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Bevezetés és célkitűzések 

 

A légköri jegesedést két fő csoportra oszthatjuk: felhőn belüli 

jegesedésre (finom és durva zúzmara), illetve csapadékból 

származó jegesedésre (ónos eső és tapadó hó). A dolgozatban a 

csapadékból származó jegesedésen belül a tapadó hóval 

foglalkoztam. A tapadó hó úgy keletkezik, hogy a hópelyhek egy 

enyhén pozitív hőmérsékletű légrétegen áthaladva részben 

megolvadnak és kristályszerkezetükben folyékony víz jelenik meg. 

A hópelyhek tapadáshoz szükséges optimális víztartalma 12–15% 

(Sakakibara, 2007).  A talaj közelében megfelelő hőmérsékleti 

körülmények (–0,5 °C és +2 °C között) esetén a részben megolvadt 

hópelyhek az adhéziós erő hatására erősen megtapadnak a 

tereptárgyakon. A felhalmozódó nagy súly miatt törési károk 

keletkezhetnek az erdőkben, fennakadások lehetnek a vasúti 

közlekedésben, illetve vezetékszakadás és oszlopkidőlés fordulhat 

elő az áramellátásért felelős felsővezeték hálózatban. Mindezek 

miatt a kialakulási folyamatok és előrejelzési lehetőségek 

nemzetközileg is élénken kutatott területek. A vezetéken történő 

hófelhalmozódás megindulása több kérdést is felvet (pl. a vezeték 

elcsavarodásának feltételei, a hópelyhek mikrofizikai 

tulajdonságai), de a felhalmozódási folyamat maga is rendkívül 
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összetett: a hópelyhek tapadási hatékonyságát (ß) és a kialakuló 

hóréteg sűrűségét is parametrizálni kell. 

 A dolgozat célkitűzése a tapadó hó statisztikus klimatológiai 

vizsgálata magyarországi viszonyok között, illetve a numerikus 

modellek alkalmazhatóságának vizsgálata tapadó hó előrejelzések 

készítésére. Ezen belül az alábbiakra kerestem a választ: 1. Milyen 

a vertikális rétegződés tapadó hó megjelenésekor? 2. Hogyan 

alakulnak a tapadó hó 50 és 100 éves visszatérési értékei? Milyen 

eljegesedési osztályok jellemzőek Magyarországra és melyek ezek 

előfordulási trendjei? 3. Hogyan integrálhatók a tapadó hó 

előrejelzések az operatív gyakorlatba?  

 

Módszertan 

 

A dolgozat 3 fő részből tevődik össze, amelyek módszertanát 

egymás után mutatom be: 

 

1. A vertikális rétegződés vizsgálata: a tapadó hó kialakulását a 

légkör vertikális rétegződése határozza meg. Vizsgálatához a 

Budapest–Pestszentlőrinc és Szeged állomásokról 1980 és 2016 

közötti időszakból származó magaslégköri rádiószondás méréseket 

használtam. Az elemzésekhez az 1000, 925, 900, 850, 800 és 700 



4 
 

hPa főizobárszintek adatait használtam fel. A megadott 

feltételrendszernek 1315 felszállás felelt meg. Az adatok értékelése 

az „R” statisztikai programmal történt. 

 

2. Extrém érték vizsgálat POT módszerrel: a tapadó hóteher 

visszatérési értékeinek kiszámításához a Peak-Over-Threshold 

(POT) módszer a legalkalmasabb (Coles, 2001). A küszöbérték 

meghatározásához a Mean Residual Life (MRL) és a Dispersion 

Index módszereket (Anagnostopoulou and Tolika, 2011) 

használtam fel.  Ellenőriztem, hogy a küszöbérték feletti változók 

követik-e az általánosított Pareto-eloszlást. Ezt követően 

meghatároztam a tapadó hó felhalmozódásának (kg/m) 50 és 100 

éves visszatérési értékekeit, a 25 év alatt előfordult maximális 

felhalmozódás értékét és ennek visszatérési idejét 12 meteorológiai 

állomásra (Békéscsaba, Budapest-Pestszentlőrinc, Debrecen, Győr, 

Kékestető, Miskolc, Pápa, Pécs, Siófok, Szeged, Szolnok, 

Szombathely) és 2 időszakra: 1965–1990 és 1991–2016 között. 

Végezetül az ISO12494 (2001) nemzetközi dokumentumban 

bemutatott, R1-től R10-ig tartó jegesedési osztályokba besoroltam 

a vizsgált helyszíneket.  
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3. Tapadó hó előrejelzések integrálása az operatív gyakorlatba: 

a nemzetközi szakirodalomban található tapadó hó számítási 

módszerek közül az Admirat (2008) által javasolt megközelítést 

választottam. A 2013/2014 téli félévétől kezdve 4 modellre 

(AROME, WRF, ALADIN, ECMWF) alkalmaztam, 3 különböző 

halmazállapot meghatározási módszerrel (RETOP 850/1000 hPa 

(Hirsch, 2001); modell saját mikrofizikájában megjelenő szilárd 

hidrometeorok aránya (Nygaard et al., 2013); a vertikális 

rétegződés statisztikai vizsgálatán alapuló halmazállapot 

meghatározás (Fövényi, 2001)). A vizsgálatokat többféle hó 

sűrűség értékekkel teszteltük: 300, 400, 500 kg/m3. 

Teljesen új megközelítést jelent a tapadó hóteher ensemble alapú 

előrejelzése finomfelbontású modell (AROME-EPS) segítségével. 

A 11 tagból álló EPS rendszerrel vizsgáltam a tapadó hó előrejelzés 

érzékenységét a kezdeti feltételekre.  

 

Eredmények és következtetések 

 

1. Vertikális rétegződés vizsgálata tapadó hó kialakulásakor 

 

I. Pontosítottam a Hirsch (2008) által meghatározott relatív 

topográfia határértékeit tapadó havas esetekre. Az átlagos relatív 
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topográfia 1300 gpm, maximuma 1320 gpm, míg a 25 %-os 

kvantilis 1260 gpm.  

II. Megállapítottam, hogy a tapadó hó megjelenéséhez szükséges 

pozitív hőmérsékletű réteg az esetek 95,09%-ában közvetlenül a 

talaj felett helyezkedik el, és csak az esetek 4,91%-ában ékelődik 

két negatív hőmérsékletű réteg közé.  

III. Kimutattam, hogy a pozitív hőmérsékletű réteg vastagsága 

leggyakrabban 400 méter, egy másodlagos maximum mutatkozik 

800 méteres vastagsággal. 

IV. Tapadó hó hullásakor a hőmérsékleti gradiens az 1000 hPa és 

925 hPa nyomási szintek közötti légrétegben egy szűk tartományon 

belül mozog: –0,3 és –0,4 °C/100 méter.  

V. Tapadó havas időjárási helyzetekben az alsó légréteg általában 

nem telitett, 1000 hPa nyomási szinten leggyakrabban 90% és 95% 

közötti a relatív nedvesség.  

VI. Megállapítottam, hogy a két magyarországi állomáson a tapadó 

havas esetek 75%-ában 5 m/s alatt maradt a szélsebesség, míg a 

felhalmozódás szempontjából veszélyes szélsebességet, a 10 m/s-ot 

csak az esetek 5%-ában lépte át.  
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2.  Tapadó hó 50 és 100 éves visszatérési értékeinek 

kiszámítása, a jegesedési osztályok meghatározása 

 

VII. 1965–2016 között a tapadó havas esetek száma szignifikánsan 

nőtt Budapest–Pestszentlőrincen, Debrecenben, Győrben, 

Kékestetőn, Miskolcon, Pápán, Pécsen, Siófokon, Szegeden. 

Szignifikáns a csökkenés Szolnokon. Nincs változás Békéscsabán 

és Szombathelyen.   

VIII. 1965–2016 között a tapadó hó tömegének éves maximum 

értékei szignifikánsan csökkentek Békéscsabán, Pápán és 

Szegeden. Nem mutatható ki szignifikáns változás Budapest–

Pestszentlőrincen, Debrecenben, Győrben, Kékestetőn, Miskolcon, 

Pécsen, Siófokon, Szolnokon és Szombathelyen 

IX. Az 1965–1990 közötti időszakban az R1-R10 jegesedési 

osztályozásban egy délnyugat-északkelet irányú elrendeződést 

találtam. A délnyugati városok voltak a legveszélyeztetettebbek, az 

északkeleti városok a legkevésbé érintettek.   

X. Az 1991–2016 közötti időszak jegesedési osztályaiban (R1-R10) 

megszűnt a délnyugat-északkeleti elrendeződés. A 

legveszélyeztetettebb városok Győr és Pápa lett.  

XI. Megállapítható, hogy az ország déli részén lévő állomásokon, 

mint Pécs, Szeged, Békéscsaba és Szolnok a tapadó hó 

veszélyeztetettség jelentősen csökkent. Kismértékű a csökkenés 
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Szombathelyen és Kékestetőn. Nem szignifikáns a változás 

Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Pápán. Kismértékben nőtt a 

veszélyeztetettség foka az északnyugati országrészben Győr és 

Siófok térségében. 

XII. 1965–1990 és 1991–2016 között a Péczely-féle 

makroszinoptikus helyzetek relatív gyakoriságában, főként azokban 

az időjárási helyzetekben, amihez gyakran társul tapadó hó 

megjelenése, nem történt szignifikáns változás.  

XIII. Megállapítottam, hogy a tapadó hó megjelenése erősen függ a 

domborzati viszonyoktól, ezért a statisztikai vizsgálat eredményei 

csak a vizsgált állomások szűk környezetére terjeszthetők ki.  

 

3. Tapadó hó előrejelzése numerikus időjárás előrejelző 

modellek segítségével 

 

XIV. A tapadó hó mennyisége (átmérő [cm], súly [N/m]) sikeresen 

előre jelezhető numerikus modellekkel. A produktumok használata 

bekerült az előrejelzői és veszélyjelzői gyakorlatba. Míg korábban 

az áramszolgáltató cégek csak a 3 cm-t meghaladó hóréteg 

kialakulásának valószínűségét és százalékos területi lefedettségét 

kapták meg, most már a felsővezetékek számára veszélyt jelentő 

tapadó hóra vonatkozó mennyiségi előrejelzést kapnak. 
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XV. Az alkalmazott halmazállapot meghatározási módszerek közül 

tapadó hó esetében legmegbízhatóbb a Hirsch (2008) által javasolt 

relatív topográfia módszer és a Fövényi módszer (2001).  

XVI. Tapadási együtthatóval (ß) kapcsolatos eredmények: az izlandi 

Reikningar á veðri (RÁV) adatbázist felhasználva sikerült 

pontosítani a tapadási együttható értékét. Ennek eredménye 2 új 

módszer: 1/U0,5 és 𝛽 =
1−cos(9𝐹𝑅−4,5)

2𝑈0,4 , ha 0,5 < 𝐹𝑅 < 0,98, 

 egyébként ß = 0. U a szélsebesség (m/s), FR a modell 

mikrofizikájában megtalálható szilárd hidrometeorok aránya. A 

matematikai összefüggések felírásában fontos szerepem volt. A 

dolgozatban az első módszert alkalmaztam. 

XVII. A tapadó hó mennyiségi előrejelzéséhez AROME EPS modellel 

ensemble módszert alkalmaztam (Simon et al, 2018), a 

tesztfuttatások sikeresek és javasolt bevezetésük az előrejelzői 

gyakorlatba. 
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