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1. lecke 



A hazai meteorológiai szolgálat elérhetősége  

Az időjárás megfigyelésével kapcsolatos feladatot ellátja az 

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Budapesten 

található központtal:  

Címe: Budapest II. Kitaibel Pál u. 1. 1024. 

Levelezési cím: 1525. Budapest Pf. 38. 

Telefon: (1) 346-4600 

E-mail: mets@met.hu 

Honlapja: http://www.met.hu 

Az intézményhez tartozik még a Marczell György 

Főobszervatórium is, mely szintén Budapesten van. 
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A Szolgálat története 

• Az észlelőhálózat kialakulásától számíthatjuk 

hivatalosan a meteorológiai szolgálat történetét, melyek 

először csak földfelszíniek, később maglégköri 

elemekkel gazdagodva végzik egységes (módszer és 

időpont) nemzetközileg is szabályozott mérési, 

adatfeldolgozási és archiválási programjukat. 

•  Rendszeres meteorológiai megfigyeléseket 

Magyarországon 1753-tól számítjuk (Nagyszombati 

Érseki Egyetemen Weiss Ferenc kezdte az időjárási 

jelenségeket rögzíteni, majd az egyetem Budára 

helyezésével 1781-től a királyi Várpalota épületében 

(Egyetemi Csillagda) folytatta azt. 



• Gyakorlatilag az első, megalakulása idején mindössze 

három főből álló Intézet, az akkori vezetőjének (tanár) 

eredeti munkahelyén, a Budai Reáliskola épületében ( I. 

ker. Toldy Ferenc u. 9.) működött. 

• 1871 januárjában történt az átköltözése a Budai Vár 

egyik házának (Móra Ferenc u. 2/b) első emeletére. Ez 

volt az Intézet első székháza. 

• Nagyon gyorsan, már 1873-ban kiadásra került az első 

meteorológiai évkönyv, mely két évre visszamenően 

tartalmazta a meteorológiai és fenológiai megfigyelések 

eredményeit (1871-től) 



1. ábra Az első szolgálati 

pecsét, lásd. Feliratot 

(www.met.hu/omsz/unnep140/) 

Az első jelentős európai vonatkozású meteorológiai 

méréssorozatot (Buda kapcsán Magyarország is benne 

van!) a "Societas Meteorologica Palatina" tartalmazza, 

mely 36 európai állomást magában foglaló hálózat volt, 

1780-ban alapítva. Működése 12 évre terjedt ki a 

Mannheimi Társaság megbízása alapján. 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.met.hu/omsz/unnep140/&ei=XTv6S5iEFYXwngOy6635DQ&sa=X&oi=image_landing_page_redirect&ct=legacy&usg=AFQjCNEG8iIZ3D6bljhZ0IclykQWnOubmg


• 1818–1848 között a Gellért-hegyi Csillagda adott helyet 

a meteorológiai észleléseknek  

• 1853-ban 14 nyilvántartott meteorológiai állomásunk van 

• 1963-ban, mindössze egy évtized elteltével a szám 

csaknem megháromszorozódik, s már 40 meteorológiai 

állomás szerepel a nyilvántartásban  

• 1890-ben Konkoly Thege Miklós az első meteorológiai 

intézet igazgató (1842–1916) 

• XX. sz. elején alakultak az első obszervatóriumok 

(komplex mérési programú állomások): Ógyalla, 

Kalocsa, Temesvár, Zágráb 



2. ábra A soproni meteorológiai állomás az elsők 

között került megalapításra sajátos környezetben 

(szélmalom) kapott, s kap ma is helyet 

www.zivatar.hu/c.php?c=sopron-kurucdomb-meteo... 
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• Az első tudományos munka: Berde Áron nevéhez 

fűződik 1847: Légtüneménytan s a két Magyarhon 

éghajlatviszonyai s ezek befolyása a növényekre és 

állatokra. 1–2.  

A szervezett időjárás vonatkozású adatgyűjtést az Magyar 

Tudományos Akadémia 1860-ban döntötte el  

Az első önálló, meteorológiai tudományos intézet 

megszervezése Schenzl Guido és Hunfalvy János 

nevéhez fűződik, melyet I. Ferenc József 1870. április 8-

án szentesített. A Meteorológiai és Földdelejességi  

Magyar Királyi Központi Intézet (osztrák–magyar) 47 

hazai mérőállomást foglalt magában.   



Már a kezdetek kezdetén is a közleményeket időszaki 

kiadványokban teszik közzé:  

 Időjárási Napijelentés,  

 Időjárási Havijelentés, 1871-től;  

 Meteorológiai Évkönyv, 1873-tól;  

 Időjárás, 1897-től (ez a folyóirat jelentősen átalakulva, 

nyelvet váltva napjainkban is él)  

1900-ban már 765 meteorológiai állomás működött az 

akkori Magyarország területén. A 20. század elejére 

hosszú éghajlati adatbázis áll rendelkezésünkre, számos 

kutatási eredménnyel, mindenki számára elérhető 

formában közzétéve. 

 



1911-től a hazai klimatológia megalapítója, Róna Zsigmond 

az intézet igazgató. 1927-ben az intézet élére Steiner 

Lajos kerül, aki Aujeszky László szakmai tudását is 

figyelembe véve megszervezte a szinoptikus- és 

előrejelző-szolgálatot.  

Mintegy az 1970-es évekig (Réthly, Bacsó) az ország 

éghajlatának feltárása nagy lendületet vett, melyet 

számos kiadvány őriz (pl. Hajósy Ferenc: A csapadék eloszlása 

Magyarországon. 1901–1930. 1935; Réthly Antal–Bacsó Nándor: 

Időjárás–éghajlat és Magyarország éghajlata. 1938; Réthly Antal: 

Budapest éghajlata. 1947; A Balaton és környékének éghajlata. 

1940; Kéri Menyhért–Kulin István: A csapadékösszegek 

Magyarországon 50 évi (1901–1950) megfigyelések alapján. 1953; 

Bacsó Nándor: Az árvíz időjárási okai. 1941). 



Az 1950-es években diverzifikálódott a meteorológiai 

szolgálat, s számos tevékenységi köre megerősödött, 

önálló rész-egységek kialakulását is eredményezve. 

Ezek a hagyományos éghajlati, időjárási, megfigyelések 

mellett az alábbiakra helyezték a hangsúlyt: 

aerológiai (magas légkör), légkörfizikai, ionoszféra, agro-, 

hidro- és biometeorológiai, valamint a sugárzási 

kutatóosztály.  

1952-re kész az Aerológiai Obszervatórium (Budapest, 

Pestlőrinc), ahonnét magaslégköri megfigyelések 

végzése válik lehetővé, elindulhatott  az első 

rádiószonda. 



3. ábra Rádiószonda indítás Pestszentlőrincen 

 

(http://mek.niif.hu/02100/02185/html/845.html) 



 4. ábra A Föld rádiószonda hálózata  



A meteorológiai szolgálat tevékenységi köre, 

alaptevékenységei 

 

2. lecke 



Az 1990-es évek végére körvonalazódik az ország 

főállomásain a földfelszíni meteorológiai megfigyelések 

automatizálása .  

A megfigyelőrendszer földbázisú részéhez csatlakozik a 

meteorológiai műholdak rendszeres vétele. Ezek 

feladata (előrejelzési és kutatási célokra): a felhőzet, a 

felszín hőmérséklet, a légoszlop víz- és 

ózontartalmának, és néhány légszennyező anyag 

mozgásának követése.  
Napjainkban a megjelenő publikációk számát ezres 

nagyságrenddel közelíthetjük. 

 



5. ábra A Siófoki Obszervatórium, mely a Balaton 

közelsége miatt speciális feladatokat lát el 

Nyáron a 

viharjelzés 

országos központja 

www.novo-terra.hu/referenciak.html  

http://www.novo-terra.hu/referenciak.html
http://www.novo-terra.hu/referenciak.html
http://www.novo-terra.hu/referenciak.html


6. ábra Az OMSZ épülete napjainkban 

www.met.hu/omsz/unnep140/ 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.met.hu/omsz/unnep140/&ei=5Vn5S_GBFZOanwOArd3hCA&sa=X&oi=image_landing_page_redirect&ct=legacy&usg=AFQjCNFeAD9_ppO4STw09XYm28qxW58AMA


7. ábra A Szolgálat sokrétű honlapja 



• A szolgálat meglehetősen széles körű tevékenységi 

körébe 4 alapkategória tartozik: 

1. Alaprendszer működtetés (főképpen megfigyelések és 

a begyűjtött adatok előkészítése, rendszerezése, 

értékelése, archiválása).  

Ezen belül: 

 - megfigyelés (gyakorlatilag ez jelenti a szűkebben 

értelmezett időjárás megfigyelést) 

 - távközlés 

 - adatfeldolgozás 



• A meteorológiai megfigyeléseknél a legfontosabb a 

szinoptikus elv érvényesítése, mely szerint a különböző 

földrajzi térségek adatainak összehasonlítása csak akkor 

lehetséges, ha azokat ugyanazon időpillanatban 

gyűjtjük. Ahol még nem terjedt el az automata állomás, 

ott még mindig ember végzi ezt a tevékenységet az 

alábbi kötött észlelési terminusokban: 

• Főterminusok: 01, 07, 13 és 19 GMT; (Greenwich Mean 

Time; Greenwich-i közép idő) 

• Mellékterminusok: 03, 09, 15, 21 GMT 

• Esetenként óránkéni intervallumban 

Hazánkban a pontos idő minden esetben  -1 óra! 



2. Szolgáltatás – a megrendelő igényeinek megfelelően. 

Rendkívül sokrétű feladatot kell hozzá ellátni 

3. Kutatás – korábban a tevékenységi körhöz tartozó 

valamennyi szakterületet felölelte; amivel a gyakorlatban 

foglalkoztak, annak fejlesztési feladata is helyben volt. 

Mára egy kissé leszűkült, pl. egyetemekkel történő 

együttműködés keretében folytatódik tovább. 

4. Oktatás – a szolgálat dolgozói mind a mai napig aktívan 

vesznek részt a jövő kollégáinak képzésében. A 

meghívott óraadói státusz mellett az OMSZ és 

intézményei helyet adnak szaktanfolyamoknak, 

különböző aktuális a légkört érintő tudományos 

problémák megvitatásának. 

 



Rendszeres publikációs lehetőségek is 

vannak az OMSZ-nál: 
Magyar nyelvű, részben népszerűsítő célú, a megfigyelési 

hálózat mindennapos tevékenységével, 

érdekességekkel jelenik évente 4-szer a LÉGKÖR c. 

folyóirat.  

Mivel ez a szinte egyedüli magyar nyelvű meteorológiai 

fórum, gyakran tartalmaz színvonalas tudományos 

közönség érdeklődésére is számot tartó eredményeket. 

2010 őszétől a tudományos közlemények minden 

kritériumát kielégítő formai átalakításon ment át. 

 



• Ezek: van idegen nyelvű (angol) összefoglalója, 

s teljes irodalomjegyzéke a szokásos 

természettudományos tagolás mellett. 

Szerkesztőbizottság dönt a megjelenésről az 

opponensi vélemények figyelembe vételével. 

• Az IDŐJÁRÁS c. angol nyelvű folyóiratnak csak 

a címe magyar. Negyedévenként várható 

megjelenése. Több éves megfigyelés alapján 

2009-re megkapta az impakt faktorát, mely 

kezdetnek nem rossz! IF:0,189. 

 



Az OMSZ alapfeladatai egy korábbi elnöke, 

Mersich I. (2003) szerint: 
• Levegőkörnyezet országos megfigyelése 

• Tájékoztatás 

• Légköri folyamatok monitoringja különös tekintettel az 

extrém helyzetekre (szükségállapot, katasztrófa) 

• Légi közlekedés kiszolgálása 

• Információ nyújtás a légkör múlt, jelen és jövőbeli 

állapotáról  

– Kormányzati szerveknek 

– Igazságszolgáltatásnak 

– Bűnüldöző szerveknek 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


