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Összefoglalás. A dolgozat a 2014. december 1-jei nagy mennyiségű csapadék keletkezésének dinamikai okait vizsgálja. A 
csapadék struktúrája, valamint az ECMWF és AROME numerikus modellek kimenetei alapján arra lehetett következtetni, 
hogy Magyarország térségében feltételes szimmetrikus instabilitás, illetve gyenge szimmetrikus stabilitás alakult ki. Ez erős 
ferde áramlásokhoz, ill. konvekcióhoz vezethetett annak ellenére, hogy a légkör rétegződése vertikális irányban többnyire sta-
bil volt. A labilitás feltételeinek teljesülését többféle diagnosztikus eljárás segítségével ellenőriztük: az ekvivalens potenciális 
örvényesség térképeivel meghatároztuk az instabil területeket, majd az ekvivalens potenciális hőmérséklet és abszolút 
geosztrófikus momentum mezőkből készített vertikális metszetek segítségével elkülönítettük a különböző labilitási formákat. 
Az eredmények összhangban vannak a szimmetrikus instabilitásról külföldön publikált ismeretekkel és esettanulmányokkal. 

Abstract. The study investigates the dynamical background of the heavy precipitation event on 1st of December 2014. 
From the structure of the precipitation and (from) the outputs of the ECMWF and AROME numerical models, it was pos-
sible to state that conditional symmetric instability or weak symmetric stability was present in the region of Hungary. This 
could have triggered intense slantwise motions or convection, despite of the stable vertical stratification of the atmosphere. 
We provided analyses of the environment with several diagnostic methods, particularly with aid of vertical cross-sections 
of equivalent potential temperature and absolute momentum and with equivalent potential vorticity charts. The results are 
in accordance with the known concepts and case studies of symmetric instability published abroad. 
 

Bevezetés. A légkör leglátványosabb, legjelentősebb és 
sokszor leghevesebb mozgásait különböző instabilitások 
hozzák létre. Ezek irányuk (horizontális vagy vertikális), 
méretük (mezoskálájú vagy szinoptikus nagyságrendű) 
alapján csoportosíthatók és vizsgálhatók. Az egyik speci-
ális, átfogóan mindössze a múlt század ’70-es évei óta 
vizsgált jelenség a szimmetrikus instabilitás (Schultz és 

Schumacher, 1999). Jelentőségét az adja, hogy felszaba-
dulása során erős, akár néhány ms-1-os ferde feláramlások is 
létrejöhetnek, melyek heves, sávos csapadékot okozhat-
nak olyan környezetben is, ahol más instabilitás nem lép 
fel. Újabb kutatások szerint bizonyos erős futóáramlások 
(sting jet) létrejötte is ehhez a jelenséghez köthető 
(Martinez-Alvarado et al., 2008). Az instabilitás Kárpát-

medence térségében történő megjelenését ez idáig publi-
kációk nem vizsgálták, esettanulmányok nem születtek, 
ezért hazánk időjárásának alakításában való szerepe is-
meretlen. Jelen tanulmányban ezen speciális, Európában 
kevéssé kutatott jelenség megjelenését vizsgáljuk a 
2014. november végi – december eleji jelentős károkat 
okozó ónos esős helyzet kapcsán. Az erős melegfront, a 

csapadékzóna sávos jellege, a telített légkör mind arra 
engedtek következtetni, hogy fennállhattak a szimmetri-
kus instabilitás létrejöttéhez szükséges feltételek.  
A következőkben röviden bemutatjuk a szimmetrikus in-
stabilitás elméletét, a diagnosztikus módszereket, a fel-
használt adatokat, valamint eredményeinket és következ-
tetéseinket. 

  
1. ábra: Abszolút geosztrófikus momentum (Mg) és izentróp (θ) 
felületek egymáshoz viszonyított, idealizált helyzete szimmetri-
kusan instabil esetben (a közép-troposzférában). Az ug a geo-
sztrófikus szél irányát mutatja. Az A, B és C helyzetek a szö-
vegben említett idealizált „csövek” áthelyeződésére utalnak. 

2. ábra: 2014.12.01. (0 UTC) sematikus képe. „A/M”, „A600/M600”  
talajszinti, ill. magasabb rétegek (~600 hPa) alacsony és magas 
nyomás központjai. Nyilazott vonal az áramlás fő iránya 600 
hPa-on. „FA” a futóáramlás helye és iránya. „SI”, ahol más 
konceptuális modellek (Novak et al., 2004) alapján is várható volt 
a szimmetrikus instabilitás és sávos csapadék előfordulása. 
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A szimmetrikus instabilitás elmélete. A vertikális fel-
áramlások létrejöttéhez szükséges a különböző meteoroló-
giai paraméterek instabil rétegződése, például a szélmező 
vagy hőmérséklet speciális konfigurációja. Tegyük fel, 
hogy a baroklin légkör mind a horizontális (tehetetlensé-
gi), mind a vertikális (gravitációs) kitérésekkel szemben 
(legalábbis gyengén) stabil marad. Ilyen helyzetben is le-
hetséges, hogy egy megfelelő, „ferde” irányban kitérített 
légrészecske gyorsulást szenved. A szimmetrikus instabili-
tást kutató tanulmányokban (Schultz and Schumacher, 
1999) a labilitási kritériumokat vertikális keresztmetszetek 
segítségével kutatják. Ezeknek a metszeteknek az iránya 
általában merőleges a termikus szélvektorra és a meleg le-

vegő felé mutat. Az elméletben a geosztróf áramlás ideali-
zált, végtelen „csövek” mentén zajlik az x-tengely mentén 
(nyugatról keletre). A tehetetlenségi (inerciális) stabilitást 
az abszolút geosztrófikus momentum, = − , 

ahol ug a geosztrófikus szélkomponens, f a Coriolis paramé-
ter, segítségével lehet definiálni, melynek részletes leveze-
tése, többek között, Markowski és Richardson (2010) 
légkördinamikai tankönyvében is megtalálható. Tehetetlen-
ségi instabilitás akkor lép fel, ha az adott nyomási felületre 
vonatkoztatva észak felé oly mértékben növekszik a nyugati 
szél sebessége, hogy az anticiklonális relatív örvényesség 
túlszárnyalja a planetáris örvényességet. 

  
3. ábra: Balra: 850 hPa-os pszeudo-ekvivalens potenciális hőmérséklet (K) és 500 hPa-os geopotenciál (m), további ábrákon 
megjelenített vertikális metszetek iránya: A−B vonal. Jobbra: a budapesti rádiószondás felszállás eredménye 12.01. 0 UTC. 

  

  
4. ábra: kompozit radarképek (reflektivitás, dBz) 2014. november 30-án 21 UTC-kor (bal felső), december 1-jén 0 UTC-kor 

(jobb felső), 6 UTC-kor (bal alsó) és 9 UTC-kor (jobb alsó). A csapadéksáv fokozatosan szűkült és intenzívebbé vált. 
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Az 1. ábrán bemutatott helyzetben a momentum a hideg 

levegő felé csökken < 0 , emiatt ha a „csövet” az 

A pontból C-be próbáljuk elmozdítani, olyan erő lép fel, 
ami azt visszatéríti. Az izentróp felületek mentén viszont 

a momentum növekszik, 	 > 0, emiatt az A-ból 

B-be elmozdított cső tovább gyorsulhat. 
A szimmetrikus instabilitás tehát olyan környezetre jel-

lemző, ahol az abszolút momentum felületei jobban dől-
nek a hideg levegő felé, mint az izentróp felületek. Az 
instabilitás felfogható úgy is, mint tehetetlenségi instabi-
litás izentróp-felületek mentén, illetve gravitációs insta-
bilitás a momentum-felületek mentén. Az elnevezés ere-
dete kissé nehezen visszavezethető a szakirodalomban, 
de feltehetőleg arra utal, hogy az instabilitás független az 
egyik horizontális koordinátától (Bennets and Hoskins, 
1979). Amennyiben az instabilitás csak akkor lép fel, ha 
a levegő az áthelyezett rétegekben telítetté válik, akkor 
feltételes szimmetrikus instabilitásról beszélünk 

(Conditional Symmetric Instability – CSI). Ebben az 
esetben a csövek a virtuális θν vagy az ekvivalens poten-
ciális hőmérséklet, θe felületei mentén helyeződhetnek át. 
Az instabilitás felszabadulásakor az emelkedő levegőben 
kondenzáció indulhat meg, mely tovább erősítheti a fel-
áramlást, úgynevezett ferde konvekció (Slantwise 
Convection) jön létre (Emanuel, 1983). Nem hidrosztati-
kus légkörben, orografikus vagy más kényszerek miatt a 
csövek ferde áthelyeződése a konstans θ vagy θe felüle-

tektől eltérő pályákat is követhet (Bluestein, 1993). 
A jellegzetes sávos csapadékrendszerek, illetve ferde fel-
áramlások kialakulásához nem feltétlenül szükséges, hogy a 
légkör szimmetrikusan instabil legyen. A frontogenezis ha-
sonló struktúrákat képes létrehozni, illetve gyakran a két fo-
lyamat egyszerre lép fel, ilyenkor elkülönítésük szinte lehe-
tetlen. Kimutatták továbbá, hogy frontogenezis során a fel-
áramlási csatornák beszűkülnek és megerősödnek, ha a lég-
kör szimmetrikusan gyengén stabil (Emanuel, 1985). 
Baroklin környezetben tehát sávos csapadékrendszerek 
ezen folyamatok együttese által is létrejöhetnek. 

  
5. ábra: 600 hPa-os EPV (kék és piros színezés) és 500 hPa-os geopotenciál (fekete vonalak) 2014. december 1-jén 0 UTC-
kor az ECMWF (bal) és AROME (jobb) adatokból számítva. A negatív EPV területeket a fehér és piros színezés jelöli ki. A 

könnyebb ábrázolhatóság miatt az EPV értékek 105-szerese van megjelenítve. 

  
6. ábra: Ekvivalens potenciális hőmérséklet (zöld vonal), abszolút momentum (fekete vonal) és EPV (kék és piros színezés) 

vertikális keresztmetszete a 3. ábrán bemutatott ÉK-DNy-i vonal mentén, 2014.11.30. 21 UTC, az ECMWF (bal) és az 
AROME (jobb) adatok alapján. A kék kör gyengén szimmetrikusan stabil területet jelöl. A könnyebb ábrázolhatóság miatt az 

EPV értékek 105-szerese van megjelenítve. A szaggatott vonal a frontális zóna helyzetét mutatja. 
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A szimmetrikus instabilitás megjelenése a valós légkör-
ben radarmérések, szondázások, illetve modelleredmé-

nyek alapján erős baroklin zónákban jellemző, ahol nagy 
a vertikális szélnyírás, közelítőleg teljesül a geosztrófia, 
illetve telített és gravitációsan stabil a légkör. Ilyen terü-
letek elsősorban mérsékeltövi ciklonokban fordulnak elő, 
leginkább melegfrontok felsiklási zónájához kötődve (2. 
ábra). Ilyenkor a melegebb levegőben jellemzően 
konvektív, a frontfelület mentén szimmetrikus instabili-
tás van jelen, a hidegebb levegőben pedig neutrális a ré-
tegződés (Schultz és Schumacher, 1999). Bár az instabili-
tás főleg frontokhoz kötődik, de kimutatható kisebb ská-

lán, légtömegen belül is nagyméretű konvektív rendsze-
rek környezetében. 

Diagnosztikus paraméterek. Bár a szimmetrikus insta-
bilitásnak jelentős szerepe lehet egyes nagy csapadékot 
adó rendszerek kialakulásában, az operatív munkában 
előrejelzések készítésekor nem veszik figyelembe. Ennek 
oka, hogy ugyan a modellek dinamikájukban lehet, hogy 
képesek leírni ezeket a ferde áramlásokat, de az előrejel-
zés során felhasznált modell-outputokból ez nem azono-
sítható egyértelműen. 
Lehetőség van azonban speciális paraméterek előállításá-
ra, melyeket egyéb légköri állapothatározókkal együtt 

  
7. ábra: Relatív nedvesség (%, bal) és ω (0,1 Pas-1, jobb) keresztmetszete az AROME modell alapján a 3. ábrán bemutatott  

ÉK-DNy-i vonal mentén 2014. november 30-án 21 UTC-kor. 

  
8. ábra: Vertikális sebesség (ms-1, színezve), potenciális hőmérséklet (K, vonalak) és áramlás (ms-1, nyíl) az AROME modell 

alapján (bal); radar reflektivitás (dBz, jobb) keresztmetszetei a 3. ábra ÉK-DNy-i vonala mentén 2014.11.30. 21 UTC. 

    
9. ábra: Relatív nedvesség (%, bal) és ω (0,1 Pas-1, jobb) keresztmetszete az AROME modell alapján a 3. ábrán bemutatott  

ÉK-DNy-i vonal mentén 2014. december 1-jén 6 UTC-kor. 
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vizsgálva következtethetünk a labilitás jelenlétére. A di-
agnosztikához két módszert használtunk fel: ekvivalens 
potenciális örvényességi (Equivalent Potential Vorticity 
– EPV) mezőket (Moore és Lambert, 1993), illetve spe-
ciális vertikális keresztmetszeteket hoztunk létre. Az 

EPV a háromdimenziós potenciális örvényesség (Bennets 
és Hoskins, 1979; Marquet, 2014) egyik formája, és a 
következő módon definiálják: 

 = − ∙ Θ , (1) 

ahol az gη a geosztrófikus abszolút örvényesség és θe az 
ekvivalens potenciális hőmérséklet. Az abszolút geo-
sztrófikus momentum (Mg) alkalmazásával átalakítások 
(és elhanyagolások) után, kétdimenziós áramlás esetén a 
következő képletet kapjuk: 

 = Θ − Θ
 (2) 

Értéke negatív, ha Θe izovonalai meredekebbek, mint Mg 
izovonalai, mely a feltételes szimmetrikus instabilitás 
kritériuma. Kiszámításával térképesen meghatároztuk 

 

 

 
10. ábra: Ekvivalens potenciális hőmérséklet (zöld vonal), abszolút momentum (fekete vonal) és EPV (kék és piros színezés) vertikális 
keresztmetszete a 3. ábrán bemutatott ÉK – DNy-i vonal mentén 2014.12.01. 6 UTC; ECMWF (bal), AROME (jobb) adatok alapján. 
Kék kör szimmetrikusan gyengén instabil, ill. gyengén stabil, valamint inerciálisan instabil (kör bal alsó része) területet jelöl. 
ECMWF modellben ez nem, ill. csak időben kissé eltolódva jelent meg. Az ábrán az EPV értékek 105-szerese van megjelenítve. 

  
11. ábra: Vertikális sebesség (ms-1, színezve), potenciális hőmérséklet (K, vonalak) és áramlás (nyíl, ms-1) AROME modell 
alapján (ms-1, bal), radar reflektivitás (dBz, jobb) keresztmetszetei a 3. ábra ÉK – DNy-i vonala mentén 2014.12.01. 6 UTC. 

  

12. ábra: ECMWF adatokból számított MUCAPE (Jkg-1) 2014.11. 30. 21 UTC, (bal) és 12.01. 6 UTC (jobb). 
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azon területeket, ahol az instabilitás felléphet. A speciáli-
san irányított vertikális metszetek segítségével, melyeken 
a Θe és Mg izovonalait tüntettük fel, megállapítható, hogy 
a rétegződés valóban alkalmas volt-e a CSI kialakulásá-
hoz és felszabadulásához. Ezen kívül a metszeteken 
vizsgáltuk a relatív nedvesség és feláramlás eloszlását is. 
Előbbit a telítés teljesülése és az instabilitás típusának, 
utóbbit az omega és vertikális sebesség illetve szélvekto-
rok segítségével az áramlások erősségének meghatározá-
sára végeztük. A szélvektorok horizontális komponensét a 
metszetre vetített szélkomponensből számítottuk. A verti-
kális komponenst az ábrázolhatóság miatt százzal szoroz-
tuk, mivel sokkal kisebb (nagyságrendileg néhány cms-1 
vagy dms-1) a szél horizontális komponenséhez képest. 
Adatok. A vizsgálatokban segítségünkre voltak az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálat radarmérései, rádiószon-
dás felszállások, a számításokat pedig az ECMWF 
(Persson, 2011) és AROME (Szintai et al., 2015) model-
lek netCDF kimenetein végeztük el. Előbbi 0,125 fokos 
ekvidisztáns horizontális rácsú és 137 vertikális hibrid 
szintet tartalmazó hidrosztatikus, utóbbi 2,5 km-es hori-
zontális felbontású és 60 vertikális szintet tartalmazó 
nem-hidrosztatikus modell. Az EPV számításánál hasz-
nált AROME modell hőmérséklet, geopotenciál és szél 
mezőit filterekkel simítottuk, evvel csökkentve a mester-
séges vagy nagyon kis skálájú (mezo-gamma) hullámok 
befolyását. Az EPV ugyanis jellemzően a makroszi-
noptikus vagy mezo-alfa skálán kialakuló szimmetrikus, 
illetve feltételes instabilitás körülményeit írja le. A fi-
nomfelbontású, nem hidrosztatikus modellnek viszont az 

az előnye, hogy alkalmas az ebben a környezetben meg-
jelenő konvektív jelenségek explicit leírására, melyet az 
is mutat, hogy a vizsgált helyzetekben a csapadék struk-
túráját a modell az operatív futás során is igen jól jelezte 
előre, ezért választottuk az összehasonlítás alapjaként. 
Esettanulmány. 2014. november végén – december ele-
jén egy erős melegfront érte el a Kárpát-medencét (3. áb-
ra bal oldalt), melyből több napig intenzív csapadék hul-
lott, és főleg a Budai-, Pilis-Visegrádi hegység, a Bör-
zsöny és a Mátra magasabban fekvő részein okozott ónos 
eső formájában jelentős károkat az erdőállományban 
(Kolláth et al., 2015). A csapadék végig szembetűnően 
sávos jellegű volt, időnként pedig záporos gócok jelentek 
meg benne (4. ábra). Egyes tanulmányokban (Horváth és 
Nagy, 2014) már korábban feltételezték, hogy a csapadék 

struktúrája és viszonylag erős intenzitása összefügghet a 
szimmetrikus instabilitással. A két különböző modellből 
számított 600 hPa-os EPV mezők (5. ábra) alapján látha-
tó, hogy december elsejére virradó éjjel Magyarország 
területén közelítőleg a melegfront vonala mentén megje-
lentek negatív EPV értékek, ami a konvektív és szimmet-
rikus instabilitás feltétele. A szükséges vertikális kereszt-
metszeteket a melegfrontra merőlegesen, ÉK-DNy irányí-
tottsággal készítettük el, hogy eldönthessük, a konvektív 
és szimmetrikus instabilitás milyen arányban lehetett fele-
lős a csapadék kialakításában.  
A november 30. 21 UTC időpontban a vertikális metsze-
tek alapján a front érkezése kissé labilizálta az alacsony 
szintek légrétegeit (6. ábra), mivel a eθ  a magassággal 
csökken, és emiatt erősen negatív EPV értékeket látha-

   
 

  
13. ábra: Mért radar reflektivitás (bal), 1 órás csapadékösszegek (jobb) az AROME modell alapján 2014.11.30. 21 UTC (fent) 

illetve 2014.december 1-jén 6 UTC (lent) 
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tunk. Viszont ezeken a területeken nem állt rendelkezésre 
elegendő nedvesség a felhő- és csapadékképződéshez (7. 
ábra). Középszinteken (4−7 km magasságban, a 6. ábrán 
kék körökkel jelölve) viszont a felsiklási zónában gyenge 
szimmetrikus stabilitás és telítés jelenléte mellett az 
AROME modell alapján létrejöttek néhány dms-1 nagy-

ságrendű ferde feláramlások, melyek jól egybeesnek a fő 
csapadéksávok elhelyezkedésével is (8. ábra). A Sawyer-
Eliassen egyenlet alapján frontálzónákban a szimmetrikus 
stabilitás mértéke, elsősorban a potenciális örvényességen 
keresztül, szabályozza a feláramlások különböző kénysze-
rekre adott válaszát. Kisebb stabilitás esetén a feláramlás 
keskenyebb, erősebb lesz, mint nagyobb esetén (Thorpe 
and Emanuel, 1985). Ebben az esetben feltehetőleg a fron-
tális emelés, a frontogenezis játszhatta a fő szerepet, de a 
gyenge szimmetrikus stabilitás hatására a feláramlási csa-
tornák beszűkülhettek, intenzívebbé válhattak, hozzájárul-
va a többszörös sávos jelleg kialakításához. December 1-
jén reggelre a csapadékzóna egyre inkább egyetlen, kes-
kenyebb, de igen intenzív sávba kezdett rendeződni (4. 
alsó ábrák). A front felsiklási zónájában továbbra is ki-
mutathatóak emelkedő mozgások, a magassági áramlás 
erősödésével keskeny és erős feláramlások is diagnoszti-
zálhatók telített környezetben (9. ábra). A Θe és Mg 

izovonalait ábrázoló metszet (10. ábra) alapján látható, 
hogy hozzávetőleg a 300. horizontális km-nél (az ábrá-

kon nyíllal jelölve) létrejött erősen negatív omega-val 
rendelkező feláramlási sáv keletkezésében olyan nem-
konvektív jelenség lehet a felelős, ahol a vertikális szél-
nyírás és a meredek izentrópok szimmetrikusan instabil 
rétegződésre utalnak. Ez a jelleg egész reggel és délelőtt 
kimutatható volt, és a csapadéksáv fokozatos szűkülésé-
vel és erősödésével járt együtt a radarmérések alapján (4. 
és 11. ábra). A folyamat végén, a 10. ábrán jobb oldalt 
is láthatóan feltehetőleg a mezoléptékű folyamatok (erős 
vertikális áramlások, nyomási perturbációk stb.) hatása-
ként létrejött a feláramlási sáv környezetében kis terüle-
ten tehetetlenségi instabilitás, így ekkor ott már szimmet-
rikusan feltehetőleg nem volt labilis a légkör.A metsze-
teken látható, hogy konvektív, tehetetlenségi és szimmet-
rikusan instabil területek igen közel, egymás felett, mel-
lett helyezkedhetnek el. Az egyik instabilitás felszabadu-
lása triggerként hathat a másik felszabadításához, 
labilizálhatja az addig az adott instabilitásra nézve stabil 
rétegeket. Esetünkben a csapadéksávok, valamint a ré-
tegződés jellege az ún. leskálázó fejlődésre utal (Schultz 

and Schumacher, 1999). A front környezetében kis terü-
leten fennálltak a CSI számára alkalmas feltételek, de azt 
nem lehet tudni, hogy fel is szabadult-e, illetve milyen 
mértékben vehetett részt a csapadékképződésben. To-
vábbi lehetőség, hogy a CSI hamar vagy korábban fel-
szabadult, és erre csak a szimmetrikusan semleges terüle-
tek utalnak, ahol Θe és Mg izovonalai párhuzamosan fut-
nak. A(z emelt) konvektív instabilitás jelenlétének ellen-
őrzésére az ECMWF adatokból számított MUCAPE 
(Most Unstable CAPE) értékeit tekintettük, mely a talaj 
és az 500 hPa-os szint között több magasságból indítja a 
légrészecskét. Bár ennek értéke november 30. 21 UTC és 
december 1. 9 UTC között nem volt nulla (12. ábra), de 
a jellemzően 2−5, maximálisan 20 Jkg-1-os értékek elha-
nyagolhatóak a komolyabb feláramlások tekintetében. Az 
AROME által előrejelzett csapadék struktúrájában igen 
jól tükrözte a valóságos folyamatot, mely jó indikátora 
lehet annak, hogy a modell képes leírni a szimmetrikus 
instabilitás és frontogenezis együttes megjelenésével járó 
folyamatokat (13. ábra). A fő sáv pontos helyzetét, illet-

  
14. ábra: Radar reflektivitás és a vertikális keresztmetszet vonala (balra fent), a reflektivitás vertikális keresztmetszete (bal 
oldal), valamint az ekvivalens potenciális hőmérséklet (zöld vonal), abszolút momentum (fekete vonal) és EPV (kék és piros 

színezés) vertikális keresztmetszete (jobb oldal) 2014. november 30-án 22 UTC-kor.  
A záporos, intenzív csapadék az alacsonyszintű erősen negatív EPV értékű területen hullott. 
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ve a vezető élénél megjelenő intenzívebb gócokat azon-
ban nem „fogta meg” jól, tehát pusztán a csapadék 
parametrizációra hagyatkozva a lehulló mennyiség he-
lyenként alulbecsülhető volt. A 14. ábrán látható metsze-
tek alapján viszont elmondható, hogy az alacsonyszinten 
megjelenő erősen negatív EPV értékű terület alapján az 
emelt konvekció jól előrejelezhető, holott a MUCAPE 
értékek erre kevésbé utaltak. 
 
Összefoglalás, a vizsgálat további lehetőségei. A 2014. 
december 1-jei helyzet az első jelentősebb, Magyaror-
szágon előforduló eset volt, ahol sikerült kimutatni a 
szimmetrikus instabilitást, bár korábban az EPV-t és a 
vertikális metszeteket más helyzetekben is vizsgáltuk 
(Allaga, 2015). A szimmetrikus instabilitás konceptuális 
modelljei alapján valószínűsíthető, hogy más helyzetek-
ben is, jellemzően a mediterrán ciklonok melegfront előt-
ti szakaszában, hasonló környezeteket találhatnánk. Meg-
felelő helyzetek jellemzően a téli időszakban fordulhat-
nak elő, ugyanis nyáron a vertikális instabilitás és mély 
konvekció a domináns. 
 
Összefoglalásként kiemelhetjük, hogy 
− a szimmetrikus instabilitás (vagy gyenge szimmetri-

kus stabilitás) a Kárpát-medence térségében is megje-
lenhet, jellemzően téli helyzetekben, frontális zónák 
mentén. Ilyen régiókban intenzív, konvektív-jellegű 
csapadéksávok is megfigyelhetők, melyek idővel be-
szűkülhetnek. 

− a gyenge szimmetrikus stabilitással rendelkező réte-
gekben viszonylag erős vertikális áramlások alakul-
hatnak ki akkor is, mikor más paraméterek (pl. 
MUCAPE) alapján vertikálisan stabilnak tűnik a lég-
kör. Ennek jó mutatója a negatív vagy gyengén pozi-
tív EPV közel telített környezetben (80%-nál maga-
sabb relatív nedvesség). 

− a felszabadult szimmetrikus instabilitás mértékét és 
annak pontos hatását a vertikális sebességre vagy a 
csapadék mennyiségére jelenleg nehéz megállapítani. 
Valószínű, hogy ez a jelenség kisebb skálán 
konvektív vagy tehetetlenségi instabilitást 
triggerelhet, ilyenkor inkább csak közvetett (bár fon-
tos) hatással van az észlelt csapadékrendszerek inten-
zitására. 

További kutatások célja lehet a diagnosztikus módszerek 
finomítása, pl. az instabilitással kapcsolatos elérhető po-
tenciális energia (SCAPE) kiszámításával. Trajektóriák 
készítésével lehetővé válna a rétegek ferde irányú áthe-
lyeződésének nyomon követése. Az ilyen és ezekhez ha-
sonló diagnosztikai eszközök segíthetnek az időjárási 
helyzetek megértésében és a finomfelbontású modellek 
kimeneteinek (pl. vertikális mozgások, csapadék) értel-
mezésében. A jelenség észlelések segítségével történő 
diagnosztikájához speciális mérésekre (pl. Doppler radar 
mérésekből vagy sűrűbb windprofiler hálózatból szárma-
zó 3D szél analízisekre) lenne szükség, ami jelenleg ne-
hezen beszerezhető vagy üzemeltethető operatívan. Emi-
att a szimmetrikus instabilitás diagnosztikájának verifi-

kációja továbbra is inkább kvalitatív marad (radaros csa-
padékmérések, illetve modell analízisek alapján). 
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