináviai anticiklont (Péczely, 1961, 1983), 

habár ezek csak a medencétől távolabb térnek el jelentősen. Azonban túl nagyra 

méretezni a kivágatot szintén nem tartottuk volna szerencsésnek. A nyomási mező 

távoli, a Kárpát-medencére kevésbé ható sajátosságai elmoshatták volna a közelebbi, 

térségünket inkább befolyásoló jellegzetességeket. 

A vázolt szempontokat figyelembe véve, a vizsgálatba vont kivágatot egy 

földfelszíni gömbnégyszögben jelöltük meg, amelyet nyugatról a greenwichi délkör, 

keletről a k. h. 30, északról az é. sz. 60, délről az é. sz. 40 határol (1. ábra). 

 

 

1. ábra. A rácspontok elhelyezkedése a vizsgált területen. 
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A régió lefedésére két módszer kínálkozott: 

 a tanulmányozott területen viszonylag egyenletesen elszórt meteorológiai 

állomásokon mért légnyomási adatok felhasználása (ezt alkalmazták pl. Hunkár és 

Rimek is (1983)); 

 igény szerint felvett rácspontok interpolált nyomásadatainak alkalmazása 

(ilyeneket használtak, többek között, Ambrózy et al. (1983, 1984), vagy Weidinger 

et al. (1995)). 

Az első módszer előnye a felhasznált adatok pontossága, hátránya viszont a 

lefedettség egyenlőtlensége. A viszonylag egyenletes lefedettséget a pontossági 

szempont elé helyeztük, így a második módszert választottuk. E mellett szólt az 

adatok hozzáférhetősége is. 

A vizsgált térségre rendelkezésre álltak úgy történeti, mint modellszámítások 

alapján előállított digitalizált interpolált rácsponti légnyomási adatok. Ám ezek 

felbontása, illetve a rácspontok elhelyezkedése a Kárpát-medencéhez viszonyítva, nem 

felelt meg vizsgálataink követelményeinek. Ezért döntöttünk a saját, céljainknak 

megfelelő, adatbázis létrehozása mellett. 

Megjegyezzük, hogy napjainkban az éghajlati reanalízis programok 

produktumaiként már készültek nagyfelbontású légnyomási adatbázisok is, amelyek 

azonban a kutatásaink kezdetekor még nem álltak rendelkezésre. Ezekről bővebben a 

(http://www.dri.edu/ 

Programs/CEFA/Cefa_reanalysis/reanalysis_climatologies.html), vagy a (http://www. 

ecmwf.org/pressroom/era.html) Internet címeken lehet olvasni. 

A kijelölt rácspontok tengerszinti légnyomásadatait az Országos Meteorológiai 

Szolgálat (OMSZ) által szerkesztett időjárási napijelentésekben közreadott 

tengerszinti izobártérképekről olvastuk le. A térképek az adott nap 00 GMT-re, azaz 

közép-európai idő szerint 01 órára vonatkoznak (kivéve az 1966-os évet, amikor 

06 GMT-re). Az időjárási napijelentések szinoptikus térképeinek használatát egyrészt 
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azok hozzáférhetősége indokolta, másrészt a Péczely-féle makroszinoptikus 

osztályozás is ezek alapján készült. 

Az eltérő vetületekben készült térképeken történő azonosítás megkönnyítése, 

illetve a rácspontok ábrázolhatósága érdekében rácsvonalak gyanánt délköröket és 

szélességi köröket használtunk. Megfelelően megválasztott ortodrómák alkalmazása 

javíthatott volna a térbeli homogenitáson, de a légnyomásértékek gyakorlati 

leolvasását a különböző vetületű térképekről megnehezítette volna. A zonális és 

meridionális irányok mellett szólt az is, hogy az időjárási elemek változékonyságának 

vizsgálatakor ezek kiemelt szerepet játszanak. 

A választott kivágatot, azaz a tágabban értelmezett Közép-Európát, egy 4 × 4-

es alapráccsal fedtük le (1. ábra). Ennek pontjait az ábrán 1-től 16-ig számoztuk. A 

vizsgálat Kárpát-medence-centrikus, ezért a rács „középpontja” a medence közepére 

került. Ezt a rácspontot 11-es számmal jelöltük, koordinátái: é. sz. 46 40, k. h. 20°, 

ami földrajzilag Kiskunfélegyháza közelébe esik. 
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2. ábra. A szomszédos rácspontok távolságai. 

I. táblázat. A légnyomási mező vizsgálatához alkalmazott rács pontjainak földrajzi 

koordinátái. 

Sor-

szám 

Földrajzi 

szélesség 

Földrajzi 

hosszúság 

Sor-

szám 

Földrajzi 

szélesség 

Földrajzi 

hosszúság 

1 é. sz. 60 0 13 é. sz. 40 0 

2 é. sz. 60 k. h. 10 14 é. sz. 40 k. h. 10 

3 é. sz. 60 k. h. 20 15 é. sz. 40 k. h. 20 

4 é. sz. 60 k. h. 30 16 é. sz. 40 k. h. 30 

5 é. sz. 53 20 0 17 é. sz. 50 k. h. 15 

6 é. sz. 53 20 k. h. 10 18 é. sz. 50 k. h. 20 

7 é. sz. 53 20 k. h. 20 19 é. sz. 50 k. h. 25 

8 é. sz. 53 20 k. h. 30 20 é. sz. 46 40 k. h. 15 

9 é. sz. 46 40 0 21 é. sz. 46 40 k. h. 25 

10 é. sz. 46 40 k. h. 10 22 é. sz. 43 20 k. h. 15 

11 é. sz. 46 40 k. h. 20 23 é. sz. 43 20 k. h. 20 

12 é. sz. 46 40 k. h. 30 24 é. sz. 43 20 k. h. 25 
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A rácspontok kijelölésénél törekedtünk a térbeli izotrópiára, vagyis a 

szomszédos pontok közötti észak–déli és kelet–nyugati irányú távolságok közötti 

különbségek minimalizálására. Az alaprács pontjainak földfelszíni távolságát a 

földrajzi koordinátákból a gömbháromszögtani koszinusztétel segítségével határoztuk 

meg (Gábris et al., 1994). Értéke észak–déli irányban 742 km-nek adódott. Ugyanez 

kelet–nyugati viszonylatban a meridiánkonvergencia miatt északról délre nő, az egyes 

rácsvonalakon 556, 664, 763 és 852 km-es értékeket véve fel (2. ábra). Ez a felbontás 

lehetővé teszi az ezer kilométeres nagyságrendű nagyobb ciklonok és anticiklonok 

detektálását (Czelnai et al., 1994). 

A Kárpát-medence környezetében elhelyezkedő kisebb, de közvetlen közelsége 

miatt meghatározó légköri képződmények detektálására a medence fölé egy 3 × 3-as, 

középpontjában az alaprácséval megegyező kiegészítő hálót fektettünk. Ennek a 

„középponton” kívüli 8 pontját 17 és 24 közötti számokkal jelöltük. A részletesebb 

felbontás kiterjesztését a teljes vizsgált területre nem tartottuk célszerűnek, mert a 

távolabbi kisebb ciklonok és anticiklonok, amelyek az alaprács felbontásában esetleg 

elveszhetnek, nincsenek jelentős hatással Magyarország bárikus mezejére. A 3 × 3-as 

háló pontjai észak–déli irányban 371 km-re fekszenek, a kelet–nyugati távolságok 

rendre 358, 382 és 405 km-rel egyenlők (2. ábra). 

A 24 rácspont földrajzi koordinátáit az I. táblázatban foglaltuk össze. 

 

2. 1. 2. Az adatleolvasás pontossága 

 

Amint utaltunk rá, a rácspontok légnyomásadatait az izobárok közötti 

interpolációval határoztuk meg az OMSZ napijelentéseiben szereplő szinoptikus 

térképeken. Az így nyert értékek természetesen csak közelítő pontosságúak, mivel a 

módszer mind objektív, mind szubjektív hibaforrást tartalmaz. Az első lényege, hogy 

az alkalmazott lineáris interpoláció feltételezi, hogy a légnyomás az ismert értékű 

pontok között egyenletesen változik, ami csak közelítően igaz. Ez kétszeresen 

jelentkezik, hiszen interpolációval történt az izobárok megrajzolása is a 
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mérőállomások között. A szubjektív hiba forrása az, hogy a rácspontértékek 

meghatározása nem számítás, hanem vizuális becslés alapján történt. 

A fentiek tükrében fontosnak tartottuk megvizsgálni az adatleolvasás 

pontosságát. Ehhez szükségünk volt egy 00 GMT-re vonatkozó mért légnyomási 

adatsorra, illetve az ugyanezen időszak alatt ugyanezen pontban térképről leolvasott 

légnyomásértékekre. Praktikus okokból a választás Debrecenre és az 1978-as évre 

esett. A vonatkozó mért értékeket az OMSZ által kiadott időjárási évkönyvek adott évi 

kötetéből vettük (OMSZ, 1979). A két 365 tagú adatsort összevetve az alábbi 

eredményeket kaptuk: 

 a mért légnyomásértékek évi átlaga – 1016,45 hPa; 

 a térképről leolvasott légnyomásértékek évi átlaga – 1016,36 hPa; 

 az évi nyomásátlagok eltérése – 0,09 hPa; 

 a napi értékek átlagos abszolút eltérése (átlagos hiba) – 0,84 hPa; 

 a térképről leolvasott adatok maximális eltérése a mérttől lefelé – 4,9 hPa; 

 a térképről leolvasott adatok maximális eltérése a mérttől felfelé – 3,4 hPa; 

 a napi értékek különbségének szórása – 1,08 hPa; 

 a két adatsor között a végrehajtott kétmintás párosított t-próba (Dévényi és Gulyás, 

1988) alapján 95 %-os valószínűségi szinten nincs szignifikáns eltérés (a t értéke 

1,659); 

 az értékek különbsége a végrehajtott KolmogorovSzmirnov-féle egymintás próba 

(Dévényi és Gulyás, 1988) alapján normális eloszlásúnak tekinthető. 

A leírtakból az a következtetés vonható le, hogy a leolvasás pontossága 

kielégítő, mivel az átlagos hibaérték 1 hPa alatt marad, és ez sem tekinthető 

szisztematikus hibának, hisz az adatsorok eltérése nem szignifikáns. 

 

2. 1. 3. Meteorológiai mérési adatok, makroszinoptikus típuskatalógusok 
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A következőkben ismertetjük az elemzésekbe a rácsponti légnyomási 

értékeken kívül bevont adatsorokat. 

A bárikus mező és az időjárási elemek kapcsolatának vizsgálatához a 

debreceni egyetemi meteorológiai állomásnak a tárgyidőszakra, azaz az 19661995-ös 

periódusra, vonatkozó napi hőmérsékleti és csapadékadatait használtuk. A debreceni 

adatok alkalmazását a városnak a Kárpát-medence középső részén való elhelyezkedése 

indokolta. Emellett szólt az is, hogy kutatásainknak a Debreceni Egyetem adott 

otthont, ami megkönnyítette a hozzáférést az adatbázishoz. 

A vizsgálatok során felhasználtuk a Péczely-féle makroszinoptikus 

helyzeteknek a szerző által összeállított katalógusát, amely az 1983-ig terjedő 

periódust öleli fel (Péczely, 1983). Az 1995-ig fennmaradó időszak kódjait Károssy 

publikálta (Károssy, 1987, 1994, 1997). A Péczely-féle osztályozás munkánkban való 

alkalmazását indokolja, hogy hozzá hasonlóan 

 a tengerszinti légnyomásmező alapján készült; 

 Kárpát-medence központú. 

A fenti tipizálás 13 jellegzetes makroszinoptikus helyzetet különít el, 

amelyeket a szerző szám- és betűkódokkal látott el az alábbiak szerint (Péczely, 1983): 

1. mCc  ciklon hátoldali áramrendszere; 

2. AB  anticiklon a Brit-szigetek térségében; 

3. CMc  mediterrán ciklon hátoldali áramrendszere; 

4. mCw  ciklon előoldali áramrendszere; 

5. Ae  anticiklon Magyarországtól keletre; 

6. CMw  mediterrán ciklon előoldali áramrendszere; 

7. ZC  zonális ciklonális; 

8. Aw  nyugatról benyúló anticiklon; 

9. As  anticiklon Magyarországtól délre; 

10.An  anticiklon Magyarországtól északra; 

11.AF  anticiklon Fennoskandinávia térségében; 
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12.A  anticiklon a Kárpát-medence fölött; 

13.C  cikloncentrum a Kárpát-medence fölött. 

Megjegyezzük, hogy a fenti klasszifikációval kapcsolatban felvetődnek 

bizonyos problémák. A légnyomásmező típusai között az átmenet fokozatos. Annak 

megítélése, hogy egy átmeneti jellegű mezőt melyik típusba sorolunk be, emberi 

döntés kérdése (Mika és Domonkos, 1994). Az időbeli változások feltárását a 

légnyomásmező szerkezetében megnehezítheti a Péczely-féle klasszifikáció szubjektív 

jellege. Ennek kiküszöbölése tette szükségessé az osztályozás számítógépes 

modelljének kidolgozását. 

Felmerült a HessBrezowsky-féle (HB) típusrendszer alkalmazása is, de a 

nagyobb típusszám, a magaslégköri adatok szükségessége, az osztályozás nem Kárpát-

medence központúsága miatt csak korlátozottan, összehasonlító vizsgálatoknál került 

rá sor. Összesen 29 HB-típust különítenek el, és még egyet az osztályozhatatlan 

helyzetek számára tartanak fenn (Bartholy és Kaba, 1987). 

Az elemzett közép-európai bárikus mező lehetséges távkapcsolatainak a 

vizsgálatába más térségek légnyomási mezejének a jelzőszámait, és a globális léptékű 

hőmérsékleti anomáliákat vontuk be. 

Földünk egyes területei légnyomási viszonyainak jellemzésére speciális 

indexeket vezettek be. Munkánkban a legismertebbek közé tartozó Észak-atlanti 

Oszcillációs Index (NAOI) és a Déli Oszcillációs Index (SOI) tárgyidőszakra 

vonatkozó havi átlagértékeit használtuk fel. 

Az észak-atlanti térség cirkulációs viszonyait jellemző Észak-atlanti 

Oszcillációs Index általunk használt havi értékeit az Azori-szigeteken fekvő Ponta 

Delgada és Reykjavik havi átlagos tengerszinti nyomásértékei alapján képezték. A 

NAOI értéke az előző és az utóbbi állomások havi légnyomási anomáliának 

normalizált (a szórással osztott) értékeinek a különbségével egyenlő (http://www-

bprc.mps.ohio-state.edu/NAO/NAO_description. html). A pozitív oszcillációs 

indexnek így az azori maximum és az izlandi minimum nagyobb, a negatívnak kisebb 

légnyomáskülönbsége felel meg. A különböző módszerekkel képzett NAO Indexek 
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adatbázisai, így az általunk használté is, szabadon elérhetők az Interneten, többek 

között a http://www.met.rdg.ac.uk/cag/NAO/ címen. 

A Déli Oszcillációs Index földrajzilag ugyan tőlünk távol eső terület (a 

Csendes-óceán déli része) légnyomási mezejét jellemzi, mégis érdemesnek tartottuk 

megvizsgálni az összefüggését a Kárpát-medence térsége bárikus mezejének a 

jellemzőivel, mivel a légkör egységes cirkulációs rendszerén belül elképzelhetők 

összefüggések bármely régiók között. A SOI értéke a Tahitin és az észak-ausztráliai 

Darwinban mért légnyomás különbségének az átlagtól való eltérésével egyenlő 

(Merza, 1997). El Niño eseménynek a SOI negatív, La Niña-nak pozitív előjele felel 

meg. Az összevetéshez havi átlagértékeket használtunk, mivel ilyen felbontású SOI-

adatsor állt rendelkezésre (http://www.bom.gov.au/climate/current/ soihtml.shtml). 

A vizsgált kivágat légnyomási mezeje távkapcsolatainak elemzéséhez 

felhasználtuk a globális, illetve félgömbi évi hőmérsékleti anomáliák 1966–1995-ös 

idősorait is (http://cdia.esd.ornl.gov/trends/temp/jonescru/data.html; WMO, 2000). 
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2. 2. A nyomási mező leírására alkalmazott kutatási módszerek 

 

Alább ismertetjük a rácsponti légnyomási idősorok, illetve a bárikus mező 

egésze tér- és időbeli szerkezetének feltárására alkalmazott statisztikai vizsgálati 

módszereket. A dolgozat jellegéből adódóan, nem foglalkozunk a vizsgálati 

módszerek, képletek axiomatikus levezetésével, csak az alkalmazásukat mutatjuk be. 

A tengerszinti légnyomási mező jellemzését három megközelítésben végeztük: 

 a rácsponti légnyomási adatok alapján; 

 a rácsponti adatokból származtatott cirkulációs indexek segítségével; 

 makroszinoptikus kódrendszerek alkalmazásával. 

Az első rész a cirkulációs indexek előállítását mutatja be. Ezután a bárikus 

mező tipizálására használt clusteranalízist és diszkriminanciaanalízist mutatjuk be. A 

harmadik részben foglalkozunk a különböző makroszinoptikus osztályozások 

jóságának összevetésére alkalmas módszerekkel. A továbbiakban az adatsorokra 

vonatkozó eloszlás- és függetlenségvizsgálatról esik szó. Végül a légnyomási mező 

időbeli változásának feltárására szolgáló módszereket részletezzük. 

 

2. 2. 1. A cirkulációs indexek előállítása 

 

A légnyomási mező jellemzésére széleskörűen használják a különböző 

cirkulációs indexeket. Az alábbiakban bemutatjuk a Kárpát-medence bárikus 

mezejének leírására munkánkban alkalmazott zonális, meridionális, illetve 

ciklonossági indexeket. 

A zonális és meridionális cirkulációs indexek más térségekre vonatkozó 

megfelelői szerepelnek Maheras et al. (1994), illetve Steinberger és Kutiel (1994) 

munkáiban. A zonális index (a továbbiakban ZI) Kárpát-medencére vonatkozó értéke 

két szélességi kör (az é. sz. 40° és 53° 20') a k. h. 10° és 30° közé eső szakaszai 

átlagos tengerszinti légnyomásának különbségével egyenlő. A szélességi körök átlagos 
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légnyomását a megfelelő szakaszokra eső rácspontok légnyomásainak átlagaként 

adtuk meg: 

ZI
P P P P P P


 


 14 15 16 6 7 8

3 3
, 

ahol Pi  az i-edik sorszámú rácspont légnyomásértéke (a rácspontok sorszámozását 

lásd az 1. ábrán az adatbázis bemutatásánál!). Célszerűbbnek láttuk a medencétől 

valamivel távolabbi szélességi körök nyomásadatainak az alkalmazását az index 

képzésére, ami kedvez a nagytérségi folyamatok detektálásának. A ZI pozitív 

értékeinek az áramlás nyugatias, a negatívoknak annak keleties jellege felel meg. 

A meridionális cirkulációs indexet (MI) a k. h. 10° és 30° mentén húzódó 

délkörök é. sz. 40° és 53° 20' közé eső szakaszai légnyomási átlagainak 

különbségeként képeztük. Az átlagokat ezúttal is a megfelelő délkörszakaszokra eső 

rácsponti adatokból számítottuk. A fenti jelöléseket alkalmazva a meridionális index 

értéke: 

MI
P P P P P P


 


 6 10 14 8 12 16

3 3
. 

Az index értéke északias áramlás esetén pozitív, déliesnél negatív. A zonális, illetve 

meridionális indexek képzéséhez felhasznált nyomásadatok származási délkörei és 

szélességi körei egyaránt közel 1500 km távolságra vannak egymástól. 

A munkánkban alkalmazott, Kárpát-medencére vonatkozó ciklonossági index 

(CI) a Pilozzi et al. (1994) által bevezetett, a geosztrófikus örvényességgel arányos 

kifejezés módosulata. Azonban, mi nem a medencét körülvevő, délkörök és szélességi 

körök által határolt földfelszíni trapézok átlagos légnyomása, hanem az azt övező 

rácspontok adatai alapján számoltunk. Ezúttal is úgy találtuk, hogy a zonális és 

meridionális indexek képzésénél alkalmazott, nagyobb térséget felölelő távolabbi 

rácspontok alkalmazása célszerűbb. Így a ciklonossági index: 

CI
P P P P P P P P

P
      


6 7 8 10 12 14 15 16

118
. 
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Az index pozitív értékei az izobárok ciklonális, a negatívok azok anticiklonális 

görbületére utalnak. 

 

2. 2. 2. A clusteranalízis és a diszkriminanciaanalízis alkalmazása 

 

A következő részben a munkában alkalmazott objektív csoportképző 

technikákat ismertetjük. Először kitérünk a hierarchikus clusterelemzésre, majd 

áttekintjük a diszkriminanciaanalízist, amit a Péczely-féle tipizáció automatizálásánál 

alkalmaztunk. 

A clusteranalízis segítségével különböző  a vizsgálat tárgyát képező  

objektumokat azok hasonlósága alapján, közös tulajdonságaik szerint sorolhatunk 

csoportokba („objektum” alatt értünk bármilyen, matematikai szimbólumokkal 

jellemezhető tárgyat, jelenséget, stb.). A clusterezés tulajdonképpen egy kódolási 

művelet is, amikor a bonyolult, sok paraméterrel jellemzett objektumot egyetlen 

számmal, a hozzárendelt csoport (cluster) kódjával adjuk meg (Dévényi és Gulyás, 

1988). Vizsgálatainkban, például, a vizsgált elemek a talajszinti légnyomási mező 

rácsponti nyomásértékekkel jellemzett napi realizációi voltak, a clusterek pedig az 

ezekhez rendelendő típuskódok. 

Jelöljük X-szel az osztályozandó objektumok összességét, az egyes elemeket 

pedig Xi-vel, azaz 

 X X ,X , ...,X1 2 n , 

ahol n  az osztályozandó objektumok száma. Tekintsük az egyes objektumokat N-

dimenziós vektoroknak, Xi  R
N
, ahol N  az elemek osztályozásnál figyelembe 

veendő tulajdonságainak a száma. 

 Xi  x x xi i iN1 2, ,..., . 

Vizsgálatunkban, például, Xi  a napi tengerszinti nyomási mező 24 dimenziós 

vektora, mert 24 rácsponti adattal (xij) jellemeztük. Az előállítandó osztályok az X 

halmaz valamennyi objektumát kell tartalmazzák, és valamely objektum csak egy 
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clusterbe tartozhat. Az X objektumrendszerhez rendelhető clustercsoportok közül azt 

keressük, amelyikben a hasonló elemek egy osztályba kerülnek, az eltérőek pedig 

különbözőbe. A hasonlóság mérőszámaként többféle függvényt, ún. metrikát 

alkalmaznak (pl. az euklideszi távolság, Pearson-korreláció, stb.). A metrika 

megválasztása a csoportosítandó objektumok, illetve a csoportosítási szempontok 

függvénye. 

A rendelkezésre álló összevonási eljárások közül a hierarchikus módszert 

választottuk. Kiinduláskor minden egyes Xi objektum, azaz N-dimenziós vektor, külön 

csoportot alkot, vagyis a csoportszám n. Kiszámítjuk minden clusternek az összes 

többivel vett hasonlósági mérőszámát, esetünkben a korrelációs együtthatóját, így 

kapjuk az nn méretű korrelációs mátrixot. Az első lépésben összevonjuk a 

legnagyobb korrelációs együtthatójú, tehát leginkább hasonló két elemet egy 

csoportba. A clusterek száma ez által 1n -re csökken. Előállítjuk az új clusterekre 

vonatkozó korrelációs mátrixot melynek mérete már csak   )1(1  nn . Újra 

összevonjuk a két leginkább korreláló clustert, és ezt folytatjuk addig, amíg minden 

elem egy csoportba kerül az 1n -dik lépésben. 

A hierarchikus clusterezésnek természetesen nem célja az összes objektum egy 

csoportba való besorolása, ezért az összevonásokat valamely, az elemző döntésétől 

függő clusterszámnál abba kell hagyni. Célszerű ezt annál a lépésnél megtenni, amikor 

az összevonandó clusterek korrelációs együtthatója az előzőekhez képest ugrásszerűen 

csökken. Ez arra utal, hogy az adott csoportok kevéssé hasonlóak, azaz összevonásuk 

erőltetett lenne. 

 

A hierarchikus clusterelemzést használtuk szinoptikus évszakok kijelölésére a 

Kárpát-medence térségére. Ehhez átlagoltuk a 30 év egyes naptári napokra vonatkozó 

rácsponti nyomásértékeit, így megkaptuk a napi átlagos bárikus mezőket, összesen 

366 darabot. Csökkentendő a napok közötti véletlen ingadozások szerepét, a rácsponti 

adatsorokra egy 5 pontos binomiális (Gauss) szűrőt illesztettünk, melynek segítségével 

megfelelő súlyozással figyelembe vettük az előző és a következő két nap 
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nyomásértékeit is. A szűrőket az idősorok zajként értelmezett véletlen rövidtávú 

ingadozásainak kiiktatására, illetve a jelnek tekintett hosszabb távú változások 

kiemelésére használják. A Gauss-szűrő a binomiális együtthatókkal súlyozott 

mozgóátlagot adja eredményül, így az általunk használt 5 pontos: 

16

464 2112  
 iiiii

iG

xxxxx
x , 

ahol i = 1, 2, ..., 365  az év napjainak a sorszáma, xi  a rácsponti légnyomásérték az 

i-edik napon, xiG  a binomiális szűrő értéke az i-edik napon. 

A szűrővel simított adatsorok által meghatározott napi bárikus mezőket 

vetettük alá hierarchikus clusterelemzésnek (Dévényi és Gulyás, 1988). Az eljárás 

során többféle metrikát kipróbáltunk, így az euklideszi távolságot, az alakzatvektorok 

által bezárt középponti szög koszinuszát és a Pearson-korrelációt. Végül is az utóbbit 

választottuk, ami az alakzatok hasonlóságát is jól tükrözi, és időben a leginkább 

elkülönülő clustereket eredményezte. Ennek értéke: 
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x x x x

x x x x
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ik i jk j
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1

, 

ahol rij  az Xi és Xj légnyomási mezők korrelációs együtthatója, a mezők megfelelő 

rácspontjainak a sorszámát k = 1, 2, ..., 24 jelöli, N = 24 a rácspontok száma, xik  a 

légnyomás az Xi mező k-dik rácspontjában, xjk  a légnyomás az Xj mező k-dik 

rácspontjában, x i  és x j   a megfelelő mezők nyomásátlagai. 

 A csoportösszevonásokat, a fentieknek megfelelően, ott hagytuk abba, ahol az 

ezek alapjául szolgáló korrelációs együtthatók ugrásszerűen csökkentek. Az így nyert 

clusterek által lefedett időszakok jelölték ki a szinoptikus évszakokat. 

 

Szintén a hierarchikus clusteranalízis alkalmazásával sikerült elkülönítenünk a 

vizsgált kivágaton belül a légnyomás évi járásának típusait. Előállítottuk az egyes 

rácspontok havi átlagos légnyomásértékeit, majd ezek alapján csoportosítottuk a 
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rácspontokat. Hasonlósági metrikául megint a Pearson-korrelációt választottuk. A 

csoportszám meghatározása, a fent leírt módon, az egyes lépésekben összevonandó 

clusterek közötti korrelációs együttható változása alapján történt. 

 

A diszkriminanciaanalízist vizsgálatainkban a Péczely-féle osztályozás 

automatizálására alkalmaztuk. A módszer segítségével több kvantitatív változó (itt a 

rácsponti nyomásadatok) együttes figyelembe vételével különítettünk el csoportokat. 

Az analízis kiindulási alapja, hogy minden objektum (esetünkben nyomási mező) 

előre osztályokba van sorolva (vizsgálatunkban valamelyik Péczely-féle 

makroszinoptikus típusba). Meghatároztuk a típusok átlagait. Majd kiszámítottuk az 

egyes objektumok Mahalanobis-távolságát a csoportátlagoktól az alábbi képlet alapján 

(Ketskeméty és Izsó, 1996; Dévényi és Gulyás, 1988): 

   D2   
X X Q X Xi C

1

i C

T

, 

ahol Xi  a nyomási mező vektora az N-dimenziós térben, XC   a C csoport 

átlagvektora, T  a vektor transzponálásának a jele, Q  az Xi és XC  mint 

valószínűségi változók kovariancia mátrixa, Q
-1

  a kovariancia mátrix inverze. 

Vizsgálatunk esetében i = 1, 2, ..., 10 957, C = 1, 2, ..., 13. Végül elvégeztük a mezők 

újraosztályozását, abba a csoportba sorolva be az egyes objektumokat, amelyek 

középpontjától a Mahalanobis-távolságuk minimális. 

A clusteranalízis, illetve a diszkriminanciaanalízis gyakorlati végrehajtása az 

SPSS for Windows programrendszerrel történt. 

 

2. 2. 3. A makroszinoptikus klasszifikációk jóságának összevetése 

 

Munkánkban különböző makroszinoptikus típusrendszereket használtunk. 

Most bemutatunk néhány módszert, amelyek alkalmasak ezek jóságának 

összevetésére. Ilyen a szórások, az euklideszi távolságok és a korrelációs együtthatók 

összehasonlítása. 
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A klasszifikáció akkor tekinthető jónak, ha a hasonló egyedek egy csoportba 

kerülnek, az eltérőek pedig különbözőbe. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az egy 

clusterbe sorolt egyedek kevéssé térjenek el egymástól, az egyes clusterek pedig 

jelentősen. Ennek eldöntésére többféle módszer kínálkozik. 

A szórás a csoport elemei közötti átlagos eltérés egyik legelterjedtebb 

mérőszáma. Meghatároztuk a rácsponti légnyomásadatok szórását típusonként. Ezt 

követte az egyes típusok átlagos rácsponti nyomásértékei közötti szórás kiszámítása. 

Minél kisebb a csoporton belüli és minél nagyobb a csoportok közötti szórás, annál 

sikeresebb az osztályozás. Ezért a jóság mérőszámául ezek arányát választottuk: 

j
s

m

m s
s

k

i
i

n i i
i

n






1

1

1

, 

ahol sk  a clusterközéppontok szórása, si  az i-edik clusteren belüli szórás, n  a 

clusterek száma, mi  az i-edik clusterbe sorolt elemek száma, i = 1, 2, ..., n. 

A rácsponti „jóságadatokat” átlagolva kiszámítható a klasszifikáció 

hatékonyságának teljes területre vonatkozó átlaga. Tanulságos a „jóságadatok” területi 

eloszlása is, amit izovonalas térképen ábrázoltunk. 

A csoportosítás minőségét megítélhetjük az euklideszi távolságok segítségével 

is. Ekkor a napi bárikus mezőt az N-dimenziós euklideszi tér pontjaként értelmezzük, 

ahol N a rácspontok száma, a rácsponti nyomásadatok pedig a koordináták. Az egyes 

clusterek egymástól többé-kevésbé elkülönülő pontfelhőket alkotnak. Az osztályozás 

annál jobb, minél kisebb az N-dimenziós tér azonos clusterbe sorolt pontjainak átlagos 

euklideszi távolsága a clusterközépponttól, illetve minél nagyobb a 

clusterközéppontok átlagos távolsága a teljes pontfelhő átlagától. A jóság mérőszámát 

ezúttal is ezek aránya adja: 
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ahol Ebi  az N-dimenziós tér i-edik clusterbe tartozó b pontjának euklideszi távolsága 

a clusterközépponttól, Ei  az i-edik clusterközép távolsága a teljes pontfelhő 

középpontjától, n  a clusterek száma, mi  az i-edik clusterbe sorolt elemek száma, 

i = 1, 2, ..., n, bi = 1, 2, ..., mi. 

A klasszifikáció jóságának összevetése történhet a korrelációs együttható 

segítségével is. A jóság mérőszámát az alábbi képlet alapján határozhatjuk meg: 
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ahol rei  az i-edik cluster e-edik eleme és középpontja közötti korrelációs együttható, 

rik  az i-edik cluster középpontja és a teljes sokaság középpontja közötti korrelációs 

együttható, mi  az i-edik cluster elemszáma, n  a clusterek száma, i = 1, 2, ..., n, 

e = 1, 2, ..., mi. 

 

Makrocirkulációs típusrendszerek jóságát jellemezhetjük az egyes 

osztályokhoz tartozó napok ún. feltételes klimatológiai mutatóinak az éghajlati 

átlagokhoz való viszonyával is (Mika és Domonkos, 1994). A feltételes klímaátlagok 

nagyobb szóródása, illetve az egy típuson belüli szóródás szűkülése jobb 

klasszifikációra enged következtetni. 



 40 

2. 2. 4. A rácsponti nyomásadatok eloszlás- és függetlenségvizsgálata 

 

A statisztikai vizsgálatok kezdetén célszerű az adatbázis elemeinek 

(valószínűségi változó) eloszlását megvizsgálni. Ez a rész tartalmazza az eloszlás 

normalitásának ellenőrzésére használt próbának, illetve a ferdeség és a lapultság 

meghatározásának a leírását. Bemutatjuk az idősorok elemeinek 

függetlenségvizsgálatára alkalmazott módszert.  

A légnyomásadatok általában csak közelítőleg tekinthetők normális 

eloszlásúnak (Péczely, 1979). Ez függ a származási helytől és az észlelési időtől is. 

Megvizsgáltuk az egyes rácspontok különböző időskálájú légnyomási adatsorain 

(napi, havi, évszakos, évi) az azok normális eloszlására vonatkozó nullhipotézis 

teljesülését. A szakirodalom által a hipotézisvizsgálatra kínált többféle módszer közül 

a KolmogorovSzmirnov-féle egymintás próbát választottuk (Dévényi és Gulyás, 

1988). 

A KolmogorovSzmirnov-próbához a próbastatisztika a következő: 

   D n F x F xn
x R

n 


sup , 

ahol x  a vizsgált valószínűségi változó, n az elemszám, F(x)  a feltételezett 

eloszlásfüggvény, Fn(x)  a mintából számított empirikus eloszlásfüggvény, a sup 

pedig az utána következő kifejezés legnagyobb értéke. Ha az F(x) valóban a minta 

eloszlásfüggvénye, akkor a mintanagyság növekedésével az elméleti és az empirikus 

eloszlásfüggvények legnagyobb eltérése nullához tart. Az eltérés n -szerese 

ugyanakkor az ún. Kolmogorov eloszlást adja, melynek határeloszlás értékeire vannak 

táblázatok. 

Az adatok eloszlásának fontos jellemzői a ferdeség és a lapultság (Ketskeméty 

és Izsó, 1996), amelyek vizsgálatát a rácsponti légnyomásadatokon szintén elvégeztük. 

A ferdeség azt fejezi ki, hogy az esetek többsége az átlagtól jobbra, vagy balra esik-e. 

Az x1, x2, ..., xn minta ferdeségének becslése a következő: 
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1 2

1

 az empirikus szórás. Ha 1 

értéke negatív, az eloszlás sűrűségfüggvénye (hisztogramja) balra ferdül, ellenkező 

esetben pedig jobbra. Ha 1  0, az eloszlás szimmetrikus. 

A lapultság a centrumtól való szóródás intenzitásának kifejezője. A csúcsos 

eloszlások szóródása az átlag közelében jelentkezik, a lapos eloszlásoknál a szóródás 

távolabbra esik attól. Az empirikus lapultságot az alábbi képlettel számoljuk: 
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Ha 2 > 0, akkor csúcsos, 2 < 0 esetben pedig lapos eloszlásról beszélünk. 

Megjegyezzük még, hogy a ferdeség és a lapultság mérőszámai úgy vannak definiálva, 

hogy a normális eloszlásnál mindkettő 0 legyen. 

A különböző léptékű légnyomási idősorok (napi, havi, évszakos, évi) elemeit 

függetlenségvizsgálatnak vetettük alá. Nullhipotézisként feltételeztük, hogy az 

idősorok egymás utáni tagjai függetlenek, azaz kizárható az elsőrendű autokorreláció. 

A célnak megfelel a Wald–Wolfowitz-féle nemparaméteres próba (Sneyers, 1992). 

A próba végrehajtásához a vizsgálandó idősor adatait az anomáliákra, vagyis 

az átlagtól való eltérésekre cseréltük. Mivel a teszt érzékeny a trendekre is, a havi, az 

évszakos és az évi átlagok idősorait a trendeket kiiktatva is elemeztük. Ehhez az 

anomáliaértékeket úgy képeztük, hogy a megfelelő időpontra vonatkozó 

nyomásértékből kivontuk a lineáris trendegyenlet adott időpontra kiszámított értékét. 

A havi adatsoroknál ezen kívül ki kellett küszöbölni a jelentős évszakos ingadozást, 

ezért az anomáliákat az egyes hónapok harmincéves idősoraira fektetett lineáris trend 

vonatkozó értékeit felhasználva számítottuk. 
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A különböző módszerekkel kapott anomáliaadatokat felhasználva 

kiszámítottuk az R értékét: 

R x xi i
i

n

 


 1
1

, 

ahol xi  az anomália-idősor i-edik tagja, i = 1, 2, ..., n és xn+1 = x1. 

A nullhipotézisben megfogalmazott függetlenség esetén az R statisztika 

közelítően normális eloszlású, az alábbi paraméterekkel: 

R
S

n
 

( )1
 és  2

2

1




S

n( )
, 

ahol R   az átlag,  2   a szórásnégyzet, S xi
i

n




 2

1

. Annak a valószínűsége, hogy az 

R-érték a fenti paraméterekkel jellemzett eloszlásból származik, megadja az idősor 

egymás utáni tagjai függetlenségének a valószínűségét. A kapott értékekkel 

viszonylag egyszerűen meghatározható az elsőrendű autokorrelációs együttható: 

r
R

S
 . 

 

2. 2. 5. A légnyomási mező jellemzőinek időbeli változásai 

 

Itt bemutatjuk a nyomási mező jellemzői időbeli struktúrájának a feltárására 

alkalmazott módszereket. Ezirányú vizsgálataink során az alábbi kérdésekre kerestünk 

választ: 

 van-e az idősorokban szignifikáns lineáris trend? 

 felismerhetők-e trendfordulópontok (a részletek alább)? 

 kimutathatók-e az idősorokat viszonylag homogén, egymástól szignifikánsan eltérő 

szakaszokra tagoló töréspontok? 

A feltett kérdések megválaszolása mellett kitérünk a trendek, illetve szakaszokra 

bontások illeszkedési jóságának összevetési módszerére is. 

2. 2. 5. 1. Trendelemzés 
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A trendanalízis nullhipotézise a légnyomási idősorok elemei eloszlásának 

időbeli állandóságát (stabilitását) feltételezi. Az esetleges trendek feltárása érdekében 

meghatároztuk a korrelációt az adatsorok elemei és azok időbeli sorszáma között. 

Ehhez rendelkezésre állnak úgy paraméteres (Pearson), mint nemparaméteres 

(Spearman és MannKendall) korrelációs együtthatók. 

Az említettek közül a Pearson-féle korrelációs együttható a legszélesebb 

körben elterjedt: 
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ahol x i   az adatsor i-edik eleme, x   az adatsor átlaga, i = 1, 2, ..., n és n az 

elemszám. A kapott korrelációs együttható és az elemszám alapján a megfelelő 

táblázat segítségével eldönthető a korreláció (esetünkben a trend) realitása, azaz hogy 

fenntartható-e az annak hiányára vonatkozó nullhipotézis. 

A Spearman-korrelációs együttható az idősor elemeinek a növekvő sorba 

rendezett mintában elfoglalt sorszáma (zi) és az időrendi sorszáma (i) közötti kapcsolat 

szorosságát mutatja: 
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Az idősor-analízishez használt Kendall által definiált korrelációs statisztika az 

xi elemet megelőző, annál kisebb elemek száma (ni) alapján számítható (Sneyers, 

1992): 

t ni . 

A t-értékek eloszlása a nullhipotézis teljesülése, vagyis az eloszlás stabilitása és 

n 10 esetén normális, az alábbi paraméterekkel: 
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t
n n


1

4
  és    

  
 2

1 2 5

72


 n n n
, 

ahol t  az átlagot,  2  a szórásnégyzetet, n az elemszámot jelöli. 

Az idősor elemei és azok sorszáma közötti korrelációs együttható, illetve a 

vizsgált elemek átlaga és szórása ismeretében meghatározható a lineáris trend 

egyenlete. Ez az idősor i-edik elemének a legvalószínűbb xi értékét szolgáltatja. Az 

egyenlet általános alakja 

baixi  . 

A konstansok az alábbi képletekkel számíthatók: 

i

xra



 ,  iaxb  , 

ahol r – az idősor elemei és azok sorszáma közötti korrelációs együttható, i  és i  – az 

elemek sorszámainak szórása és átlaga, x  és x  – az idősor elemeinek szórása és 

átlaga. 

A trendegyenletek b együtthatóját a vizsgálatba bevont idősor elemszámával 

megszorozva kaptuk a 30 évi változás átlagos értékét.  

A rácsponti légnyomási idősorokra kapott trendértékeket a Surfer 

programcsomag felhasználásával térképre vittük, így kirajzolódott a változások térbeli 

szerkezete. Az 5 %-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus r-értékek alapján 

meghatároztuk azokat a területeket, ahol a változások az adott szinten szignifikánsak 

voltak. 

 

A teljes időszakra vonatkozó trendek feltárásán kívül fontosnak láttuk annak 

tisztázását is, hogy nem következett-e be a vizsgált periódus alatt ezekben 

irányváltozás. Ennek tisztázására az idősorban trendfordulópontokat kerestünk. 

Trendfordulónak tekintettük egy idősor azon pontját, amely (a szokásos 95 %-os 

valószínűségi szinten) szignifikáns, ellentétes előjelű lineáris trenddel jellemezhető 

részekre tagolja azt. 
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A fordulópontok felderítéséhez a szekvenciális trendelemzést alkalmaztuk 

(Sneyers, 1992). A teljes idősort két részre osztottuk, és a kapott szakaszokra illesztett 

lineáris trendek egyenleteinek b együtthatóit vetettük össze grafikusan ábrázolva. Ezt 

úgy értük el, hogy elsőként meghatároztuk a b-t az 19661970-es időszakra (5 évnél 

rövidebb periódusra nem tartottuk célszerűnek trend meghatározását), majd az 

19661971-esre, és így tovább, egyévenként hosszabbítva a vizsgálatba vont 

időszakot (progresszív trendvizsgálat). Majd ugyanezt elvégeztük fordított sorrendben 

is, kezdve az 19901995-ös szakasszal, folytatva az 19891995-össel, azaz visszafelé 

lépve terjesztettük ki a trendelemzés időszakát (regresszív trendvizsgálat). Végül 

kerestük azokat a pontokat, amelyekre vonatkozóan a progresszív és a regresszív 

trendek r-értéke a fent megadott szinten szignifikáns és ellentétes az előjele. Ha a 

feltételeknek több, egymást követő év is eleget tett, azt trendforduló periódusként 

értelmeztük. 

 

2. 2. 5. 2. Töréspontvizsgálat 

 

Vizsgáltuk annak a lehetőségét is, hogy az idősorokban történtek-e hirtelen, 

ugrásszerű változások, vagyis töréspontokat kerestünk bennük. A statisztikai 

szakirodalom e célra többféle módszert kínál, például: 

 a részátlagok összevetése a Student-féle t-próbával; 

 a szórások minimalizálásának módszere; 

 az anomáliák kumulatív összegzése; 

 a Pettitt-féle nemparaméteres próba; 

 a jelzaj arány vizsgálata. 

Az elsőként említett módszer azon a feltevésen alapul, hogy az ugrásszerű 

változás időpontjánál elválasztott időszakok átlagainak eltérése nagyobb a más 

időpontoknál elválasztottakénál. Az átlagok összevetésére a t-értéket használtuk 

(Péczely, 1979): 
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t
x x

S
n n






1 2

1 2

1 1
, 

ahol x1 és x2   a két időszak átlagai, n1 és n2  az elemszámok, adott esetben az évek 

száma az egyes részidőszakokban, S  a két minta közös szórása, amely a minták 1 és 

2  szórásának és elemszámának ismeretében az alábbi képlettel számítható: 

   
S

n n

n n


  

 

1 1

2

2 2

2

1 2

1 1

2

 
. 

Megjegyezzük, hogy a t-próba alkalmazhatósága az összehasonlítandó minták 

normális eloszlásához kötött. Az elvégzett Kolmogorov–Szmirnov-próba alapján az 

évi átlagos légnyomási értékek eloszlása a vizsgált periódus alatt a normálistól 

szignifikánsan nem tért el. 

Az eljárás során az évi átlagértékek idősorait változó hosszúságú két szakaszra 

bontottuk az elválasztó pont csúsztatásával. A szakaszok hosszát 5 évben 

minimalizáltuk, ezért az első megvizsgált választópont az 1970/71-es volt, ami az 

19661970-es és az 19711995-ös részekre osztotta a teljes periódust. Kiszámítottuk 

a fent említett, a Student-féle t-próbához használt t-értéket a két szakasz átlagaira. 

Ezután a választópontot egyesével léptettük előre az időben, változtatva a két 

részidőszak hosszát. Ezek átlagait minden lépésnél összevetettük, a t-érték 

meghatározásával. Az utolsó választópont 1990 és 1991 közé esett, betartandó az 

előzőekben megfogalmazott, az időszakok minimális hosszával kapcsolatos feltételt. 

Az eredményül kapott t-értékek közül a maximális jelzi a két hozzá tartozó 

részidőszak átlagának legnagyobb eltérését, tehát ez tekinthető töréspontnak. Ha az 

adott t-érték a vonatkozó szabadsági fok (ez a konkrét vizsgálatnál 28) esetén 95 %-os 

szinten szignifikáns eltérést jelzett a szakaszátlagok között, a hozzá tartozó 

választópontot szignifikáns töréspontnak tekintettük. További töréspontok feltárása 

céljából a vizsgálatot a kapott részidőszakokon is elvégeztük. 

A 3. ábra segítségével szemléltetjük a töréspont kijelölését a gyakorlatban a 

11-es rácspont évi átlagos légnyomásértékeinek a példáján. A t a maximumát az 1982-
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es évnél éri el, és mivel értéke a kívánt szinten szignifikáns, 1981 és 1982 fordulóját 

szignifikáns töréspontnak tekintettük. Ez az adott idősoron egyedülinek bizonyult, 

mert a kapott 1966–1981-es, illetve 1982–1995-ös részidőszakokban az analóg 

vizsgálatok nem találtak további ilyeneket. 
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3. ábra. A 11-es rácspont évi légnyomási idősorában jelentkező töréspont t-próba 

segítségével történő kijelöléséhez használt diagram. Oszlopdiagrammal ábrázoltuk a 

tengerszinti légnyomás évi átlagait a vizsgált időszak alatt (bal oldali skála, hPa). A 

folytonos vonal a megelőző és az adott évvel kezdődő időszak átlagainak összevetésére 

használt t-értékeket mutatja (jobb oldali skála). A szaggatott vonal a t 95 %-os 

valószínűségi szintnek megfelelő értékét jelöli. 

 

Az ugrásszerű változás két, viszonylag homogénabb részre tagolja az idősort. 

Ezen alapul a szórások összevetésének módszere, melynek során azt a pontot kerestük, 

amely úgy tagolja két részre a vizsgált időszakot, hogy az azt megelőző és az azt 

követő időszakok közös szórása minimális. Ez a töréspont. 

A legrövidebb részidőszakot ezúttal is öt évben jelöltük meg. Adott 

rácspontban kiszámoltuk az évi átlagok szórását az 19661970-es, illetve az 

19711995-ös időszakokra, majd az 19661971-es és az 19721995-ös periódusokra, 

stb., egészen az 19661990-es és az 19911995-ösig. A továbbiakban meghatároztuk 

a részidőszakpárok közös szórását a fentebb, a t-próbás módszernél ismertetett képlet 
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szerint. Az így meghatározott közös szórások értékeit a szórásra vonatkozó 2
-próba 

segítségével összevetettük az adott rácspont teljes periódusra vonatkozó szórásával 

(Dévényi és Gulyás, 1988): 

 


2

2

21 n
S

, 

ahol   a harmincéves periódus szórása, S  a részidőszakok közös szórása, n = 30  

az elemszám. A próbastatisztika közelítőleg n - 1 szabadságfokú 2
 eloszlást követ. 

Töréspontként a 2
-értékek maximumai jöhettek szóba, mert ezekben tér el 

leginkább lefelé a részek közös szórása a teljes időszak szórásától. Ha a 2
-értéke 

meghaladja a 95 %-os szignifikanciaszintnek adott szabadságfokon (29) megfelelő 

42,56-ot, a kapott töréspont szignifikáns. 

Az egyes idősorok különböző szakaszokra való tagolásával kapott 2
-értékek 

időbeli futása erős hasonlóságot mutat a megfelelő idősor t-próbás vizsgálatánál 

kapott t-értékekével. Megegyeznek a maximumok időpontjai is. Ám a megadott 

szinten szignifikáns maximum jóval kevesebb van, mint az előző vizsgálatnál. 

 

A harmadik töréspontvizsgálatra alkalmazott módszert, az anomáliák 

kumulatív összegzését, az említett anomáliák előállításával kezdtük: 

e x

x

ni i

i
i

n

 



1

, 

ahol ei  az xi-hez tartozó anomáliaérték, xi  az idősor i-edik eleme, i = 1, 2, ..., n, n  

a teljes elemszám. A továbbiakban meghatároztuk minden egyes k pontban a 

kumulatív összegeket: 

S ek j
j

k





1

, 

ahol j = 1, 2, ..., k. A kumulatív összegek idősorának extrém nagy, vagy extrém kis 

értéke tekinthető töréspontnak. 
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A Pettitt-féle nemparaméteres próba szintén alkalmas a töréspontbecslésre. Az 

idősor minden pontjára kiszámítottuk az alábbi próbastatisztikát: 

 X R k nk k  2 1 , 

ahol R rk i
i

k





1

, ri  az xi elem sorszáma a növekvő sorba rendezett teljes mintában, n 

az elemszám, k = 1, 2, ..., n. A töréspont az a k pont lehet, amelyben az Xk értéke 

maximális vagy minimális, attól függően, hogy az ugrásszerű változás lefelé vagy 

felfelé irányul. 

Annak eldöntésére, hogy reális-e az extrém Xk érték által sugallt k töréspont, 

meg kellett határozni az annak valószínűségét szolgáltató, adott Xk értékhez tartozó 

szignifikanciaszintet. Ezt az alábbi összefüggés szolgáltatta (Sneyers, 1992; Mares és 

Mares, 1994): 

       2 6
2

3 2exp /X n nE , 

ahol XE  az Xk függvény extrém értéke, n = 30  az elemszám. Ha az  értéke kisebb 

volt, mint 0,05, az XE értékhez tartozó pont által elválasztott részek eltérésének 

valószínűsége meghaladta a 95 %-ot. Az adott elemszám (30) esetén ehhez a 

szignifikanciaszinthez az Xk abszolút értéke meg kellett haladja a 131-et. 

Adott módszerrel egyszerre szintén csak egy töréspont kijelölését célszerű 

elvégezni egy adatsoron (Sneyers, 1992). Ha további ilyeneket keresünk, a vizsgálatot 

itt is megismételhetjük a töréspont által határolt részidőszakokon. 

 

A töréspontbecslésre alkalmazott módszerek között van a jelzaj arányt alapul 

vevő is. Az idősorban jelentkező természetes változékonyságot a statisztikai 

szakirodalom zajként interpretálja, míg a hosszabbtávú, potenciálisan előre jelezhető 

módosulásokat jelnek tekinti. A jelzaj arány becslésére többféle módszer létezik, 

köztük az alábbi, Yamamoto által ajánlott és általunk is alkalmazott (Mares és Mares, 

1994): 
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x x

S N

B A

B A

/ 


 
, 

ahol x A  és x B   a két részidőszak átlaga, A és B  a részidőszakok szórásai. 

Töréspontnak a jelzaj arány maximumát produkáló választópontot tekintettük. A 

töréspont reális, ha RS N/ , 0 5 . 

 

A töréspontbecslés különféle módszereit alkalmazva felszínre került 

némelyikük eltérő érzékenysége az idősor különböző szakaszain. Így, az anomáliák 

kumulatív összegzése és a Pettitt-próba kiemeli az adatsor középső szakaszán 

jelentkező töréspontokat, míg a széleken kevésbé érzékeny. A jelzaj aránynál ennek 

az ellenkezője figyelhető meg. A többi alkalmazott próba érzékenységében nem 

találtunk szakaszfüggőséget. 

 

2. 2. 5. 3. Illeszkedésvizsgálat 

 

A vizsgálatok a légnyomási mező jellemzőinek harmincéves idősoraiban úgy 

trendeket, mint töréspontokat feltártak. Annak eldöntésére, hogy a végbement 

változásokat melyikük segítségével írhatjuk le pontosabban, azaz fokozatosan vagy 

ugrásszerűen zajlottak-e azok le, az eltérések négyzetösszegeinek módszerét 

alkalmaztuk. 

Ennek megfelelően meghatároztuk az adott idősorra fektetett lineáris 

trendegyenes xti értékeit az i = 1, 2, ..., n évekre, majd az egyes évek xi értékeiből 

kivontuk azokat. Az eltérések négyzeteit összeadva kapott szám (Str) jellemzi a 

trendegyenes illeszkedésének jóságát: kisebb érték jobb illeszkedésnek felel meg. 

 S x xtr i ti
i

n

 



2

1

. 
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A továbbiakban meghatároztuk az idősor legmarkánsabb, k és k + 1 közé eső 

töréspontja által kijelölt két szakasz átlagos értékét ( x 1  és x 2 ). Az egyes évi értékek 

megfelelő részátlagtól vett eltéréseinek négyzetösszegét képeztük: 

   S x x x xtp l
l

k

m
m k

n

   
  

 1

2

1

2

2

1

, 

ahol l = 1, 2, ..., k és m = k + 1, k + 2, ..., n. 

Az eltérések kisebb négyzetösszege a jobb illeszkedésre utal. Az illeszkedések 

jóságának összehasonlítására a két négyzetösszeg arányát alkalmaztuk: 

g
S

S

tr

tp

 . 

Ha g  1, akkor a lineáris trend illeszkedik jobban, ha g  1  a töréspontok által 

elválasztott átlagok. 
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3. Eredmények 

 

A következőkben bemutatjuk az előzőekben ismertetett adatbázisnak a vázolt 

módszerekkel való vizsgálata során elért eredményeket. Először a térségi bárikus 

mező fő jellemzőiről lesz szó. A továbbiakban egy, a Péczely-féle makroszinoptikus 

osztályozás objektivizálására tett kísérletet ismertetünk. A harmadik részben a 

nyomási mező módosulását elemezzük különböző megközelítésekben. Majd a bárikus 

mező összefüggését taglaljuk más időjárási elemekkel. 

 

3. 1. A nyomási mező jellemzői 

 

A nyomási mező vizsgálatát az alapvető jellemzőkkel kezdtük. Ennek során 

megvizsgáltuk a rácsponti nyomásértékek átlagait, szórását, eloszlását. Ezután 

kísérletet tettünk a szinoptikus évszakok kijelölésére, majd elkülönítettük a légnyomás 

eltérő évi járásának területeit. Végül a Kárpát-medencére vonatkozó cirkulációs 

indexekkel foglalkoztunk. Alább bemutatjuk a vizsgálatok eredményeit, melyek 

jelentős részét térképekkel is szemléltetjük. 

 

3. 1. 1. A rácsponti légnyomásértékek alapvető statisztikai jellemzői 

 

Az elemzéseket a rácsponti légnyomási adatok átlagainak és szórásainak 

meghatározásával és térképezésével kezdtük. 

Elsőként, a nyomási mező adatmátrixát felhasználva, a Surfer programcsomag 

segítségével (ezt használtuk a többi izovonalas térkép szerkesztésekor is) 

megszerkesztettük a térség 30 évre vonatkozó átlagos légnyomásának izobártérképét 

(4. ábra). Ezen nyomon követhető a ciklonok vonulásának az 55°-tól északabbra 

húzódó alacsony nyomású sávja. A ciklonális és anticiklonális jellegű légnyomási 

képződmények határaként definiált 1015 hPa-os izobár az Északi- és Balti-tengerek 

déli partvonala mentén húzódik. A Kárpát-medence körzetének magasabb átlagos 
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légnyomása nyugat felé kapcsolódik az azori anticiklonhoz. A 11-es rácspont átlagos 

légnyomása a vizsgált 30 éves időszakban 1017,3 hPa volt, ami némileg meghaladta a 

XX. század első felének 1016,5 hPa-os átlagát (Dobosi és Felméry, 1994). A 

Földközi-tenger fölött a mediterrán ciklonokkal függnek össze az alacsonyabb 

nyomásértékek (Szepesi és Tänczer, 1964). Ezek zöme a Ligur-tenger fölött 

keletkezik, és az Appennin-félsziget térségében legnagyobb az előfordulási 

gyakoriságuk (Popova et al., 1975). 
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4. ábra. A vizsgált térség 1966–1995-ös harmincéves periódusra vonatkozó 

tengerszintre redukált átlagos légnyomásmezejének izobártérképe (izobárértékek hPa-

ban; szaggatott segédizobárok 0,5 hPa-onként). 

 

A következő lépésben a légnyomási mező térbeli struktúráját a négy naptári 

évszak szerinti bontásban vizsgáltuk. A téli izobárok futása nagy vonalakban az évire 

hasonlít (5/a. ábra). A légnyomási maximum az Észak-Balkánra esik, ahonnan egy 

gerinc az Alpokon át ível nyugatra a Pireneusi-félsziget irányába. A térség átlagos 

bárikus gradiense észak-északnyugati irányú, az izlandi minimum felé mutat. Az 

1015 hPa-os izobár helyzete szinte teljesen megegyezik az évivel. Délen kirajzolódik a 
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genovai minimum az „olasz csizma” körzetében. A vizsgált régió déli felén a 

légnyomás téli átlaga meghaladta az évi értéket, az északin viszont alatta maradt 

annak, ami azt is jelenti, hogy a bárikus gradiens télen nagyobb volt. A kapott kép 

nagy vonalakban megegyezik a korábbi összesítések eredményeivel (Justyák, 1994). 
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c) nyár      d) ősz 
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5. ábra. A közép-európai térség 1966–1995-ös harmincéves periódusra vonatkozó 

tengerszintre redukált átlagos évszakos légnyomásmezejének izobártérképei 

(izobárértékek hPa-ban; szaggatott segédizobárok 0,5 hPa-onként). 

Tavasszal a térség nyomástérképét a télihez, de az évihez viszonyítva is jóval 

kisebb izobársűrűség jellemzi (5/b. ábra). A közép-európai régió fölött a 

légnyomásértékek alatta maradtak az évi átlagnak: alig emelkedtek 1015 hPa fölé. Itt 
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is megfigyelhetők az évi és a téli mezőt meghatározó képződmények: a leggyakoribb 

ciklonpályák mentén húzódó alacsony nyomású öv északon, a magasabb nyomású 

kelet–nyugati irányú öv Közép-Európában és a genovai minimum az Appennin-

félsziget térségében. 

A nyár átlagos izobártérképe az eddigiektől jelentősen eltér (5/c. ábra). 

Térségünket az északra húzódott azori anticiklon nyugatról benyúló pereme uralja. Az 

ennek határát kijelölő 1015 hPa-os izobár a Kárpát-medence keleti részét szeli át. A 

ciklonpályák északon húzódó depressziós öve megjelenik ugyan, de az előzőkkel 

ellentétben nem nyugaton, hanem keleten van elmélyülve. A térkép délkeleti 

csücskében, Kis-Ázsia fölött, előtűnik az iráni minimum pereme. Korábbi időszakokra 

vonatkozó átlagolások hasonló eredményeket produkáltak (Justyák, 1994). 

Ősszel helyreáll a nyár folyamán felborult „rend” és az átlagos nyomási mező a 

téli helyzethez közeli alakot ölt (5/d. ábra). 

A légnyomásmező jellegéről fontos tájékoztatást ad a szórások földrajzi 

eloszlása (6. ábra). Az izovonalak futása erős zonalitást mutat. Az é. sz. 60° mentén a 

teljes időszakra vonatkozó szórás 12 hPa körüli volt, ami maximumát a vizsgált térség 

északnyugati sarkában érte el. Dél felé a szórás csökkent és az é. sz. 40°-nál kevesebb, 

mint 7 hPa-t tett ki. A Kárpát-medencét a 8 hPa-os izovonal szeli át kelet–nyugati 

irányban. 

A szórások évszakos eloszlása az évihez hasonló képet mutatott, ami az 

izovonalak futását illeti, ezért a vonatkozó térképek közlésétől eltekintünk. Az 

átmeneti évszakok esetében az értékek is közel megegyeztek az éviekkel. Télen az 

évinél magasabb volt a légnyomás szórása a teljes területen: északon meghaladta a 

15 hPa-t, délen 9 körül alakult. Nyáron, ellenkezőleg, a szórás csökkenését 

tapasztaltuk: északon is csupán 8 hPa körül voltak az értékek és a déli sávban 4 alá 

mentek. A Kárpát-medencében a nyári 4–5 és a téli 10–11 hPa között variálódtak az 

évszakos szórásértékek. 
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6. ábra. A tengerszinti légnyomás szórásértékeinek eloszlása Közép-Európában az 

19661995-ös időszakban (hPa). 

 

3. 1. 2. A rácsponti nyomási adatok eloszlásvizsgálata 

 

A rácspontok légnyomási adatsorainak eloszlásvizsgálatát napi bontásban 

kezdtük. A nullhipotézisünk szerint a mintaelemek normális eloszlásúak voltak. A 

KolmogorovSzmirnov-próba a 24 rácspont mindegyikében az 5 %-os 

szignifikanciaszintet jóval meghaladóan a nullhipotézis elvetéséhez vezetett, vagyis a 

napi légnyomásértékek nem normális eloszlásúnak adódtak. A négy évszak 

mindegyikében a napi adatsorok eloszlására vonatkozó hasonló próbák ugyancsak a 

nullhipotézis elvetéséhez vezettek a teljes területen. A szakirodalom közelítőleg 

normális eloszlásúnak tekinti a légnyomásadatokat (Péczely, 1979; Dobosi és 

Felméry, 1994), ezért a vizsgálatokat más időskálákon is érdemesnek tartottuk 

elvégezni. 

Az egyes rácspontokhoz tartozó napi bontású adatbázisokat széttagoltuk 

naptári hónapok szerint. A következő lépésben a hónapok napi légnyomásadatainak 

normális eloszlására vonatkozó nullhipotézist vizsgáltuk. Az előzőeknél jóval 
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változatosabb képet kaptunk. Első közelítésben megállapítottuk, hogy inkább a hideg 

félévre (októbermárcius) jellemző a nullhipotézis fenntarthatósága nagyobb 

területeken is. Ugyanakkor akadt két hónap, a július és az augusztus, amikor minden 

rácspontban el kellett vetni a normális eloszlás feltételezését. A meleg félév további 

három hónapjában csupán egy-egy rácspontban nem tért el szignifikánsan a 

légnyomásértékek eloszlása a normálistól: májusban a 9-esben, júniusban a 2-esben, 

szeptemberben a 8-asban. Ezek a vizsgált terület periférikus rácspontjai, míg 

áprilisban két belső rácspont adódott ilyennek: a 11-es és a 17-es. 

Az azon rácspontok által lefedett területeket, amelyek napi 

légnyomásértékeinek eloszlása a téli félév egyes hónapjaiban szignifikánsan nem tért 

el a normálistól, célszerűnek láttuk térképen ábrázolni (7. ábra). A térkép az alábbi 

sajátosságokat szemlélteti: 

 a napi légnyomásértékek statisztikai sokasága a téli félév hónapjaiban leginkább a 

vizsgálatok tárgyát képező térség északi-északkeleti részén tekinthető normális 

eloszlásúnak; 

 a Szentpétervár melletti 4-es rácspontban mind a hat tárgyalt hónapban 

elfogadhatónak bizonyult a nullhipotézis; 

 a 7. ábrán ugyan nem látszik, de megjegyezzük, hogy a február kivételével a 4-es 

rácspont nyomáseloszlása mutatta a legkisebb eltéréseket a normálistól 

(februárban a Varsó-közeli 7-es); 

 a nullhipotézis fenntarthatóságának területe februárban volt a legnagyobb 

kiterjedésű; 

 a Kárpát-medence napi légnyomásértékei csak februárban voltak normális 

eloszlásúnak tekinthetők. 

A napi adatsorok vizsgálata után áttértünk a havi átlagokéra. A teljes havi 

adatsorok normális eloszlására vonatkozó nullhipotézisek a térség északi részében 

bizonyultak fenntarthatónak, konkrétan a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 10-es, 17-

es, 18-as és 19-es rácspontokban. A régió déli felében viszont 5 %-os 

szignifikanciaszinten el kellett vessük azokat. A havi légnyomásátlagok eloszlásának 
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normalitását vizsgáló KolmogorovSzmirnov-próba évszakos bontásban a 

nullhipotézist nagyrészt érvényben hagyta, a tavasz kivételével, de akkor is csupán a 

3-as rácspontban kellett elvetni azt. 

Növelve az időléptéket, az évszakos légnyomásátlagok eloszlásvizsgálata 

következett. A normalitásra vonatkozó nullhipotézis mind a négy évszak és minden 

rácspont esetében fenntarthatónak bizonyult. Megjegyezzük, hogy a téli évszakos 

légnyomásátlagok képzésénél az adott év január–februárját az előző év decemberével 

vontuk össze. Végül az évi átlagok eloszlásának normalitásvizsgálata került sorra: a 

nullhipotézis ez esetben is érvényben maradt. 

A kisebb elemszámú légnyomási idősorok esetében a normális eloszlásra 

vonatkozó nullhipotézis többnyire fenntartható volt, míg a nagyobb elemszámúaknál 

nem. Ebben szerepet játszhat a próba szigorúságának növekedése az elemszám 

függvényében. 
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7. ábra. Azon rácspontok által lefedett területek, amelyekben a téli félév naptári 

hónapjaira vonatkozó napi légnyomásértékek eloszlása szignifikánsan nem tér el a 

normálistól. 
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A légnyomásértékek eloszlásának további fontos jellemzője a ferdeség és a 

lapultság. Ezek az eloszlások normálistól való eltérésének jellegéről tájékoztatnak. 

Meghatároztuk és térképre vittük a rácspontok napi légnyomásértékeinek 

ferdeségi együtthatóit. Eredményül a 8. ábrán bemutatott képet kaptuk. A vizsgált 

térség nagyobb, északnyugati részén a ferdeség negatív előjelű, a Brit-szigetek 

térségébe eső szélső értékekkel. Következésképpen, itt az extrém mély ciklonok 

előfordulása gyakoribb volt, mint az extrém magas nyomású anticiklonoké. Ennek 

ellenkezője a Fekete-tenger környékén tapasztalható, ahol a pozitív előjelű ferdeségi 

értékek az eloszlás jobb oldali megnyújtottságát mutatják. Ezen a vidéken az extrém 

magas nyomású képződmények voltak gyakoribbak, mint a mélynyomású megfelelőik. 

A Kárpát-medence nyugati részén a ferdeségi együttható nulla közeli értékei a 

légnyomáseloszlás szimmetrikus jellegére utalnak, míg a keleti részen a pozitív előjel 

a nagynyomású anomáliák enyhe túlsúlyára mutat. 
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8. ábra. A napi tengerszinti légnyomásértékek ferdeségi együtthatóinak eloszlása 

Közép-Európában az 19661995-ös időszakban. 
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A 9. ábrán bemutatjuk a két szélsőséges ferdeségi együtthatójú rácspont (az 1-

es, illetve a 16-os) légnyomásértékeinek hisztogramjait. A negatív ferdeségű 

eloszlással jellemzett 1-es pontban a leggyakoribbak az átlagot kevéssel meghaladó, 

az extrémek között pedig az alacsony értékek voltak. A pozitív együtthatójú 16-os 

pontban fordított volt a helyzet: leggyakrabban az átlagnál valamivel kisebb értékek 

fordultak elő, az extrémek között viszont a magasak voltak túlsúlyban. 
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9. ábra. Az 1-es (balra) és a 16-os (jobbra) rácspontok napi légnyomásértékeinek 

harminc éves periódusra vonatkozó hisztogramjai a normális eloszlás görbéinek a 

feltüntetésével. A vízszintes tengelyen a légnyomási osztályok középértéke van 

feltüntetve hPa-ban, a függőlegesen az osztályok elemszáma. 

 

A továbbiakban évszakos bontásban vizsgáltuk a ferdeségi együtthatók térbeli 

eloszlását. Télen a teljes területre negatív értékek adódtak (10/a. ábra). Az abszolút 

értékek maximumai Nyugat-Európára estek, innen kelet felé csökkent a ferdeség, 

melynek minimuma a Kelet-európai-síkságon figyelhető meg. 

Tavasszal a kép módosult (10/b. ábra). A legnagyobb negatív ferdeségi értékek 

északnyugaton jelentkeztek, ahonnan délkeleti irányba közelítettek a nullához. Az 

eloszlás jobb oldali elnyújtottságára utaló pozitív értékek a Fekete-tenger környékét 

jellemezték. A Kárpát-medence tavaszi légnyomásértékei közel szimmetrikus 

eloszlásúak voltak. 

Nyáron a közép-európai térségben újra a negatív ferdeségi együtthatók 

kizárólagos elterjedése volt megfigyelhető (10/c. ábra). Azonban az izovonalak futása 
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alapvetően elüt a téli térképétől. A légnyomásértékek legnagyobb bal oldali ferdeségét 

a térség középső részén át kelet–nyugati irányban húzódó széles sávban találtuk. Az 

extrém értékek a Kárpát-medence keleti és délnyugati szomszédságában jelentkeztek. 

Ugyanakkor északon a 60°-os szélességi kör, és délen a 40°-os mentén kisebb 

ferdeségi értékek adódtak. 
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c) nyár      d) ősz 
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10. ábra. A közép-európai térség 1966–1995-ös harmincéves periódusra vonatkozó 

napi légnyomásértékei évszakos eloszlásának ferdeségi együtthatói. Szaggatott 

segédizovonalak 0,05-onként. 

 



 62 

Az őszi légnyomásértékek ferdeségi együtthatói a téliekhez hasonló eloszlást 

mutattak (10/d. ábra). Az egész térséget bal oldali, negatív előjelű értékek jellemezték. 

A ferdeség ezúttal is nyugat–keleti irányban csökkent. Szélső értékét a 9-es 

rácspontban érte el, ahol -0,69-dal volt egyenlő. 

Finomítsuk a légnyomásértékek gyakorisági eloszlásának képét a lapultság 

bemutatásával! Ennek pozitív előjele az átlag körüli erőteljesebb tömörülés mellett az 

átlagtól a szóráshoz viszonyítva távol eső extrém érték, vagy értékek előfordulására is 

utal. Szélsőséges esetekben akár egy, a többi közül erősen kiugró adat is döntően 

befolyásolhatja a lapultsági együtthatót. Például, az ősszel maximális csúcsosságot 

produkáló 9-es rácspont egyetlen napját kivéve az adatbázisból, a lapultsági együttható 

0,99-ról 0,45-ra csökken. Az együtthatót döntően befolyásoló nap 1987. október 16., 

amikor is a légnyomás a 9-es pontban 962 hPa volt, ami az őszre vonatkoztatott szórás 

6,48-szorosával tért el az illető átlagtól. 

A napi légnyomásértékek teljes 30 éves időszakra vonatkozó eloszlása a 

vizsgált terület egészén csúcsos, azaz a lapultsági együttható pozitív volt (11. ábra). A 

maximális csúcsosságot a 14-es rácspontban (Szardínia) találtuk, ahol értéke 1,07-nak 

adódott. Délnyugat-Európát is a magasabb mutatók jellemezték. Innen egy viszonylag 

még magas csúcsosságú gerinc nyúlik északkeleti irányba. Kevésbé volt csúcsos a 

légnyomáseloszlás Északnyugat- és Délkelet-Európában: itt az együtthatók 0,5 alá 

süllyedtek. A Kárpát-medence területét 0,6 körüli értékek jellemezték. Összevetve a 

lapultság eloszlásának térképét a ferdeség megfelelőjével (8. ábra), megfigyelhetjük, 

hogy a csúcsosabb eloszlások kisebb ferdeséggel társultak. 

Az évszakos lapultsági együtthatókat szintén vizsgáltuk. Télen a kép térbeli 

homogenitása szembeötlő (12/a. ábra). Közép-Európa egészét a nullát alulról közelítő 

lapultsági együtthatók jellemezték. Csupán a Pireneusi-félsziget képezett kivételt 

pozitív értékeivel. A Kárpát-medencében a lapultság nyugat–keleti irányban változott -

0,1 és -0,2 között. 
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11. ábra. A napi tengerszinti légnyomásértékek lapultsági együtthatóinak eloszlása 

Közép-Európában az 19661995-ös időszakban. 

 

Tavasszal változatosabb értékek adódtak, bár a változások térbeli szerkezete 

alapvetően egy irányba mutatott (12/b. ábra). Csak a Brit-szigetek térségében maradt 

az együttható nulla alatt. Innen délkelet felé emelkedett a csúcsosság. A Kárpát-

medencében északnyugat–délkeleti irányban 0,2-ről 0,6-re nőtt az értéke. 

Törökországban a vizsgált terület maximumaként meghaladta az egyet. A nagyobb 

csúcsosság, akárcsak a teljes időszakra vonatkozóan, aránylag szimmetrikus 

eloszlással párosult (10/b. ábra). 

Az északi, nagyobbrészt maritim területek nyáron lapult légnyomáseloszlással 

voltak jellemezhetők (12/c. ábra). A lapultság a Skandináv-félsziget fölött volt a 

legjelentősebb. Az Északi- és a Balti-tengerektől délre az eloszlás csúcsossá vált. Dél-

Európa irányában a lapultsági együttható növekedett és térségbeli maximumát az 

Odessza melletti 12-es rácspontban érte el (0,79). Kisebb, lokális maximum figyelhető 

meg az Adriai-tengeren. Ezektől délre a lapultsági együttható enyhén csökkent. A 

Kárpát-medence nagyobb részén 0,20,3 közötti értékek domináltak, csak Erdélyben 

emelkedett e fölé. Az eddigiektől eltérően, a csúcsosság maximumai ezúttal 
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találkoztak a ferdeség extrém (mégpedig negatív) értékeivel (10/c. ábra), azaz 

megállapíthatjuk, hogy a ritkán előforduló mély ciklonok voltak a felelősek ezekért. 
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c) nyár      d) ősz 
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12. ábra. A közép-európai térség 1966–1995-ös harmincéves periódusra vonatkozó 

napi légnyomásértékei évszakos eloszlásának lapultsági együtthatói. Szaggatott 

segédizovonalak 0,05-onként. 

 

Ősszel ugyan a teljes területen csúcsos volt a légnyomás eloszlása, ám a 

csúcsosság mérőszáma változatosan alakult a térben (12/d. ábra). Délnyugat-Európát 

jellemezték a magasabb (0,3-et meghaladó) értékek, ami a 9-es rácspontban 
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csúcsosodott ki, megközelítve az 1-et (0,99). A térség fennmaradó, nagyobb részén 0,2 

körül szóródott a lapultsági együttható. A Kárpátok koszorúján belül megfigyelt 

0,10,2 közötti értékek kevéssé csúcsos eloszlásra utalnak. A nyárihoz hasonlóan, a 

csúcsosság maximuma ezúttal is egybeesett a ferdeségi együttható negatív szélső 

értékével (10/d. ábra), ami szintén a mély ciklonok (mint fentebb már megállapítottuk, 

döntően egyetlen mély ciklon) szerepét emeli ki a csúcsosság alakításában. 

 

3. 1. 3. Szinoptikus évszakok elkülönítése 

 

A légnyomási mező fent bemutatott évszakos eltérései sugallták a gondolatot, 

hogy megpróbálkozzunk az évente rendszeresen jelentkező, többé-kevésbé homogén 

cirkulációs viszonyokkal jellemezhető időszakok (a továbbiakban szinoptikus 

évszakok) elkülönítésével. A szinoptikus évszakok kijelölésére végrehajtott, és a 

vizsgálati módszereknél részletezett, clusterelemzés során kipróbált metrikák közül, 

figyelembe véve a kapott nyomási mező típusokat és az időbeli eloszlásukat is, a 

Pearson-korreláció kínálta a legkedvezőbb osztályozást. Az összevonásokat 5 

csoportnál hagytuk abba. Itt következett be hirtelen csökkenés a következő lépésben 

összevonandó clusterek hasonlósági mérőszámai, azaz korrelációs együtthatói között. 

Ez azt jelenti, hogy a következő két összevonandó csoport között a hasonlóság az 

előzőeknél jóval kisebb, tehát azok egyesítése erőltetett lenne. 

A kapott osztályok átlagos nyomási mezőit az alábbi képződmények jellemzik 

(13. ábra): 

  Anticiklon a Kárpát-medence és a Balkán-félsziget fölött, amely nyugat felé az 

Alpok mentén húzódó gerinccel csatlakozik az azori anticiklonhoz (Vojejkov-

tengely). Északon, a szélesség 60° mentén, alacsony nyomású öv húzódik  ez az 

izlandi minimumból kiinduló ciklonok vonulási pályája. A Földközi-tenger térségében 

nyomáscsökkenés jelzi a mediterrán ciklonok helyét. 
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13. ábra. A szinoptikus évszakok kijelölésére végrehajtott clusterelemzés 

eredményeként kapott nyomási mező típusok. Izobárértékek hPa-ban, szaggatott 

segédizobárok 0,5 hPa-onként. 
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  A térséget az azori anticiklon nyugatról benyomuló pereme uralja. A szélek felé 

(az említett nyugatit kivéve) a nyomás csökken. 

  Közép- és Délkelet-Európában alacsony légnyomás dominál. Elmosódott 

cikloncentrumok vannak az Adriai-tenger és a Kárpát-medence fölött. Némi 

légnyomás-emelkedés nyugaton tapasztalható. 

  Elmosódott magas nyomású gerinc húzódik Délnyugat-Európától északkelet felé, 

a Kárpát-medence északnyugati pereme mentén. A medencétől délre a légnyomás 

alacsony. 

  Nyereghelyzet: az északkelet-európai kiterjedtebb és a délnyugaton alig benyúló 

anticiklon, illetve a délkeleti és az északnyugati alacsony nyomású képződmények 

között. 

A kapott osztályok, a várakozásnak megfelelően, időben is jól elválnak 

egymástól, így alkalmasak a szinoptikus évszakok kijelölésére (14. ábra). Három ilyet 

különítettünk el: 

*  Szinoptikus őszi–téli évszak. Szeptember 9-től április 7-ig tart. A fenti 

osztályozás 1-es clustere jellemzi a bárikus mezőt, azaz a Kárpát-medence térségében 

többnyire anticiklon uralkodik. Kivételt csak a szeptember 16–19. közötti négy nap 

képez, amit az osztályozás a nyárra jellemző 2-es csoportba sorolt. 

*  Szinoptikus tavaszi, vagy átmeneti évszak, amely április 8. és május 29. közé 

esik. Átmenetinek definiáltuk, mert nem alakul ki hosszú ideig fennmaradó, jellemző 

cirkulációs típus, ehelyett különböző típusok váltogatják egymást. Az első szakaszban, 

április 22-ig, régiónk a nyugatról benyomuló azori anticiklon fokozott hatása alá kerül 

(2-es típus), ami a légáramlás északias összetevőjének erősödésével jár. Valószínűleg 

ezzel függhet össze a hőmérséklet visszaesése április közepe táján a Kárpát-

medencében. Április 23. az 1-es clusterbe került, míg a 24-től 27-ig terjedő periódus a 

3-asba. Ekkor a ciklonok gyakori előfordulása jellemzi térségünket. Április 2829. a 

4-es, a rá következő két nap pedig az 1-es clusterbe került. Ezután a kelet-közép-

európai nyomási gradiens északdéli irányúra változik (5-ös típus), ami a május 214. 

közötti időszakot jellemzi. Ez utóbbi, egy háromnapos 1-es típusú átmenetet követően 
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(május 1517.), átadja a helyét a Kárpát-medencétől északra húzódó bárikus gerinccel 

jellemzett 4-es clusternek, ami május 29-ig marad fenn. 

*  Szinoptikus nyári évszak. Május 30-tól szeptember 8-ig tart. Az átlagos 

bárikus mező 2-es típusa jellemzi a teljes időszakot. Az azori anticiklon nyugatról 

egészen a Kárpát-medencéig terjed ki. 
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14. ábra. A napi átlagos közép-európai légnyomási mező clusteranalízissel kialakított 

5 típusának évi eloszlása. 

 

3. 1. 4. A légnyomás évi járásának típusai 

 

A szakirodalom a légnyomás évi járásának különböző típusait említi, így a 

vizsgált térségben szóba jöhető szárazföldit, óceánit, vagy hegyvidékit (Dobosi és 

Felméry, 1994). A vizsgált rácspontokat megpróbáltuk a nyomás évi járása alapján 

csoportosítani, annak feltárására, hogy melyik típus hol jellemző. Clusteranalízis 

segítségével a pontokat két, viszonylag homogén, de egymástól jól elkülönülő 

csoportra osztottuk. A felosztás jóságát látszik alátámasztani, hogy a két cluster 

földrajzilag is összefüggő területet alkot. Az elsőbe kerültek az 1-től 6-ig terjedő 

sorszámú rácspontok, azaz a térség északi-északnyugati része, a másodikba az összes 

többi. 



 69 

A 15. és a 16. ábra a két cluster átlagos évi légnyomásjárását szemlélteti. Az 

első osztályba sorolt rácspontokban a légnyomási maximum májusban következik be. 

A továbbiakban csökkenő bárikus tendencia jellemző egészen a novemberdecemberi 

minimumig. A decembermájusi növekedési szakaszt egy kisebb másodlagos 

minimum töri meg márciusban. Ez a légnyomás évi járásának óceáni típusára 

jellemző. Az ebbe a kategóriába sorolt rácspontok a ciklonok leggyakoribb pályái 

mentén helyezkednek el. A légnyomás megfigyelt viselkedése valószínűleg az izlandi 

minimum évszakos oszcillációjával (téli kimélyülésével és nyári elsekélyesedésével) 

magyarázható. 

A rácspontok második csoportjában (ide tartozik a Kárpát-medence központi 

rácspontja is) a légnyomás az előzővel ellentétesen alakul. Minimuma markánsan 

jelentkezik áprilisban, amit nem sokkal haladnak meg a nyári értékek. Augusztustól 

októberig erőteljes az emelkedés, míg az októberjanuári időszakban a nyomás alig 

változik. A januári abszolút maximumtól gyors csökkenés vezet az áprilisi legkisebb 

értékig. A téli maximum és a nyári minimum a légnyomás évi járásának szárazföldi 

típusát jellemzik. Az évszakos változások Közép-Európa fölött termikus eredetűek 

lehetnek. 
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15. ábra. A légnyomás évi átlagos járása az óceáni típusba sorolt rácspontokban 

(hPa). 
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16. ábra. A légnyomás évi átlagos járása a szárazföldi típusba sorolt rácspontokban 

(hPa). 

 

Összevetve a két diagram megfelelő értékeit, észrevehetjük, hogy a légnyomás 

járásának óceáni és szárazföldi típusa között a nyomáskülönbség tavasz végén  nyár 

elején a legkisebb. Az őszitéli időszakban az eltérések maximalizálódnak: az óceáni 

típus átlagai 8 hPa körüli értékekkel maradnak alatta a szárazföldi megfelelőknek. 

 

3. 1. 5. Cirkulációs indexek 

 

A nyomási mező jellemzésének fontos összetevői a cirkulációs indexek, 

amelyeknek a Kárpát-medencére vonatkozó értékeit a módszereknél leírtaknak 

megfelelően képeztük. 

A zonális cirkulációs index (ZI) kárpát-medencei átlagértéke a vizsgált 

harmincéves periódusban 0,42 volt. Vagyis, a nyugatias áramlásnak az adott földrajzi 

szélességeken a magasabb légrétegekben jellemző dominanciáját a felszín közelében 

is sikerült számszerűen kimutatni. A ZI értéke az adott időszakban -32,67 és 39,67 

között változott, szórása 8,40 volt. 

A meridionális cirkulációs index (MI) átlagértéke ugyanakkor -0,07-nak 

adódott, ami az északias és délies áramlások közel azonos szerepét mutatja 
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időjárásunk alakításában. Az index értéke -33 és 26,67 között változott, 7,10-es 

szórással. 

Az anticiklonális makrocirkulációs helyzetek túlsúlyát húzza alá a Kárpát-

medence térségében a tárgyalt időszakban a ciklonossági index (CI) negatív, -1,31-os 

átlagértéke. A legnagyobb eltérést a nullától viszont pozitív, ciklonális irányba 

találtuk: 17,38, a -13,50-es negatív extrém értékkel szemben. A teljes időszak alatt az 

index szórása 3,45 volt. 

A Kolmogorov–Szmirnov-féle egymintás próba mindhárom index napi 

értékeinek eloszlását a normálistól szignifikánsan eltérőnek találta. Az indexek évi, 

illetve évszakos átlagainak eloszlása viszont, a rácsponti nyomási értékekhez 

hasonlóan, a próba alapján szignifikánsan nem tért el a normálistól. 

A cirkulációs indexeknek jól kivehető évi járása volt (17. ábra). A nyugatias 

áramlás túlsúlyát mutató pozitív ZI értékek az őszitéli periódust jellemezték. A 

februártól augusztusig tartó időszakban viszont, a márciust leszámítva, negatív volt a 

ZI, ami a keleties cirkulációs viszonyok dominanciáját jelzi. A meridionális index évi 

járása a szinuszgörbét közelítette. A meleg félévre estek az MI nagyobb, nulla fölötti 

értékei, júliusi maximummal. A hideg félév megfelelő indexei a negatív tartományba 

estek, kettős, februári, illetve októbernovemberi minimummal. Más szóval, a meleg 

évszakban az északias, a hidegben a délies cirkuláció volt túlsúlyban. A ciklonossági 

index az év nagy részében az anticiklonális dominanciára utaló negatív tartományban 

tartózkodott. Csupán két hónap, az április és a május CI értékei emelkedtek 

valamelyest a nulla fölé, vagyis ekkorra esett a ciklonális tevékenység maximuma a 

medencében. 

Az indexek szórása, akárcsak a képzésükhöz használt légnyomásértékeké, a 

hideg évszakban volt nagyobb, a melegben kisebb. 
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17. ábra. A kárpát-medencei zonális (ZI), meridionális (MI) és ciklonossági indexek 

(CI) évi járása az 19661995-ös időszakban. 
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3. 2. A Péczely-féle makroszinoptikus típusokba való „félautomatikus” 

besorolás 

 

A nyomási mező vizsgálatának, mint minden vizsgálatnak, fontos része az 

osztályozás. Az adatbázist bemutató fejezetben részletezett okok miatt munkánkban a 

Péczely-féle makroszinoptikus típusrendszert választottuk e célra. Azonban ez a 

rendszer a besorolás szubjektív jellegéből következően nem alkalmas az időbeli 

változások vizsgálatára. A megoldást a makroszinoptikus osztályba sorolás 

automatizálása jelentheti, ami biztosítja a teljesen azonos kritériumok alkalmazását a 

kódok megállapításánál. Az alábbiakban a Péczely-féle makroszinoptikus tipizáció 

objektivizálására kidolgozott módszert ismertetjük. A második részben összevetjük a 

kapott klasszifikáció jóságát a hagyományos Péczely-, illetve az ugyancsak elterjedt 

Hess–Brezowsky-félével. 

 

3. 2. 1. A „félautomatikus” klasszifikáció módszere 

 

A napi bárikus mezők automatikus osztályozásához a diszkriminanciaanalízist 

alkalmaztuk, amit a módszerek leírásánál ismertettünk. A számításokat az SPSS 

programrendszerrel elvégezve, megállapítottuk minden egyes napnak az egyes 

Péczely-típusokhoz való tartozásának százalékos valószínűségét. Az automatikus 

osztályozások mindegyike magában hordozza azonban a lényegesebb szempontok 

háttérbe szorulásának veszélyét a kevésbé lényegesekkel szemben. A Péczely-féle 

makroszinoptikus osztályozás esetében, például, előfordult, hogy a Kárpát-medencétől 

távolabb mutatkozó hasonlóságok egy adott típus kritériumainak meg nem felelő 

mezőket is ebbe a típusba soroltak. Az ilyen esetek visszaszorítására kidolgoztunk egy 

kizárásos alapon működő kritériumrendszert, amely elveti az egyes makroszinoptikus 

típusokba definíció szerint nem illő besorolásokat. Végső soron az adott nap típusát a 

kizárások után maradó legnagyobb valószínűségű kód határozta meg. Mivel a napok 
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osztályozását a diszkriminanciaanalízis által ajánlott besorolást felülvizsgálva 

végeztük, a módszert „félautomatikusnak” neveztük. 

Az alábbiakban közöljük az egyes típusok kizárására alkalmazott 

kritériumokat: 

1. Az 1-es makroszinoptikus helyzet (ciklon hátoldali áramlásrendszere) nem állhat 

fenn, ha: 

A. min (P18, P19) > min (P11, P20, P21, P22, P23, P24) + 1 hPa, 

 ahol (ahogy ebben a részben végig) Pi  az i rácspont tengerszinti 

légnyomásértéke a vizsgált napon 0 GMT-kor, min  az utána következő 

értékek minimuma. Más szóval, ha a 18-as és a 19-es pontok légnyomási 

adatai közül a kisebbik is több mint 1 hektopascallal meghaladja az 

egyenlőtlenség jobb oldalán felsorolt pontok értékei közül a minimálist, a 

bárikus gradiens a térségben nem észak vagy északkelet felé mutat, ahogy a 

ciklon hátoldala esetén elvárható lenne. Az adatleolvasás bizonytalansága, 

illetve a rácspontok ideálistól elmaradó sűrűsége teszi szükségessé az 1 hPa 

ráhagyást, azaz azt, hogy csak az ennél nagyobb más irányú nyomási gradienst 

tekintsük kizáró oknak. 

B. A háló középpontján, vagyis a 11-es ponton, a ciklon melegfrontja áthaladt, a 

hidegfrontja viszont nem. Ez fontos kritérium az 1-es és a 4-es helyzetek, azaz 

a ciklon hátoldali és előoldali áramlásrendszerének elkülönítésére (Károssy, 

1998, szóbeli közlés). Azonban ha a 19-es pont nyomásértéke 5 hPa-lal, vagy 

annál többel kevesebb a 17-esénél, tehát ha a ciklon egyértelműen keletebbre 

van a Kárpát-medencétől, a melegfronti hatást nem tekintettük kizáró oknak. 

2. A 2-es helyzet (anticiklon a Brit-szigetek fölött) kizárható, ha: 

A. max (P17, P18, P20) + 1 hPa < max (P11, P19, P21, P23, P24), 

 ahol (ahogy a továbbiakban is ebben a részben) max  az utána következő 

értékek maximuma. A kifejezés arra utal, hogy a medence középpontja felé 

irányuló légnyomási gradiens nem északnyugati irányból jelentkezik. 
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B. max (P1, P5) + 1 hPa < max (P2, P3, (P6 – 1 hPa), P7, P9, P10, P13, P17, P18, 

P20). 

 Ez azt jelenti, hogy a kontinens fölött a légnyomás magasabb, mint a Brit-

szigeteken, vagyis az utóbbi nem lehet az anticiklon centruma. A 6-os pontnál 

a kizárás kevésbé szigorú, mivel az Északi-tenger fölé tolódott középpontú 

anticiklon szintén 2-es besorolású (Péczely, 1961). 

C. max (P6, P10) +2 hPa < max (P17, P18, P20). 

 Ebben az estben a Kárpát-medence térségét nyugat-északnyugat felől 

alacsonyabb nyomású öv határolja, ami kizárja azt, hogy a Brit-szigetek fölötti 

anticiklon irányítsa annak légkörzését. 

D. max (P17, P20) < P19. 

 Ha északkelet felé a nyomásnövekedés meghaladja a nyugati-északnyugatit, a 

típus inkább északi anticiklonként jellemezhető. 

3. A 3-as helyzet (mediterrán ciklon hátoldala) elvethető, ha: 

A. min (P21, P23, P24) > min (P11, P17, P18, P19, P20, P22) + 1 hPa. 

 Nem beszélhetünk mediterrán ciklon hátoldaláról, ha a bárikus gradiens iránya 

nem a déli és keleti irányok közé mutat, vagyis ha a fenti egyenlőtlenség 

teljesül. 

4. A 4-es helyzet (ciklon előoldali áramlásrendszere) nem jöhet szóba, ha: 

A. min (P17, P18, P20) > min (P11, P21, (P22 + 1 hPa), P23, P24) + 1 hPa. 

 Az adott makroszinoptikus helyzetben a ciklon középpontja általában a 

Kárpát-medencéhez viszonyítva északnyugatias irányban helyezkedik el. A 

bárikus gradiensnek értelemszerűen az északi és nyugati irányok közé kell 

mutatni. Előfordul azonban, hogy középpontjával a francia partoktól nyugatra 

elhelyezkedő nagy kiterjedésű ciklon alakítja időjárásunkat, ami a 4-es kóddal 

írható le, de a bárikus gradiens Magyarország fölött enyhén délnyugatias 

irányú. Ezért van az, hogy a középponttól délnyugatra lévő rácspont 

nyomásértéke 2 hektopascallal is alulmúlhatja az északnyugatias rácspontok 

értékét, anélkül, hogy ezt a 4-es kódot kizáró feltételként értékelnénk. 
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B. Az 1-es makroszinoptikus típustól való elkülönítés egyik kritériumaként 

Péczely itt is figyelembe vette a frontok áthaladását (Károssy, 1998, szóbeli 

közlés). Ezt tettük mi is, amikor a ciklon hidegfrontjának a 11-es rácsponton 

való áthaladása esetén kizártuk a 4-es kód lehetőségét, kivéve, ha a 17-es 

rácspont légnyomása legalább 5 hPa-lal kisebb a 19-esénél, tehát a ciklon 

egyértelműen nyugatabbra van a Kárpát-medencétől. 

5. Az 5-ös kód (anticiklon a Kárpát-medencétől keletre) elvethető, ha: 

A. max (P19, P21, P24) + 1 hPa < max (P11, P17, P18, P20, P22, P23). 

 A kifejezés azt a feltételt fogalmazza meg, hogy a maximális légnyomás-

emelkedés a keleties irányok valamelyikében mutatkozzon. Ellenkező esetben 

nem az 5-ös makroszinoptikus típussal van dolgunk. 

B. (P21 + P24) < (P17 + P18). 

 Ha a középponttól keletre eső szomszédos rácspontok légnyomásának összege 

kisebb az attól északra esőkénél, kizárjuk a keleti anticiklon lehetőségét. 

C. (P19 + P21) < (P22 + P23). 

 Az előzőhöz hasonló módon, ám ezúttal a középponttól közvetlenül délre eső 

rácspontok értékéhez hasonlítjuk a keletiekét. 

6. A 6-os makroszinoptikus típusba (mediterrán ciklon előoldala) való besorolás 

kizárt, ha: 

A. min (P20, P22, P23) – 1 hPa > min (P11, P17, P18, P19, P21, P24). 

 Az adott osztályba abban az esetben sorolható a nyomási mező, ha a bárikus 

gradiens iránya a nyugati és a déli irány közé esik. 

7. A 7-es kód (zonális ciklonális) elvetési feltételei: 

A. min (P17, P18, P19) – 1 hPa > min (P11, P20, P21, P22, P23, P24). 

 Vagyis a bárikus gradiens iránya északias kell legyen, mert a típus definíciója 

szerint a Kárpát-medencétől északra vonuló ciklonok, cikloncsaládok 

irányítják a légkörzésünket. 

B. max (P17, P18, P19) > P11 + 1 hPa. 
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 A feltétel azokat a helyzeteket zárja ki, amikor a rács középpontjában a 

légnyomás kisebb, mint a közvetlenül tőle északra fekvő három rácspont 

bármelyikében. Ebben az estben ugyanis a bárikus gradiens markáns zonális 

összetevővel rendelkezik, ami a cirkulációban hasonlóan markáns meridionális 

összetevőt okoz, ezzel ellentmondva a makroszinoptikus típus jellegének. 

8. A 8-as makroszinoptikus helyzet (anticiklon nyugaton) kizárható, amennyiben: 

A. max (P17, P20, P22) + 1 hPa < max (P11, P18, P19, P21, P24). 

 A rácsközépponttól a nyugatra sorakozó rácspontok felé kell a maximális 

nyomásemelkedésnek jelentkezni, vagy elvethetjük a 8-as helyzetre vonatkozó 

hipotézist. Időnként előfordul, hogy a nyugatról benyúló anticiklon a Kárpát-

medencétől délre, a Balkánon alkot másodlagos nyomásmaximumot. Hogy az 

ilyen eseteket ne zárjuk ki az adott osztályból, a középponttól délre eső 23-as 

pontot nem vettük azok közé, amelyekben nem fordulhat elő a nyugatra 

esőktől 2 hektopascallal magasabb légnyomás. 

B. (max (P9, P13) + 1 hPa < max (P1, P5)) és (P11 < max (P6, P10, P17, P20, 

P22) < max (P1, P5)). 

 Ez a feltételrendszer a Brit-szigetek fölötti anticiklont választja el a nyugatitól. 

Előírja, hogy a légnyomás az említett szigetek térségében meghaladja a 

kontinentális nyugat-európait, továbbá, hogy az anticiklon a Brit-szigetektől 

megszakítatlanul húzódjon a Kárpát-medencéig, ebben az irányban 

fokozatosan csökkenő nyomásértékekkel. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a 8-

as kód nem jöhet számításba. 

9. 9-es kód (anticiklon délen) nem lehet, ha: 

A. max (P22, P23, P24) + 1 hPa < max (P11, P17, P18, P19, P20, P21). 

 A délen elhelyezkedő anticiklon esetét kizárja, ha a légnyomás magasabb a 

középpontban, vagy valamelyik, a délitől eltérő, irányban. 

B. (P22 + P23) < (P19 + P21). 



 78 

 Ekkor a középponttal szomszédos, tőle keletre eső rácspontok légnyomásának 

összege meghaladja a délre esők analógját, ami kizárja a déli anticiklonális 

helyzetet. 

C. (P23 + P24) < (P17 + P20). 

 Az előzőnek megfelelően ezúttal a nyugati iránnyal vetjük össze a délit, és 

amennyiben annak nagyobb a nyomásösszege, a 9-es kód kizárt. 

10. A 10-es típus (anticiklon a Kárpát-medencétől északra) kizárható, ha: 

A. max (P17, P18, P19) + 1 hPa < max (P11, (P20 – 1 hPa), (P21 – 1 hPa), P22, P23, 

P24). 

 Az előzőekhez hasonlóan vizsgáljuk, hogy nincs-e az északit jelentősen 

meghaladó légnyomásérték valamely más irányban, vagy a középpontban. A 

nyugati és keleti irányok esetén csak jelentősebb nyomástöbbletnél zárjuk ki a 

10-es kód lehetőségét, mert előfordul, hogy az északi anticiklon lenyúlik 

nyugaton vagy keleten délre. 

B. max (P2, P3) > max (P6, P7, P8) és P7 > P8 + 2 hPa és P19 < max (P17, P18) + 

2 hPa. 

 Ha ez a feltétel teljesül, az Skandinávia feletti anticiklonra utal, amit Péczely 

külön makroszinoptikus típusként definiált. 

C. (P17 + P18) < (P21 + P24). 

 Amennyiben a rácsközépponttal északi irányból szomszédos rácspontok 

összege kisebb a keletieknél, nem valószínű az északi anticiklon hipotézisének 

helytállósága. 

D. (P18 + P19) < (P20 + P22). 

 Az előzőhöz hasonló összevetés, nyugati vonatkozásban. 

11. A 11-es makroszinoptikus típust (anticiklon Fennoskandinávia fölött) az alábbi 

feltételek esetén zártuk ki: 

A. max (P17, P18) + 1 hPa < max (P11, P19, P20, P21, P22, P23, P24). 

 A Skandináv-félsziget fölött elhelyezkedő anticiklon gerince északkelet–

délnyugati irányú (Péczely, 1983) és a Kárpát-medence északnyugati részén át 
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húzódik, azaz a maximális légnyomás a térségben a 17-es vagy 18-as 

pontokban feltételezhető. Ellenkező esetben a helyzetet nem soroljuk a 11-es 

típusba. 

B. max (P2, P3) + 1 hPa < max (P1, P5, P6, P7, P8). 

 Az egyenlőtlenség azt vizsgálja, hogy Fennoskandinávia fölött van-e az 

anticiklon középpontja, ami definíció szerint elvárható. 

C. (P8 > P7) és (P19 > P18). 

 Ha teljesül a feltétel, az anticiklon gerince a Kárpát-medencétől keletre 

húzódik, ami nem jellemző a 11-es helyzetre. 

12. A 12-es kód (anticiklon középpontjával a Kárpát-medencében) kizárható, ha: 

A. P11 + 5 hPa < max (P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24). 

 Amennyiben a környező rácspontok légnyomása több mint 5 hektopascallal 

meghaladja a középpontét, kizárhatjuk az anticiklonális centrumhelyzetet 

akkor is, ha a maximum a középpont melletti rácspontra esik. 

B. (P11 + 1 hPa < P17) és (P17 = max (P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24)) és 

(P17 < max (P6, P7, P10)). 

 A feltétel azokat az eseteket zárja ki, amikor az anticiklon középpontja a 

Kárpát-medencétől távol esik északnyugati irányban. Analóg módon zártuk ki 

a többi égtájak felé eső távolabbi középpontú anticiklonokat is. 

13. A 13-as helyzet (cikloncentrum a Kárpát-medencében) nem állhat fenn, ha: 

A. P11 – 2 hPa > min (P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24). 

 A ciklonok középpontja általában kevésbé kiterjedt, mint az anticiklonoké, 

ezért ha a rácsközéppont körüli pontok valamelyikének légnyomása legalább 3 

hektopascallal kisebb, mint a középponté, elvetjük a 13-as kódot. 

B. (P11 > P17) és (P17 = min (P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24)) és (P17 > 

min (P6, P7, P10) – 1 hPa). 

 A feltétel azokat az eseteket zárja ki, amikor gyenge ugyan a bárikus gradiens, 

ám a ciklon középpontja a rácspontok belső körén kívül esik, azaz távolabb a 
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Kárpát-medencétől. Analóg módszerrel kizárjuk a más irányokba eső távolabbi 

középpontú ciklonokat is. 

14. Anticiklon nem lehet, ha a légnyomás a 11-es pontban kevesebb, mint 1010 hPa. 

Ezt a megkötést hasznosnak tartottuk bevezetni, annak ellenére, hogy az 

osztályozást végző Péczely és Károssy néha kivételt tettek alóla (az esetek 1,7 %-

ában). 

15. Analóg módon zártuk ki a ciklonális helyzetek közül azokat, amelyekben a 

központi rácspont légnyomása 1020 hPa fölött volt. Péczely és Károssy 

osztályozásában ez alól 2,0 % kivételt találtunk. 

Végezetül, a centrumhelyzetekre nem csak kizárásos kritériumokat 

alkalmaztunk, hanem olyanokat is, amelyek teljesülése esetén a 

diszkriminanciaanalízis eredményétől függetlenül ezek közül a megfelelőbe soroltuk a 

vizsgált mezőt. Ezek: 

1. P11 + 1 hPa < min (P17, P18, P19, P20, P20, P21, P22, P23, P24). 

Ha ez a feltétel teljesül, akkor a Kárpát-medence fölött tartózkodik a ciklon 

centruma, tehát a besorolás 13-as. 

2. P11 – 1 hPa > max (P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24). 

Ennek teljesülése esetén a besorolás anticiklonális centrumhelyzet, azaz 12-es. 

Miután végrehajtottuk a napi bárikus mezők „félautomatikus” besorolását a 

Péczely-féle makroszinoptikus típusokba a fent leírt módon, hasznosnak ítéltük 

megvizsgálni, hogy milyen az egyezés az eredeti és az általunk kapott osztályozás 

között. A teljes időszakra vonatkozóan az azonos típusba sorolt napok aránya 52,9 %. 

A II. táblázat típusonként adja meg az odasorolt napok számát, és azok arányát a két 

osztályozásnak megfelelően. A táblázatból kitűnik, hogy a „félautomatikus” 

osztályozásban jóval többször fordulnak elő a 2-es, a 3-as, a 7-es, a 9-es, a 11-es, a 12-

es és a 13-as típusok, mint az eredeti Péczely-félében. Kisebb viszont az 1-es, az 5-ös, 

a 8-as és a 10-esek gyakorisága. A 4-es és a 6-os típusok gyakorisága jelentősen nem 

változott. 
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Megállapíthatjuk, hogy a „félautomatikus” osztályozás a hagyományossal a 

legjobb egyezést a 2-es, az 5-ös, a 9-es, a 11-es és a 12-es helyzetek besorolásánál érte 

el, ahol az esetek több mint 60 %-a azonos típusba került. A két klasszifikáció 

leginkább az 1-es és a 3-as típusok kialakításánál tért el, ahol 40 % alatt maradt az 

egyezések aránya. Összességében, a kétféle csoportosítás az anticiklonális helyzetek 

besorolásában bizonyult egységesebbnek. 

 

II. táblázat. A Péczely-féle makroszinoptikus típusok (sorok) azon napjainak 

százalékaránya, amelyeket a „félautomatikus” osztályozás az oszlopokban feltűntetett 

típusokba sorolt. Félkövérrel emeltük ki a két osztályozás által azonos típusba sorolt 

napok arányát. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Összes 

esetszám 

1 28,2 6,9 10,0 16,9 1,8 5,4 10,6 6,7 2,6 0,8 2,9 1,8 5,4 887 

2 2,1 69,5 2,5 1,0 0,7 1,8 0,1 5,2 1,4 4,6 2,5 6,1 2,5 766 

3 12,6 5,8 35,7 6,5 1,2 13,8 2,8 5,2 0,3 2,5 4,0 0,6 8,9 325 

4 6,5 1,6 3,1 46,8 6,5 5,4 8,9 2,7 7,3 1,0 2,2 3,8 4,3 943 

5 0,2 1,3 0,3 6,2 60,9 3,6 0,4 1,8 7,7 5,9 1,3 9,9 0,6 1426 

6 5,9 3,6 4,8 10,0 5,3 52,3 1,2 2,6 0,2 3,0 1,4 1,8 7,9 837 

7 6,9 0,3 1,1 8,8 1,6 1,6 53,6 7,7 13,3 0,3 0,3 3,5 1,1 375 

8 3,3 8,7 3,1 1,1 2,0 2,3 2,7 53,0 4,7 3,6 1,7 12,2 1,4 1682 

9 2,0 1,1 0,7 4,5 3,8 0,4 5,6 6,7 60,9 0,7 0,9 12,1 0,7 555 

10 0,6 6,8 3,1 1,6 11,9 4,2 0,0 3,8 0,6 43,4 14,5 8,0 1,4 1273 

11 1,5 5,5 2,2 2,0 5,5 2,0 0,0 1,0 0,7 10,0 62,9 4,0 2,7 402 

12 0,8 3,4 0,6 1,4 4,8 0,7 0,9 8,3 6,0 4,2 3,0 65,5 0,3 1191 

13 10,2 1,7 7,5 11,5 2,0 13,6 1,7 1,0 0,0 1,7 1,4 1,4 46,4 295 

Összes 

esetszám 
566 983 434 950 

129

5 
803 498 

130

1 
766 881 622 

144

5 
413 10 957 

 

 

3. 2. 2. A klasszifikációk jóságának az összevetése 

 

A módszerek leírásánál vázoltak szerint összevetettük a hagyományos Péczely-

féle, és a fent ismertetett „félautomatikus” makroszinoptikus osztályozások jóságát. 

Összehasonlításul bevontuk a vizsgálatba a Hess–Brezowsky-féle klasszifikációt is. 

Az elemzést a rácsponti nyomási adatokkal kezdtük. 
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Elsőként a jóságvizsgálat szórások összehasonlításán alapuló módszerének 

eredményeit mutatjuk be a 11-es rácspontra vonatkozóan az említett három 

osztályozás esetére: 

 a Péczely-féle hagyományos – 1,00, 

 a Péczely-féle „félautomatikus” – 1,10, 

 a Hess–Brezowsky-féle – 0,67. 

A központi, 11-es rácspont esetében a legmagasabb jóságérték a „félautomatikus” 

módszernél adódott. Valamivel kisebb számot kaptunk a hagyományos Péczely-

félénél, jóval kisebbet a Hess–Brezowskynál. A HB-osztályozás 11-es rácspontra 

vonatkozó viszonylag alacsonyabb jóságértéke logikusan következik annak nem 

Kárpát-medence-centrikusságából. 

A vizsgált három klasszifikáció szórásokon alapuló jóságértékeit 

meghatároztuk a többi rácspontra vonatkozóan is. A kapott eredmények alapján 

megszerkesztettük az egyes osztályozások jóságértékeinek izovonalas térképeit (18–

20. ábrák). Amint ezek is szemléltetik, a hagyományos és a „félautomatikus” Péczely-

féle osztályozások jóságértékeinek térbeli eloszlása nagyon hasonló volt. Mindkét 

esetben a Kárpát-medence területére és annak észak-északnyugati előterére estek a 

maximumok, a perifériák felé pedig csökkentek az értékek. Ez egyrészt a Péczely-

klasszifikáció Kárpát-medence-központúságával, másrészt a medencétől 

északnyugatra fekvő légnyomási képződmények részletesebb elkülönítésével 

magyarázható (például, anticiklon a Brit-szigetek, vagy Fennoskandinávia fölött). A 

„félautomatikus” osztályozás azonban az egész területen kb. 0,1-del magasabb 

jóságértékeket produkált a hagyományosnál az adott vizsgálat alapján. 

Gyökeresen eltérő képet mutatott a Hess–Brezowsky klasszifikáció. Itt a 

legnagyobb, 0,8-det meghaladó értékek a térség északnyugati részén jelentkeztek. A 

közel zonálisan futó izovonalak a jóságértékek észak–déli irányú csökkenését 

szemléltetik. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a Hess–Brezowsky-féle 

osztályozás a tengerszinti légnyomást legjobban az észak-atlanti térségben 

csoportosította. 
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18. ábra. A hagyományos Péczely-féle makroszinoptikus klasszifikáció rácsponti 

tengerszinti légnyomásértékek szórása alapján kapott jóságértékeinek térbeli 

eloszlása. 
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19. ábra. A „félautomatikus” makroszinoptikus klasszifikáció rácsponti tengerszinti 

légnyomásértékek szórása alapján kapott jóságértékeinek térbeli eloszlása. 
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20. ábra. A Hess–Brezowsky-féle makroszinoptikus klasszifikáció rácsponti 

tengerszinti légnyomásértékek szórása alapján kapott jóságértékeinek térbeli 

eloszlása. 

 

A másodikként elvégzett jóságpróba a különböző klasszifikációk által 

előállított csoportok középpontjainak a teljes sokaság középpontjától számított 

euklideszi távolságait vetette össze az egyes egyedek csoportközépponttól számított 

megfelelőivel. A három elemzett osztályozás a következő jóságértékeket kapta: 

 a Péczely-féle hagyományos – 0,77, 

 a Péczely-féle „félautomatikus” – 0,88, 

 a Hess–Brezowsky-féle – 0,76. 

Tehát, a sorrend az előző vizsgálathoz képest nem változott, ám az értékek távolsága 

jelentősen eltér attól. A Péczely-féle hagyományos és a Hess–Brezowsky-féle 

klasszifikáció ugyanis közel egyforma jóságértéket kapott. Az első hatékonyságát 

növelte a Kárpát-medence-központúság, a másodikét a nagyobb csoportszám, és e két 

tényező hatása megközelítőleg kiegyenlítette egymást. Az előző módszernél, a 11-es 

rácspontra vonatkozóan, a Kárpát-medence-centrikusság jobban érvényesült. 
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Harmadikként a korrelációs együtthatók segítségével vetettük össze a fenti 

osztályozások jóságát a módszereknél leírtaknak megfelelően. Ez a vizsgálat is az 

előzőekben bemutatott eredményeket támasztotta alá, ugyanis az alábbi jóságértékeket 

szolgáltatta a három klasszifikációra: 

 a Péczely-féle hagyományos – 1,34, 

 a Péczely-féle „félautomatikus” – 1,69, 

 a Hess–Brezowsky-féle – 1,34. 

Ezután a cirkulációs indexek alapján értékeltük a három osztályozás jóságát. 

Ezekből minden naphoz csak három értéket rendeltünk, így a korrelációszámítás 

segítségével jóságbecslést végezni nem láttuk értelmét. 

A két elvégzett elemzés közül először ezúttal is a szórásokon alapulót mutatjuk 

be (III. táblázat). A legmagasabb jóságértékeket a zonális indexek esetében kaptuk. A 

klasszifikációk közötti sorrend a rácsponti légnyomásértékek szórásából számítotthoz 

képest a zonális indexeknél nem változott. Ez maradt a sorrend a ciklonossági 

indexeknél is, de a jóságértékek jóval alacsonyabbak lettek. A meridionális indexeket 

viszont a Péczely-féle hagyományos és a Hess–Brezowsky-féle klasszifikáció közel 

egyformán jól különítette el, ám kevésbé jól a Péczely-féle „félautomatikus” 

változatánál. 

 

III. táblázat. A három vizsgált makroszinoptikus osztályozás cirkulációs indexek 

szórásai alapján számított jóságértékei. 

Cirkulációs index Péczely-féle 

hagyományos 

Péczely-féle 

„félautomatikus” 

Hess–Brezowsky-

féle 

Zonális index 0,97 1,27 0,69 

Meridionális index 0,72 1,00 0,72 

Ciklonossági index 0,88 0,96 0,50 

 

A következő vizsgálatban az adott napra vonatkozó három cirkulációs index 

standardizáltját (a megfelelő adatsor átlagával csökkentett és szórásával osztott 

értékét) a háromdimenziós tér koordinátáinak tekintettük, amelyben így minden nap 

bárikus mezejének egy pont feleltethető meg. Ezen pontok, illetve az általuk alkotott 
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csoportok középpontjainak euklideszi távolságai alapján végeztük a klasszifikációk 

következő jóságvizsgálatát. Az egyes osztályozások így kapott jóságértékei: 

 a Péczely-féle hagyományos – 0,85, 

 a Péczely-féle „félautomatikus” – 1,06, 

 a Hess–Brezowsky-féle – 0,64. 

Vagyis, ez a vizsgálat is az előzőekkel összecsengő eredményeket szolgáltatott. 

A Péczely-féle klasszifikáció szubjektivitása kiküszöbölésének a fejezet elején 

megfogalmazott szükségessége, illetve a jóságvizsgálatok részletezett eredményei 

alapján a továbbiakban a „félautomatikusan” előállított makroszinoptikus 

kódrendszert használtuk a nyomási mező változásának a vizsgálatához. 

 

3. 3. A légnyomási mező módosulása 

 

Ez a fejezet a bárikus mezőben a vizsgált időszak folyamán végbement időbeni 

változásokat tárgyalja. Elsőként a rácsponti nyomási adatok módosulásával 

foglalkozunk, majd a cirkulációs indexek megfelelői következnek. A sort a 

makroszinoptikus típusok gyakoriságának alakulása zárja. 

 

3. 3. 1. A rácsponti nyomási adatok változása 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a légnyomás rácsponti értékeinek vizsgálataink 

során feltárt változásait. Elsőként az egymást követő adatok függetlenségének 

vizsgálatával foglalkozunk. Aztán az adatsorok lineáris trendelemzése következik. 

Végül szó lesz a töréspontokról a nyomási idősorokban. 
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3. 3. 1. 1. Az adatsorok szomszédos elemeinek függetlenségvizsgálata 

 

A különböző léptékű légnyomási idősorok vizsgálatának első szakaszában 

elvégeztük a módszereknél részletezett Wald–Wolfowitz próbát az egymást követő 

elemek függetlenségének, azaz véletlenszerűségének megállapítására. A nullhipotézis 

szerint ezek függetlenek. 

A napi légnyomási idősorok esetében a nullhipotézist minden rácspontban 

egyértelműen el kellett vetni, mivel annak bekövetkeztének valószínűsége erősen 

közelítette a nullát. Az elsőrendű autokorrelációs együttható (r) értékei a teljes 

térségben viszonylag homogén eloszlásúak: 0,73 és 0,77 közötti értékeket mutattak. 

Más szóval, az előző napi légnyomás egész Közép-Európában erőteljesen befolyásolja 

az utána következő napét, ami összecseng a légnyomási képződmények 

fennmaradásáról alkotott általános elképzelésekkel. Az összefüggések evidens 

jellegéből kifolyólag a módszereknél leírt más módon képzett anomáliaértékekkel a 

napi idősorokon nem ismételtük meg a próbát. 

A havi átlagos nyomásértékek vizsgálatát szintén a Sneyers (1992) által 

ajánlott módon, vagyis az átlagértékektől vett eltérések felhasználásával kezdtük. A 

nullhipotézis csak az Északi- és a Balti-tengerek déli partvonala mentén fekvő 

rácspontokban nem vethető el. Északabbra, de még inkább délebbre, a 95 %-ot 

meghaladó szinten szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk tőle. Ez a vonal osztja a 

térséget két, ellentétes évi légnyomásjárással jellemezhető részre. 

A szezonális változékonyság, akárcsak a lineáris trendek, befolyásolják az 

alkalmazott vizsgálati módszer eredményét. Kézenfekvőnek tűnt a havi idősorok 

egymást követő elemeinek függetlenségvizsgálatát megismételni az említett 

tényezőknek a módszereknél leírt transzformációk útján történő kiküszöbölésével. Az 

újabb vizsgálat eredményeképpen az egymást követő havi légnyomásadatok 

függetlenségére vonatkozó nullhipotézis csak a térség délnyugati részén lett elvethető 

(21. ábra). Itt szignifikáns volt az elsőrendű autokorrelációs együttható, melynek 

értékei meghaladták a 0,1-et. Más szóval, itt volt tetten érhető leginkább a havi 
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légnyomásértékek fennmaradási hajlama. A terület túlnyomó részén pozitívnak 

adódtak az együtthatók, ez alól csak a Kárpát-medencétől északkeletre eső sáv volt 

kivétel. 
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21. ábra. Az 19661995-ös időszak havi rácsponti légnyomási anomália-idősorainak 

elsőrendű autokorrelációs együtthatói (az anomália-idősorok előállítása az évszakos 

járás és a lineáris trendek kiküszöbölésével történt). A bevonalkázott rész 

autokorrelációs együtthatói 95 %-os szinten szignifikánsak. 

 

Az egyes évszakok légnyomási idősorait külön-külön elemeztük. Az átlagok 

kivonásával képzett anomália-idősorok elemzése, a várakozásnak megfelelően, a nagy, 

szignifikáns lineáris trendeket mutató rácspontokban a nullhipotézis elvetéséhez 

vezetett. A további elemzéshez a lineáris trendértékek kivonásával nyert anomáliákat 

használtuk. A nullhipotézist többnyire fenntarthatónak találtuk. Tavasszal, nyáron és 

ősszel ez az egész területre igaz. Érdekesség, hogy a felsorolt évszakokban a negatív 

előjelű elsőrendű autokorrelációs együtthatók domináltak, bár, mint említettük, ezek 

nem voltak szignifikánsak. Ez a három évszak légnyomási átlagaiban egy 

jelentéktelen, évközi oszcillációt sejttet. A tél két alapvető szempontból is elütött a 

másik három évszaktól. Egyrészt, ekkor az autokorrelációs együtthatók értéke 
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nagyrészt pozitív volt, kivéve egy szűk sávot délnyugaton (22. ábra). Más szóval, a téli 

átlagos légnyomás értékeit egyik évről a másikra inkább a fennmaradási hajlam 

jellemezte. Másrészt, a nullhipotézis a vizsgált térség egy kisebb részén, a Balkán-

félsziget térségében, ahol az együtthatók értéke meghaladta a 0,3-et, szignifikánsan 

elvethető. 
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22. ábra. Az 19661995-ös időszak téli rácsponti légnyomási anomália-idősorainak 

elsőrendű autokorrelációs együtthatói (az anomália-idősorok előállítása a lineáris 

trendek kiküszöbölésével történt). A bevonalkázott rész autokorrelációs együtthatói 

95 %-os szinten szignifikánsak. 

 

A sorban utolsóként az évi nyomásátlagok adatsorainak vizsgálatára térünk ki. 

Az átlagokhoz viszonyított anomáliák ezúttal is a trendhatásokat tükrözték. Ezektől a 

megfelelő módszerrel megszabadulva, árnyaltabb képet kaptunk. Ennek értelmében, 

az egymást követő évek légnyomásátlagainak függetlenségére vonatkozó nullhipotézis 

majdnem a teljes területen fenntartható, a Szentpétervár melletti rácspont közvetlen 

környezetének kivételével. Az elsőrendű autokorrelációs együttható -0,3 alatti volt itt, 

és a negatív előjel az évi légnyomásértékek interannuális oszcillációjára utal az adott 

pontban (23. ábra). Ugyancsak negatív együtthatók jellemzőek az é. sz. 60° mentén 
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végig, de ezek nem szignifikánsak. A térség nagyobbik déli részében az elsőrendű 

autokorreláció pozitív előjelű volt, ám sehol sem szignifikáns. Maximális, 0,2-et 

meghaladó értékeit a Kárpát-medence és a Balkán körzetében vette fel. Vagyis itt a 

légnyomási anomáliák évközi fennmaradási hajlama domborodik ki. 
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23. ábra. Az 19661995-ös időszak évi rácsponti légnyomási anomália-idősorainak 

elsőrendű autokorrelációs együtthatói (az anomália-idősorok előállítása a lineáris 

trendek kiküszöbölésével történt). 

 

3. 3. 1. 2. Lineáris trendelemzés 

 

A lineáris trendelemzést a teljes időszak napi adatsoraival kezdtük. 

Meghatároztuk a Pearson-, a Spearman- és a Kendall-féle korrelációs együtthatókat a 

rácsponti adatok és azok időrendi sorszáma között, illetve az együtthatókhoz tartozó 

trendek realitását jellemző szignifikanciaszinteket. A három különböző próba a teljes 

időszak napi adatsorain hasonló eredményeket produkált: ugyanazon rácspontokban 

találta 95 %-os valószínűséggel szignifikánsnak a trendeket. Mindegyik esetben 

csupán az 5-ös, a 6-os és a 7-es pontok légnyomási idősorai adódtak stabilnak, azaz 

nem bizonyult szignifikánsnak a korrelációs együtthatójuk. 
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Némileg eltér az évi légnyomásátlagok harmincéves idősorán végrehajtott 

trendelemzés eredménye. Egyrészt a trendek szűkebb területeken mutatkoztak 

szignifikánsnak, ami valószínűleg a kisebb adatszámokhoz tartozó nagyobb 

szignifikanciaértékekkel függ össze. Másrészt az egyes vizsgált korrelációs 

együtthatók által szignifikánsnak minősített trendek területi kiterjedése is eltér 

valamelyest (24. ábra). A Pearson-együttható alapján nem szignifikáns 95 %-os 

szinten a trend a 9-es és 10-es rácspontokban, míg a nemparaméteres korrelációs 

együtthatók alapján igen. A 16-os pontban viszont a három koefficiens közül a 

Kendall-féle nem jelzett szignifikáns trendet, a másik kettő igen. A különböző 

korrelációs együtthatók által mutatott trendvalószínűségek azonban ezekben az 

esetekben sem térnek el jelentősen, ezért a továbbiakban az elemzésekhez csak a 

legáltalánosabban elterjedt Pearson-féle korrelációt használtuk. 
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24. ábra. Az évi légnyomásátlagok és az évszámok közötti korrelációs együtthatók 

(Pearson, Kendall, Spearman) alapján 95 %-os szinten szignifikáns lineáris trendet 

mutató területek. 
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25. ábra. Az 1966–1995-ös periódusra vonatkozó légnyomási trendek Közép-

Európában (hPa/30 év). A bevonalkázott részen a trendek 95 %-os szinten 

szignifikánsak. 

 

Az adott periódus egészére vonatkozó légnyomási trendeket vizsgálva, Közép-

Európát két ellentétes részre oszthatjuk, amelyeket az é. sz. 55 választ el (25. ábra). 

Ettől északra a légnyomás csökkent, míg délre emelkedett. Ez összecseng azon 

vizsgálatok megállapításaival, amelyek a zonális cirkuláció erősödését találták az 

Arktisz atlanti-európai szektorában a 6090-es években (Przybylak és Usowicz, 1994). 

A csökkenés az é. sz. 60 mentén a 30 év alatt 1,5 hPa körüli volt, ami 95 %-os 

szinten szignifikáns. A legerőteljesebb nyomáscsökkenés Szentpétervár körzetében 

jelentkezett, ahol értéke megközelítette a 3 hPa-t. A maximális emelkedést az 

Appennin-félsziget tágabb térségében találtuk, ahol értéke meghaladta a 2 hPa-t. 

Környezeténél nagyobb mértékben nőtt a Kárpát-medence légnyomása – több mint 

1,5 hPa-lal. Az Észak-Balkán ugyanakkor enyhébb mértékű nyomásnövekedésével 

vált ki, amely alig haladta meg az 1 hPa-t a vizsgált periódus alatt. Összességében a 

térség déli felében, így a Kárpát-medencében is, a légnyomás emelkedése a 30 év alatt 

95 %-os szinten szignifikáns volt. 
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c) nyár      d) ősz 
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26. ábra. Az 1966–1995-ös periódus négy évszakára vonatkozó légnyomási trendek 

Közép-Európában (hPa/30 év). A bevonalkázott részen a trendek 95 %-os szinten 

szignifikánsak. Szaggatott segédizovonalak 0,25 hPa/30 évenként. 

 

Megvizsgáltuk a trendeket évszakos bontásban is. A tél és a tavasz esetében a 

tendenciák térképe erős hasonlóságot mutat az évivel, csak a változások mértékében 

vannak eltérések. A legnagyobb szélsőségeket a téli trendek mutatták (26/a. ábra). Ez 

utóbbi megállapítás összecseng más szerzők hasonló jellegű vizsgálataival 

(Schönwiese et al., 1994). A markáns téli légnyomás-módosulás döntő mértékben  

befolyásolta az évi változásokat is. Az é. sz. 60 mentén a 30 év téli időszakát 
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elemezve 4 hPa körüli csökkenés adódott, ugyanakkor a Földközi-tenger fölött a 

nyomásemelkedés a 6 hPa-t is meghaladta. Itt jegyezzük meg, hogy hasonló irányú 

változásokat tártak fel a mediterrán térség 500 hPa-os geopotenciális szintje 

magasságát vizsgálva (Meyhöfer et al., 1996). A pozitív és negatív előjelű 

nyomásváltozások közötti határ az évihez hasonlóan az é. sz. 55° mentén húzódik. A 

változások csak az ehhez a határhoz simuló keskeny sávban nem szignifikánsak a 

tesztelt 95 %-os szinten. Az izallobárok futásának a térség északi részében a markáns 

zonális mellett van némi meridionális összetevője is: a nyomáscsökkenés 

északkeleten, Szentpétervárnál éri el a maximumát, meghaladva a 7 hPa-t. A Kárpát-

medencébe délnyugati irányból benyúlik a mediterrán térség magasabb légnyomás-

emelkedése, melynek értéke eléri az 5 hPa-t. A változás azt sejtteti, hogy a téli 

évszakban jellemző mediterrán ciklonok intenzitása, vagy gyakorisága csökkent, 

miközben az atlanti eredetűeknél az ellenkezőjét figyelhetjük meg. 

A tavaszi trendek, amint fentebb említettük, irányukban hasonlóak, de 

mértékükben jóval kevésbé markánsak voltak (26/b. ábra). A nyomáscsökkenés az 

é. sz. 60° mentén 1 hPa alatt maradt, és a mediterrán térségben is mindössze 1–2 hPa 

közötti volt a 30 évre számított növekmény. Szignifikáns változásokat csak a 

Földközi-tenger fölött, a Dél-Balkánon, illetve a Kárpát-medence közepén találtunk. A 

Kárpát-medence ezúttal is kiemelkedik némileg a környezetéből a középső részén 

1 hPa-t megközelítő nyomásemelkedésével. 

Nyáron a régió túlnyomó részén a légnyomás csökkenése volt jellemző 

(26/c. ábra). Ez, hasonlóan az előzőekhez, a 60° szélességi kör mentén 

maximalizálódott 23 hPa körüli értékekkel. 95 %-os szignifikanciaszinten valósnak 

adódott a csökkenő trend az 50°-os szélességi körtől északra, illetve a 13-as 

rácspontban (a spanyolországi Valencia mellett). Emelkedést csak a délkeleti részen, a 

Kárpát-medence, a Balkán és a Földközi-tenger vidékén tapasztaltunk, de ennek 

mértéke is minimális volt: 1 hPa alatt maradt. Szignifikáns emelkedés csak két 

periférikus rácspontban, a 12-esben (Odessza, Ukrajna) és a 15-ösben (Korfu, 

Görögország) adódott. 
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Amint a 26/d. ábrán látjuk, egészen más jellegű az őszi légnyomásváltozás 

térképe. A legerősebb, de csak a 3-as rácspontban szignifikáns emelkedést 

Skandinávia fölött tapasztaltuk (értéke meghaladta az 1 hPa-t). Ennek gerince a 

Balkán felé húzódott észak–déli irányban. A nyomás csökkenése Nyugat-Európa fölött 

volt a legnagyobb mértékű, bár itt sem haladta meg az 1 hPa-t. Innen a negatív bárikus 

tendenciájú terület keleti irányba terjedt ki Közép-Európa felé. A Kárpát-medence 

fölött a légnyomás a 30 év alatt nagyon enyhe emelkedést mutatott. Az évszakos 

változásokat összevetve, az ősz produkálta a legkevesebb szignifikáns változást: 

csupán a 3-as, 12-es és 15-ös rácspontok nyomásemelkedése volt ilyen. 

 

Bár a vizsgált időszak nem túl hosszú, mégis megkíséreltük a teljes periódusra 

vonatkozó lineáris trendeken túl az azokban bekövetkezett esetleges fordulópontokat 

is felderíteni. Az elemzés kevés, a módszereknél részletezett feltételeknek megfelelő, 

fordulópontot talált. Az évi nyomásátlagok esetében négy rácspontban  a Kárpát-

medence közepén elhelyezkedő 11-es, illetve az olasz csizma térségében található 14-

es, 15-ös és 22-esben  adódott ilyen. A felsorolt területek trendfordulója ugyanazon 

hároméves időszakra, 1989–91-re esett, azaz itt nem fordulópontról, hanem 

trendforduló periódusról beszélhetünk. Az ezt megelőző részidőszakban az évi 

légnyomásértékek szignifikáns emelkedése, az ezt követőben azok szignifikáns 

csökkenése követhető nyomon. A 27. ábrán a 11-es pont adatsora a részidőszakok 

trendvonalaival látható. 

Az évszakos bontású vizsgálatok sem tártak fel tömegével fordulatokat a 

trendekben. A két szélsőséges évszakban a térségben sehol nem találtunk ilyet. A 

tavaszi adatsorok közül a Szentpétervár melletti 4-es rácspontban 1974-ben az addig 

tartó szignifikáns emelkedést váltotta fel szignifikáns süllyedés. Ősszel szintén csak 

egy pontban sikerült a feltételeknek megfelelő trendfordulót találni, igaz, mindjárt 

kettőt. Ezúttal a vizsgált régió szembefekvő sarkában, a 13-as pontban (Valencia). 

Úgy 1970–71-ben, mint 1978-ban szignifikáns növekedés váltott szignifikáns 
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csökkenésbe. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a két forduló között egy stagnálási 

időszak volt (28. ábra). 
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27. ábra. A 11-es rácspont évi átlagos tengerszinti légnyomási idősorának 

(oszlopdiagram, hPa) részidőszakaira illesztett trendvonalak. 
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28. ábra. A 13-as rácspont őszi tengerszinti légnyomási idősorának (oszlopdiagram, 

hPa) részidőszakaira illesztett trendvonalak. A középső szakasz a stagnálási periódus 

átlagértékét jelöli. 
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3. 3. 1. 3. Töréspontvizsgálat 

 

A lineáris trendek elemzésén túl, a vizsgálati módszereket bemutató fejezetben 

leírt módokon, a rácsponti légnyomási idősorokban ugrásszerű változásokat, ún. 

töréspontokat kerestünk. Elsőként ezúttal is a teljes időszakra vonatkozó 

eredményeket tárgyaljuk. A IV. táblázat rácsponti bontásban tartalmazza a különféle 

módszerekkel kijelölt töréspontokat, amelyek részidőszakokra tagolják a vizsgált 30 

évet. Az elemzések némelyike, a részidőszakokon is elvégezve azokat, esetenként egy 

idősorban több szignifikáns töréspontot is talált. Ezek mindegyike bekerült a 

táblázatba, és erősorrendben vannak feltüntetve. A táblázat szemléletesen mutatja a 

legtöbb módszer eredményeinek hasonlóságát. 

Az V–IX. táblázatok fordított szempontból csoportosítják a különböző próbák 

eredményeit: az egyes töréspontokhoz rendelik azokat a rácspontokat, amelyekben az 

adott időpontokban szignifikáns változások következtek be. Így szemléletesebben 

megjelennek a legnagyobb területeket érintő, ennek alapján legfontosabbnak ítélhető 

töréspontok. 

Elemezve a táblázatok adatait, az alábbi jellegzetességeket vettük észre: 

 a jel–zaj arányon és a t-próbán alapuló becslések mutattak ki a legtöbb szignifikáns, 

illetve reálisnak értékelt töréspontot; 

 a szórások minimalizálása és a Pettitt-próba jóval szigorúbbnak bizonyultak; 

 az anomáliák kumulatív összegzése és a Pettitt-próba kiemeli az adatsorok középső 

szakaszán jelentkező töréspontokat; 

 a jel–zaj aránnyal való töréspontbecslés érzékenyebb az idősorok szélein; 

 a fennmaradó két alkalmazott próba érzékenységében nem mutatható ki 

szakaszfüggőség; 

 összességében, a felsoroltak közül a t-próbát találtuk a töréspontbecslés 

legalkalmasabb módszerének; 

 a töréspontok a vizsgált térség déli felének rácspontjaira jellemzők inkább, vagyis 

itt ment át jelentősebb változásokon a nyomási mező; 
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 a térség déli felében a felderített töréspontok többségében nyomásemelkedés 

következett be; 

 az általunk legjobbnak ítélt t-próba két nagyobb térséget érintő töréspontot 

detektált: 1981/82-ben és 1988/89-ben (29. ábra); 

 mindkét említett töréspontban nyomásemelkedés történt; 

 az 1981/82-es töréspontot mindhárom erre vonatkozó próba több rácspontban 

szignifikánsnak, illetve a jel–zaj arányon alapuló reálisnak találta; 

 az 1981/82-es töréspont a vizsgált térség délkeleti részén, a Kárpát-medence és a 

Balkán fölött bizonyult meghatározónak (30. ábra); a Balkán fölött az 1981-es 

töréspontot szignifikánsnak találták az 500 hPa-os izobárfelszín változásában is 

(Mares és Mares, 1994); 

 Nyugat-Európában viszont inkább az 1988/89-es érvényesült; 

 a legtöbb töréspontot szolgáltató, jel–zaj arányon alapuló becslés az elemzett 

periódus alatt még két nagy térséget érintő töréspontot mutatott ki: ezekben 

1970/71-ben nyomásemelkedés, míg 1976/77-ben csökkenés ment végbe; 

 a táblázatokban felsorolt további töréspontok a vizsgált térség perempontjain 

jelentkeztek csak, és valószínűleg az azon kívül eső területeken folytatódik a 

hatássávjuk; 

 a vizsgált térség északkeleti és délnyugati sarkának átlagos légnyomásában 

1980/81-ben egyidejű, de ellentétes előjelű ugrás ment végbe, amit több próba is 

jelzett; 

 további töréspontok a vizsgált térség perempontjain jelentkeztek csak, és 

valószínűleg az azon kívül eső területeken folytatódik a hatássávjuk. 
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IV. táblázat. A rácspontok évi légnyomási idősoraiban mutatkozó töréspontok 

különböző próbák által kijelölt időpontjai. Az ugrásszerű légnyomás-emelkedések 

pontjait normál, a csökkenésekét dőlt számokkal jelöltük. 

Rács-

pontok 

t-próba Szórás-

minimalizálás 

Kumulatí

v 

összegek 

Pettitt-

próba 

Jel–zaj arány 

1   1978/79 – – 

2 1980/81 – 1980/81 – – 

3  – 1980/81 – – 

4 1980/81 – 1980/81 – 1987/88 

5 1976/77, 1988/89, 

1970/71 

– 1976/77 – 1976/77, 

1970/71, 1988/89 

6 1976/77, 1988/89, 

1970/71 

– 1988/89 – 1976/77, 

1970/71, 1988/89 

7  – 1990/91 – 1976/77, 

1981/82, 1970/71 

8  – 1977/78 – – 

9 1988/89 – 1988/89 – 1988/89 

10 1988/89 – 1988/89 – 1975/76, 

1981/82, 

1988/89, 1970/71 

11 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82 1988/89  

12 1981/82 – 1981/82 1981/82 1970/71 

13 1980/81 – 1980/81 – 1989/90 

14 1980/81, 1988/89 1980/81 1980/81 1980/81 1980/81, 1988/89  

15 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82, 

1970/71, 

1975/76, 1988/89 

16 1981/82 – 1981/82 1981/82 1970/71 

17 1988/89 – 1988/89 – 1975/76, 

1981/82, 

1970/71, 1988/89 

18 1981/82, 1976/77, 

1970/71 

– 1981/82 – 1970/71, 

1988/89, 1975/76 

19 1970/71 – 1981/82 – 1975/76, 

1981/82, 1970/71 

20 1988/89 – 1981/82 – 1975/76, 

1981/82, 

1970/71, 1988/89 

21 1981/82 – 1981/82 1981/82 1970/71 

22 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82, 

1975/76, 
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1970/71, 1988/89 

23 1988/89 – 1981/82 – 1975/76, 

1970/71, 

1981/82, 1988/89 

24 1981/82 – 1981/82 1981/82 1970/71, 1988/89 

 

V. táblázat. Az évi átlagos légnyomás idősoraiban kimutatott szignifikáns töréspontok 

és a rácspontok, ahol ezek jelentkeztek (a t-próbás elválasztás alapján). Azokat a 

rácspontokat, ahol ugrásszerű légnyomás-emelkedés mutatkozott normál, azokat, ahol 

csökkenés, dőlt számokkal jelöltük. 

Töréspontok Rácspontok 

1970/71 5, 6, 18, 19 

1976/77 5, 6, 18 

1980/81 2, 4, 13, 14 

1981/82 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24 

1988/89 5, 6, 9, 10, 14, 17, 20, 23 

 

VI. táblázat. Az évi átlagos légnyomás idősoraiban kimutatott szignifikáns töréspontok 

és a rácspontok, ahol ezek jelentkeztek (a szórások minimalizálásával való elválasztás 

alapján). Azokat a rácspontokat, ahol ugrásszerű légnyomás-emelkedés mutatkozott 

normál, azokat, ahol csökkenés, dőlt számokkal jelöltük. 

Töréspontok Rácspontok 

1980/81 14 

1981/82 11, 15, 22 

 

VII. táblázat. Az évi átlagos légnyomás idősoraiban kimutatott töréspontok és a 

rácspontok, ahol ezek jelentkeztek (az anomáliák kumulatív összegeivel való 

elválasztás alapján). Azokat a rácspontokat, ahol ugrásszerű légnyomás-emelkedés 

mutatkozott normál, azokat, ahol csökkenés, dőlt számokkal jelöltük. 

Töréspontok Rácspontok 

1976/77 5 

1977/78 8 

1978/79 1 

1980/81 2, 3, 4, 13, 14 

1981/82 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

1988/89 6, 9, 10, 17 

1990/91 7 

 

VIII. táblázat. Az évi átlagos légnyomás idősoraiban kimutatott szignifikáns 

töréspontok és a rácspontok, ahol ezek jelentkeztek (a Pettitt-próbával való elválasztás 
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alapján). Azokat a rácspontokat, ahol ugrásszerű légnyomás-emelkedés mutatkozott 

normál, azokat, ahol csökkenés, dőlt számokkal jelöltük. 

Töréspontok Rácspontok 

1980/81 14 

1981/82 11, 12, 15, 16, 21, 22, 24 

 

IX. táblázat. Az évi átlagos légnyomás idősoraiban kimutatott reálisnak tekinthető 

töréspontok és a rácspontok, ahol ezek jelentkeztek (a jel-zaj aránnyal való elválasztás 

alapján). Azokat a rácspontokat, ahol ugrásszerű légnyomás-emelkedés mutatkozott 

normál, azokat, ahol csökkenés, dőlt számokkal jelöltük. 

Töréspontok Rácspontok 

1970/71 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

1975/76 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 

1976/77 5, 6, 7 

1980/81 14 

1981/82 7, 10, 17, 19, 20, 22, 23 

1987/88 4 

1988/89 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 

1989/90 13 
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29. ábra. Az 19661995-ös időszak közép-európai légnyomási idősoraiban talált két 

fő töréspont jelentkezési vidékei (a t-próba alapján). Az egyes töréspontokhoz tartozó 

területeket eltérő vonalkázás mutatja. 
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30. ábra. A 11-es rácspont évi átlagos tengerszinti légnyomásértékeinek idősora 

(hPa). A t-próbával kijelölt töréspont által elválasztott időszakok nyomásátlagait 

vízszintes vonalak jelölik. 

 

A nyomási mező időbeli struktúrájának mélyebb megértését segítheti az 

évszakonkénti töréspontok feltárása. Terjedelmi okok miatt ennek csak a t-próbával 

kapott eredményeit mutatjuk be. Megjegyezzük, hogy az évszakos bontásnál egy-egy 

tél nem egy naptári év téli hónapjaiból állt össze, hanem célszerűbbnek láttuk az 

időben összetartozó három téli hónap összevonását. Így, például 1980 decembere 1981 

januárjával és februárjával alkot egy telet. Ezért jelöli a téli töréspontokat egy évszám, 

ami az év eleji téli évszakot választja el az év végitől. A megfelelő vizsgálatok 

eredményeit a X. táblázat tartalmazza. 

Az évszakos nyomásátlagok idősorainak töréspontvizsgálata a következő 

sajátosságokat tárta fel: 

 az évszakos idősorok közül a legtöbb szignifikáns töréspontot a téliben találtuk, 

amely egyben a legerőteljesebb lineáris trendeket is produkálta; 

 ezek túlnyomó része a térség déli felében jelentkezett; 

 a gyengébb trendek sávjába eső rácspontoknál (26/a. ábra) a vizsgálat nem mutatott 

ki szignifikáns töréspontokat télen sem; 
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X. táblázat. A rácspontok évszakos légnyomási idősoraiban mutatkozó töréspontok 

időpontjai (a t-próba alapján). Az ugrásszerű légnyomás-emelkedések pontjait 

normál, a csökkenésekét dőlt számokkal jelöltük. 

Rács-

ponto

k 

Töréspontok 

Tél Tavasz Nyár Ősz 

1 1987 1972/73, 1978/79 1977/78  

2 1987  1976/77  

3 1987  1976/77  

4 1988, 1973 1989/90, 1970/71 1973/74  

5  1972/73, 1977/78   

6  1972/73, 1977/78 1976/77  

7   1976/77  

8   1973/74  

9 1988 1989/90   

10 1988, 1970, 1976    

11 1970, 1988, 1976    

12 1970, 1988, 1976  1980/81  

13 1988, 1970  1985/86  

14 1988, 1970 1989/90   

15 1988, 1970, 1976 1985/86 1977/78 1976/77 

16 1988, 1970, 1976  1990/91, 1980/81 1981/82, 1988/89 

17 1970, 1976, 1988    

18 1970, 1976, 1988    

19 1976, 1970, 1988    

20 1988, 1970, 1976    

21 1970, 1976, 1988    

22 1988, 1970, 1976 1989/90 1980/81, 1985/86  

23 1988, 1976, 1970    

24 1988, 1976, 1970    

 

 az említett déli részen 1970-ben és 1988-ban ugrásszerű nyomásemelkedés, 1976-

ban pedig csökkenés következett be; 

 a jel–zaj arány vizsgálata a három fő téli töréspontot az évi adatsorokban is 

kimutatta; 

 az 1970/71-es és 1988/89-es töréspont az évi adatsorokban eszerint az adott teleket 

megelőzően következett be; 
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 az 1975/76-os törés a megfelelő telet követően éreztette hatását; 

 az említett három töréspont által érintett területek nagy vonalakban megegyeznek 

az év és a tél szintjén; 

 tavasszal és nyáron az északi részen találjuk a töréspontok zömét, ahol tavasszal 

ezek kétirányúak, nyáron pedig a légnyomásátlagok csökkentek; 

 a nyári légnyomási idősorokban beállt ugrásszerű változások közül maximális 

térbeli kiterjedést az 1976/77-es csökkenés ért el, a Skandináv-félsziget és a Balti-

tenger térségét lefedve; 

 ősszel csak két rácspontban (a 15-ösben és a 16-osban) jelentkeztek szignifikáns 

töréspontok; 

 a Kárpát-medencében csupán a téli légnyomás idősorában mutatkoztak törések; 

 az évi átlagos nyomásadatok töréspontjait nagymértékben a téliek determinálták. 

 

3. 3. 1. 4. A lineáris trendek és a töréspontok realitásának összevetése 

 

Amint az eddigiekből kitűnik, a Kárpát-medence térségében a légnyomási 

mezőben végbementek szignifikáns változások a vizsgált időszak alatt. Ám ezek a 

változások a vizsgálat módszerének függvényében értelmezhetők úgy fokozatosan, 

mint ugrásszerűen végbemenőként. Az eltérések négyzetösszegeivel történt 

összehasonlítás alapján (a módszereknél részletezett módon) az évi légnyomási 

idősorokban a töréspontok feltételezése látszik valószínűbbnek. Csupán a 13-as 

rácspontban adódott a módszereknél definiált g értéke közel egynek, azaz itt a lineáris 

trend feltételezése közel azonos valószínűségű az ugrásszerű változáséval. A g 

maximuma (1,21) a 10-es pontra esik (Középső-Alpok), tehát itt volt leginkább 

„törésszerű” a légnyomás változása. 

Az évszakos légnyomási idősorokon szintén elvégeztük az analóg 

számításokat. Télen, hasonlóan az évihez, a g-értékek többnyire meghaladták az egyet, 

ami ugrásszerű változásokat valószínűsít. Ám akadt egy kivétel is, a 4-es rácspont 

(Szentpétervár), ahol a g = 0,99-os érték az alternatívát sugallja. Télen a Fekete-tenger 
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körzete (12-es pont) szolgáltatta a legmagasabb, 1,2-et meghaladó g-t. A tavaszi és az 

őszi kép kisebb változatossággal tűnt ki: a g értékei mindkét évszakban 1,03 és 1,14 

közé estek, vagyis az egyébként gyenge változások a térség egészében inkább 

ugrásszerűnek adódtak. Nyáron a mérleg nyelve ugyancsak a töréspontok által 

elválasztott részátlagok felé billent mindenütt. A g 1,2 körüli maximumai a 4-es és a 

15-ös (Korfu) rácspontra jutottak.  

 

3. 3. 2. A cirkulációs indexek módosulása 

 

A rácsponti légnyomásértékek után a cirkulációs indexek időbeni változásának 

vizsgálata következett a 30 éves periódusra vonatkozóan. Ez magába foglalta az éves 

és az évszakos adatokon elvégzett trendelemzést és töréspontvizsgálatot. 

 

3. 3. 2. 1. A cirkulációs indexek trendjellegű változásai 

 

Elsőként ezúttal is a trendvizsgálatok eredményeit ismertetjük. 

A zonális cirkulációs index évi átlagértékei az 1966–1995-ös időszakban 

szignifikánsan emelkedtek (31. ábra). Az R
2
 értéke (0,2262) meghaladta az 5 %-os 

valószínűségi szintnek megfelelő 0,1296-ot. Ez az áramlás nyugatias összetevőjének 

fokozódását jelenti, amely a vizsgált periódus végére egyértelmű túlsúlyba került, 

szemben az elején tapasztalható enyhe keleties jelleggel. Ugyancsak emelkedő trendet 

mutattak a meridionális cirkulációs indexek is, bár ez a változás nem bizonyult 

szignifikánsnak a kívánt szinten. Az időszak elején megfigyelhető enyhe délies túlsúly 

a végére északiasra váltott. A ciklonossági indexek minden évben a negatív 

tartományban maradtak, azaz a cirkuláció uralkodóan anticiklonális volt. Továbbá, 

szignifikáns csökkenés jellemezte a CI időbeli változását a 30 év folyamán, vagyis az 

anticiklonális jelleg erősödött. 
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ZI

y = 0,0619x - 0,5378

R2 = 0,2262
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MI

y = 0,0272x - 0,4959

R2 = 0,0896
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CI

y = -0,0255x - 0,9162

R2 = 0,3268
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31. ábra. A kárpát-medencei zonális (ZI), meridionális (MI) és ciklonossági indexek 

(CI) évi átlagai az 19661995-ös időszakban, a lineáris trendvonalak, azok 

egyenletei, illetve az R
2
-értékek feltűntetésével. 
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Hasznosnak ítéltük az indexek változását évszakonként is megvizsgálni. 

A téli évszak cirkulációs indexei az éveshez hasonló irányú szignifikáns 

változásokat mutattak (az MI-t is beleértve, ami éves szinten szignifikánsan nem 

változott). A tavaszi, illetve az őszi időszak értékei egyik esetben sem változtak 

jelentősen. A három nyári hónapot az MI stagnálása, a ZI nem szignifikáns 

emelkedése és a CI szignifikáns csökkenése jellemezte. Összességében tehát az 

indexek évi átlagértékeinek viselkedését döntően a téli évszak határozta meg. 

 

3. 3. 2. 2. A cirkulációs indexek töréspontjai 

 

Ez a rész a három cirkulációs index idősoraiban feltárt töréspontokat mutatja 

be. A ZI, az MI és a CI évi átlagértékeinek különböző módszerekkel talált 

töréspontjait a XI. táblázat tartalmazza. 

 

XI. táblázat. A cirkulációs indexek idősoraiban mutatkozó töréspontok különböző 

próbák által kijelölt időpontjai. Az indexek értékének emelkedési pontjait normál, a 

csökkenésit dőlt számokkal jelöltük (ZI – zonális cirkulációs index, MI – meridionális 

cirkulációs index, CI – ciklonossági index). 

Cirkulációs 

indexek 

t-próba Szórás-mi-

nimalizálás 

Kumulatív 

összegek 

Pettitt-

próba 

Jel–zaj arány 

ZI 1976/77  1980/81 1980/81 1976/77 

 MI 1987/88 – 1987/88 – 1988/89 

 CI 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82 1981/82 

 

A 32. ábra szemlélteti a három cirkulációs index évi átlagainak idősorait. 

Feltüntettük a t-próbás elválasztás nyomán kapott részidőszakok nyomásátlagait (a t-

próba preferálásának indokait az előzőekben tárgyaltuk). 
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32. ábra. A zonális, a meridionális és a ciklonossági indexek évi átlagértékeinek 

idősorai. A t-próbával kijelölt töréspontok által elválasztott időszakok nyomásátlagait 

vízszintes vonalak jelölik. 
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A cirkulációs indexek töréspontvizsgálata az alábbi sajátosságokra világított 

rá: 

 az indexek évi átlagainak idősoraiban kevesebb szignifikáns töréspont jelentkezett, 

mint a légnyomásadatok megfelelőiben; 

 egynél több szignifikáns töréspontot a cirkulációs indexek idősoraiban egyik próba 

sem talált; 

 a legmegbízhatóbbnak tekintett t-próbás becslés a három index idősoraiban három 

különböző időpontra helyezte a töréspontot; 

 a zonális index 1976/77-es negatívból pozitívba váltása összhangban van az 

é. sz. 50°-a körül kimutatott ugyanakkor végbement ugrásszerű 

nyomáscsökkenéssel (IV. táblázat); 

 ennek értelmében a nyugatias légáramlás túlsúlya térségünkben 1977 óta vált 

egyértelművé; 

 a meridionális index 1987/88-ban kimutatott töréspontja egy év eltéréssel 

jelentkezett a nyugat-európai légnyomási mezőben bekövetkezett ugrásszerű 

emelkedéstől (29. ábra); 

 megjegyezzük, hogy az MI töréspontjának kijelölésénél a t-próba csak 0,2 %-kal 

találta valószínűbbnek az 1987/88-ast az1988/89-esnél; 

 kézenfekvő az összefüggés a Kárpát-medencétől nyugatra végbement 

nyomásemelkedés és az áramlási rendszer meridionális összetevőjének északira 

váltása között; 

 a CI idősorában bekövetkezett ugrásszerű csökkenés a cirkuláció anticiklonális 

jellegének erősödését jelzi 1981/82-ben; 

 ez egybecseng a Kárpát-medence térségében feltárt időben azonos légnyomás-

emelkedéssel (29. ábra); 

 a vizsgált térség rácsponti légnyomási adatainak és cirkulációs indexeinek 

idősoraiban feltárt töréspontok egymással összhangban vannak, ami azok realitását 

támasztja alá. 
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A cirkulációs indexek évszakos idősorainak a töréspontvizsgálatát szintén 

fontosnak tartottuk. Itt csak a t-próbás elemzés eredményeit tesszük közé 

(XII. táblázat). 

 

XII. táblázat. A cirkulációs indexek évszakos idősoraiban mutatkozó töréspontok 

időpontjai (a t-próba alapján). Az ugrásszerű légnyomás-emelkedések pontjait 

normál, a csökkenésekét dőlt számokkal jelöltük. 

Cirkulációs 

indexek 

Töréspontok 

Tél Tavasz Nyár Ősz 

ZI 1987 – 1976/77 – 

MI 1988 1989/90 – – 

CI 1988, 1972 – 1977/78, 1983/84, 

1990/91 

– 

 

A táblázat alapján elmondhatjuk, hogy: 

 a cirkulációs indexek évszakos töréspontjai főleg a szélsőséges évszakokban 

jelentkeztek; 

 a zonális index évi átlagainak idősorában kimutatott 1976/77-es töréspont a nyári 

változásokkal magyarázható; 

 az MI évi idősorának töréspontja viszont inkább a téli évszak megfelelőjével 

szinkronizál; 

 a CI 1981/82-es töréspontja nem évszakspecifikus. 

A trendek és a töréspontok által elválasztott szakaszok illeszkedésének jóságát 

összevetve ezúttal is a változások ugrásszerű jellege bizonyult valószínűbbnek. A g 

értéke a zonális index esetében 1,10, a meridionálisnál 1,12, a ciklonosságinál 1,16-

nak adódott. Az évszakos adatsorok megfelelő próbái hasonló eredményeket 

szolgáltattak: a g 1,03 és 1,30 között változott. 

 

3. 3. 3. A makroszinoptikus típusok gyakoriságának módosulása 

 

Az egyes napok „félautomatikus” besorolása eredményeként kapott Péczely-

féle makroszinoptikus típusok gyakorisági idősorait, az esetleges változások 
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detektálása céljából, ugyancsak trendelemzésnek és töréspontvizsgálatnak vetettük alá. 

Az összehasonlítás kedvéért a trendvizsgálatot végrehajtottuk a szintén széleskörűen 

elterjedt Hess–Brezowsky-típusok megfelelő idősorain is. Ezek eredményeiről 

számolunk be az alábbiakban. 

 

3. 3. 3. 1. Trendek a makroszinoptikus típusok gyakoriságában 

 

A „félautomatikusan” típusokba sorolt makroszinoptikus helyzetek évi 

gyakoriságának a trendelemzése az alábbi eredményeket szolgáltatta: 

 95 %-os valószínűségi szinten szignifikáns emelkedés ment végbe a 7-es (zonális 

ciklonális), a 9-es (anticiklon a Kárpát-medencétől délre) és a 12-es (anticiklon a 

Kárpát-medence térségében) kódszámú helyzetek gyakoriságában (33., 34. és 

35. ábra); 

 hasonlóan szignifikáns volt a csökkenés a 3-as (mediterrán ciklon hátoldala) és a 

13-as (cikloncentrum a Kárpát-medence fölött) helyzetek esetében (36. és 

37. ábra); 

 nem szignifikáns emelkedést az 1-es és a 2-es kóddal jellemzett napok gyakorisága 

mutatott; 

 nem szignifikáns volt a csökkenés a 4-es, az 5-ös, a 6-os és a 11-es helyzetekben; 

 a 8-as és a 10-es típusok gyakorisága stagnált. 
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33. ábra. A 7-es kódszámú makroszinoptikus helyzet évi gyakoriságának változása az 

1966–1995-ös időszak alatt (a lineáris trendvonal feltüntetésével). 
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34. ábra. A 9-es kódszámú makroszinoptikus helyzet évi gyakoriságának változása az 

1966–1995-ös időszak alatt (a lineáris trendvonal feltüntetésével). 
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35. ábra. A 12-es kódszámú makroszinoptikus helyzet évi gyakoriságának változása az 

1966–1995-ös időszak alatt (a lineáris trendvonal feltüntetésével). 
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36. ábra. A 3-as kódszámú makroszinoptikus helyzet évi gyakoriságának változása az 

1966–1995-ös időszak alatt (a lineáris trendvonal feltüntetésével). 

0

5

10

15

20

25

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

 
37. ábra. A 13-as kódszámú makroszinoptikus helyzet évi gyakoriságának változása az 

1966–1995-ös időszak alatt (a lineáris trendvonal feltüntetésével). 

 

A kép finomítása végett elvégeztük a makroszinoptikus típusok 

gyakoriságának trendvizsgálatát évszakos bontásban is. 

A három téli hónapban szignifikáns változások négy helyzetnél fordultak elő. 

A 7-es és a 12-es típusok gyakorisága nőtt, ami a 3-as és a 4-es csökkenésével 

párosult. Összességében a téli gyakoriságok változási irányában az évi tendenciák 

érvényesültek. 

Tavasszal a megfigyelt változások, a légnyomáshoz hasonlóan, a 

makrocirkulációs helyzetek gyakoriságát is kevésbé érintették. 95 %-os valószínűségi 

szinten szignifikáns változás (csökkenés) mindössze a 3-as helyzet esetében adódott. 
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Nem szignifikáns emelkedő trendet figyeltünk meg az 1-es, a 7-es, a 9-es, a 10-es, a 

11-es és a 12-es típusoknál, míg a fennmaradóknál enyhén csökkent a gyakoriság. 

A nyár folyamán szignifikánsan egyik makrocirkulációs típus gyakorisága sem 

módosult. Leginkább a 12-es, a 9-es, a 2-es és a 8-as helyzetek váltak gyakoribbá a 

vizsgált 30 év alatt, kisebb mértékben a 7-esek. A fennmaradó makroszinoptikus 

típusok előfordulása némileg ritkult, a többinél erőteljesebben a 11-esé. 

A makrocirkulációs helyzetek közül az őszi időszakban az 1-es gyakorisága 

változott szignifikánsan, pozitív trendet mutatva. Rajta kívül nőtt még az 5-ös és a 7-

es előfordulási aránya. A 2-es típusnál a gyakoriság stagnált, a fennmaradóké pedig 

enyhén csökkent (leginkább a 8-as típusnál). 

A vizsgálatok következő szakaszában összevontuk a ciklonális (1-es, 3-as, 4-

es, 6-os, 7-es és 13-as) és anticiklonális (2-es, 5-ös, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es) 

makroszinoptikus helyzeteket, és megvizsgáltuk ezek lineáris trendjeit évi, illetve 

évszakos bontásban a 30 év alatt. 95 %-os valószínűségi szinten szignifikáns 

csökkenést tapasztaltunk a ciklonális irányítottságú helyzetek évi gyakoriságában, 

értelemszerűen szignifikánsan nőtt az anticiklonálisok száma (38. ábra). A változás az 

adott periódus alatt átlagosan évi 20 napot tett ki. Az évszakos változások 

többségükben hasonló trendeket mutattak, kivéve az őszt, amikor is a ciklonális 

makroszinoptikus típusok gyakorisága emelkedett. A változások télen és nyáron 

voltak a legmarkánsabbak, de egyik évszakban sem szignifikánsak. 
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38. ábra. A ciklonális (fekete) és anticiklonális (fehér) makroszinoptikus helyzetek évi 

előfordulásának alakulása 1966 és 1995 között (a lineáris trendvonalak 

feltüntetésével). 

 

Kiterjedt a vizsgálat az irányítottság változására is. A makroszinoptikus 

helyzeteket az uralkodó áramlási irányok szerint soroltuk az alábbi csoportokba 

(Péczely, 1983): 

 északias – 1, 2, 3; 

 délies – 4, 5, 6; 

 nyugatias – 7, 8, 9; 

 keleties – 10, 11; 

 centrumhelyzetek – 12, 13. 

Éves bontásban 95 %-os valószínűségi szinten szignifikánsan emelkedett a 

nyugatias irányítású és a centrumhelyzetek gyakorisága (39. ábra). A fennmaradó 

három csoportnál csökkenés állt be, közülük a délies helyzeteknél ez szignifikáns volt 

(40. ábra). Évszakonként vizsgálva a változásokat áramlási irányonként, jelentős 

módosulásokat csak télen találtunk. A hideg évszakban, az éveshez hasonlóan, 

szignifikánsan csökkent a délies és nőtt a nyugatias, illetve a centrumhelyzetek 

előfordulási gyakorisága. Megállapítható, hogy a téli változások nyomták rá a 

bélyegüket az egész éviekre. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

 



 116 

39. ábra. A nyugatias áramlási helyzetű napok (csíkozott) és a centrumhelyzetek 

(fehér) évi előfordulásának változása a vizsgált periódus alatt (a lineáris trendvonalak 

feltüntetésével). 
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40. ábra. A délies áramlási helyzetű napok előfordulásának változása 1966 és 1995 

között (a lineáris trendvonal feltüntetésével). 

 

A fentiekben ismertetett eredmények verifikálása érdekében megvizsgáltuk a 

Közép-Európára kidolgozott másik elterjedt makroszinoptikus rendszer, a 

HessBrezowsky-féle, típusai gyakoriságának lineáris trendjeit is a tárgyidőszak alatt. 

Azonban a kapott eredményeket fenntartásokkal kell kezelnünk, mivel az adott 

típusrendszerbe való besorolás szubjektív döntés eredményeként történt (Bartholy és 

Kaba, 1987). Ezért is nem foglalkoztunk részletesebben a HB-típusok gyakoriságának 

elemzésével. 

Először az egyes HB-típusok évi gyakoriságának trendvizsgálatát végeztük el 

az 19661995-ös időszakra vonatkozóan. Összesen nyolc típus előfordulása változott 

95 %-os szinten szignifikánsan, ebből három gyakorisága nőtt, öté csökkent. A 

szignifikánsan gyakrabban jelentkezők között volt a 2-es (ciklonális nyugati helyzet), 

a 13-as (anticiklonális északnyugati helyzet) és a 30-as (zonális magasnyomású híd 

Közép-Európa fölött). Jelértékűen csökkent ugyanakkor a 4-es (szögletszerű nyugati 

helyzet), a 16-os (ciklonális északkeleti helyzet), a 22-es (anticiklonális 

Fennoskandinávia és ciklon Közép-Európa fölött), a 24-es (anticiklon az Északi-

tengeren, illetve Fennoskandinávia fölött és ciklon Közép-Európa térségében) és a 26-



 117 

os (ciklonális irányítottságú helyzet, a ciklon centruma a Brit-szigetek fölött 

helyezkedik el) előfordulása. 

Összevetve az ismertetett eredményeket a „félautomatikusan” előállított 

Péczely-féle makroszinoptikus típusok gyakoriság-változásával, a hasonlóságok 

kézenfekvők. A Hess–Brezowsky-féle 2-es típus talajszinti bárikus mezeje leginkább a 

Péczely-féle 7-es és 9-es típusokéhoz hasonlít (Bartholy és Kaba, 1987). Az 

előzőekben rámutattunk ezek gyakoriságának szignifikáns növekedésére. A 30-as HB-

típus a 12-es Péczely-féléhez áll közel, amelynél szintén jelentős növekedést 

detektáltunk. Azonkívül, a 2-es és a 13-as HB-helyzetek a nyugatiasok közé tartoznak, 

amelyek megjelenésének gyakoribbá válása szignifikáns volt. Akárcsak az 

anticiklonális centrumhelyzeteké, ahová a 30-as HB-típus leginkább besorolható. 

A 4-es és a 26-os HB-mezők ritkulása, mivel ezek jelentős délies összetevővel 

rendelkező helyzetek, összecseng a délies Péczely-típusok csökkenő gyakoriságával. 

A fennmaradó három hasonlóan változó előfordulású HB-típus közös vonása a 

mediterrán, illetve közép-európai ciklonok jelenléte. A 3-as és a 13-as Péczely-kódok, 

amelyek szintén az említett térségbeli ciklonokat jelölik, amint arra rámutattunk, 

ugyancsak ritkultak a tárgyidőszak alatt. 

A HessBrezowsky-féle makroszinoptikus típusok előfordulásának változását 

is megvizsgáltuk évszakos bontásban. Minden évszakban találtunk szignifikáns 

gyakoriságváltozást néhány típusnál. 

Télen jelzésértékűen nőtt a nyugati helyzetek, az 1-es (anticiklonális nyugati 

helyzet) és a 2-es (ciklonális nyugati helyzet) gyakorisága. Szignifikáns csökkenés a 

hideg évszakban ugyanakkor egy típusnál mutatkozott, a 26-os (ciklonális 

irányítottságú helyzet, a ciklon centruma a Brit-szigetek fölött helyezkedik el) 

esetében. Megjegyezzük, hogy a 2-es HB-típusnak megfelelő 7-es Péczely-típus 

(zonális ciklonális) téli előfordulásának gyakoriságában is szignifikáns növekedés 

adódott, míg a 26-os HB-helyzethez hasonló 4-es Péczelyében (ciklon előoldali 

áramlásrendszere) csökkenés. 
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Tavasszal csupán egy HB-típus előfordulása változott szignifikánsan: a 30-as 

(zonális magasnyomású „híd” Közép-Európa fölött) gyakorisága nőtt. Ennek Péczely-

analógja, a 12-es helyzet, szintén gyakoribbá vált, de nem szignifikánsan. 

A meleg évszakban, hasonlóan a tavaszihoz, a 30-as makroszinoptikus típus 

jelentkezésében tapasztaltunk jelentős növekedést. Ezzel párhuzamosan nyáron négy 

HB-típus gyakorisága is szignifikánsan csökkent, így a 4-esé (szögletszerű nyugati 

helyzet), a 21-esé (Közép-Európa felé kiterjeszkedő anticiklon, középpontjával 

Fennoskandinávia fölött), a 22-esé (anticiklonális Fennoskandinávia és ciklon Közép-

Európa fölött) és a 24-esé (anticiklon az Északi-tengeren illetve Fennoskandinávia 

fölött és ciklon Közép-Európa térségében). Összevetve a leírtakat a Péczely-típusok 

nyári gyakoriság-módosulásával, a megfelelő helyzetek előfordulásának 

változásirányai megegyeznek, ám az utóbbi esetben ezek nem szignifikánsak. 

Az őszi időszakok során szignifikánsan emelkedett a 9-es HB-kód 

(anticiklonális délkeleti helyzet) gyakorisága. Szignifikánsan ritkábbá váltak viszont a 

15-ös (anticiklonális északkeleti helyzet) és a 16-os (ciklonális északkeleti helyzet) 

típusok. A megfelelő Péczely-típusok gyakoriságának változási irányai ezekkel 

megegyeznek, de az alapul vett 95 %-os szinten nem szignifikánsak. 

Összefoglalva a leírtakat, a HB-típusok gyakoriságában a vizsgált időszakban 

végbement trendjellegű változásoknak sok közös vonása van a „félautomatikusan” 

előállított Péczely-féle makroszinoptikus típusok megfelelőivel. Ez alátámasztja a 

feltárt változások realitását. 

 

3. 3. 3. 2. Töréspontok a makroszinoptikus típusok gyakoriságában 

 

Tekintsük most át a „félautomatikusan” kapott Péczely-féle makroszinoptikus 

helyzetek gyakoriságváltozásának töréspontelemzése által szolgáltatott eredményeket, 

amelyeket a XIII. táblázatban foglaltunk össze! Az elemzéshez a t-próbán alapuló 

módszert használtuk. Megjegyezzük, hogy a téli évszakok képzésénél ezúttal is az 

időben összefüggő decembereket, januárokat és februárokat vontuk össze (például, 
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1980 tele az 1979-es december, illetve az 1980-as január és február összegeként állt 

össze). Ennek megfelelően, a téli töréspontokat egy évszám jelöli, amely az év eleji és 

az év végi teleket választja el. 

 

XIII. táblázat (a következő oldalon). Töréspontok a „félautomatikusan” előállított 

Péczely-féle makroszinoptikus típusok előfordulási gyakoriságában a vizsgált 30 év 

folyamán, illetve évszakonként. A gyakoriságok ugrásszerű emelkedésének a pontjait 

normál, a csökkenésének dőlt számokkal jelöltük. Az összevont típusok jelölései: C  

ciklonális, AC  anticiklonális, É  északias irányítású, D  délies irányítású, Ny  

nyugatias irányítású, K  keleties irányítású. 
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Kód 
Töréspontok 

Év Tél Tavasz Nyár Ősz 

 1 – – – – 1988/89 

 2 1970/71, 

1977/78 

– 1972/73, 

1978/79 

– 1984/85, 

1973/74 

 3 1981/82 1970, 1988 1981/82 1976/77 1980/81 

 4 1976/77, 

1971/72, 

1981/82 

1971, 1976, 

1988 

– – – 

 5 1977/78, 

1971/72 

1980, 1971 – – – 

 6 1988/89, 

1983/84 

1988, 1982 – – – 

 7 1980/81 1978 – – – 

 8 – – 1989/90, 

1970/71 

– – 

 9 1980/81 1986 – 1978/79 1979/80, 

1984/85 

 10 1990/91, 

1972/73 

– 1988/89 – – 

 11 1982/83 1986 – – – 

 12 1981/82 1988, 1970, 

1976 

– 1981/82 – 

 13 1979/80 1983, 1976, 

1970 

1989/90 1979/80, 

1988/89 

– 

C 1981/82 1976, 1971, 

1988 

1989/90 1980/81 – 

AC 1981/82 1976, 1971, 

1988 

1989/90 1980/81 – 

É 1978/79 1971 1980/81 1978/79, 

1970/71 

1986/87, 

1978/79, 

1970/71 

D 1988/89, 

1983/84 

1988 1989/90 1989/90 – 

Ny 1980/81 1987 1989/90, 

1970/71 

1978/79 1986/87, 

1976/77 

K – 1977, 1970, 

1986 

1986/87 1983/84 – 

Elemezve a táblázatot, a következő sajátosságok figyelhetők meg: 
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 a makroszinoptikus helyzetek többségének évi gyakorisági idősoraiban 

kimutathatók szignifikáns töréspontok (az 1-es és a 8-as kivételével); 

 a töréspontokban a 7-es, a 9-es és a 12-es makroszinoptikus típusok gyakorisága 

ugrásszerűen nőtt; 

 a 3-as, a 11-es és a 13-as helyzetek esetében a töréspontokban csökkent a 

gyakoriság; 

 a 2-es, a 4-es, az 5-ös, a 6-os és a 10-es típusok gyakorisági idősoraiban több, 

irányában különböző szignifikáns töréspont adódott; 

 a szignifikáns lineáris trendet és egyirányú törést mutató gyakoriságú 

makroszinoptikus helyzetek csoportja a 11-es kivételével megegyezik; 

 a töréspontok többsége, úgy az éves, mint az évszakos idősorokban, az évtizedek 

fordulói körül jelentkezett (1970–72, 1980–82, 1988–90), míg az évtizedek 

közepére kevés ilyen esett; 

 az éves típusgyakoriságokban a legnagyobb változások a 80-as évek elején mentek 

végbe: növekedés a 7-es, a 9-es és a 12-es, csökkenés a 3-as és a 4-es esetében, és 

összességében emelkedett a nyugatias irányítottságúak gyakorisága és az 

anticiklonális helyzetek előfordulása a ciklonálisok rovására; 

 a ciklonális, illetve anticiklonális helyzetek évi gyakorisági idősoraiban megjelenő 

töréspont realitását támasztja alá, hogy az jelentkezett a Kárpát-medence közepét 

reprezentáló 11-es rácspont légnyomási idősorában is (29., 30. ábra); 

 irányítottság szerint csoportosítva a makroszinoptikus helyzeteket, csak a 

keletiesek évi gyakorisági idősora nem tartalmaz szignifikáns töréspontot; 

 az évszakos gyakorisági idősorok közül a téliekben van a legtöbb töréspont, azaz 

télen változott legmarkánsabban a makroszinoptikus típusok gyakorisága, ami 

összecseng azzal, hogy a légnyomásértékek is télen módosultak leginkább; 

 négy egybeesés figyelhető meg az évi és a téli töréspontok időpontjaiban, s ez is 

aláhúzza a téli változások szerepét az éviek alakításában; 
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 egyedül a 3-as makroszinoptikus típus (mediterrán ciklon hátoldala) jellemzője, 

hogy a gyakoriságában minden évszakban adódtak töréspontok; 

 valamelyik évszakban mindegyik makroszinoptikus típus gyakorisági idősorai 

produkáltak szignifikáns töréspontot; 

 a ciklonokanticiklonok gyakorisága csak ősszel nem tartalmaz töréspontot. 

 

A módszereknél leírtak szerint összevetettük a makroszinoptikus típusok 

gyakoriságváltozásának leírására használt két módszer, a trendelemzés és a töréspont-

analízis jóságát. A légnyomásváltozás esetéhez hasonlóan, a töréspontok által 

elválasztott átlagok a típusok többségének gyakoriságváltozását jobb illeszkedéssel 

írják le, mint a trendegyenesek. Ez alól csupán a 7-es típus képez kivételt, ahol a g 

értéke alulról közelíti az 1-et. A másik véglet a 6-os helyzettípus, amelynél a g 1,52-os 

értéke a változás töréspontos közelítését kiugróan jobbnak ítélte. 

Az évszakos gyakorisági idősorok analóg vizsgálatát szintén elvégeztük. 

Télen, az éveshez hasonlóan, csak a 7-es makroszinoptikus típus gyakoriság-

változásában volt minimális túlsúlyban a trendszerűség (g = 0,99). A g maximális 

értékét ezúttal is a 6-os helyzet idősora adta, bár ez az évesnél jóval kisebb volt  1,28. 

A tavaszi összehasonlítás mindegyik típusnál a töréspontok mellett tette le a voksot, 

de a g értéke nem sokkal haladta meg az 1-et: 1,04 (7-es helyzet) és 1,19 (3-as) között 

váltakozott. A nyár és az ősz ettől csak a számokban különbözött: a meleg évszakban 

a g értéke 1,02-től (7-es típus) 1,22-ig (9-es) terjedt, a rá következőben 1,02 (7-es) és 

1,21 (1-es) közé esett. 

 

3. 4. A nyomási mező összefüggése más időjárási elemekkel és annak 

távkapcsolatai 

 

A fejezet első része a nyomásmező és az időjárási elemek összefüggését 

taglalja. A továbbiakban kitérünk a légnyomási mező távkapcsolatainak a vizsgálatára. 
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3. 4. 1. A nyomási mező összefüggése más időjárási elemekkel 

 

Először a cirkulációs indexeket vetettük össze a fő időjárási elemekkel, így a 

léghőmérséklettel és a csapadékmennyiséggel. E célra a Pearson-féle korrelációt 

alkalmaztuk. Az elemzésekhez a debreceni egyetemi meteorológiai állomás adatait 

használtuk. 

Mivel a hőmérsékletnek markáns évi járása van, a vizsgálatokhoz 

anomáliaértékeket használtunk. Ezek előállításához az adott napi értékekből kivontuk 

az aznapi középpontú pentádok harmincéves átlagait. A hőmérsékleti anomáliák teljes 

időszakra vonatkozó, illetve évszakos elemzésének eredményeit a XIV. táblázat 

tartalmazza. 

A zonális cirkulációs index a teljes időszak vonatkozásában mindhárom 

hőmérsékleti anomáliaértékkel 0,3 körüli pozitív korrelációs együtthatót adott, ami a 

nyugatias áramlás melegítő, illetve a keleties hűtő hatását húzza alá. A négy évszak 

közül ez a hatás legmarkánsabban télen jelentkezett, amikor a korreláció értéke 0,4 

fölött volt. Ilyenkor a maximális a hőmérséklet átlagos eltérése a Kárpát-medencétől 

keletre és nyugatra eső területek között. A korreláció kevéssel nulla alatti értékei 

nyáron a nyugatról érkező óceáni légtömegek helyieknél hűvösebb voltával függtek 

össze. A napi középhőmérséklet a többinél valamivel erősebb összefüggést mutatott a 

ZI-vel. 

A számítások igazolták a meridionális cirkulációs index és a hőmérséklet 

evidens negatív korrelációját, vagyis az északias áramlások hűtő és a déliesek 

melegítő hatását is. A teljes 1966–1995-ös időszakra a napi átlagok és a maximum-

hőmérsékletek anomáliái -0,3 körüli, a minimumok -0,17-os korrelációs együtthatót 

képeztek az MI-vel. A tárgyalt összefüggések, ellentétben az előzőkkel, nyáron voltak 

markánsabbak és télen tompultak. A minimum-hőmérsékletek minden évszakban 

kevésbé függtek a meridionális áramlástól. 

A ciklonossági index viszont éppen a hőmérsékleti minimumokat befolyásolta 

erőteljesebben. A CI és a hőmérsékleti anomáliák közötti korreláció pozitív értékei a 
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ciklonok melegítő hatását támasztják alá. Ám ez a kapcsolat csak a minimum-

hőmérsékletek esetében volt érvényes minden évszakban. A hőmérsékleti átlagok és a 

maximumok csak télen és ősszel függtek össze a ciklontevékenységgel, míg tavasszal 

és nyáron a korrelációs együttható nulla körüli értékei az összefüggést nem 

támasztották alá. 

 

XIV. táblázat. A debreceni napi középhőmérsékletek, minimum-hőmérsékletek és 

maximum-hőmérsékletek anomáliáinak korrelációs együtthatói a cirkulációs 

indexekkel a vizsgált időszak egészére vonatkozóan, illetve évszakos bontásban. ZI – 

zonális cirkulációs index, MI – meridionális cirkulációs index, CI – ciklonossági 

index. 

Cirkulációs 

indexek 

Teljes 

időszak 
Tél Tavasz Nyár Ősz 

 Középhőmérséklet 

ZI 0,30 0,48 0,25 -0,04 0,28 

MI -0,30 -0,18 -0,38 -0,44 -0,35 

CI 0,18 0,28 0,05 -0,05 0,29 

 Minimum-hőmérséklet 

ZI 0,26 0,40 0,23 -0,08 0,19 

MI -0,17 -0,09 -0,24 -0,26 -0,20 

CI 0,36 0,32 0,37 0,41 0,43 

 Maximum-hőmérséklet 

ZI 0,26 0,44 0,22 -0,02 0,25 

MI -0,31 -0,21 -0,36 -0,45 -0,36 

CI 0,11 0,24 -0,02 0,02 0,15 

 

Következett a napi csapadékösszegek és a cirkulációs indexek korrelálása. A 

kapott együtthatókat a XV. táblázat tartalmazza. 

A táblázatból kiderül, hogy a csapadék mennyiségét a cirkulációs indexek 

közül leginkább a ciklonossági befolyásolta. A pozitív korrelációs együtthatók 

alátámasztják a ciklonális tevékenység csapadékkeltő hatását, amely minden 

évszakban jelentkezett, legmarkánsabban ősszel. A zonális és meridionális indexek 

viszont gyengén befolyásolták a csapadékot. A délies és a nyugatias áramlás bizonyult 
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kedvezőbbnek a vizsgált elem kialakulása szempontjából. Az első hatása télen és 

ősszel, a másodiké télen volt érzékelhetőbb. 

 

XV. táblázat. A debreceni napi csapadékösszegek korrelációs együtthatói a cirkulációs 

indexekkel a vizsgált időszak egészére vonatkozóan, illetve évszakos bontásban. ZI – 

zonális cirkulációs index, MI – meridionális cirkulációs index, CI – ciklonossági 

index. 

Cirkulációs 

indexek 

Teljes 

időszak 
Tél Tavasz Nyár Ősz 

ZI 0,06 0,13 0,04 0,07 0,05 

MI -0,08 -0,18 -0,05 -0,09 -0,14 

CI 0,24 0,24 0,26 0,24 0,30 

 

Megvizsgáltuk a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekkel jellemzett 

nyomási mező léghőmérséklettel való összefüggését is. Ehhez kiszámítottuk az 

anomáliák egyes makroszinoptikus helyzetekre vonatkozó átlagértékeit, vagyis az ún. 

feltételes klímaátlagokat, amelyeket a XVI. táblázatban foglaltunk össze. 

A táblázatból kiderül, hogy a hagyományos és a „félautomatikus” osztályozás 

alapján hasonló feltételes klímaátlagok adódtak. Így, a legmagasabb napi 

középhőmérsékletek mindkét esetben a 4-es (ciklon előoldali áramrendszere), a 7-es 

(zonális ciklonális) és a 9-es (anticiklon Magyarországtól délre) makroszinoptikus 

helyzetekhez kapcsolódtak. A 2-es (anticiklon a Brit-szigetek térségében), a 3-as 

(mediterrán ciklon hátoldali áramrendszere) és a 11-es (anticiklon Fennoskandinávia 

térségében) helyzetek mindkét klasszifikációban hidegek, viszont az 1-es (ciklon 

hátoldali áramrendszere) csak a „félautomatikusban” bizonyult markánsan ilyennek. 

Azaz, döntően a délnyugatias áramláshoz kötődik térségünkben a meleg, az 

északiashoz pedig a hideg advekció. 

Helyzetcsoportonként vizsgálva a hőmérsékleti anomáliák sajátosságait, a 

ciklonális makroszinoptikus típusok bizonyultak melegebbnek. Az áramlási rendszer 

irányítottsága alapján jól elkülönültek a délies és a nyugatias pozitív hőmérsékleti 

anomáliákat okozó, illetve az északias és a keleties negatív megfelelőjű 

helyzetcsoportok. 
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A napi hőmérsékleti minimumok pozitív anomáliái a 4-es, a 7-es és a 13-as 

(cikloncentrum a Kárpát-medence fölött) makroszinoptikus típusoknál jelentkeztek 

legerőteljesebben. A legalacsonyabb minimumok pedig a 2-es, a 11-es és a 12-es 

(anticiklon a Kárpát-medence fölött) helyzetekhez kötődtek. Azaz, az uralkodó 

légáramlás iránya mellett a napi hőmérsékleti minimumokra jelentős hatást gyakorolt 

a cirkuláció ciklonális, vagy anticiklonális jellege is: az első növelte, a második 

csökkentette annak értékét. Ezt támasztják alá a vonatkozó helyzetcsoportonkénti 

értékek is (lásd a XVI. táblázatban!). 

 

XVI. táblázat. A debreceni egyetemi meteorológiai állomáson mért napi 

középhőmérsékletek, minimum és maximum hőmérsékletek (°C) anomáliáinak 

feltételes klimatológiai átlagai az 1966–1995-ös időszakra a Péczely-féle 

makroszinoptikus helyzetek szerinti felbontásban (H – a hagyományos Péczely-féle 

osztályozás, FA – a Péczely-féle osztályozás „félautomatikus” változata). Az 

összevont típusok jelölései: C  ciklonális, AC  anticiklonális, É  északias 

irányítású, D  délies irányítású, Ny  nyugatias irányítású, K  keleties irányítású. 

Kódok 

Középhőmérséklet Minimum Maximum 

H FA H FA H FA 

1 -0,22 -1,41 1,04 0,38 -0,69 -1,77 

2 -1,92 -1,70 -1,51 -1,09 -2,26 -1,98 

3 -1,38 -2,34 0,40 -0,29 -1,99 -3,01 

4 1,63 2,62 1,72 2,45 1,52 2,48 

5 0,93 0,58 -0,53 -0,85 1,82 1,44 

6 0,66 0,59 1,37 1,12 0,15 0,22 

7 1,92 2,36 2,16 2,75 1,82 1,98 

8 -0,70 -0,93 -0,27 -0,42 -0,96 -1,22 

9 2,27 2,14 1,23 1,28 2,47 2,39 

10 -0,71 -0,83 -0,75 -0,79 -0,52 -0,65 

11 -2,11 -1,18 -1,96 -1,09 -2,29 -1,38 

12 -0,37 -0,28 -1,56 -1,65 0,09 0,14 

13 0,26 0,05 2,27 1,97 -0,59 -0,44 

C 0,61 0,64 1,45 1,50 0,22 0,28 

AC -0,31 -0,32 -0,73 -0,76 -0,13 -0,16 

É -1,07 -1,76 -0,07 -0,51 -1,54 -2,17 

D 1,06 1,22 0,63 0,70 1,30 1,44 

Ny 0,31 0,62 0,40 0,70 0,17 0,48 

K -1,05 -0,98 -1,05 -0,92 -0,96 -0,98 
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A maximum-hőmérsékletek anomáliái a legmagasabb értékeket a 4-es, az 5-ös 

(anticiklon Magyarországtól keletre), a 7-es és a 9-es helyzetekben vették fel. A 

negatív anomáliák markánsabb értékei a 2-es, a 3-as és a 11-es makroszinoptikus 

típusokhoz kapcsolódtak. Az előzőeknél kisebb különbségek adódtak a ciklonális és 

anticiklonális helyzetcsoportok között. Erőteljesebbnek mutatkozott viszont a 

légáramlás irányítottsága szerinti differenciálódás, különösen az északias és a délies 

helyzetcsoportok között. Tehát, a hőmérsékleti maximumok alakításában nagyobb 

szerepet játszott az áramlási irány, mint a cirkuláció ciklonális, vagy anticiklonális 

jellege. 

Ezután a feltételes klímaátlagok évszakos bontású vizsgálata következett. 

Mivel, mint láttuk, a két fenti klasszifikáció hasonló eredményeket produkált, itt csak 

a munkában általánosabban használt „félautomatikus” változatot közöljük 

(XVII. táblázat). 

A táblázat a következő sajátosságokat mutatja: 

 a 4-es és a 9-es makroszinoptikus helyzetek minden évszakban pozitív 

anomáliákat okoztak mind a napi középhőmérsékletekben, mind a napi 

minimumokban és maximumokban; 

 ugyanez, de negatív előjellel, mondható el a 2-es és a 8-as típusokról; 

 a ciklonális helyzetcsoport okozta hőmérsékleti anomáliák évszakos értékei 

nagyság szerint jellemző sorrendben következtek: télen érték el a maximumot, 

azután az ősz, a tavasz és a nyár következett; 

 ez a megállapítás külön-külön is érvényes minden ciklonális helyzetre; 

 az anticiklonális helyzetcsoportnál az évszakok sorrendje fordított volt; 

 a legtöbb anticiklonális típusnál, a 2-es, a 8-as és a 9-es kivételével, is a csoportra 

jellemző sorrend érvényesült; 

 a három fenti anticiklonális helyzetnél az anomáliák anticiklonális jellegű évi 

járását valószínűleg az zavarta meg, hogy ezek fennállásakor gyakran érkeznek a 

Kárpát-medence térségébe tengeri eredetű légtömegek, amelyek télen a lehűlés, 

nyáron a felmelegedés ellen hatnak; 
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 az áramlás irányítása szerinti csoportosítás esetében a hőmérsékleti anomáliák 

évszakos előjelváltása a keleties és a nyugatias helyzetcsoportoknál következett 

be: nyáron a keleties helyzetcsoport anomáliaértékei pozitívra, a nyugatiasaké 

negatívra váltottak; 

 a téli anomáliák maximális értékei a nyugatias, a minimálisak pedig a keleties 

helyzetcsoporthoz kötődtek; 

 a ciklonális helyzetcsoport összességében minden évszakban növelte a minimum-

hőmérsékleteket, míg az anticiklonális csökkentette. 

 

XVII. táblázat. A debreceni egyetemi meteorológiai állomáson mért napi 

középhőmérsékletek, minimum- és maximum-hőmérsékletek (°C) anomáliáinak 

évszakos feltételes klimatológiai átlagai az 1966–1995-ös időszakra a 

„félautomatikusan” előállított Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek szerinti 

felbontásban. Az összevont típusok jelölései: C  ciklonális, AC  anticiklonális, É  

északias irányítású, D  délies irányítású, Ny  nyugatias irányítású, K  keleties 

irányítású. 

Kó-

dok 

Középhőmérséklet Minimum Maximum 

Tél Ta-

vasz 

Nyá

r 

Ősz Tél Ta-

vasz 

Nyá

r 

Ősz Tél Ta-

vasz 

Nyá

r 

Ősz 

1 0,52 -1,86 -2,81 -0,65 1,25 0,20 -0,61 1,19 0,78 -2,30 -3,24 -1,37 

2 -1,66 -2,11 -1,02 -2,71 -1,14 -1,39 -0,47 -2,02 -2,01 -2,44 -1,16 -3,18 

3 -1,82 -2,78 -2,98 -1,19 -0,74 -0,54 -0,05 1,07 -2,14 -3,46 -3,82 -2,40 

4 3,47 2,15 1,87 3,03 3,18 2,06 1,44 3,07 3,12 2,08 2,14 2,70 

5 -1,06 1,76 2,92 0,42 -1,79 -0,59 1,06 -0,84 -0,32 2,79 3,54 1,33 

6 0,51 0,41 -1,01 1,44 0,57 1,10 0,50 2,07 0,28 0,12 -1,22 0,76 

7 3,86 1,07 -0,14 1,77 3,95 1,79 0,73 2,20 3,51 0,75 -0,14 1,06 

8 -0,28 -1,45 -1,12 -0,87 -0,15 -1,11 -0,25 -0,36 -0,42 -1,71 -1,42 -1,30 

9 2,15 2,84 2,15 1,68 1,78 1,42 0,69 0,91 1,97 3,56 2,39 2,08 

10 -2,64 -0,27 1,38 -1,32 -2,49 -0,28 0,98 -0,91 -2,21 -0,25 1,61 -1,35 

11 -2,98 -1,66 0,11 -2,07 -2,67 -1,71 -0,11 -1,07 -3,39 -2,00 0,26 -2,68 

12 -2,07 0,56 1,03 -0,86 -2,14 -1,85 -1,17 -1,72 -2,05 1,35 1,25 -0,10 

13 1,70 -0,42 -0,06 0,48 2,89 1,77 1,70 2,55 1,53 -0,96 -0,32 -0,68 

C 1,67 0,11 -0,71 1,36 1,91 1,18 0,68 2,21 1,43 -0,23 -0,93 0,69 

AC -0,99 -0,07 0,25 -0,55 -1,14 -0,86 -0,26 -0,87 -0,85 0,18 0,26 -0,28 

É -1,03 -2,22 -1,72 -1,85 -0,24 -0,66 -0,49 -0,58 -1,19 -2,68 -2,10 -2,50 

D 0,57 1,52 1,75 1,32 0,19 0,87 1,13 0,83 0,74 1,76 2,07 1,54 

Ny 1,74 0,41 -0,49 0,47 1,70 0,29 -0,01 0,51 1,53 0,43 -0,67 0,30 

K -2,72 -0,92 0,68 -1,58 -2,53 -0,96 0,34 -0,97 -2,48 -1,08 0,80 -1,80 
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Ezt követte a csapadék és a makroszinoptikus helyzetek összefüggéseinek a 

feltárása. A „félautomatikus” módszerrel előállított Péczely-féle típusok alapján 

végeztük a vizsgálatokat, melyek eredményeit a XVIII. táblázatban foglaltuk össze. 

 

XVIII. táblázat. A debreceni egyetemi meteorológiai állomáson mért napi 

csapadékösszegek (mm) teljes időszakra vonatkozó és évszakos feltételes klimatológiai 

átlagai az 1966–1995-ös periódusra a „félautomatikusan” előállított Péczely-féle 

makroszinoptikus helyzetek szerinti felbontásban. Az összevont típusok jelölései: C  

ciklonális, AC  anticiklonális, É  északias irányítású, D  délies irányítású, Ny  

nyugatias irányítású, K  keleties irányítású. 

Kódok Teljes 

időszak 

Tél Tavasz Nyár Ősz 

1 2,15 0,88 2,22 2,71 2,47 

2 1,06 0,53 0,98 1,49 0,54 

3 2,83 1,84 2,94 4,20 2,52 

4 3,02 2,86 2,19 5,07 2,77 

5 0,82 0,62 0,38 2,68 0,68 

6 3,27 2,78 2,62 5,22 4,05 

7 2,29 1,96 1,66 3,89 2,91 

8 1,07 0,80 1,09 1,54 0,68 

9 0,80 1,11 0,69 0,61 0,62 

10 0,53 0,32 0,65 0,51 0,72 

11 1,06 0,52 0,82 1,51 0,86 

12 0,45 0,32 0,25 0,83 0,22 

13 4,19 2,72 3,33 5,29 4,48 

C 2,95 2,27 2,48 4,39 3,21 

AC 0,81 0,61 0,68 1,30 0,57 

É 1,76 1,11 1,91 2,15 1,43 

D 2,15 1,85 1,69 4,20 2,01 

Ny 1,23 1,24 1,09 1,58 1,01 

K 0,75 0,36 0,73 1,06 0,77 

 

A táblázat a következő jellegzetességeket mutatja: 

 úgy a teljes időszak folyamán, mint az egyes évszakokban markánsan elkülönült a 

nagyobb csapadékmennyiséget szolgáltató ciklonális, illetve a kisebbel 

jellemezhető anticiklonális helyzetcsoport; 
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 a teljes időszakra vonatkoztatva bármelyik ciklonális makroszinoptikus típushoz 

nagyobb csapadékátlag tartozott, mint bármelyik anticiklonálishoz; 

 a fenti megállapítás alól évszakosan is csupán egy kivétel van: télen a 9-es helyzet 

(anticiklon Magyarországtól délre) némileg csapadékosabbnak bizonyult az 1-

esnél (ciklon hátoldali áramrendszere); 

 összességében a maximális csapadékmennyiség a 13-as (cikloncentrum a Kárpát-

medence fölött), míg a minimális a 12-es helyzetre (anticiklon a Kárpát-medence 

fölött) volt jellemző; 

 az áramlási irányok szerint összevonva a típusokat, az északias és a délies 

helyzetcsoportok bizonyultak csapadékosabbnak, ami azzal függhet össze, hogy 

ezekben nagyobb volt a ciklonális helyzetek aránya; 

 a nyári csapadékmaximum minden helyzetcsoporton belül érvényesült, és a 

helyzetek többségében is, a 9-es és a 10-es kivételével. 

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon a nyomási mező milyen formái kedveztek az 

extrém hőmérsékleti és csapadékértékek kialakulásának a Kárpát-medence középső 

részén? Ennek feltárására kiválasztottuk Debrecen legmagasabb és legalacsonyabb 

hőmérsékletű, illetve legcsapadékosabb 110 napját (a teljes 1966–1995-ös időszak 

napjainak 1 %-át), továbbá az időszak csapadékmentes napjainak összességét. A négy 

elkülönített csoport átlagos bárikus mezejét a 41–44. ábrák szemléltetik. 

A harmincéves periódus összes napjainak 1 %-ában a hőmérsékleti maximum 

meghaladta a 33 °C-ot. Az adott feltételnek megfelelő napok átlagos bárikus mezeje a 

41. ábrán látható. Jól megfigyelhető, hogy az extrém magas hőmérsékleti értékek 

kialakulásának leginkább a Kárpát-medence térségében, illetve attól keletre 

elhelyezkedő, nyáriasan sekély anticiklonok kedveztek. Ezek biztosították egyrészt a 

délies irányú meleg advekciót, másrészt a kedvező besugárzási viszonyokat. A három 

leggyakoribb hőséget okozó Péczely-féle makroszinoptikus helyzet („félautomatikus” 

besorolás szerint) a 12-es (anticiklon a Kárpát-medence fölött, 25,5 %), a 4-es (ciklon 

előoldali áramrendszere, 15,5 %) és az 5-ös (anticiklon Magyarországtól keletre, 

13,6 %) volt. 
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A leghidegebb debreceni napok közé azok kerültek, amelyek minimum-

hőmérséklete -15,1 °C alá süllyedt. Ezek átlagos légnyomási mezejét a 42. ábra 

mutatja. Régiónk ez esetben is jellemzően anticiklonok hatása alatt állt. Ám, az 

előzővel ellentétben, ezek többsége markáns téli anticiklon volt. Az extrém hideget 

többnyire központjukkal a Kárpát-medence fölött, illetve attól északkeletre 

elhelyezkedő magas nyomású képződmények okozták. Az izobárok elhelyezkedése 

alapján a kisugárzásnak nagyobb szerepe volt az erőteljes téli lehűlésekben, mint az 

advekciós hatásoknak. A kemény fagyokat okozó makroszinoptikus típusok (a 

Péczely-féle „félautomatikus” besorolás szerint) közül leggyakoribb az 5-ös (23,9 %), 

a 12-es (22,1 %) és a 10-es (anticiklon Magyarországtól északra, 14,2 %) volt. 

Debrecenben az 1966–1995-ös időszakban a napi csapadék az esetek 1 %-ában 

haladta meg a 20,4 mm-t. Az e feltételnek eleget tevő napok átlagos nyomási mezeje a 

43. ábrán látható. Ebből kiderül, hogy a nagy csapadékmennyiségek térségünkben 

többnyire a tőlünk északra elhaladó atlanti eredetű ciklonokkal függtek össze. 

Azonban a Kárpát-medencén áthaladó meridionális irányú bárikus teknő felhívja a 

figyelmet a helyi középpontú és a mediterrán ciklonok szerepére is. Az extrém nagy 

csapadékot adó „félautomatikusan” előállított Péczely-féle makroszinoptikus típusok 

közül a 4-es (ciklon előoldali áramrendszere, 17,3 %), a 13-as (cikloncentrum a 

Kárpát-medence fölött, 16,4 %), a 3-as (mediterrán ciklon hátoldali áramrendszere, 

10,0 %) és a 6-os (mediterrán ciklon előoldali áramrendszere, 10,0 %) fordult elő 

leggyakrabban. 

A 44. ábra a Debrecenben csapadékmentes napok átlagos bárikus mezejét 

mutatja. A vizsgált időszakban a városban ilyennek bizonyult a napok 60,8 %-a. Így, 

nem meglepő, hogy az átlagos nyomási mező térképe nagyon hasonlít a teljes 

időszakéhoz (4. ábra), azzal az eltéréssel, hogy térségünkben ezúttal kb. 2 hPa-lal 

magasabb légnyomásértékek adódtak. 
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41. ábra. A vizsgált napok legmagasabb debreceni maximum-hőmérsékletű 1 %-ának 

átlagos nyomási mezeje (az izobárok 1 hPa-onként). 
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42. ábra. A vizsgált napok legalacsonyabb debreceni minimum-hőmérsékletű 1 %-

ának átlagos nyomási mezeje (az izobárok 1 hPa-onként). 
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43. ábra. A vizsgált napok legmagasabb debreceni csapadékösszegű 1 %-ának 

átlagos nyomási mezeje (az izobárok 1 hPa-onként). 
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44. ábra. A vizsgált időszak Debrecenben csapadékmentes napjainak átlagos 

nyomási mezeje (az izobárok 1 hPa-onként). 

 

3. 4. 2. A nyomási mező változásának távkapcsolatai 
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A továbbiakban elemeztük a Kárpát-medence térségének légnyomási 

mezejében bekövetkezett változások távkapcsolatait. A bárikus mező változásait 

összevetettük a távolabbi régiók megfelelőivel, illetve a globális léptékű hőmérséklet-

módosulással. E célra a korrelációs együtthatót találtuk legalkalmasabbnak. 

Elsőként az 1966–1995-ös időszak havi átlagos SOI-értékeit korreláltuk a 

Kárpát-medence cirkulációs indexeinek havi átlagaival. Mivel a Déli Oszcillációs 

Indexet (az Észak-atlanti Oszcillációs Indexhez hasonlóan) az adott hónap sokéves 

átlagától vett anomáliaként képezték, az összevetéshez célszerűbbnek láttuk mi is az 

anomáliaértékeket használni. Ezáltal kiszűrtük az évi járás hatását is. 95 %-os 

valószínűségi szinten szignifikáns összefüggést csak a zonális cirkulációs index 

esetében találtunk (XIX. táblázat). A korrelációs együttható értéke negatívnak adódott, 

ami azt jelenti, hogy El Niño idején térségünkben valamelyest erősödött a cirkuláció 

zonális nyugatias jellege. 

A következő lépésben a havi anomáliaértékeket évszakos bontásban vetettük 

össze. Csak tavasszal és ősszel találtunk szignifikáns korrelációt. A zonális cirkulációs 

index tavasszal -0,28-os, a meridionális cirkulációs index pedig -0,21-os, 95 %-os 

szinten szignifikáns korrelációt mutatott a SOI-val. Ez azt jelenti, hogy a negatív SOI-

értékek által jellemzett El Niño események idején térségünkben tavasszal erősödött a 

nyugatias, illetve az északias cirkuláció. Hasonló eredményeket kapott Pongrácz és 

Bartholy (2000) az 1955–1997-es időszakra, áramlási irányok szerinti 

csoportosításban vizsgálva a Hess–Brezowsky-féle makrocirkulációs típusokat az El 

Niño jelenségkörrel összefüggésben. Ősszel viszont az El Niño időszakokban 

térségünkben a délies áramlások váltak szignifikánsan markánsabbá. 

Az Észak-atlanti Oszcillációs Index (NAOI) korrelálása a Kárpát-medence 

térségének cirkulációs indexeivel a földrajzi közelségből fakadó várakozásnak 

megfelelően erősebb összefüggéseket mutatott ki. Igaz, 95 %-os valószínűségi szinten 

szignifikáns összefüggés csak a NAOI és a ZI, illetve a CI között jelentkezett 

(XIX. táblázat). Az előzővel 0,22-nak adódott a korrelációs együttható, ami azt jelenti, 
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hogy az azori maximum és az izlandi minimum közötti nyomáskülönbség fokozódása 

erősítette térségünkben a zonális cirkuláció intenzitását. A NAOI ciklonossági 

indexszel való korrelálása -0,30-os értéket eredményezett, tehát a nagyobb 

légnyomáskülönbség az Észak-Atlantikumban a Kárpát-medence körzetében az 

anticiklonális hajlamot erősítette. 

Az analóg vizsgálatot ezúttal is végrehajtottuk évszakonként is. Télen a NAO 

Indexszel a szokott szinten szignifikánsan korrelált mindhárom cirkulációs index. A 

kapott korrelációs együtthatók alapján a NAOI nagyobb értékeinek ekkor a nyugatias 

és az északias áramlás, illetve az anticiklonális jelleg erősödése felelt meg. Tavasszal 

az összefüggések irányukban a télieket követték, de kevésbé bizonyultak szorosnak. 

Csupán a ZI és a CI korrelált szignifikánsan a NAOI-val. Nyáron és ősszel az 

cirkulációs indexek és az Észak-atlanti Oszcillációs Index közötti korrelációk nem 

bizonyultak szignifikánsnak. 

 

XIX. táblázat. A Déli Oszcillációs Index (SOI) és az Észak-atlanti Oszcillációs Index 

(NAOI) korrelációs együtthatói a Kárpát-medence térségére definiált cirkulációs 

indexekkel az 1966–1995-ös időszak egészében, illetve évszakosan. ZI – zonális 

cirkulációs index, MI – meridionális cirkulációs index, CI – ciklonossági index. A 

félkövérrel szedett értékek 95 %-os valószínűségi szinten szignifikánsak. 

Cirk. 

index 

SOI NAOI 

Teljes 

idősza

k 

Tél Tavas

z 

Nyár Ősz Teljes 

idősza

k 

Tél Tavas

z 

Nyár Ősz 

ZI -0,11 -0,06 -0,28 -0,18 -0,01 0,22 0,43 0,29 -0,10 0,02 

MI -0,03 -0,12 -0,21 0,02 0,21 0,05 0,22 0,09 -0,06 -0,19 

CI -0,01 -0,01 0,16 -0,02 -0,08 -0,30 -0,49 -0,32 -0,10 -0,15 

 

A következő szakaszban a két oszcillációs index értékeit a rácsponti 

légnyomásértékekkel korreláltuk. Az összevethetőség kedvéért ezúttal is a havi 

átlagok anomáliáit alkalmaztuk. 

A teljes harmincéves időszak Déli Oszcillációs Indexei a vizsgált terület egyik 

rácspontjának a nyomásértékével sem korreláltak szignifikánsan. Találtunk viszont 

szignifikáns összefüggéseket évszakonként vetve össze az értékeket, bár ezek a 
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Kárpát-medencétől távolabb, a kivágat peremein jelentkeztek. A cirkulációs 

indexekhez hasonlóan, a rácsponti légnyomásértékek is az átmeneti évszakokban 

mutattak szignifikáns kapcsolatot a SOI-val. Tavasszal a négyszög délnyugati részén 

(a Földközi-tenger nyugati medencéjének térségében) 95 %-os valószínűségi szinten 

szignifikáns negatív, az északkeleti csücskében (Szentpétervárnál) pedig pozitív 

korreláció adódott. Más szóval, El Niño jelenség esetén tavasszal délnyugaton 

magasabb, északkeleten alacsonyabb légnyomás valószínűsíthető, ami összecseng a 

cirkulációs indexek vizsgálatának fentebb ismertetett eredményeivel. Ősszel Nyugat-

Európa fölött adódott szignifikáns korreláció, pozitív értékekkel. Ez El Niño esetén 

nyomáscsökkenést jelent az említett térségben, ami a meridionális cirkulációs index 

SOI-val való szignifikáns korrelációjában is tükröződött (lásd fentebb!). 
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45. ábra. Az Észak-atlanti Oszcillációs Index (NAOI) és a havi átlagos tengerszinti 

légnyomás anomáliaértékei korrelációs együtthatóinak a földrajzi eloszlása. A 

bevonalkázott területeken a korreláció 95 %-os valószínűségi szinten szignifikáns. 

 

Az Észak-atlanti Oszcillációs Index a közép-európai térség jelentős részén 

szignifikánsan korrelált a tengerszinti légnyomásértékek anomáliáival (45. ábra). A 

dél- és közép-európai területeken, így régiónkban is, a korreláció pozitív, míg Észak- 
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és Északnyugat-Európában negatív volt. A korrelációs együttható pozitív értékei arra 

utalnak, hogy a légnyomás változása a Kárpát-medencében bizonyos fokig az azorival 

párhuzamosan, illetve az izlandival ellentétesen zajlott. 

 

a) tél               b) tavasz 
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c) nyár      d) ősz 
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46. ábra. Az Észak-atlanti Oszcillációs Index (NAOI) és a havi átlagos tengerszinti 

légnyomás anomáliaértékei korrelációs együtthatóinak a földrajzi eloszlása 

évszakonként. A bevonalkázott területeken a korreláció 95 %-os valószínűségi szinten 

szignifikáns. 

 

Évszakonként is elvégeztük a NAO Index és a havi légnyomásátlagok 

korrelációvizsgálatát. A korrelációs együtthatók izovonalainak téli és a tavaszi térképe 
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a sokévesre hasonlított (46. ábra). Télen a szignifikáns összefüggések is közel azokra 

a vidékekre terjedtek ki, mint a teljes időszak folyamán, így a Kárpát-medencére is. 

Tavasszal szűkebb területen volt szignifikáns az összefüggés az oszcillációs index és a 

rácsponti légnyomásátlagok között, többek között a Kárpát-medencében sem. Nyáron 

kis régiókra szűkült a szignifikáns összefüggés: a kivágat északnyugati csücskében a 

várakozásnak megfelelően negatív, a délnyugatiban pozitív korreláció adódott. 

Meglepő a szignifikáns pozitív korreláció szigete a Kárpát-medence északi-

északkeleti térségében. Ősszel érdekes a Fekete-tenger térségének kiemelkedő pozitív 

korrelációja a NAOI-val. 

A térségi bárikus mező távkapcsolatai vizsgálatának másik iránya a globális 

léptékű hőmérsékleti anomáliákkal való összevetés volt. Ehhez az évi bontású 

globális, a trópusi (-30° < λ < 30°), az északi trópuson kívüli (λ > 30°) és a déli 

trópuson kívüli (λ < -30°) területekre vonatkozó adatokat használtuk. Az 1966–1995-

ös időszakban mind a nyomási mező jellemzői, mind a felsorolt anomáliaértékek 

szignifikáns lineáris trendeket mutattak. Ez a két adatsor között önmagában is 

szignifikáns korrelációt eredményezhet, valódi összefüggés nélkül. Így célszerűbbnek 

láttuk az adatsorokra fektetett lineáris trendegyenesektől vett anomáliaértékek 

korrelálását. 

A cirkulációs indexek és a globális léptékű hőmérsékleti anomáliák korrelációs 

együtthatóit a XX. táblázatban foglaltuk össze. Azonnal szembetűnik, hogy 

szignifikáns összefüggéseket csak az északi félteke trópuson kívüli részének 

hőmérsékleti anomáliái mutattak az indexekkel. Meglepően erős összefüggés (r = 

0,76) adódott a meridionális cirkulációs index és az említett anomáliaérték között. E 

szerint az északi féltekén kiugróan meleg évek térségünkben az északias áramlás 

erősödésével párosultak. A másik két cirkulációs index is összefüggött a félgömbi 

hőmérsékleti anomáliákkal: a melegebb években fokozódott az áramlás nyugatias, 

illetve anticiklonális jellege. 
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XX. táblázat. A Kárpát-medence térségére definiált cirkulációs indexek és a globális 

léptékű hőmérsékleti anomáliák trendektől mentesített évi bontású idősorainak 

korrelációs együtthatói az 1966–1995-ös időszakra (a 95 %-os valószínűségi szinten 

szignifikáns együtthatók félkövérrel jelölve). 

Cirkulációs 

indexek 
Globális -30° < λ < 30° λ > 30° λ < -30° 

ZI 0,34 0,01 0,55 0,03 

MI 0,25 -0,22 0,76 -0,01 

CI -0,21 0,12 -0,53 -0,09 
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47. ábra. Az északi félteke trópuson kívüli évi hőmérsékleti anomáliái és az évi átlagos 

tengerszinti légnyomás anomáliaértékei korrelációs együtthatóinak a földrajzi 

eloszlása. A bevonalkázott területeken a korreláció 95 %-os valószínűségi szinten 

szignifikáns. 

 

A továbbiakban a rácsponti légnyomásadatok összevetése következett a fenti 

hőmérsékleti anomáliákkal. A 2-es és a 3-as rácspontokban szignifikáns összefüggés 

adódott ugyan a globális értékekkel is, de a legerősebb kapcsolatot ezúttal is az északi 

félteke mutatói szolgáltatták. A vizsgált kivágat északkeleti részén negatív, a 

délnyugatin pozitív szignifikáns korrelációt találtunk (47. ábra). E szerint a pozitív 

hőmérsékleti anomáliák délnyugaton a légnyomás emelkedésével (az azori anticiklon 



 140 

benyomulása?), északkeleten pedig annak csökkenésével társultak. A Kárpát-medence 

megfelelő idősorai nem mutattak szignifikáns összefüggést a hőmérséklettel. 

Elemeztük a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek évi gyakoriságának az 

összefüggését (korrelációját) is a tárgyalt hőmérsékleti anomáliákkal. Erre a célra 

szintén a trendegyenesek értékeitől vett eltéréseket alkalmaztuk. A kapott eredmények 

nagyrészt összhangban voltak a fentiekkel. Így, szignifikáns korreláció leginkább az 

északi félteke trópuson kívüli részének hőmérsékleti anomáliáival adódott (ezen kívül 

csak a globális hőmérsékleti anomáliák és a 7-es makroszinoptikus helyzet 

gyakorisága közötti 0,41 értékű korreláció volt 95 %-os valószínűségi szinten 

szignifikáns). 

Pozitív szignifikáns korreláció az északi félteke trópuson kívüli része és a 2-es 

(anticiklon a Brit-szigetek térségében, r = 0,43), a 7-es (zonális ciklonális, r = 0,43) és 

a 8-as (nyugatról benyúló anticiklon, r = 0,50) Péczely-típusok gyakorisága között 

volt. A felsorolt típusok gyakorisága tehát a magasabb hemiszférikus 

átlaghőmérsékletű években emelkedett. Csökkent viszont ilyenkor a 3-as (mediterrán 

ciklon hátoldali áramrendszere, r = -0,39), az 5-ös (anticiklon Magyarországtól 

keletre, r = -0,59) és a 6-os (mediterrán ciklon előoldali áramrendszere, r = -0,49) 

helyzetek előfordulása. Az északi félteke meleg éveiben a vizsgált kivágat délnyugati 

részén jelentkező nyomásemelkedés (47. ábra) összecseng a 8-as típus gyakoriságának 

növekedésével, illetve a 6-os csökkenésével. Ugyanez mondható el az északkelet-

európai légnyomáscsökkenés és az 5-ös helyzet jelentkezésének kapcsolatáról az ilyen 

években. 

További vizsgálatokat igényel annak eldöntése, hogy a hemiszférikus 

hőmérsékletingás okozta-e a bárikus mező feltárt módosulásait, vagy fordítva. Esetleg 

mindkettő egy harmadik tényező hatása alatt módosult összehangoltan? 
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Összefoglalás 

 

A bárikus mező szerkezetét vizsgálva a Kárpát-medence térségében az 1966–

1995-ös időszakban az alábbi főbb eredményekre jutottunk: 

 A légnyomási mező évi átlagos képe nagy vonalakban megegyezett a más szerzők 

más időszakokra vonatkozó vizsgálatainak eredményeként kapottal: a Kárpát-

medence fölötti enyhe maximum nyugat felé nyúló gerinccel kapcsolódik az azori 

anticiklonhoz; ezt északról az izlandi minimum, délről a genovai minimum fogja 

közre. Az évszakos bárikus mezők, a nyárit kivéve, alakilag az évihez hasonlóak 

voltak, ám ősszel és télen a légnyomási gradiensek erősödése, míg tavasszal a 

gyengülése volt jellemző. Nyáron térségünket, ugyancsak a korábbiaknak 

megfelelően, az északra húzódott azori anticiklon nyugatról benyúló pereme 

uralta. 

 A vizsgált kivágaton belül elkülönítettük a légnyomásjárás két fő típusát, a 

szárazföldit és az óceánit, illetve az ezek által jellemzett területeket. 

 A napi légnyomásértékek a térségben mindenütt a normálistól eltérő eloszlást 

mutattak. A vizsgált térség nagyobb, északnyugati részén az eloszlás ferdesége 

negatív előjelű volt. Következésképpen, itt az extrém mély ciklonok előfordulása 

gyakoribb volt, mint az extrém magas nyomású anticiklonoké. Ennek ellenkezője 

volt tapasztalható a Kárpát-medencétől keletre, ahol a pozitív előjelű ferdeségi 

értékek az eloszlás jobb oldali megnyújtottságát mutatták. Ezen a vidéken az 

extrém magas nyomású képződmények voltak gyakoribbak, mint a mélynyomású 

megfelelőik. 

 A térségi légnyomási mező évi járása alapján sikerült évente rendszeresen 

jelentkező, többé-kevésbé homogén cirkulációs viszonyokkal jellemezhető 

időszakokat (ún. szinoptikus évszakokat) kijelölni. Így, elkülönült a szeptember 9-

től április 7-ig tartó, a medence térségében kelet–nyugati tengelyű anticiklon 

uralmával jellemezhető őszi–téli, az április 8. és május 29. közé eső tavaszi, 

amikor nem alakul ki hosszú ideig fennmaradó jellemző cirkulációs típus, illetve a 
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május 30-tól szeptember 8-ig fennálló nyári évszak, amikor az azori anticiklon 

nyúlik be nyugatról. 

 A Kárpát-medence bárikus mezejének a leírására három cirkulációs indexet is 

bevezettünk: a zonális, a meridionális és a ciklonossági indexeket. Elemeztük ezek 

jellemzőit, így az évi járásukat. Felszínre került a cirkuláció nyugatias és délies 

jellege térségünkben a téli félévben, illetve keleties és északias túlsúlya a nyáriban. 

A ciklonossági index évi járása az április és a május kivételével anticiklonális 

túlsúlyt mutatott. 

 

Elemeztük a térségi légnyomási mező módosulását a tárgyidőszak alatt: 

 A légnyomási mező időbeli módosulásának vizsgálatához kidolgoztunk egy 

objektív besorolási eljárást a Péczely-féle makroszinoptikus típusrendszerbe, 

melynek alapjául a diszkriminanciaanalízis szolgált. Az így kapott klasszifikáció 

jóságának összevetése a hagyományos Péczely-féle és a Hess–Brezowsky 

osztályozáséval biztató eredményeket szolgáltatott. 

 A lineáris trendelemzés szignifikáns nyomásemelkedést tárt fel a Kárpát-medence 

térségében, melynek mértéke a 30 év alatt 1,5 hPa körülinek adódott. Az évszakos 

bontású vizsgálatok kimutatták a téli légnyomás-módosulás meghatározó szerepét 

a változásokban. 

 A Kárpát-medence, illetve a vele keleten és délen szomszédos térségek légnyomási 

idősoraiban az 1966–1995-ös időszak folyamán 1981 és 1982 között szignifikáns 

ugrásszerű emelkedés következett be. Ez a töréspont jelentkezett az 500 hPa-os 

izobárfelszín változásában is a Balkán fölött. A medencétől nyugatra a tengerszinti 

légnyomás idősoraiban hasonló törés 1988 és 1989 fordulóján történt. Összevetve 

a lineáris trendek és a töréspontok realitását a légnyomási idősorokban, a 

változások ugrásszerűségének feltételezése látszik valószínűbbnek. 

 A térségi cirkulációs indexek módosulását elemezve az adott időszak alatt, úgy 

lineáris trendek, mint töréspontok a felszínre kerültek. Az utóbbiak ezúttal is 

pontosabban írták le a változások jellegét. Így, 1976 és 1977 között fordult a 
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zonális cirkulációs index átlaga pozitívba, azaz a keleties áramlás enyhe túlsúlyát a 

nyugatiasé váltotta fel. 1987/88 fordulóján az északias áramlás vált dominánssá, a 

korábbi délies helyett. A ciklonossági index nem váltott ugyan előjelet, de 1982-től 

a cirkuláció anticiklonális jellege ugrásszerűen erősödött térségünkben. 

 A makroszinoptikus helyzetek gyakoriságának a változása összecseng a légnyomás 

és a cirkulációs indexek módosulásával. Többek között, itt is a változások 

ugrásszerűsége dominált. Megfigyelhető a ciklonális–anticiklonális helyzetek 

jelentkezésében az 1981/82-es töréspont. Emelkedett a nyugatias és az északias 

helyzetcsoport előfordulási gyakorisága. 

 

A dolgozat foglalkozik a nyomási mező és a más időjárási elemek 

kapcsolatával: 

 A léghőmérséklet térségünkben szorosan összefügg a bárikus mező jellegével. 

Igazoltuk a délies áramlás melegítő hatását, amely minden évszakban érvényesült. 

A nyugatias áramlás hasonlóan befolyásolta a léghőmérsékletet a nyár kivételével 

minden évszakban, a ciklonális tevékenység pedig ősszel és télen. Az utóbbi 

hatása kiemelten és minden évszakban érvényesült a minimum-hőmérsékletekre. 

 Leghidegebbnek összességében a 3-as (mediterrán ciklon hátoldali 

áramrendszere), legmelegebbnek a 4-es (ciklon előoldali áramrendszere) Péczely-

típusok bizonyultak. Télen a legalacsonyabb hőmérsékletek a 11-es (anticiklon 

Fennoskandinávia térségében) és a 10-es (anticiklon Magyarországtól északra) 

típusokhoz kapcsolódtak, míg a legenyhébb időjárást a 7-es (zonális ciklonális) és 

a 4-es helyzetek okozták. Nyáron az 5-ös (anticiklon Magyarországtól keletre) és a 

9-es (anticiklon Magyarországtól délre) helyzetek esetén volt a legmelegebb, a 3-

as és az 1-es (ciklon hátoldali áramrendszere) pedig kifejezetten hideg 

makroszinoptikus típusnak mutatkozott. 

 A csapadék mennyiségét a cirkulációs indexek közül leginkább a ciklonossági 

befolyásolta: a pozitív korrelációs együtthatók alátámasztják a ciklonális 

tevékenység csapadékkeltő hatását, amely minden évszakban jelentkezett. 
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Összességében a maximális csapadékmennyiség a 13-as (cikloncentrum a Kárpát-

medence fölött), míg a minimális a 12-es helyzetre (anticiklon a Kárpát-medence 

fölött) volt jellemző. 

 Megvizsgáltuk az időjárási szélsőségek felléptének a bárikus feltételeit is. Az 

extrém magas nyári hőmérsékleti értékek kialakulásának leginkább a Kárpát-

medence térségében, illetve attól keletre elhelyezkedő, nyáriasan sekély 

anticiklonok kedveztek. A legnagyobb téli hidegeket többnyire központjukkal a 

Kárpát-medence fölött, illetve attól északkeletre elhelyezkedő magas nyomású 

képződmények okozták. A nagy csapadékmennyiségek térségünkben többnyire a 

tőlünk északra elhaladó atlanti eredetű ciklonokkal függtek össze, ám jelentős volt 

a helyi középpontú és a mediterrán ciklonok szerepe is. 

 

A térségi bárikus mező távkapcsolatainak az elemzése a következő 

eredményeket adta: 

 A cirkulációs indexek a Déli Oszcillációs Indexszel (SOI) egyes évszakokban 

szignifikáns összefüggést mutattak. Így, El Niño események idején térségünkben 

tavasszal erősödött a nyugatias, illetve az északias cirkuláció, ősszel pedig a délies 

áramlások váltak markánsabbá. 

 Az Észak-atlanti Oszcillációs Index (NAOI) korrelálása a Kárpát-medence 

térségének cirkulációs indexeivel a földrajzi közelségből fakadó várakozásnak 

megfelelően erősebb összefüggéseket mutatott ki. Az azori maximum és az izlandi 

minimum közötti nyomáskülönbség fokozódása erősítette térségünkben a zonális 

cirkuláció intenzitását és az anticiklonális hajlamot. Az összefüggések télen és 

tavasszal voltak markánsak, nyáron és ősszel nem bizonyultak szignifikánsnak. 

 A globális léptékű évi hőmérsékleti anomáliák közül az északi félteke trópuson 

kívüli értékei mutattak erős összefüggést a térség bárikus mezejének jellemzőivel. 

A pozitív hemiszférikus anomáliák légnyomás-emelkedéssel társultak a Kárpát-

medencétől délnyugatra, süllyedéssel attól északkeletre. Ennek megfelelően, az 

északi félteke melegebb éveiben régiónkban fokozódott az északias és a nyugatias 
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áramlás intenzitása, illetve a cirkuláció anticiklonális jellege. Összhangban volt 

ezzel a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek gyakoriságának a módosulása is. 
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The structure of the pressure field and its alteration in the 

surroundings of the Carpathian Basin 

 

Summary 

 

1. Preliminaries and objectives 

 

The problem of climate variability as an essential part of the problem of 

environmental protection is of great interest to both scientific community and 

public. The meteorological observations and their statistical analysis indicate that 

variations of different climate elements that have occurred for many years show 

substantial changes in itself, both in time and space. This also contributes to the 

fact that there are differences in understanding of these changes, and interpretation 

of their consequences is not unequivocal, either. Some scientists speak about 

trends, while others mention fluctuations. Therefore, their predictions are also 

different. A possible explanation for climate variability is also a source of 

disagreement among scientists. 

From all of the climatic elements the aspects of temperature variations have 

been especially analyzed. The public is less interested in time variations of 

atmospheric pressure, probably because one cannot experience it directly. 

However, due to its feedback processes, alterations in atmospheric pressure field 

have a great impact on climate scenarios, first of all on regional level. The 

modifying baric field changes the atmospheric circulation, air mass movement, 

which is in close relation to temperature and precipitation. 

The aim of the present study is to analyze the time and spatial structure of 

the pressure field in the Carpathian Basin and its surroundings. The choice of the 

Carpathian Basin for the territory to be examined is due to the fact, that the 

Carpathian Basin is a rather large geographic unit with a relatively homogenous 

atmosphere, within which the characteristics of baric field are more or less 
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integral. This analysis may enhance a better understanding of the regional climate 

variability and, consequently, may help in predicting it. As the surface circulation 

that greatly influences the temperature is mostly dependent on surface baric field, 

this paper deals with the variability of the latter. 

When making a decision on the analyzed period, we have chosen it so that 

the beginning of the warming period coincided with the mid of the observed 

period. That is, the analyzed period involves a rapid temperature variation in terms 

of geology and former, more stable period, which can be considered as a reference 

period. 

In order to achieve the general aims, we tried to find answers to the 

following concrete questions: 

 What are the main statistical properties of the baric field in the Carpathian 

Basin and its surroundings? 

 What significant trend-like changes have occurred in the atmospheric pressure 

dataset over the observed period? 

 Can the change points be detected within the properties of the atmospheric 

field? 

 How has the frequency occurrence of the macrosynoptic types changed? 

 What statistical correlations are there between the atmospheric field properties 

and other climate elements? 

 Are there any teleconnections between the regional baric field and the baric 

field of other areas and, consequently, global scale temperature anomalies? 

 

2. Database and methods 

 

The digitalized sea surface atmospheric grid point data of a wider area of 

the Carpathian Basin make up the core of the database used. We obtained data 

from the sea surface isobar maps of the daily weather forecasts registered by the 

Hungarian Meteorological Service. In our analysis we made use of catalogues of 
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Péczely’s and Hess–Brezowsky’s atmospheric macrocirculation patterns. In our 

analysis of the correlation between baric field and weather elements we have used 

the daily temperature and precipitation data of the analyzed period obtained from 

the Meteorological Station of the University of Debrecen. In order to reveal 

teleconnections we have used the time series of the global scale temperature 

anomalies, as well as the time series of the NAOI and the SOI for the observed 

period, i. e. 1966–1995. 

We have done the analysis of sea surface pressure from three different 

points of view: 

 on the basis of the grid point pressure data; 

 with the help of the circulation indices obtained from grid point data; 

 applying macrosynoptic code systems. 

In the beginning of the statistical analysis it seemed reasonable to analyze 

the distribution of the database elements. Thus, the analysis of the distribution 

normality applying Kolmogorov-Smirnov’s test, and the determination of the 

skewness and kurtosis, were parts of the analysis. In addition, the examination of 

randomness of the time series elements with Wald–Wolfowitz’s nonparametric 

test was carried out. 

The analysis was done on a daily, monthly, seasonal and annual basis. We 

considered it expedient in some of the analysis to apply anomaly values of the data 

series instead of the database. Sometimes it was necessary to filter the trends from 

the time series. In order to by-pass eventual anomalies, referred to as noises, we 

used the binominal filter, if needed. 

In a number of experiments we adopted objective cluster techniques. These 

were the hierarchical cluster analysis and the discriminant analysis used for 

automation of Péczely’s types. We have done the evaluation of goodness of 

various macrosynoptic classifications from different points of view applying 

different formulas. 
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In the process of analysis of the time structure of the data series we tried to 

find answers to the following questions: 

 is there any significant linear trend within the time series? 

 can the trend change points be detected? 

 can we show the change points dividing time series into relatively 

homogeneous and significantly different periods? 

In order to carry out the change point analysis we used the method of 

comparison of the mean, the method of standard deviation minimizing, the 

cumulative summarizing of anomalies, Pettitt’s nonparametric test and the signal-

to-noise ratio analysis. Apart from finding answers to these questions, we also 

dealt with the comparison of goodness of fit of trends and of dividing to periods. 

 

3. Results 

 

The pressure field structure in the surroundings of the Carpathian Basin in 

the period 1966–1995. 

 The obtained pressure field annual mean data coincided in general with the 

results of other authors for different periods: the weak maximum above the 

Carpathian Basin is linked to the Azores anticyclone with a westward 

extension which, in its turn, is surrounded by the Icelandic minimum from the 

north and the Genoa minimum from the south. The seasonal baric field, except 

for the summer period, was similar to the annual in shape, with the growing 

strength of pressure gradients in autumn and winter, whereas in spring 

weakening was characteristic of them. According to the previous results, in 

summer our region was dominated by the westerly peripheral of the Azores 

anticyclone extending northward. 

 In the analyzed region we have isolated two main types of atmospheric 

pressure running, namely the oceanic and continental ones and, consequently, 

the territory characterized by them. 
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 The distribution of data of the daily atmospheric pressure in the region 

everywhere showed fluctuations from the normal. In the biggest, northeastern 

part of the region the distribution skewness was negative. Consequently, the 

frequency of the extreme low cyclones was higher there than that of the 

extreme high-pressure anticyclones. The opposite of this was experienced to 

the east of the Carpathian Basin, where the positive values of skewness 

showed a long right tail of the distribution. The extreme high pressure occurred 

in the region more often than the low one. 

 Taking into consideration the pressure field running we succeeded in defining 

periods (so-called synoptic seasons) with more or less homogeneous 

circulation property. Thus, an autumn–winter period from September 9 to 

April 7 was isolated, characterized by the domination of east–west axis 

anticyclone in the surroundings of the basin; spring period from April 8 to 

May 29, when no characteristic circulation type develops for a longer period of 

time and summer period from May 30 to September 8 when the intrusion of 

the Azores anticyclone is dominant from the west. 

 In order to describe the baric field of the Carpathian Basin we used three 

circulation indices: zonal, meridional and cyclonic ones. In doing this, the 

westerly and southerly characteristics of the circulation were revealed for 

winter in the region, and its easterly and northerly dominance for summer. The 

annual run of the cyclonic index revealed its anticyclone dominance except for 

May and April. 

 

The alteration of the pressure field in the observed period in the region: 

 So, to examine atmospheric pressure field covering the observed period we 

have developed an objective approach nested into Péczely’s macrosynoptic 

classification based on discriminant analysis. The evaluation of classification 

goodness obtained in this manner with the traditional Péczely’s and Hess–

Brezowsky’s classification yielded encouraging results. 
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 The linear trend analysis showed significant pressure increase in the 

Carpathian Basis and its surroundings, the scale of which for 30 years was 

around 1.5 hPa. Seasonal examination proved the prevalence of the winter 

pressure variation. 

 There was a significant abrupt increase in the pressure time series for the 

period 1966–1995 between 1981 and 1982, respectively in the Carpathian 

Basin and areas to the east and south. The same change point was also present 

in the 500 hPa isobar surface variation over the Balkans. A similar change 

point in the sea surface time series westward occurred on the turn of 1988-

1989. Having made an evaluation of the validity of linear trends and change 

points in the pressure time series, an abrupt increase seems more likely to 

occur. 

 Analyzing the alteration of the circulation indices in the region over the 

observed period, both linear trends and change points have been revealed. The 

latter expressing more accurately the character of the changes. Thereby, the 

mean zonal circulation index in 1976-1977 has turned positive, that is the 

slight dominance of the easterly flow was substituted by a westerly one. On the 

turn of 1987-1988 the northerly flow turned dominant substituting the earlier, 

southerly one. Though, the cyclonic index has not changed the sign, since 1982 

the anticyclonic character of the circulation increased abruptly in the region. 

 The change in the frequency of macrosynoptic types is similar to the variations 

of pressure and circulation indices. Among others, the abrupt variance was also 

dominant here. We can observe an increased frequency occurrence of the 

westerly and northerly circulations. 

 

The relation between pressure field and other weather elements: 

 The temperature in our region is closely related to the character of baric field. 

We have proved the warming effect of the southerly flow, being present in any 

season. Similarly, the westerly flow had affected temperature in each season 
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except summer, while the cyclonic effect was present in autumn and winter. 

The effect of the latter was decisive and influenced the minimum temperatures 

in any season. 

 On the whole, the type 3 (rear of a Mediterranean cyclone) proved to be the 

coldest, whereas the warmest was the 4 (fore part of a West-European cyclone) 

within Péczely’s types. In winter, the lowest temperatures referred to type 11 

(anticyclone over the Fennoscandinavia) and type 10 (anticyclone to the north 

of Hungary), whereas the mildest weather was caused by type 7 (zonal, 

cyclonic) and type 4, respectively. In summer the type 5 (anticyclone to the east 

of Hungary) and type 9 (anticyclone to the south of Hungary) caused the 

highest temperatures, while the 3 and 1 (rear of an East-European cyclone) 

proved to be cold macrosynoptic types. 

 The cyclonic ones influenced mainly the amount of precipitation from all of 

the circulation indices: the positive correlation coefficient proves the cyclonic 

effect on increasing precipitation amount that is present in any season. On the 

whole, the maximum precipitation amount was characteristic of type 13 

(cyclone centre over the Carpathian Basin), while the minimum was 

characteristic of type 12 (anticyclone centre over the Carpathian Basin). 

 In addition, we have examined the baric effects on the weather extremes. The 

reason for the occurrence of extreme high temperatures in summer was, 

mostly, the low anticyclone over the Carpathian Basin and to the north east of 

it. The great amount of precipitation in our region is mainly linked to the 

Atlantic cyclones, following a northerly track in the region, though the local 

Mediterranean cyclones also affected it. 

 

The teleconnections of the local baric field: 

 In some seasons the circulation indices showed a significant relation with the 

SOI. Thus, in spring, in the period of El Niño, the westerly and the northerly 
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circulations became stronger, while in autumn the southerly circulation had a 

striking effect. 

 The correlation of the NAOI with the circulation indices of the Carpathian 

Basin and its surroundings revealed stronger correlation because of the 

geographical closeness. The increase of the pressure difference between the 

Azores maximum and Icelandic minimum intensified the zonal circulation and 

its anticyclone character. The correlations were distinctive in winter and 

spring, while in summer and autumn they were not significant. 

 Within the global scale temperature anomalies, the area beyond the tropics in 

the Northern Hemisphere, revealed correlation with the baric field 

characteristics of the region. The positive hemispheric anomalies showed 

pressure increase to the southwest of the Carpathian Basin and a decrease to 

the northeast of the region. According to it, in the warmer years of the 

Northern Hemisphere, the northerly and westerly circulation and the 

anticyclone character of the circulation has intensified in the region. The result 

obtained showed similarity to Péczely’s macrosynoptic types. 
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