
 

A bírálóbizottság értékelése 

 

 

Matyasovszky István doktori értekezésében a matematikai statisztika eszköztára 

segítségével különféle klimatológiai összefüggéseket vizsgál.  

• Trendelemzést alkalmaz a következő három témakörben: az Északi Hemiszféra átlaghő-

mérséklete, a „hirtelen éghajlatváltozások” időpontjainak azonosítása, allergén pollenek 

mennyisége.  

• Regressziós módszert használ fel annak becslésére, hogy a parlagfű napi 

pollenkoncentrációja miképpen függ – milyen mértékben becsülhető – bizonyos 

változóktól.  

• Spektrálelemzés segítségével végez periodikusság-vizsgálatokat négy adatsorra; ezek: az 

Észak-atlanti térség É-D légnyomás-eltérését jelző NAO index, mely az európai 

meteorológiai helyzet alakulása szempontjából lényeges; grönlandi jégfurat segítségével 

származtatott oxigén-izotóp adatsor; déli-sarkvidéki jégfurat vizsgálatával előállított 

deutérium-adatsor, az Északi Hemiszféra felszíni átlaghőmérséklete.  

• Általánosított autoregresszív idősor modellezéssel elemzi ugyancsak a parlagfű napi 

pollenkoncentrációjának adatsorát; együttesen a grönlandi oxigén-izotóp adatsort és a 

déli-sarkvidéki deutérium-adatsort az északi-sarki és a déli-sarki éghajlatingadozás közötti 

kapcsolat feltárásához; valamint a „hirtelen éghajlatváltozások” problémakörébe tartozó 

bizonyos események azonosítását.  

A jelölt által elvégzett és a doktori értekezésében bemutatott vizsgálatok tudományos 

értékének, újszerűségének megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy azok két tudományos 

szakterület – a statisztika és klimatológia – szempontjából ítélhetők meg.  

Kritikaként fogalmazható meg, hogy az értekezésben a bonyolultabb statisztikai 

eljárások esetében jobban ki kellett volna fejteni és indokolni ezen eljárások alkalmazásának a 

feltételeit, illetve azt, hogy a közölt konkrét példákban teljesülnek-e ezek feltételek. Más 

szóval a vizsgálati módszerek között akad olyan, amely pontosítást vagy akár felülvizsgálatot 

igényelhet, illetve amelyikre az alkalmazhatóság igazolása, feltételeinek fennállása is további 

elemzést tesz szükségessé. A bírálatokra adott válaszok azonban tételesen tisztázták e 

feltételekkel kapcsolatos felvetéseket.  

A klimatológia területén pedig a jelölt tudományos eredményeinek értékeléséhez azt 

kell tisztázni, hogy mennyire újszerűek és indokoltak e szakterületen a felhasznált statisztikai 

módszerek, valamint alkalmazásukkal sikerült-e alapvetően új eredményeket elérni, amelyek 

jelentősen hozzájárultak a vizsgált folyamatok, jelenségek, összefüggések elemzéséhez.  

Ebben a vonatkozásban megállapítható, hogy a felhasznált matematikai statisztikai 

eszközök messze túlmutatnak a klimatológiai alkalmazásokban megszokottakon, sokrétűek, 

modernek, célirányosak, s ezáltal a jelölt úttörő munkát végzett a modern matematikai 

statisztikai módszereknek a klimatológiában történő meghonosítása területén.  

E módszerek alkalmazásával a jelölt jelentős, újszerű tudományos eredményeket ért el 

azon klimatológiai problémakörök kapcsán, amelyekre a különböző statisztikai eljárásokat 

alkalmazta. A konkrét alkalmazások mélysége és az elemzések minősége hozzájárul az 

éghajlatváltozással kapcsolatos egyes kérdések tisztázásához, bizonyos trendek és 

összefüggések pontosításához.  

Mindezek alapján a Bírálóbizottság úgy ítéli meg, hogy a jelölt kutatásainak 

eredményei elsősorban nem elméleti statisztikai, hanem klimatológiai szempontból 



 

kiemelkedő jelentőségűek, újdonságértékűek. Matyasovszky István tehát klimatológiai 

kérdéseket vizsgál a matematikai statisztika kifinomult, modern és a kérdéskörhöz adekvát 

eszközeivel, melyeket bizonyos mértékben – a vizsgált probléma sajátosságaihoz igazodva – 

esetenként maga is továbbfejleszt. Összességében kijelenthető, hogy az alkalmazások 

esetében a megközelítések és a megoldások eredetiek, az elért eredmények újak. 

A fejlett matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával elért eredmények lényegét 

a szabatosan kifejtett tézisek foglalják össze.  

A tézisek sorában a Bírálóbizottság kellően megalapozottnak tartja és elfogadja új 

tudományos eredményként a statisztikus klimatológia, ill. a statisztikus meteorológia területén 

a következőket:  

• az 1. és a 2. tézis szerint az éghajlati idősorok statisztikai elemzésével kimutatható 

„hirtelen éghajlatváltozások” idejének azonosítását, pontosítását és ezzel az egyes 

időszakok elhatárolását;  

• a 4. tézisben összefoglalóan ismertetett és a jelölt által részben továbbfejlesztett 

autoregresszív eljárással elért, hosszú klimatológiai idősorokban kimutatható periódusok 

azonosítását;  

• a 6. tézisben hivatkozott vektoriális autoregresszív modellel levezetett – az Arktisz és 

Antarktisz éghajlatingadozásai közötti – összefüggést;  

A Bírálóbizottság elfogadja, hogy:   

• a 3. tézisben, illetve az 5. tézisben összegzett, a spektrálanalízis körébe tartozó – a jelölt 

által finomított – robusztus becslési technika, illetve az izoton regressziós módszer 

alkalmazása új a meteorológia területén.   

Az allergén pollenekkel foglalkozó tézisek esetében a Bírálóbizottság: 

• elfogadja, hogy módszerek új alkalmazásairól van szó, de nem tartja kellően 

megalapozottaknak az ezekkel elért meteorológiai vonatkozású eredményeket.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy Matyasovszky István értekezése mind formai, 

mind tartalmi vonatkozásban kielégíti az MTA doktori szabályzatában előírt 

követelményeket.  

 


