
A KÁRPÁTA KÁRPÁT--MEDENCE MEDENCE 
ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİIÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI



A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLATA LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT--MEGHATÁROZÓ MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS.TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS.

�� A KárpátA Kárpát--medence az északi félgömbi mérsékelt övezet medence az északi félgömbi mérsékelt övezet 
középsı sávjában, a valódi mérsékelt övben, az középsı sávjában, a valódi mérsékelt övben, az é.szé.sz.  .  
45°45’ és az 45°45’ és az é.szé.sz. 48°35’ között fekszik.. 48°35’ között fekszik.

�� Az AtlantiAz Atlanti--óceántól kb. 1000 km a távolság, ami enyhe óceántól kb. 1000 km a távolság, ami enyhe 
óceáni hatásban nyilvánul meg:óceáni hatásban nyilvánul meg:

1.1. Az Az ÉszakÉszak--AtlantiAtlanti áramlás az évi középhımérsékletben áramlás az évi középhımérsékletben 
mintegy 1mintegy 1--1,5°C1,5°C--os pozitív anomáliát okoz. Az os pozitív anomáliát okoz. Az 
anomália a téli félévben és a Dunántúlon erısebb. A anomália a téli félévben és a Dunántúlon erısebb. A 
hımérséklet évi járása a kontinentális területekhez hımérséklet évi járása a kontinentális területekhez 
képest egyenletesebb.képest egyenletesebb.

2.2. A csapadék mennyisége szintén nagyobb, eloszlása A csapadék mennyisége szintén nagyobb, eloszlása 
egyenletesebb, a téli fokozott ciklontevékenység egyenletesebb, a téli fokozott ciklontevékenység 
következtében.következtében.



Éghajlatunk két alapvonása:Éghajlatunk két alapvonása:

1.1. átmenetiségátmenetiség
2.2. medence fekvésmedence fekvés

1. A Kárpát1. A Kárpát--medence 3 éghajlati terület határán medence 3 éghajlati terület határán 
helyezkedik el: helyezkedik el: 

�� óceáni (óceáni (CfCf))
�� kontinentális (kontinentális (DfDf))
�� mediterrán (mediterrán (CsCs))

2. A medence2. A medence--jelleg elsıdleges megnyilvánulása a jelleg elsıdleges megnyilvánulása a 
szélvédettség. szélvédettség. 

�� Minden légmozgás fın jelleggel lép a medencébe. Minden légmozgás fın jelleggel lép a medencébe. 
�� A ciklonok hatása gyengül és kiszámíthatatlanná válik az Alpok A ciklonok hatása gyengül és kiszámíthatatlanná válik az Alpok 

és a és a DinaridákDinaridák hatására. hatására. 
�� A téli keleties szelekkel járó hidegbetöréseket a Kárpátok A téli keleties szelekkel járó hidegbetöréseket a Kárpátok 

vonulata jelentısen késlelteti. vonulata jelentısen késlelteti. 



�� Az éghajlati elemek értékei a peremektıl a medence Az éghajlati elemek értékei a peremektıl a medence 
központja felé kvázi koncentrikusan változnak.központja felé kvázi koncentrikusan változnak.

�� Az átmenetiség a nagytérségek idıjárását formáló Az átmenetiség a nagytérségek idıjárását formáló 
idıjárási akciócentrumok és légtömegek vonatkozásában idıjárási akciócentrumok és légtömegek vonatkozásában 
is fennáll. is fennáll. 

�� Az akciócentrumok olyan Az akciócentrumok olyan −− szárazföld felett (idıszakos), szárazföld felett (idıszakos), 
vagy tengerfelszín felett (állandó) kialakuló vagy tengerfelszín felett (állandó) kialakuló −− nagy nagy 
kiterjedéső alacsonykiterjedéső alacsony--, vagy magasnyomású területek, , vagy magasnyomású területek, 
amelyek a fölöttük keletkezı ciklonok és anticiklonok, amelyek a fölöttük keletkezı ciklonok és anticiklonok, 
illetve az ezekben mozgó légtömegek révén nagy illetve az ezekben mozgó légtömegek révén nagy 
területek éghajlatára gyakorolnak hatást. területek éghajlatára gyakorolnak hatást. 



Az Izlandi minimum területén létrejövı mérsékelt övi Az Izlandi minimum területén létrejövı mérsékelt övi 
ciklonok alapvetı hatást gyakorolnak Európa idıjárására.ciklonok alapvetı hatást gyakorolnak Európa idıjárására.







A katalógus 1881A katalógus 1881--1983 között Péczely 1983 között Péczely 
által, majdáltal, majd

19831983--tól tól KárossyKárossy által folytatvaáltal folytatva
folyamatosan, minden napra megadjafolyamatosan, minden napra megadja

a Kárpáta Kárpát--medence térségénekmedence térségének
jellemzı idıjárási helyzeteitjellemzı idıjárási helyzeteit



�� A KárpátA Kárpát--medence térségéremedence térségére meghatározható meghatározható 
makroszinoptikus idıjárási típusokmakroszinoptikus idıjárási típusok

a mérsékelt öv jellemzı cirkulációs alaphelyzeteibıla mérsékelt öv jellemzı cirkulációs alaphelyzeteibıl

��meridionális északi,meridionális északi,

��meridionális déli,meridionális déli,

�� zonális nyugati,zonális nyugati,

�� zonális keleti zonális keleti 
ésés

�� centrumcentrum

típusok típusok vezethetık levezethetık le



MERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK ÉSZAKIAS ÁRAMLÁSSALMERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK ÉSZAKIAS ÁRAMLÁSSAL

1. Ciklon hátoldali áramlásrendszere

elıfordulása évente  7 %elıfordulása évente  7 %

Meridionális irányítású helyzet, északias 
áramlással. Többnyire gyorsan változó 
borultságú, szeles, csapadékos idıjárást okoz. 
Nyáron különösen jellemzı az intenzív 
csapadékot hozó, gyors lehőlést okozó zivatar, 
télen viszont az átlagosnál enyhébb levegıt 
szállít. Fönnállásakor a légszennyezettség kicsi, 
a látási viszonyok jók, kisebb a ködhajlam, 
jellegzetes az erıs északi, északnyugati szél. A 
levegı hımérsékleti rétegezettsége stabil, az 
alsó rétegek melegebbek. Télen gyakran 
hózáporokat, tavasszal és nyáron zivatarokat 
okoz. İsszel lehőlést, télen viszont enyhülést 
okoz. A hımérsékleti ingás ennél a helyzetnél 
gyakran aperiodikus.

átlag       szórás
légnyomás:              1010,1 hPa    4,2 hPa
napfénytartam átlaga:     3,5 ó        3,7 ó
középhımérséklet:          9,8°C      7,9°C 
maximum hımérséklet:  14,7°C     8,5°C
minimum hımérséklet:    1,4°C      6,8°C

mCc



2. Anticiklon a Brit2. Anticiklon a Brit--szigetek térségébenszigetek térségében

MERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK ÉSZAKIAS ÁRAMLÁSSAL

elıfordulása évente  5,5%elıfordulása évente  5,5%

Általában az azori anticiklon északabbra helyezı-
désével, vagy a sarki területekrıl délebbre húzódó 
magas nyomású légtömegekbıl jön létre. 
Megjelenése hidegfront átvonulásához kapcso-
lódik. Élénk északi, északnyugati áramlást idéz elı 
térségünkben. Nyári stabilizálódása esetén Közép-
Európa fölött jóval kisebb a bárikus gradiens. 
Ilyenkor száraz, derült, tartósan meleg idıjárás 
alakul ki a Kárpát-medencében. Az év túlnyomó 
részében azonban hidegebb, poláris eredető lég-
tömegek jellemzik. A felhızöttség átlagos, nyáron 
valamivel magasabb borultsági értékekkel. A látási 
viszonyok általában jók, a szélsebesség viszonylag 
nagy, jellegzetes északnvugatias és északias 
széllel. A levegı hımérsékleti rétegzettsége stabil. 
İsszel, télen és tavasszal egyaránt párás, télen 
nagy a ködgyakoriság.

átlag      szórás
légnyomás: 1018,4 hPa  4,3 hPa
napfénytartam: 5,1 ó 4,3 ó
középhımérséklet: 9,9°C     7,1°C
maximum hımérséklet: 15,2°C    9,4°C
minimum hımérséklet:    1,4°C    7,1°C



3. Mediterrán ciklon hátoldali áramlásrendszere3. Mediterrán ciklon hátoldali áramlásrendszere

MERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK ÉSZAKIAS ÁRAMLÁSSAL

elıfordulása évente 2,4 %elıfordulása évente 2,4 %

A Kárpát-medence területén egy gyors mozgású 
mediterrán ciklon hidegfronti áramlásrendszere 
halad át. A légmozgás iránya északi, északkeleti; 
sebessége − fıként a Dunántúlon − elérheti a 
viharos fokozatot is. A csapadék mennyisége 
elsısorban a nyári idıszakban növekszik meg, 
helyenként különösen nagy területi eltérésekkel. 
Az égbolt felhızöttsége kimondottan nagy, fıként a 
tavaszi és a nyári hónapokban. Elıfordulásakor a 
légszennyezettség kicsi, télen a ködhajlam 
alacsonyabb. Az év túlnyomó részében lehőlést 
idéz elı, télen viszont általában enyhülést okoz. 
Minden évszakban csapadékos, télen 
hózáporokkal, tavasszal zivatarokkal. Többnyire 
szeles, a napi hımérsékleti ingás gyakran 
aperiodikus.

átlag szórás
légnyomás:               1009,2 hPa      4,7hPa 
napfénytartam átlaga:     2,2 ó          2,7 ó
középhımérséklet: 7,9°C        6,3°C
maximum hımérséklet: 11,9°C        7,3°C
minimum hımérséklet:   -2,2°C        5,8°C



MERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK DÉLIES ÁRAMLÁSSALMERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK DÉLIES ÁRAMLÁSSAL

4. Ciklon elıoldali áramlásrendszere4. Ciklon elıoldali áramlásrendszere

elıfordulása évente  10 %elıfordulása évente  10 %

Meridionális irányítású helyzet jellegzetesen 
délies-délnyugatias áramlással. 
Fennállásakor a Kárpát-medence térsége a 
ciklon melegfrontjának hatása alatt áll. İsztıl 
tavaszig − de különösen ısszel és télen −
tartós, lassú esızések vagy havazások 
jellemzik ezt az idıjárási típust. A látási 
viszonyok általában rosszak, nagy a 
ködgyakoriság (különösen télen). İsszel 
hővös és szeles, télen és tavasszal enyhülést 
hoz. Nyáron nagy fülledtség és nagy 
légszennyezettség jellemzi.

átlag szórás
légnyomás: 1009,9 hPa   5,1 hPa
napfénytartam: 4,7 ó 4,5 ó
középhımérséklet: 12,8°C      7,9°C
maximum hımérséklet:18,8°C      9,6°C
minimum hımérséklet:  -1,2°C      7,1°C



5. Anticiklon a Kárpát5. Anticiklon a Kárpát--medencétıl keletremedencétıl keletre
MERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK DÉLIES ÁRAMLÁSSAL

elıfordulása évente  4 %elıfordulása évente  4 %

A Kelet-európai síkság fölött található anticiklonban 
száraz, déli-délkeleti irányú légmozgás érvényesül. Az 
idıjárási fontok országunktól távol húzódnak. Általában 
száraz és derült helyzet. A felhızöttség különösen a 
nyári idıszakban kicsi, ilyenkor gyakran fülledt vagy 
száraz és aszályos az idı. Az év túlnyomó részében 
pozitív hımérsékleti anomáliát okoz, kivéve a téli és a 
kora tavaszi idıszakot. A téli hónapokban − különösen 
a havas napok során − erıs lehőlést idéz elı. Ekkor a 
köd- és a zúzmaraképzıdés is erıs. Ilyenkor a 
légszennyezettség nagy, a látási viszonyok rosszak.
A levegı hımérsékleti rétegzıdése sokszor inverz. 
İsszel és tavasszal a zavartalan besugárzás 
következtében napközben erıs a felmelegedés, az 
éjszakák viszont hővösek, így nagy periodikus 
hımérsékleti ingás jellemzi. A téli évszakban a Keleti-
Kárpátok gyakran módosítja az izobárok futását. Így az 
anticiklon hideg légtömegei a Déli-Kárpátokat
megkerülve (kossava hatás) érkeznek hazánkba. 

átlag            szórás
légnyomás: 1020,7hPa        5,9 hPa
napfénytartam: 5,1 ó           4,6 ó
középhımérséklet: 9,8°C          9,4°C
maximum hımérséklet:   16,1°C         11,1°C
minimum hımérséklet:     -2,6°C           8,2°C



6. Mediterrán ciklon elıoldali áramlásrendszere6. Mediterrán ciklon elıoldali áramlásrendszere

MERIDIONÁLIS IRÁNYÍTÁSÚ HELYZETEK DÉLIES ÁRAMLÁSSAL

elıfordulása évente  6,3 % elıfordulása évente  6,3 % 
(8%)(8%)

A Földközi-tenger térségében örvénylı ciklon 
melegfrontja halad át az ország területe fölött. 
Általában kiadós esızéseket okoz, különösen 
az ıszi és a tavaszi hónapokban, amikor a 
délies áramlással meleg áztató esıket hoz. A 
téli idıszakban sokszor jelentıs mennyiségő 
havazással jár. A felhızöttség erıs, a 
légszennyezettség nagy, a látási viszonyok 
rosszak. Télen melegebb, nyáron hidegebb, 
mint az évszakos átlag. A napi hımérsékleti 
ingás a front érkezésétıl függıen általában 
aperiodikus.

átlag szórás 
légnyomás: 1009,4 hPa   4,9 hPa
napfénytartam: 2,9 ó 3,7 ó
középhımérséklet: 9,1°C       7,2°C
maximum hımérséklet:14,3°C      8,6°C 
minimum hımérséklet:  -0,9°C      6,6°C

CMw



ZONÁLIS NYUGATI ÁRAMLÁS HELYZETEIZONÁLIS NYUGATI ÁRAMLÁS HELYZETEI

7. Zonális 7. Zonális ciklonálisciklonális áramlási rendszeráramlási rendszer

elıfordulása évente  4 %elıfordulása évente  4 %

A frontálzóna európai szakasza az 50° 
szélességi kör közelében húzódik. Az áramlás 
jellegzetesen Ny-K-i irányú. Ekkor Észak-
Európát gyors vonulású ciklonok érintik. 
Többnyire kitartóan szeles, erısen változékony 
idıjárás jellemzi. Télen általában melegebb, 
nyáron viszont jóval hővösebb, mint az évszak 
átlaga. A felhızöttség változó, többnyire erısen 
borult, különösen a tavaszi és az ıszi 
hónapokban. A csapadékhozam ısz elején és 
télen jelentıs. A felszínhez közeli alsóbb 
légrétegek melegebbek, a magasban hideg, 
poláris eredető légtömegek áramlanak. İsszel 
kellemetlenül hővös, télen és tavasszal viszont 
(az idınként erıs szelet leszámítva) üdítıen 
enyhe napokat hoz. A hımérsékleti ingás 
általában alacsony, különösen a tavaszi 
idıszakban.

átlag szórás
légnyomás: 1011,1 hPa     5,5 hPa
napfénytartam átlaga:      4,3 ó         4,3 ó
középhımérséklet:         10,1°C        8,6°C
maximum hımérséklet:  15,4°C      10,5°C
minimum hımérséklet:     2,1°C       7,7°C



8. Nyugat felıl benyúló anticiklon8. Nyugat felıl benyúló anticiklon

ZONÁLIS NYUGATI ÁRAMLÁS HELYZETEI

Az azon anticiklon északabbra helyezıdésekor −
elsısorban nyáron alakul ki. Ilyenkor az anticiklon 
általában Ny-K-i irányban hosszan elnyúlva 
húzódik Közép-Európa fölé. Kialakulása többnyire 
enyhe hidegfront átvonulásával kapcsolatos. 
Sokszor élénk, északnyugatias-nyugatias 
áramlást eredményez a Kárpát-medence 
térségében. Télen melegebb, nyáron viszont 
valamivel hidegebb, mint az átlagos hımérséklet. 
A felhızöttség átlagos, nyáron valamivel 
nagyobb, mint a többi évszakban. A 
légszennyezettség alacsony, a látási viszonyok a 
párásság miatt többnyire nem túlságosan jók. 
Nyáron idınként fülledt, ısszel és tavasszal 
kellemesen meleg, derült, párás, télen enyhe, 
párás: és ködös idıjárás jellemzi.

elıfordulása évente 14 % elıfordulása évente 14 % 
átlag szórás

légnyomás: 1018,6hPa    5,5 hPa
napfénytartam: 5,6 ó       4,5 ó
középhımérséklet: 11,9°C     8,5°C
maximum hımérséklet:17,6°C     9,8°C
minimum hımérséklet:   0,7°C     7,8°C



9. Anticiklon a Kárpát9. Anticiklon a Kárpát--medencétıl délremedencétıl délre

elıfordulása évente 5,2 % elıfordulása évente 5,2 % 

ZONÁLIS NYUGATI ÁRAMLÁS HELYZETEI

A zonális nyugati áramlással járó helyzet. A 
Földközi-tenger medencéje, vagy a Balkán-
félsziget felett − sokszor több kisebb központtal −
elhelyezkedı anticiklon. Északi pereme benyúlik a 
Kárpát-medence területére. A frontálzóna északi 
szegélye ilyenkor északabbra tolódik. A 
ciklonpályák északabbra húzódnak, 
frontrendszereik hazánkat nem érintik. Mindig 
melegebb, mint a többi idıjárási helyzet. 
Felhızöttsége általában kisebb, a téli hónapok 
során viszont lényegesen borultabb, kifejezetten 
nagyobb a ködgyakoriság. Nyáron rendszerint 
fülledt. Ilyenkor az éjszakák különösen melegek, 
az áramlás gyenge, a csapadékhozam alacsony. 
İsszel és tavasszal derültebb, ekkor a nappalok is 
jóval melegebbek, az éjszakák pedig igen enyhék

átlag szórás
légnyomás: 1019,0 hPa      5,5 hPa
napfénytartam: 4,3 ó 4,0 ó
középhımérséklet: 9,4°C         7,9°C
maximum hımérséklet  15,4°C        9,9°C
minimum hımérséklet:    0,8°C        6,8°C



ZONÁLIS KELETI ÁRAMLÁS HELYZETEIZONÁLIS KELETI ÁRAMLÁS HELYZETEI
10. Anticiklon a Kárpát10. Anticiklon a Kárpát--medencétıl északramedencétıl északra

elıfordulása évente 11,7 % 

Zonális keleti áramlású helyzet. Az anticiklon a 
Baltikum vagy a Lengyel-alföld fölött helyezkedik 
el sokszor magas nyomású gerincet képezve a 
Brit-szigetekig. Télen a talaj közeli hideg 
légtömegek a Kárpátok hágóin keresztül −
körülölelı izobárok formájában − két oldalról 
érkeznek hazánkba. Így télen hideg, nyáron meleg 
helyzet. A felhızöttség átlagos, a tavaszi és az 
ıszi hónapok kissé borultabbak. A ködgyakoriság 
általában nagy, a nyugati országrészekben 
valamivel kisebb. A légszennyezettség az inverz 
hımérsékleti rétegzıdés idején kiugróan magas, 
idınként viszont igen tiszta levegı és erıs 
északias szél jellemzi. İsszel és tavasszal az erıs 
éjszakai lehőléseket követı dél körüli besugárzás 
következtében nagy napi hımérsékleti ingások 
alakulhatnak ki. 

légnyomás: 1020,1 hPa      5,9 hPa
napfénytartam: 5,6 ó 4,7 ó
középhımérséklet: 10,3°C        9,9°C
maximum hımérséklet   15,9°C       11,5°C
minimum hımérséklet:    -0,4°C        8,6°CAn



11. A11. Anticiklon Skandinávia térségébennticiklon Skandinávia térségében

ZONÁLIS KELETI ÁRAMLÁS HELYZETEI

A Skandinávia fölött tartózkodó anticiklon jellegzetes 
észak-déli hossztengely mentén húzódik. Ezért Közép-
Európa fölött északi-északkeleti irányú áramlást idéz 
elı. A téli és a kora tavaszi idıszakban rendkívül erıs 
és hirtelen bekövetkezı lehőléseket okoz. A tavaszi 
hónapok során a váratlan és gyors hidegbetörések 
többnyire ehhez a helyzethez kötıdnek 
(fagyosszentek).
A felhızöttség az átlagosnál jóval kisebb, bár 
tavasszal és ısszel kissé borultabb idıjárást okoz. A 
csapadékgyakoriság és csapadékhozam ebben az 
idıjárási helyzetben általában kicsi, a 
légszennyezettség jóval kisebb, mint általában.
A levegı az év túlnyomó részében hidegebb, mint az 
évszakos átlag, a téli és a tavaszi hónapok során 
sokszor igen nagy negatív hımérsékleti anomáliák 
lépnek fel. Általában nagy a napi hımérsékleti ingás.

elıfordulása évente  4,7 %
átlag szórás

légnyomás: 1018,0 hPa      5,0 hPa
napfénytartam: 5,4 ó 4,6 ó
középhımérséklet: 9,0°C         8,9°C
maximum hımérséklet 14,3°C       10,2°C
minimum hımérséklet:  -2,1°C         7,4°C



CENTRUM HELYZETEKCENTRUM HELYZETEK

Fennállásakor centrum helyzető anticiklon uralja 
egész Közép-Európa térségét. Mérete lehet kisebb, 
akár csak 600 km, de lehet ciklonrendszereket 
elválasztó, gyors mozgású, ún. köztes anticiklon. Az 
esetek többségében hosszabb ideig marad a Kárpát-
medence fölött. Tartózkodását sokszor 
meghosszabbítja a medencében megrekedı hideg 
légpárna. Tartós fennállása zavartalan sugárzási 
idıjárást biztosít, télen erıs lehőléssel, nyáron nagy 
felmelegedéssel, kánikulával. A változó irányú 
légmozgás gyakori jellemzıje. Ilyenkor a 
felhızöttség kicsi, télen valamivel borultabb. A 
csapadékhozam alacsony, a levegı általában 
száraz, nem alakul ki egységes és jellegzetes 
szélirány. A légszennyezettség nagy, a látási 
viszonyok rosszak. İsszel és tavasszal egyaránt 
kellemesen meleg; nyáron általában forró; télen 
ködös, hideg, deres és zúzmarás. A napi 
hımérsékleti ingás általában nagy.

12. Anticiklon a Kárpát12. Anticiklon a Kárpát--medence fölöttmedence fölött

elıfordulása évente 13 % (11%)
átlag           szórás

légnyomás: 1023,4hPa        7,4 hPa
napfénytartam: 6,4 ó           4,7 ó
középhımérséklet: 9,5°C        10,1°C
maximum hımérséklet     15,8°C       11,9°C
minimum hımérséklet:      -2,5°C         8,8°C



A ciklon centruma a Kárpát-medence fölött 
helyezkedik el. Az esetek legnagyobb részében 
átvonuló mediterrán ciklonokból keletkezik, de 
elıfordulhat, hogy egy veszteglı front mentén helyi, 
orografikus okokból jön létre. Fennállásakor éles 
hımérsékleti kontraszt. alakul ki a Kárpát-medence 
területén. Télen kisebb, nyáron nagyobb a borultság. 
A légszennyezettség általában kicsi, ennek ellenére 
a látási viszonyok rosszak. Erıs áramlási mezı 
jellemzi, azonban nem alakul ki egységes szélirány. 
Csapadékhozama minden évszakban feltőnıen 
nagy, télen kitartó havazással; tavasszal, nyáron és 
ısszel bıséges esıvel jár. Télen melegebb, nyáron 
viszont hidegebb, mint az évszakos 
átlaghımérséklet. A változó irányú, élénk szél és az 
erıs borultság miatt minden évszakban jellemzıen 
kicsi a napi hımérsékleti ingás.

elıfordulása évente 1,7 %  (2%) 

átlag         szórás
légnyomás: 1007,9 hPa      6,1 hPa
napfénytartam: 1,9 ó          2,6 ó
középhımérséklet: 10,2°C         5,5°C
maximum hımérséklet    14,8°C        7,0°C
minimum hımérséklet:      0,2°C        5,2°C

CENTRUM HELYZETEKCENTRUM HELYZETEK

13. Ciklon a Kárpát13. Ciklon a Kárpát--medence fölöttmedence fölött



Az egyes típusokat az adott 24 órára, a 0 órai izobár térkép Az egyes típusokat az adott 24 órára, a 0 órai izobár térkép 
alapján értelmezi a Kárpátalapján értelmezi a Kárpát--medence területéremedence területére. . A A 
ciklonálisciklonális és az és az anticiklonálisanticiklonális típusok közötti határ típusok közötti határ 
az 1015 mbar/hPaaz 1015 mbar/hPa--os izobár vonal!os izobár vonal!
�� A A makroszinoptikusmakroszinoptikus helyzetek %helyzetek %--osos elıfordulási elıfordulási 

gyakorisága:gyakorisága:



�� Az akciócentrumok irányából eltérı fizikai tulajdonságokkal Az akciócentrumok irányából eltérı fizikai tulajdonságokkal 
rendelkezı több millió kmrendelkezı több millió km3 3 térfogatú légtestek, ún. légtömegek térfogatú légtestek, ún. légtömegek 
hatolnak be a kontinensek fölé és alakítják az éghajlatot.hatolnak be a kontinensek fölé és alakítják az éghajlatot.

�� A A KözépKözép--Európa Európa fölött megjelenı légtömegeket ebbıl a szempontból fölött megjelenı légtömegeket ebbıl a szempontból 
az alábbi csoportokba soroljuk: az alábbi csoportokba soroljuk: 

1.1. Sarkvidéki (arktikus) légtömeg,Sarkvidéki (arktikus) légtömeg, AM:AM:
�� Szárazföldi alfajánakSzárazföldi alfajának ((cAMcAM: kontinentális arktikus : kontinentális arktikus 

légtömeg) származási helye Grönland, Északlégtömeg) származási helye Grönland, Észak--Skandinávia belseje és Skandinávia belseje és 
a volt Szovjetunió északnyugati partvidéke.a volt Szovjetunió északnyugati partvidéke.

�� Tengeri alfajaTengeri alfaja ((mAMmAM: : maritimmaritim arktikus légtömeg) az arktikus légtömeg) az 
ÉszakiÉszaki--JegesJeges--tengerentengeren és ennek szigetein keletkezik. Mindkettı és ennek szigetein keletkezik. Mindkettı 
minden évszakban hideg (az minden évszakban hideg (az mAMmAM valamivel melegebb), tehát valamivel melegebb), tehát 
ingatag egyensúlyi helyzető légtömeg, melyben gomolyfelhık, ingatag egyensúlyi helyzető légtömeg, melyben gomolyfelhık, 
záporok, zivatarok keletkeznek. A szárazföldi (túl alacsony záporok, zivatarok keletkeznek. A szárazföldi (túl alacsony 
hımérséklete miatt is) rendkívül csekély páratartalmú, a tengerihımérséklete miatt is) rendkívül csekély páratartalmú, a tengeri
valamivel nedvesebb. valamivel nedvesebb. 

�� Mindkettı szennyezettsége kicsi, a homályossági tényezıjük a Mindkettı szennyezettsége kicsi, a homályossági tényezıjük a 
legkisebb a Középlegkisebb a Közép--Európa fölött elıforduló légtömegek között. Európa fölött elıforduló légtömegek között. 



2.2. Mérsékelt övi (poláris) légtömeg, Mérsékelt övi (poláris) légtömeg, PM:PM:
A mérsékelt öv északi felébıl, a 40A mérsékelt öv északi felébıl, a 40oo--6060o o szélességek közötti szélességek közötti 

térségbıl áramlik fölénk.térségbıl áramlik fölénk.

�� Tengeri alfajánakTengeri alfajának (mérsékelt övi tengeri légtömeg, (mérsékelt övi tengeri légtömeg, mPMmPM) ) 
vízgıztartalma nagy, szennyezettsége kicsi. Nyáron hideg, ingatavízgıztartalma nagy, szennyezettsége kicsi. Nyáron hideg, ingatag g 
egyensúlyi helyzető légtömeg. Télen viszont hımérséklete nagyobbegyensúlyi helyzető légtömeg. Télen viszont hımérséklete nagyobb
a lehőlt kontinenséhez képest, tehát meleg légtömeg, megjelenésea lehőlt kontinenséhez képest, tehát meleg légtömeg, megjelenése
enyhülést okoz. Származási helye az Atlantienyhülést okoz. Származási helye az Atlanti--óceán közepes és óceán közepes és 
magasabb földrajzi szélességő övezete, leggyakrabban az magasabb földrajzi szélességő övezete, leggyakrabban az é.szé.sz. 50. 50oo--
6060oo közötti zóna. közötti zóna. 

�� A A mérsékelt övi szárazföldi légtömegmérsékelt övi szárazföldi légtömeg ((cPMcPM) ) vízgıztartalma vízgıztartalma 
kicsi és igen szennyezett. Száraz, nyáron meleg, télen hideg kicsi és igen szennyezett. Száraz, nyáron meleg, télen hideg 
légtömeg. Télen általában hidegebb, mint a sarkvidéki levegı, milégtömeg. Télen általában hidegebb, mint a sarkvidéki levegı, mivel vel 
az eurázsiai kontinens hóval fedett belsı területein (Oroszorszáaz eurázsiai kontinens hóval fedett belsı területein (Oroszország g 
európai területének közepes földrajzi szélességő övezetében vagyeurópai területének közepes földrajzi szélességő övezetében vagy
Szibéria nyugati területén) jön létre.Szibéria nyugati területén) jön létre.



3.3.Szubtrópusi légtömeg, Szubtrópusi légtömeg, TM:TM:

�� Az Az é.szé.sz. 25. 25oo--4040oo közötti térségbıl érkezik hozzánk. A közötti térségbıl érkezik hozzánk. A 
tengeri eredető szubtrópusi légtömegektengeri eredető szubtrópusi légtömegek ((mTMmTM) az Atlanti) az Atlanti--
óceán szubtrópusi övezetébıl, óceán szubtrópusi övezetébıl, a szárazföldi eredető a szárazföldi eredető 
szubtrópusi légtömegekszubtrópusi légtömegek ((cTMcTM) pedig Afrika északi részébıl ) pedig Afrika északi részébıl 
és Arábiából kerülnek Középés Arábiából kerülnek Közép--Európa fölé. Mindkettı miden Európa fölé. Mindkettı miden 
évszakban meleg légtömeg, vízgıztartalmuk bıséges. A évszakban meleg légtömeg, vízgıztartalmuk bıséges. A 
szárazföldi eredetőé azért, mert szárazföldi eredetőé azért, mert −− jóllehet kialakulása jóllehet kialakulása 
sivatagos terület fölött történik sivatagos terület fölött történik −− a Földközia Földközi--tengeren tengeren 
áthaladva éri el térségünket. A áthaladva éri el térségünket. A cTMcTM légtömegeknek a légtömegeknek a 
szennyezettsége is jelentıs, homályossági tényezıjük a szennyezettsége is jelentıs, homályossági tényezıjük a 
nálunk elıforduló légtömegek közül a legnagyobb.nálunk elıforduló légtömegek közül a legnagyobb.

4. 4. Egyenlítıi légtömeg, Egyenlítıi légtömeg, EM:EM:

�� Térségünkben csak a magasabb légrétegekben fordul Térségünkben csak a magasabb légrétegekben fordul 
elı, ott is csak ritkán, a nyári idıszakban. Afrika vagy az elı, ott is csak ritkán, a nyári idıszakban. Afrika vagy az 
AtlantiAtlanti--óceán trópusi övezetébıl (óceán trópusi övezetébıl (é.szé.sz. 0. 0oo--2020oo) származik, ) származik, 
igen meleg, nagy vízgıztartalmú.igen meleg, nagy vízgıztartalmú.


