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Összefoglalás. Két makroszinoptikus osztályozási módszert hasonlítunk össze, egyazon terület atmoszférikus cirkulációs 
típusait alapul véve. A Maheras et al. (2000a, 2000b) és Anagnostopoulou et al. (2009) által alkalmazott automatikus osz-
tályozást vetjük össze a Péczely (1983) és Károssy (2004) empirikus osztályozási módszerével, az 1958 és 2010 közötti 
időszakra vonatkozóan, Magyarország egész területéről gyűjtött adatok alapján. Összességében úgy véljük, a két módszer 
közül az automatikus osztályozás az, amely a legkevesebb hiányosságot tartalmazza. Megállapításunkat az alábbiakban 
közölt ‒ mindkét osztályozási módszer vizsgálatából adódó ‒ eredményekre alapozzuk: Az automatikus osztályozás a 
ciklonális típusok esetében magasabb csapadékmennyiséget mutat a budapesti állomáson, mint az empirikus osztályozás 
ugyanott, ugyanazon típusok esetében. Ezzel ellentétben az empirikus osztályozás magasabb csapadékmennyiséget mutat 
anticiklonális típusok esetében, mint az automatikus osztályozás. Az atmoszférikus nyomás, valamint az 1000 hPa-os 
nyomásszint geodinamikai adatai a központi csomópontban (é. sz. 47,5° és k. h. 20°) pozitív tendenciát mutatnak és sta-
tisztikailag jelentősek. Ez a jelenség összhangban áll az anticiklonális típusok pozitív tendenciájával ugyanezen időszak-
ban (automatikus osztályozás); ezzel ellentétben viszont az empirikus osztályozás anticiklonális típusai negatív tendenciát 
mutatnak. A budapesti állomásnál tapasztalható csapadékmennyiség csökkenő tendenciát mutat, ez pedig összhangban áll 
az automatikus osztályozás ciklonális típusainak előfordulási aránya csökkenésével. Ezzel ellentétben, az empirikus osztá-
lyozás ciklonális típusainak előfordulása emelkedő tendenciát mutat. 

Abstract. Two cyclonic scale classification methods were compared using circulation types of the same region. Automatic 
classification method was used by Maheras et al. (2000a, 2000b) and Anagnostopoulou et al. (2009) was compared with 
empirical predicament method of Péczely (1983) and Károssy (2004) 1958 and onto a period between 2010 ‒ using data 
collected from all territories of Hungary. The author’s opinion is that from among the two methods the automatic categori-
sation is the one that implies the fewest deficiencies. The presented statement is based on results arising from examination 
of both predicament methods. The automatic categorisation in case of cyclonic types shows higher amounts of precipita-
tion at Budapest station than the empirical categorisation at the same place in the case of types. As opposed to this the em-
pirical categorisation shows higher amounts of precipitation in case of anti-cyclonic types, than the automatic one. The ge-
odynamical data of atmospheric pressure and the 1000 hPa pressure level in the centre of our investigations (47,5° N and 
20° E) show positive tendency and are statistically considerable. This phenomenon coincides with the positive tendencies 
of anti-cyclonic in the same period (automatic categorisation) but on the other hand the empirical categorisation of the an-
ti-cyclonic types shows a negative tendency. The amounts of precipitation which can be experienced at Budapest station 
show a downward tendency. The automatic categorisation is consisting with the types of cyclonic types with the decrease 
of his incidence proportion though. As opposed to this, the empirical categorisation the incidence of the cyclonic types 
shows a rising tendency. 

 
Bevezetés. Az utóbbi harminc év folyamán számtalan 
kutatás foglalkozott a különféle területek atmoszférikus 
cirkulációja közötti kapcsolatok összehasonlításával. 
Ezek közül kiemelendők van Loon and Rogers (1978), 
Maheras et al. (1999a; b), Kutiel and Benaroch (2002), 
Kutiel et al. (2002) és Anagnostopoulou et al. (2004) 
munkái. Az egyazon régió cirkulációs típusait vizsgáló, 
egymástól különböző osztályozási módszerek közötti 
kapcsolatokat viszont mindeddig kevéssé kutatták. Az 
egyetlen ez irányú munka a Brit szigetek jelenségeit 
elemzi (Jones et al., 1993). Jelen dolgozatunkban két 
osztályozási módszert hasonlítunk össze, egyazon terület 
atmoszférikus cirkulációs típusait alapul véve; a Maheras 
et al. (2000a; b) és Anagnostopoulou et al. (2009) által 
alkalmazott automatikus osztályozást vetjük össze 
Péczely (1983) és Károssy (2004; 2016) empirikus osztá-
lyozási módszerével, az 1958 és 2010 közötti időszakra 
vonatkozó, Magyarország egész területéről gyűjtött ada-
tok alapján. Munkánkban a kétféle osztályozási modell 
napokra lebontott eseménynaplóinak elkészítése, és az 
évszakonkénti előfordulási arány kiszámítása után a 

ciklonális és anticiklonális cirkulációs típusok idősorai-
nak tendenciáit számítjuk ki, valamint megvizsgáljuk 
ezek jelentőségét. A továbbiakban a két osztályozási 
módszer cirkulációs típusának évszakonkénti előfordulá-
sai között fennálló korrelációs együtthatókat számítjuk 
ki, végül pedig bemutatjuk a két módszer cirkulációs 
típusait összehasonlító diagramokat. 
 
Adatok és módszerek. „A cirkulációs típusok” 
Anagnostopoulou et al. (2009) által alkalmazott módszer 
az 1000 hPa-os szintet vizsgálja. Olyan automatikus osz-
tályozásról beszélünk, amely a topológia és a geometria 
módszereit használja. Az osztályozás az 1958 és 2010 
közötti időszak nappali geodinamikai átlagadatain alapul 
‒ (NCEP/NCAR, Kalnay et al., 1996), ‒ 2,5° x 2,5°-os 
felbontásban, a 20°‒65° N, 20° W‒50° E által bezárt 
európai területre vonatkoztatva. A cirkulációs típusok 
automatikus osztályozása nem közvetlenül az 1000 hPa-
os geodinamikai értékek alapján történik, hanem az 1000 
hPa-os nyomásszint anomáliáival. Az anomáliák napi 
értékei az 1970 és 2000 közötti időszak havi 
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geodinamikai átlagértékeinek segítségével kerültek ki-
számításra. A ciklonális és anticiklonális típusok megha-
tározásához a terület összes anomáliáját a 8 földrajzi pont 
átlagértékeivel hasonlítjuk össze, ide értve a központi 
koordináta (φ = 47,5°, λ = 20° E) értékeit is. Egy nap 
akkor tekinthető anticiklonálisnak, ha a 8 koordináta át-
lagértéke pozitív, viszont ha ez a szám negatív, akkor 
ciklonális napról beszélünk. A következőkben a ciklon ill. 
anticiklon középpontjának meghatározásához az anomáli-
ákat fogjuk vizsgálni. Az 1. ábrán bemutatjuk az automa-
tikus (Macheras-féle) 12 valamint az empirikus (Péczely-
féle) cirkulációs osztályozás 13 különböző anticiklonális 
és ciklonális típusainak logikai elrendeződését (2. ábra). 

Az 1. és a 2. táblázat pedig a két cirkulációs osztályozás 
típusainak rövid megnevezését, valamint évszakonkénti 
előfordulási arányait, továbbá az egész évre vonatkozó 
csapadék mennyiségeinek %-os arányait mutatja be. 
 
Eredmények. A cirkulációs típusok előfordulási aránya. Az 
1. és 2. táblázat összehasonlításából kitűnik, hogy a két 
osztályozás között a ciklonok és anticiklonok gyakorisá-
gát illetően nagy eltérések tapasztalhatók évre és évsza-
kokra lebontva. A Maheras tipizálásnál évente az anticik-
lonok 49,6%-ban, a ciklonális típusok pedig 50,4%-ban 
jelennek meg, a Péczely-féle osztályozás viszont 66,1%-
os és 33,9%-os eredményt mutat. Évszakokra lebontva a 

ciklonális és anticiklonális típusok gyakorisága a két mód-
szer szerint a következően alakul. 
Automatikus osztályozás. Tél: 60,9% ciklonális és 
39.1% anticiklonális. Tavasz: 58% ciklonális és 42% 
anticiklonális. Nyár: 35,3% ciklonális és 64,7% anti-
ciklonális. Ősz: 47,9% ciklonális és 52,1% anticiklonális. 
Empirikus osztályozás. A ciklonális és az anticiklonális 
típusok aránya télen 34,5% és 65,5%, tavasszal 40,7% és 
59,3%, nyáron 25,9% és 74,1%, ősszel pedig 30,5% és 
69,5%. 
Következésképpen a két osztályozási módszer adatai 
között a legnagyobb eltérést a téli időszakban (26,4%), 
míg a legkisebbet a nyár folyamán (9,4%) tapasztaljuk. 

Az automatikus osztályozásnál az anticiklonális típusok 
közül a leggyakrabban egy éven belül az Ase típus 
(11,9%) jelenik meg, ezt követi az Asw (10,6%-kal); a 
ciklonális típusok közül a legnagyobb gyakoriságot a 
Cne típus mutatja (12,3%), melyet a Cse típus követ 
(10,7%-kal). Láthatjuk, hogy az anticiklonális típusok 
közül azok a leggyakoribbak, amelyek középpontja dél-
magyarországi területeken található. Az empirikus osztá-
lyozás szerint az anticiklonális típusok közül évenként az 
Aw típus jelenik meg leggyakrabban (14,5%), ezt követi 
az Ae típus (12,6%), míg a ciklonok között a leggyako-
ribb az mCc (9,7%) és az mCw (7,9%) típus. Megfigyel-
hető, hogy a leggyakoribb anticiklonális típusok nyugati 

 anticiklonális típusok ciklonális típusok 

 
1. ábra: Az automatikus (Maheras-féle) cirkulációs osztályozás 12 különböző anticiklonális és ciklonális típusainak logikai elrendeződése 

 anticiklonális típusok ciklonális típusok 

 
2. ábra: Az empirikus (Péczely-féle) cirkulációs osztályozás 13 különböző anticiklonális és ciklonális típusainak logikai elrendeződése 
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és déli irányúak, míg a ciklonális típusok általában észa-
kiak, ill. déliek. 
Előfordulásuk évszakokra lebontva a következőképpen 
alakul: 
Tél, automatikus osztályozás: a leggyakoribb anticiklo-
nális típus az Anw (9,1%), ezt követi az Asw típus (8,3%). 
A ciklonális típusok közül leggyakoribb a Cne 16,1%-kal 

(ez közel duplája az anticiklonális Asw értéknek), ezt 
követi Cse (13,4%). Megfigyelhető, hogy az említett négy 
típus közül háromnak Dél-Magyarországon van a közép-
pontja, és mindössze az egyiké található északon. 
Tél, empirikus osztályozás: a leggyakoribb anticiklonális 
típus az Ae (14,2%), amelyet az Aw követ (13,2%); a 
leggyakoribb ciklonális típus az mCw (9,2%), ezt az mCc 
(7,3%) követi. Röviden, a három leggyakoribb típus déli, 
ill. nyugati irányt követ, míg a negyedik északit. 
Tavasszal az automatikus osztályozás szerint szinte 
semmilyen változás nem tapasztalható a téli időszakhoz 
képest. Anticiklonális típusok közül első helyen az Ane 
található (9,4%), ezt követi az Anw (9,0%), a ciklonális 

típusoknál pedig a sort a Cne vezeti (15,1%), melyet az 
Ase követ (11.9%). Az empirikus osztályozás szerint a 
leggyakoribb anticiklonális típusok az An (12,8%) és az 
Ae (11,8%), a ciklonális típusok közül pedig leggyak-
rabban az mCc (11,3%) és az mCw (9,7%) típusok for-
dulnak elő. Az adatokból kitűnik, hogy az anticiklonális 
típusok közül azok a leggyakoribb, amelyek középpont-

ja észak-, vagy kelet Európában található, és déli, vagy 
keleti irányúak; a leggyakoribb ciklonális típusok kö-
zéppontja észak-, kelet-, vagy nyugat Európában van, 
szélirányuk pedig északi vagy déli. 
A nyári időszakban az automatikus osztályozás szerint 
leggyakoribb az Ane típus (15,7%), ezt követik az Asw 
és Ase típusok (mindkettő 15,4%). A ciklonális típusok 
közül leggyakoribbak a Cne (8,3%) és a Cwsw (6,6%) 
típusok. Az empirikus osztályozás alapján a leggyako-
ribb anticiklonális típus az Aw (20,8%): ez az összes 
típus közül ‒ minden évszakban ‒ a legmagasabb érték-
kel is büszkélkedik, mindkét osztályozási módszer alap-
ján. A második leggyakoribb anticiklonális típus az A 

2. táblázat: A magyarországi cirkulációs típusok automatikus (Péczely-
féle) osztályozás szerinti évszakonkénti előfordulásai és a budapesti 

állomáson mért éves csapadékmennyiségek %-os értékei (1958‒2010) 

kód típus leírás 
előfordulási arány % évi 

csapa-
dék % tél tavasz nyár ősz 

1 mCc 
ciklon hidegfronttal 
ÉK Európa felett, 
északi szélirány 

7,3 11,3 13,1 8 12,5 

2 AB 
anticiklon központja  
a Brit szigetek felett, 

északi szélirány 
5,6 7,1 9,6 6,4 4,3 

3 CMc 
mediterrán ciklon hi-
degfronttal D Európa 

felett, északi szél 
2,5 3,5 1,8 1,9 3,3 

4 mCw 
ciklon melegfronttal 

ÉK Európa felett, 
déli szélirány 

9,2 9,7 5,7 7,2 16,5 

5 Ae 
anticiklon központja  
K Európa felett, déli 

szélirány 
12,2 11,3 9,9 17,6 8,2 

6 CMw 
Mediterrán ciklon 

melegfront D Európa 
felett, déli szélirány 

8,9 8,7 3,7 8,3 19,9 

7 zC 
nagy méretű ciklon É 
Európa felett, nyuga-

ti szélirány 
5 3,2 3,7 2,9 4 

8 Aw 
anticiklon központja 

Ny Európa felett, 
nyugati szélirány 

18,2 11,2 12,9 12,8 6,9 

9 As 
anticiklon központja 

D Európa felett, 
nyugati szélirány 

5,6 4,4 2,9 5,6 2,4 

10 An 
anticiklon központja  

É Európa felett, 
keleti szélirány 

10,2 12,8 11,3 10,1 7,7 

11 AF 
anticiklon központja 
Skandinávia felett, 

keleti szélirány 
2,8 5,2 5,9 3,7 2,9 

12 A 
anticiklon központja 
a Kárpát-medence 
felett, változó szél 

10,8 7,3 16,6 13,3 3 

13 C 
ciklon központja a 
Kárpát-medence 

felett, változó szél 
1,7 4,3 2,9 2,2 8,4 

1. táblázat: A magyarországi cirkulációs típusok empirikus (Maheras-
féle) osztályozás szerinti évszakonkénti előfordulásai és a budapesti 

állomáson mért éves csapadékmennyiségek %-os értékei (1958-2010) 

kód típus leírás 
előfordulási arány (%) évi 

csa- 
padék tél tavasz nyár ősz 

1 Anw 
anticiklon köz-

pontja ÉNy vagy 
Ny M.o. felett 

9,1 9 8,6 10,2 4,1 

2 Ane 
anticiklon köz-
pontja ÉK M.o. 

felett 
6,2 9,3 15,6 8,4 7 

3 A 
anticiklon köz-

pontja M.o. felett 7,4 7,9 9,6 6,5 1,8 

4 Asw 
anticiklon köz-

pontja DNy M.o. 
felett 

8,3 8,2 15,4 10,3 4,1 

5 Ase 
anticiklon köz-

pontja ÉNy vagy 
Ny M.o. felett 

8,1 7,6 15,3 16,7 5,6 

6 C 
ciklon központja 

DK vagy Ny M.o. 
felett 

5,9 8,6 5,6 6,2 16,5 

7 Cnnw 
ciklon  

központja  
É-ÉNy M.o. felett 

5 3,6 1,9 3,9 3,6 

8 Cwnw 
ciklon központja 

Ny-ÉNy M.o. 
felett 

7 6,2 4 4,7 9,9 

9 Cwsw 
ciklon központja 

Ny-DNy M.o. 
felett 

10,3 8 6,6 8,9 16,7 

10 Cssw 
ciklon központja 

D-DNy M.o. 
felett 

3,2 4,6 3,1 4,1 8,7 

11 Cse 
ciklon 

 központja DK 
M.o. felett 

13,4 11,9 6 11 11,4 

12 Cne 
ciklon  

központja É és K 
Mo. felett 

16,1 15,1 8,3 9,1 10,6 
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(13,3%). A leggyakoribb ciklonális típus itt az mCc 
(12,1%-kal), ezt az mCw követi (5,7%). 
Ősszel pedig, az automatikus osztályozás alapján a leg-
gyakoribb típusok az Ase (16,7%) és az Asw (10,3%), 
míg a ciklonális típusok közül leggyakoribb a Cse 

(11,0%) és a Cne (9,1%). Az empirikus osztályozás alap-
ján a legsűrűbben előforduló anticiklonális típusok az Ae 
(17,6%) és az A (13,3%). A leggyakoribb ciklonális típu-
sok a CMw (8,3%) valamint az mCc (8,0%). 
Általánosságban el kell mondani, hogy a legritkábban 
előforduló típusok ‒ akár éven belül, akár évszakonként 
nézzük ‒ az empirikus osztályozás esetében két 
ciklonális (Cnnw 3,4% és Cwnw 5,4%). Az empirikus 
módszerrel a legritkább típusok szintén ciklonálisak: 
CMc (2,5%) és zC (3,4%). Mindkét osztályozási mód 
esetén jellemző, hogy ezen típusok középpontjai Észak, 

ill. Északnyugat-Európában találhatók. 
Cirkulációs típusok és csapadék Budapesten. A ma-
gyarországi cirkulációs típusok értékeléséhez legelőször 
a budapesti állomáson mért csapadék százalékos értéke-
it számítottuk ki, mindkét osztályozási módszer szerint, 
az összes cirkulációs típusra, éves bontásban és évsza-
konként. Az eredményeket a 3. táblázatban közöljük. 
Az automatikus osztályozás alapján a ciklonális típusok 
az éves csapadék 77,4%-áért felelnek, míg az 
anticiklonális típusok 22,6%-ért. A ciklonális típusok 

közül a legnagyobb mértékű esőzést a CWsw -nél 
(16,7%) és a C-nél (16,5%) tapasztaljuk, utóbbi közép-
pontja Magyarország felett található. Az egyéb 
ciklonális típus közül jelentős mennyiségű csapadékkal 
jellemezhető a Cne (10,6%) és a Cse 11,4%) helyzet, 

míg a sorrendben harmadik és negyedik ‒ a déli szélirá-
nyért felelős, ám lényegesen ritkább ‒ típus szintén 
jelentős mennyiségű esőzéseket okoz (Cwnw 9,9% és 
Cssw (8,7%). Végezetül, a Cnnw típusnál a legalacso-
nyabb előfordulási arány mellett a legkisebb mértékű 
esőzést (3,6%) tapasztalhatjuk. Anticiklonális típusok-
nál a legtöbb esőzést az Ane (7,0%) okozza, míg a leg-
kevesebbet az A típusnál (1,8%) tapasztaljuk, amely 
középpontja Magyarország felett található (4. táblázat). 
Télen a legnagyobb arányú csapadékhullást a ciklonális 
típusok okozzák (94,1%), míg az anticiklonális típusok 
a legkevesebbet (5,8%). Ciklonális típusok közül a 
legmagasabb értékeket a Cwsw (23,4%) és Cwnw 
(18,2%) típusok mutatják, ezeket követi a C (15,6%), a 
Cne (13,4%), a Cse (9,6%) és a Cnnw (8,2%). A legke-
vesebb csapadékot az anticiklonális típusok közül az A 
típus okozza (0,4%). 
A tavasz a ciklonális típusok okozta csapadékhullás 
tekintetében a második helyen áll (82,2%). Természe-
tes, hogy az anticiklonális típusoknál a második legala-
csonyabb arányt tapasztaljuk (17,8%). A ciklonális 
típusok közül a legtöbb csapadék a C típusnál jelentke-
zik (22,0%), ezt követik a Cwsw (14,8%), Cse (13,6%) 
és Cne (13,2%) típusok. A legalacsonyabb értékeket a 
Cnnw (2,5%) mutatja. Az anticiklonális típusok közül a 
legkevesebb csapadékot újra csak az A típusnál (1,5%) 
tapasztaljuk. 
A nyár folyamán a ciklonális típusok esetében a többi 
évszakhoz viszonyított legalacsonyabb mértékű csapa-
dékhullás tapasztalható (57,4%), az anticiklonális típu-
sok esetében pedig a legmagasabb (46,1%). A 
ciklonális típusok közül a legmagasabb értéket a Cwsw 
(13,6%) mutatja, ezt követik a C (12,4%), a Cse (8,9%) 
és a Cne (8,1%) típusok. Az anticiklonális típusok kö-
zül a legmagasabb értékeket az Ane mutatja (15,6%), 
míg a legalacsonyabbakat az A (2,8%). 

3. táblázat: A csapadék %-os aránya az összes cirkulációs típus esetében, mindkét osztályozási módszer szerint,  
éves és évszakonkénti bontásban. 

Maheras Anw Ane A Asw Ase C Cnnw Cwnw Cwsw Cssw Cse Cne anticiklon ciklon 

tél 1,4 1,6 0,4 1,4 1 15,7 8,2 18,2 23,4 5,7 9,6 13,4 5,8 94,2 

tavasz 5 4,2 1,5 3,5 3,6 22 2,5 7,8 14,8 8,3 13,6 13,2 17,8 82,2 

nyár 5,5 15,6 2,8 7,6 11,1 12,4 1,6 6,1 13,7 6,6 8,9 8,1 42,7 57,3 

ősz 3,9 3,5 1,9 2,4 4,6 17,2 3 9,6 16,6 14,3 14,1 8,9 16,3 83,7 
egész év 4 6,2 1,7 3,7 5,1 16,8 3,8 10,4 17,1 8,7 11,6 10,9 20,6 79,4 

 

Péczely  mCc AB CMc mCw Ae CMw zC Aw As An AF A C anticiklon ciklon 

tél 7,4 1,8 2,9 25,1 12,9 21,6 6,2 6,1 4,1 5,5 0,8 1,8 3,8 33 67 

tavasz 14,7 4,8 4,3 14,6 4,5 23,9 2,8 4,7 2,1 7,9 3,7 1,8 10,2 29,5 70,5 

nyár 15,5 7 2,7 11,2 6,7 9,1 3,4 11,1 1,3 10,6 4,1 5,3 12 46,1 53,9 

ősz 11,3 2,4 3,2 17,5 9,3 28,5 3,9 4,5 2,8 5,9 2,3 2,2 6,2 29,3 70,7 

egész év 12,2 4 3,3 17,1 8,4 20,8 4,1 6,6 2,6 7,5 2,7 2,8 8,1 34,5 65,5 

4. táblázat: A ciklonális és az anticiklonális típusok  
tendenciái a két vizsgált osztályozás szerint, évszakos és 

éves bontásban 

empirikus osztályozás Péczely-féle osztályozás 

anticiklon ciklon anticiklon ciklon 

tél + ‒ ‒ + 
tavasz + ‒ + ‒ 
nyár + ‒ + ‒ 
ősz + ‒ ‒ + 
éves + ‒ ‒ + 
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Az őszi időszakban a ciklonális típusok összességében 
83,7%-os arányt mutatnak, az anticiklonális típusok pedig 
16,3%-ot. A ciklonális típusok közül, csakúgy, mint a 
tavaszi időszakban a legmagasabb értékeket a C típus 
mutatja (17,2%), ezt követik a Cwsw (16,5%), Cssw 
(14,3%) és a Cse (14,1%) típusok. Az anticiklonális típu-
sok közül, a többi évszakhoz hasonlóan, a legkevesebb 
csapadékmennyiség az A típusnál tapasztalható (1,9%). 
A Péczely-féle empirikus osztályozás a ciklonális típu-
soknál évenként vizsgálva jelentősen alacsonyabb csa-
padékmennyiségeket mutat (64,5%), mint az automati-
kus osztályozás esetében. Logikus, hogy itt jóval maga-
sabb anticiklonális értékeket kapunk (35,6%). A 
ciklonális típusok között a legmagasabb csapadékmeny-
nyiséget a Cmw (20,8%) mutatja, ezt sorban az mCw 
(17,1%), mCc (12,2%) és a C (8,1%) típusok követik. 
A legtöbb csapadékot az anticiklonális típusok közül az 
Aw típusnál (6,6%), míg a legkevesebbet az As típusnál 
(2,6%) tapasztalhatjuk. 
Az évszakok szintjén, télen ciklonális cirkulációs típusok 
esetén a csapadékmennyiség 67,0%, anticiklonális típu-
soknál pedig 33,0%. Ezek a számok jelentősen eltérnek 
az automatikus osztályozás alapján kimutatott eredmé-
nyektől. A legtöbb csapadékot a ciklonális típusok közül 
az mCw (25,1%) és a CMw (21,6%) típusok okozzák; az 
anticiklonális típusok közül a legmagasabb értékek az Ae 
típusnál (12,9%) jelentkeznek, a legalacsonyabbak pedig 
az AF típusnál (0,8%). Tavasszal a csapadék mennyisége 
ciklonális cirkulációs típusok esetén 70,5%, anti-
ciklonális típusoknál pedig 29,5%. Ezek az értékek (a téli 
időszakhoz hasonlóan) jelentősen eltérnek az automati-
kus osztályozás eredményeitől. A ciklonális típusok kö-
zül a legmagasabb csapadékmennyiségeket a CMw 
(23,8%), mCc (14,7%), mCw (14,6%) és C (10,2%) 
típusoknál tapasztaljuk. Az anticiklonális típusok közül a 
legmagasabb mennyiséget az An típus mutatja (7,9%), a 
legalacsonyabbat pedig az As (2,1%). 
Nyáron a ciklonális típusoknál, az automatikus osztá-
lyozáshoz hasonló módon, a csapadék átlaga a négy 
évszak viszonyában a legalacsonyabb (53,9%). Érte-
lemszerűen itt az anticiklonális típusoknál jelentkezik a 
legmagasabb százalékos arány (46,1%). A ciklonális 
típusok közül a legmagasabb értékeket az mCc 
(15,5%), C (12,0%), mCw (11,2%) és CMw (9,1%) 
típusok képviselik. Az anticiklonális típusok közül je-
lentős mennyiségeket mutatnak az Aw (11,1%) és az 
An (10,0%) típusok, míg a legalacsonyabb érték az As 
típusnál jelentkezik (1,3%). 
Végül, az őszi időszakban a legnagyobb csapadékhul-
lást a ciklonális típusok mutatják (70,7%), a legkeve-
sebbet pedig az anticiklonális típusok (29,3%). Ezek az 
értékek viszont jelentősen eltérnek az automatikus osz-
tályozásnál elértektől. A ciklonális típusok közül a leg-
nagyobb arányt a CMw (28,5%) mutatja; ez a legmaga-
sabb átlagérték az összes típus, a négy évszak és mind-
két (automatikus és empirikus) osztályozási módszer 
viszonylatában. Magas csapadékértékeket mutat emel-
lett az mCw (17,5%) és az mCc típus is (11,3%). Az 
anticiklonális típusok közül a legmagasabb csapadék-
mennyiséget az Ae típus (9,3%) mutatja, a legalacso-
nyabbat pedig az A típus (2,2%). 

A korrelációk elemzése. A két osztályozási módszer 
alapján meghatároztuk a cirkulációs típusok éves és 
évszakonkénti előfordulásának aránya közötti korrelá-
ciós együtthatókat, egyrészt a ciklonális és az anti-
ciklonális típusokat összesítve, másrészt pedig az egyes 
cirkulációs típusokra vonatkoztatva. Az 5. táblázatban 
csak azokat az eredményeket tüntetjük fel, ahol a korre-
lációs együtthatók statisztikailag jelentősek, és maga-
sabbak, mint r ≥ 0,40. 
Ahogy az 5. táblázatból kitűnik, a korrelációs együttha-

tók a cirkulációs típusok előfordulásának tekintetében 
nem különösebben magasak, annak ellenére, hogy 
mindkét osztályozási típus ugyanazt a területet vizsgál-
ja. A legmagasabb értékek a téli időszakban tapasztal-
hatók, amikor is a többi évszakhoz képest leginkább 
érvényesül a légköri cirkuláció időjárást befolyásoló 
hatása. A ciklonális és anticiklonális típusok közötti 
legnagyobb korrelációs együttható (r = 0,74) mindkét 
osztályozási módszert figyelembe véve télen tapasztal-

5. táblázat: Statisztikailag jelentős korrelációs együtthatók 
(r > 0,40 szignifikancia szint 0,05) az automatikus és az 

empírikus osztályozás között. 

Maheras Péczely korreláció 

éves 
anticiklonális anticiklonális 0,49 

ciklonális ciklonális 0,49 

tél 

anticiklonális anticiklonális 0,74 
ciklonális ciklonális 0,74 

Anw AB 0,53 
Ane Ae 0,63 
A A 0,69 

Asw Aw 0,54 
Ase A 0,55 
C CMw 0,55 

Cwnw mCw 0,62 
Cwsw CMw 0,54 

Cse An 0,56 

tavasz 

anticiklonális anticiklonális 0,62 
ciklonális ciklonális 0,62 

Ane Ae 0,46 
A A 0,42 

Asw An -0,58 
Cwnw mCw 0,48 
Cwsw CMw 0,53 
C ssw CMw 0,48 
Cse CMw 0,43 

nyár 

anticiklonális anticiklonális 0,46 
ciklonális ciklonális 0,46 

Anw AB 0,44 
C mCw 0,44 

Cwnw mCw 0,44 
Cne zC 0,64 

ősz 

anticiklonális anticiklonális 0,69 
ciklonális ciklonális 0,69 

A A 0,41 
Ase mCw -0,47 
C mCw 0,42 

Cwnw mCw 0,41 
Cwsw mCw 0,41 

Cse mCw 0,53 
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ható. Ezt követik az egyes A típusok közötti együttha-
tók (r = 0,69), ezek szintén a téli időszakra jellemzőek. 
Egyedül ezek a típusok (A) eredményeznek a többi 
évszak során is (a nyarat kivéve) állandóan magas 
együtthatókat (tavasz: r = 0,42, ősz: r = 0,41). Viszony-
lag magas együtthatókat eredményez télen az Ane és Ae 
(r = 0,63), a Cwnw és mCw (r = 0,62) típusok, valamint 
nyáron a Cne és zC (r = 0,64) típusok viszonya. Felme-
rül a kérdés, hogy vajon létezik - olyan pozitív korrelációs 
együttható télen egy automatikusan osztályozott ciklonális 
típus (Cse) és egy empirikusan osztályozott anticiklonális 
típus (An) között, melynek értéke r = 0,56, valamint van-e 
olyan negatív együttható két anticiklonális típus között 
(Asw és An), melynek értéke r = 0,58. 
 
A két osztályozási módszer összehasonlító elemzése. 
Ahhoz, hogy jobban megvizsgálhassuk a cirkulációs 
típusok két osztályozási módszere közti kapcsolatot, 
minden cirkulációs típus esetében kiszámítottuk az év-
szakos előfordulási arányt, mindkét módszer alapján. 
Az eredményeket évszakokra bontott diagramokon 
ábrázoltuk, amelyekből kitűnik, hogy az automatikus 
osztályozás minden egyes cirkulációs típusához megfe-
leltethetünk ritkább vagy gyakoribb ‒ anticiklonális 
vagy ciklonális ‒ típusokat az empirikus osztályozás 
köréből. A négy évszak vizsgálata temérdek diagramot 

eredményezett. A téli időszakban a cirkulációs típusok 
közti legjobb összefüggést az automatikus osztályozás 
anticiklonális „A” típusa mutatja. Amikor az automati-
kus osztályozás „A” típusa kb. 45%-os túlsúlyban van, 
megjelenik az empirikus osztályozás szintén „A” típusa, 
majd az An típus is hozzávetőlegesen 25%-kal. Emel-
lett, amikor az automatikus módszer Asw típusa kerül 
túlsúlyba, ugyanúgy túlsúlyba kerül az empirikus osztá-
lyozás Aw típusa is 45%-kal. A tél időszakában az au-
tomatikus osztályozás leggyakrabban megjelenő típusait 
(Cne, Cse helyzetek) az empirikus osztályozás típusai-
nak széles spektruma követi; itt a Cne típussal szemben 
az empirikus osztályozás mCc típusa 20%-kal kerül 
túlsúlyba, míg a Cse típussal szemben a CMw típus 
19%-kal kerül túlsúlyba. 
A tavaszi időszakra vonatkozó legjobb összehasonlítást 
az automatikus osztályzás Asw típusa mutatja, melynek 
túlsúlyba kerülése magával hozza az empirikus osztályo-
zás Aw típusának kb. 41%-os megjelenését. A második 
legjobb példát a leggyakrabban megjelenő Ane típus 
mutatja; ennek túlsúlyba kerülését az empirikus osztá-
lyozás mCc típusának kb. 30%-os megjelenése kíséri. 
A nyári időszak legjobb összehasonlításait az automati-
kus módszer három típusánál is láthatjuk (az A, Asw és 
a Cne helyzetek). Az első kettő túlsúlya esetében szinte 
egyforma képet kapunk, mindkettőt az empirikus Aw 
típus kíséri (40% az A típusnál, 30% az Asw-nél). Az 

automatikus osztályozás harmadik, Cne típusát az mCc 
megjelenése kíséri kb. 31%-ban. 
Az őszi időszak legjobb összehasonlításait szintén az 
automatikus osztályozás három típusa mutatja: A, Asw 
és Ane. Az első kettő képe igen nagy hasonlóságot mu-
tat egymással: az első túlsúlya esetében azt az empiri-
kus A típus kíséri kb. 32%-ban, míg a másodikat az Aw 
típus kb. 35%-ban. Az automatikus módszer harmadik, 
Ane típusát az empirikus A típus megjelenése kíséri kb. 
30%-ban. 
 
Következtetések, összegzés. A cirkulációs típusok két, 
egymástól merőben eltérő, automatikus és empirikus 
osztályozási módszerének (utóbbi több mint 136 évre 
terjed ki) magyarországi példák alapján történő össze-
hasonlítása több, igen érdekes eredményt hozott. A 
cirkulációs típusok gyakoriságát összehasonlítva látjuk, 
hogy az empirikus osztályozás esetében az 
anticiklonális típusok előfordulása ‒ évenként és az 
évszakok esetében is ‒ sokkal magasabb, míg az auto-
matikus osztályozás esetében éves bontásban az 
anticiklonális és ciklonális típusok gyakorisága szinte 
teljesen megegyezik. Ez a tény az automatikus osztá-
lyozásnál használatos technikákkal magyarázható. Tud-
juk, hogy az automatikus módszer a ciklonális és az 
anticiklonális típusok osztályozására a geodinamikai 

adatok anomáliáinak értékeit használja egy tetszőleges 
nyomásszinten ‒ esetünkben ez az 1000 hPa-os szint. 
Mivel az anomáliák napi értékeit külön-külön lebontva 
számoljuk az 1970‒2000 közötti időszak tekintetében, a 
geodinamikai adatok havi átlagértékeinek segítségével 
az 1000 hPa-os nyomásszinten, érthetővé válik, hogy 
amennyiben a vizsgált 8 csomópont geodinamikai ada-
tainak havi átlaga magas, úgy az osztályozás több 
ciklonális típust tartalmaz, mintha a vizsgált pontok 
geodinamikai adatainak havi átlaga alacsonyabb lenne. 
A 6. táblázat a központi csomópont (é. sz. 47,5 és k. h. 
20°) geodinamikai adatainak havi átlagértékeit tartal-
mazza. Kitűnik, hogy a legmagasabb értékek tél folya-
mán tapasztalhatók, ekkor a ciklonális és anticiklonális 
típusok előfordulását illetően a két osztályozás között a 
legnagyobb különbség áll fenn. 
Budapest naponkénti csapadékmennyiségét cirkulációs 
típusonként, éves és évszakos bontásban vizsgálva az 
látható, hogy a legnagyobb mennyiségeket – az osztá-
lyozástól függetlenül – jellegzetesen bizonyos cirkulá-
ciós típusok túlsúlyba kerülése okozza: automatikus 
módszernél ezek a C, Cwsw, Cse és Cne típusok, míg az 
empirikus tipizálás esetében a CMw, mCw, mCc és C 
típusok. Az automatikus osztályozásnál a ciklonális 
típusok összességében 77,4%-ban felelősek az éves 
csapadékhullásért, míg az anticiklonális helyzetek 
22,6%-ban. Ezzel ellentétben az empirikus osztályozás 

6. táblázat: A légköri nyomás és a geodinamikai adatok havi átlagértékei 1000 hPa-on és 
 a felszínen (SLP) az é. sz.  47,5° és k. h. 20° csomóponton. 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

1000 hPa 165,8 150,9 135,8 112,2 121,5 122,9 126,5 130,2 147,9 159,3 149,8 154,6 

SLP 1019,8 1018 1016,2 1013,2 1014,2 1014 1014,2 1014,7 1017 1018,8 1017,7 1018,4 
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esetében a ciklonális típusok éves bontásban 64,8%-ban 
felelősek a csapadékért, az anticiklonális helyzetek 
pedig 35,4%-ban. A két osztályozás alapján mért csa-
padékkülönbség oka az lehet, hogy a ciklonális típusok 
automatikus osztályozásnál gyakoribbak, mint az empi-
rikus osztályozás esetében. 
Miután a két osztályozás alapján meghatároztuk a cir-
kulációs típusok gyakorisága közötti korrelációs 
együtthatókat, megállapítottuk, hogy a ciklonális és 
anticiklonális típusok összességét tekintve a legmaga-
sabb, statisztikailag jelentős együtthatók a téli időszakra 
jellemzők, mindkét osztályozás szerint. Ugyan jelentős 
együtthatókat (mindkét osztályozás alapján) a többi 
évszak során is tapasztalunk, meg kell viszont jegyezni, 
hogy ezek az értékek nem különösebben magasak. En-
nek okai valószínűsíthetően az osztályozási módszerek 
közti különbségek, vagy az eltérő mérési szintek (1000 
hPa és a felszín) lehetnek, de nem elhanyagolhatók az 
osztályozási módszerek esetleges hibái sem, amelyek 
azok hiányosságaiból következnek. 
Végül, miután összevetettük az automatikus és az empi-
rikus osztályozás összes cirkulációs típusának előfordu-
lási arányait, bebizonyosodott, hogy léteznek olyan, az 
egyes osztályozási módszerekhez tartozó konkrét típu-
sok, melyeket rendszerint a másik osztályozás bizonyos 
típusai magas arányban kísérnek. Meg kell viszont em-
líteni, hogy az automatikus módszer cirkulációs típusai-
nak többségéhez (minden évszakban) az empirikus osz-
tályozás típusainak széles skálája társulhat, melyek 
előfordulási aránya jelentős.  
Összességében úgy véljük, a két módszer közül az auto-
matikus osztályozás az, amely a legkevesebb hiányosságot 
tartalmazza. Megállapításunkat az alábbiakban közölt ‒ 
mindkét osztályozási módszer vizsgálatából adódó ‒ 
eredményekre alapozzuk: 
− Az automatikus osztályozás a ciklonális típusok eseté-

ben magasabb csapadékmennyiséget mutat a budapesti 
állomáson, mint az empirikus osztályozás ugyanott, 
ugyanazon típusok esetében. Ezzel ellentétben az em-
pirikus osztályozás magasabb csapadékmennyiséget 
mutat anticiklonális típusok esetében, mint az automa-
tikus osztályozás. 

− Az atmoszférikus nyomás, valamint az 1000 hPa-os 
nyomásszint geodinamikai adatai a központi csomó-
pontban (é. sz. 47,5°és k. h. 20°) pozitív tendenciát mu-
tatnak és statisztikailag jelentősek. Ez a jelenség össz-
hangban áll az anticiklonális típusok pozitív tendenciá-
jával ugyanezen időszakban (automatikus osztályozás); 
ezzel ellentétben viszont az empirikus osztályozás 
anticiklonális típusai negatív tendenciát mutatnak. 

− A budapesti állomásnál tapasztalható csapadékmennyi-
ség csökkenő tendenciát mutat, ez pedig összhangban 
áll az automatikus osztályozás ciklonális típusainak 
előfordulási aránya csökkenésével. Ezzel ellentétben, 
az empirikus osztályozás ciklonális típusainak előfor-
dulása emelkedő tendenciát mutat. Véleményünk, hogy 
az empirikus osztályozás eredményességének javítása ér-
dekében meg kell kísérelni az automatizálást, s ehhez 

figyelembe kell venni a lehető legtöbb, az empirikus osz-
tályozáshoz használt adatot. 
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