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A Légkör elôzô számában megjelent cikkünkben a PRU-
DENCE projekt 50 km-es felbontású modellszimulációi
alapján készített hômérséklet- és csapadékbecsléseket
mutattuk be a Kárpát-medence térségére a 2071–2100
idôszakra, valamint az 1 °C-os globális melegedéshez
kapcsolódva. Ebben a számban a szélsôséges hômérsék-
leti és csapadék események, illetve extrém indexek vár-
ható változását elemezzük az A2 és a B2 globális IPCC
szcenáriók esetére.

Bevezetés
A globális melegedés egyik megnyilvánulása az extrém
idôjárási események gyakoriságának és amplitúdójának
megváltozása. Az elôzô számban bemutatott (Bartholy et
al., 2008) PRUDENCE projekt fô célja az európai éghaj-
lati változások kockázatának és hatásainak meghatározá-
sa volt regionális szcenáriók és bizonytalansági becslé-
sek alapján (Christensen, 2005). Számos meteorológiai
paraméterre (pl.: középhômérséklet, maximum- és mini-
mumhômérséklet, csapadékösszeg, szél, stb.) elkészül-
tek a PRUDENCE projekt keretében az IPCC (2007) A2
és B2 szcenárió regionális modellbecslései (50 km-es
horizontális felbontással) mind a négy évszakra. A PRU-
DENCE szimulációk a XXI. század végére (2071–2100)
és a referencia idôszakra (1961–1990) állnak ren-
delkezésre.

Ebben a cikkünkben összegezzük a Kárpát-medence
térségére a XXI. század végére várható regionális vál-
tozásokat az extrém hômérsékleti és csapadékparaméte-
rekre. Elsôként a napi maximum- és minimumhômér-
sékletek várható alakulásának területi eloszlását, majd a
WMO-CCl/CLIVAR munkacsoport által ajánlott hômér-
sékleti és csapadék indexek becsült változásait elemezzük.

A maximum- és minimumhômérséklet várható
változása a Kárpát-medencében
A hômérsékleti szélsôségek 2071–2100-ra várható ala-
kulását ún. kompozittérképek segítségével ábrázoltuk az
A2 és a B2 szcenárióra vonatkozóan. Az A2 szcenáriót
tekintô futtatások közül 16 szimulációt, míg a B2
szcenárió esetén 8 szimulációt vettünk figyelembe. 

A napi maximum- és
minimumhômérséklet
évszakos átlagainak
várható alakulását vizs-
gáltuk a 2071–2100
idôszakra (Bartholy et
al., 2007). Az 1. ábra
k o m p o z i t t é r k é p e i n

(melyeket a rendelkezésre álló különbözô modellfuttatá-
sokból kapott várható évszakos változások átlagaként
állítottunk elô) bemutatjuk a várható évszakos
hômérséklet-növekedés területi eloszlását a maximumok
esetén. A bal oldali oszlopban az A2, a jobb oldali
oszlopban pedig a B2 szcenárióra vonatkozó évszakos
melegedés mértéke látható. Hasonlóan a globális és
európai eredményekhez, a Kárpát-medencére is az A2
szcenárió esetén nagyobb melegedés várható, mint a B2
esetén. A legnagyobb melegedés mindkét szcenárió
esetén nyáron várható: a maximumhômérsékletek
várható növekedése 4,9-5,4 °C (A2), illetve 4,0-4,4 °C
(B2). A nyári várható melegedés térbeli eloszlása
egyértelmûen zonális szerkezetet mutat, északról dél felé
haladva egyre nagyobb hômérséklet-növekedésre szá-
míthatunk. A többi három évszakban általában nyugat-
keleti gradiens jellemzô, s a változás mértéke várhatóan
nagyobb lesz a keleti országrészben.

Az 1. táblázatban és a 2. ábrán összegezzük a
Magyarország teljes területére várható évszakos változá-
sokat. Az 1. táblázatban a kompozittérképek alapján a
maximum- és minimumhômérsékletek várható évszakos
változásának országon belüli legkisebb és legnagyobb
mértékét foglaljuk össze. A 2. ábrán az országos átla-
gokat szemléltetjük évszakonként és szcenáriónként. A
kis téglalapok alsó oldala a napi maximum-, illetve mini-
mumhômérsékletek referencia idôszakra vonatkozó
országos átlagértékét, míg a felsô, vastagított oldala a
2071–2100-ra vonatkozó várható átlagértéket mutatja. 
A téglalapok belsejében lévô nyilak a várható változás
irányát, a fölé, illetve alá írt számértékek pedig a várható
hômérsékletemelkedés országos átlagát jelenítik meg.
Amint a számértékekbôl kitûnik, a minimumhômérsék-
letek valószínûsíthetô növekedése általában (tél kivéte-
lével) kisebb, mint a maximumhômérsékleteké, mely
arra utal, hogy a napi hôingás mértéke várhatóan növek-
szik a jövôben. A minimumhômérsékletnél is a legna-
gyobb melegedésre nyáron számíthatunk: 4,2-4,8 °C
(A2 esetén), illetve 3,5-4,0 °C (B2 esetén).

MILYEN MÉRTÉKÛ VÁLTOZÁS VÁRHATÓ A
KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATI SZÉLSÔSÉGEIBEN

A XXI. SZÁZAD VÉGÉRE? 

1. táblázat

Szcenárió Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) sz (SzON) Tél (DJF) 
Maximum A2 2,8-3,3 °C 4,9-5,4 °C 4,3-4,6 °C 3,7-4,2 °C 

B2 2,4-2,6 °C 4,0-4,4 °C 3,3-3,5 °C 2,6-3,0 °C 
Minimum A2 3,0-3,2 °C 4,2-4,8 °C 4,0-4,2 °C 3,8-4,6 °C 

B2 2,3-2,7 °C 3,5-4,0 °C 3,0-3,2 °C 2,8-3,5 °C 
A 2071–2100 idôszakra Magyarországra várható évszakos növekedés értékei a maximum- és 

minimumhômérsékletek kompozittérképei alapján. A felsorolt intervallumok a Magyarország területén 
az adott évszakban várható legkisebb és legnagyobb értéket jelzik.
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1. ábra: A napi maximumhômérséklet várható évszakos változása (°C) a Kárpát-medence térségében 16, illetve 8 európai regionális éghajlati
modellszimuláció eredményei alapján a 2071-2100 idôszakra, A2 (bal oldalon) illetve B2 (jobb oldalon) szcenárió esetére

Az 1990-es évek végén nemzetközi összefogással
alakult WMO-CCl/CLIVAR munkacsoport által ajánlott
extrém éghajlati indexeket (Karl et al., 1999) használtuk
a hazai szélsôségek változásainak elemzéséhez. Korábbi
vizsgálataink során (Bartholy és Pongrácz, 2005; 2007)
meghatároztuk számos extrém hômérsékleti és
csapadékindex XX. század második felére vonatkozó
tendenciáit a Kárpát-medence térségére. Ezen számítá-

sokhoz a hazai és szomszédos országokbeli meteoroló-
giai állomások mért adatsorait használtuk fel. Ugyan-
ezen indexek idôsorait elôállítottuk a PRUDENCE
keretében futtatott regionális klímamodellek szimulációs
mezôsorait felhasználva. Példaként e cikkünkben egy
olyan modellt választottunk a magyarországi kivágatra
számított extrém indexek változásának bemutatására,
melybôl mind az A2, mind a B2 szcenárióra rendel-
kezésre állnak futtatási eredmények. A Dán Meteoroló-

Extrém indexek alakulása
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3. ábra: A téli napok (Tmax < 0°C) és a hôség napok (Tmax > 30°C) számának várható változása 2071-2100 idôszakra a DMI modellszimulá-
ciói alapján A2 és B2 szcenárió esetén. Referencia idôszak: 1961-1990.

4. ábra: A nagyon csapadékos napok (R95) számának várható éves, januári és júliusi változása 2071-2100 idôszakra a DMI modellszimulációi
alapján az A2 és B2 szcenárió esetén. Referencia idôszak: 1961-1990. 

giai Intézet (DMI) modellszimulációi a hômérséklet és a
csapadék szempontjából egyaránt átlagosnak vehetôk a
többi PRUDENCE-szimulációhoz viszonyítva. 

A 2. táblázatban összefoglaljuk az extrém hômérsék-
leti indexek várható alakulását. A XX. század második
felében már elindult és detektálható változások
(Bartholy és Pongrácz, 2005) a XXI. század végére
várhatóan tovább erôsödnek. Az A2 szcenárió esetén
nagyobb mértékû változásokra számíthatunk, mint a B2
esetén. Az alacsony hômérséklettel összefüggô indexek
(Tx0LT, FD, Tn-10LT, Tx10, Tn10) jelentôs csökkenése
és a magas hômérsékletekhez kapcsolódó indexek (SU,
Tx30GE, Tx35GE, Tn20GT, Tx90, Tn90) erôteljes
növekedése egyaránt a Kárpát-medence éghajlatának
várható melegedésére utal. Különösen jelentôs mértékû
a forró napok (Tx35GE), a túl meleg éjszakák (Tn20GT)
és a hôségnapok (Tx30GE) számának emelkedése
(melyek az A2 szcenáriót tekintô modellbecslések

2. ábra: A XXI. század végére Magyarországra várható maximum-
és minimumhômérséklet-változás évszakos átlagos értékei.



szerint országos átlagban rendre elérik a 300%-ot, a
229%-ot, illetve a 156%-ot, a B2 szcenárió esetén pedig
a 300%-ot, a 169%-ot, illetve a 109%-ot). A hideg téli
szélsôségek gyakoriságának várható csökkenése kisebb
mértékû, mint a meleg nyári szélsôségek növekedése.

A 3. ábrán két hômérsékleti extrémindexben (a téli
napok és a hôség napok éves számában) 2071–2100
közötti idôszakra várható (s az 1961–1990 referencia
idôszakhoz viszonyított) változásokat hasonlítjuk össze
az A2, illetve a B2 szcenárió esetén. Mindkét
paraméternél egyértelmû a jelentôs mértékû melegedés
hatása: a téli napok évi számának számottevô
csökkenése (a magyarországi rácspontok területi átlagát
tekintve 82%-os az A2 szcenárió esetén, és 65%-os a B2
szcenárió esetén), valamint a hôség napok évi számának
jelentôs növekedése (A2 esetén átlagosan 156%-os, B2
esetén 109%-os) prognosztizálható. A két bemutatott
extrém hômérsékleti index közül az egyik (hôség napok
évi száma) a pozitív extrémek esetén várható területi
különbségekre ad példát, míg a másik (téli napok évi
száma) a negatív hômérsékleti szélsôségekben várható
tendenciák tipikus területi eloszlását illusztrálja. A tér-
képeken jól látható, hogy a pozitív extrémek esetén na-
gyobb változásra számíthatunk a magasabban fekvô
hegyvidéki területeken, s valamivel kisebbre a sík
vidékeken. Ezzel ellentétes a negatív hômérsékleti ex-
trém indexek várható tendenciájának területi eloszlása:
az alföldi térségben valószínûsíthetô a nagyobb változás.

A 3. táblázatban néhány extrém csapadékindex

várható tendenciáját foglaljuk össze a DMI modellsz-
imulációk eredményei alapján. Éves viszonylatban és
országos átlagban relatíve kis változások várhatók,
általában 10-20%-os növekedésre számíthatunk az
extrém csapadék események gyakoriságában. Ha a
januári és a júliusi (gyakran egymással ellentétes) ten-
denciákat külön-külön tekintjük, akkor jelentôsebb a
várható változás mértéke. A januári várható gyako-
riságnövekedés mindkét szcenárió esetén meghaladhatja
akár a 200%-ot is (példál az RR20 jelû, 20 mm-t megha-
ladó extrém napi csapadékú napok száma). Ez arra utal,
hogy a csapadék éven belüli eloszlásában jelentôs átren-
dezôdésre számíthatunk. Például az 5 mm-nél nagyobb
csapadékú napok évi száma várhatóan csak 2%-kal,
illetve 9%-kal növekszik a XXI. század végére (az A2
szcenárió, illetve a B2 szcenárió esetén), viszont január-
ban 58%-os, illetve 40%-os növekedést, júliusban pedig
32%-os, illetve 25%-os csökkenést jelez a dán regionális
klímamodell. A csapadék indexek elemzése alapján
megállapíthatjuk, hogy a nagy csapadékú eseményeknek
a XXI. század utolsó három évtizedére várható gyako-
riságnövekedése elsôdlegesen a téli hónapokra lesz
jellemzô.

A 4. ábrán az R95 jelû, nagyon csapadékos napok
éves és havi (januári és júliusi) számának várható vál-
tozásait vetjük össze az A2 és a B2 szcenárió esetére. Az
index azokat a napokat számolja össze, melyeken a napi
csapadékösszeg meghaladja az 1961–1990 referencia
idôszak napi szimulált csapadék idôsora alapján meg-
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2. táblázat

3 

Index 
jele 

Extrém index neve és
definíciója

Kontroll-futás:
1961-1990

A2 szcenárió:
2071-2100

(Várható változás)

B2 szcenárió:
2071-2100

(Várható változás)

Detektált tendencia:
1961-2001 

(mérések alapján)
SU Nyári napok száma

(Tmax > 25°C)
80 nap/év 122 nap/év  

(+54%)
109 nap/év

(+37%)
+ 

Tx30GE H ségnapok száma
(Tmax 30°C)

30 nap/év 74 nap/év
(+156%)

61 nap/év
(+109%) 

+ 

Tx35GE Forró napok száma
(Tmax 35°C)

4 nap/év 33 nap/év
(> +300%)

20 nap/év
(> +300%)

+ 

Tn20GT Túl meleg éjjelek száma 24 nap/év 75 nap/év 62 nap/év + 
Tx90 Meleg napok száma

(Tmax > Tmax,90%) 
36 nap/év 80 nap/év

(+123%)
68 nap/év
(+88%)

+ 

Tn90 Meleg éjszakák száma
(Tmin > Tmin,90%) 

36 nap/év 88 nap/év
(+143%)

75 nap/év
(+108%) 

+ 

Tx0LT Téli napok száma
(Tmax < 0°C)

18 nap/év 3 nap/év
(-82%)

6 nap/év  
(-65%)

– 

FD Fagyos napok száma
(Tmin < 0°C) 

73 nap/év 27 nap/év
(-64%)

48 nap/év
(-37%)

– 

Tn-10LT Zord napok száma
(Tmin < -10°C)

6 nap/év <1 nap/év  
(-95%)

1 nap/év  
(-87%)

– 

Tx10 Hideg napok száma
(Tmax < Tmax,10%) 

36 nap/év 10 nap/év
(-73%)

20 nap/év
(-46%)

– 

Tn10 Hideg éjszakák száma
(Tmin < Tmin,10%) 

36 nap/év 9 nap/év
(-75%)

17 nap/év
(-52%)

– 

A 2 táblázatban összefoglaljuk az extrém h mérsékleti indexek várható alakulását AExtrém hômérsékleti indexek változása Magyarországra a DMI regionális modellje alapján



határozott 95%-os percentilis értékét (a percentilisek az
idôsor rendezett mintája alapján határozhatók meg, s azt
az idôsorbeli értéket adják meg, amelynél kisebb értékek
az adott százalékban fordulnak elô a teljes mintában). Jól
látszik, hogy míg az R95 éves változásai mindkét
szcenárió esetén kisebb mértékûek (9%-os, illetve 18%-
os a magyaroszági rácspontok átlagát tekintve), addig
ennél nagyobb mértékû, egymással ellentétes elôjelû
trendekre számíthatunk télen és nyáron. Januárban az A2
szcenárió esetén területi átlagban 59%-os, a B2 szce-
nárió esetén 41%-os növekedést jelez a DMI regionális
klímamodellje. Júliusban viszont 28%-os, illetve 23%-
os átlagos csökkenést prognosztizál.

Következtetések
A modellbecslések alapján a szélsôséges hômérsékletek-
ben egyértelmûen jelentôs melegedés várható az egész
Kárpát-medence területén. Az A2 szcenárióra prognosz-
tizált változások mértéke jelentôsen meghaladja a B2
szcenárióra kapott becsléseket. A hômérsékleti extrém-
indexekben a XX. század második felében már elindult
és detektálható változások a XXI. század végére vár-
hatóan tovább erôsödnek. A csapadék extrémindexekben
éves viszonylatban és országos átlagban relatíve kis vál-
tozások várhatók, viszont a januári és a júliusi tenden-
ciákat külön-külön tekintve gyakran egymással ellen-
tétes jelentôs mértékû változásra számíthatunk. Télen a
nagy csapadékú események gyakoriságának növekedése,
nyáron kisebb mértékû csökkenése valószínûsíthetô.

Köszönetnyilvánítás. Kutatásainkat támogatta a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az MTA
TKI Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz címû,
2006/TKI/246 számú programja, az OTKA T-049824,
K-67626, K-69164 számú pályázata, az NKFP-

3A/0082/2004 és az NKFP-6/079/2005 pályázat.
További segítséget nyújtott az EU VI. keretprogram
CECILIA projektje (GOCE-037005). Az éghajlatvál-
tozási modellszimulációk adatbázisát az EU EVK2-
CT2001-00132 számú szerzôdésében támogatott PRU-
DENCE projekt keretében állították elô.
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3. táblázat

Extrém csapadékindexek változása Magyarországra a DMI modellszimulációi alapján

 
 

Csapadék index 
Kontroll-

futás: 
A2 szcenárió: 2071-2100  

Várható változás mértéke (%) 
B2 szcenárió: 2071-2100  

Várható változás mértéke (%) 
Detektált trendek:  

1976-2001 
 1961-1990 Éves Január Július Éves Január Július (mérések alapján) 

Napi csapadék maximuma  
Rx1 (Rmax) 

21.5 mm 25.0 mm  
+17% 

 
+33% 

 
+2% 

25.3 mm  
+18% 

 
+20% 

 
-2% 

 
– 

5 nap alatt lehullott max. csapadékösszeg  
Rx5 (Rmax,5 days) 

43.5 mm 49.6 mm 
+15% 

 
+24% 

 
-7% 

49.9 mm  
+15% 

 
+17% 

 
-13% 

 
+ 

Napi csapadékintenzitás index  
SDII (Ryear/RR1) 

4.6 mm 4.9 mm  
+7% 

 
+15% 

 
-2% 

4.9 mm  
+8% 

 
+12% 

 
+1% 

 
+ 

Nagyon csapadékos napok száma  
R95 (Rday  R95%,1961-90) 

18 nap/év 19 nap/év  
+9% 

 
+59% 

 
-28% 

21 nap/év  
+18% 

 
+41% 

 
-23% 

 
+ 

Mérsékelten csapadékos napok száma  
R75 (Rday  R75%,1961-90) 

90 nap/év 85 nap/év  
-6% 

 
+21% 

 
-29% 

91 nap/év  
+1% 

 
+13% 

 
-26% 

 
+ 

Extrém csapadékú napok száma  
RR20 (Rday  20 mm) 

<1 nap/év 2 nap/év  
+106% 

 
+271% 

 
+80% 

2 nap/év  
+105% 

 
+275% 

 
-56% 

 
+ 

Nagy csapadékú napok száma  
RR10 (Rday  10 mm) 

9 nap/év 11 nap/év  
+19% 

 
+83% 

 
-18% 

12 nap/év  
+28% 

 
+59% 

 
-14% 

 
+ 

5 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma  
RR5 (Rday  5 mm) 

37 nap/év 37 nap/év  
+2% 

 
+58% 

 
-32% 

40 nap/év  
+9% 

 
+40% 

 
-25% 

 
– 

1 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma  
RR1 (Rday  1 mm) 

132 nap/év 124 nap/év  
-6% 

 
+21% 

 
-20% 

130 nap/év  
-1% 

 
+12% 

 
-22% 

 
– 

0,1 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma  
RR0.1 (Rday  0.1 mm) 

231 nap/év 217 nap/év  
-6% 

 
+10% 

 
-14% 

226 nap/év  
-2% 

 
+7% 

 
-13% 

 
– 




