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9. lecke 



2. Földbázisú állomások 

b) szárazföldi állomás típusok 

• Hagyományos szinoptikus állomások – az egész Földön 

néhány ezer található 

• Automatikus állomások – korábban az ember által 

nehezen megközelíthető területeken voltak. Ma már 

számuk napról-napra gyarapodik, s nemcsak a nehezen 

elérhető helyeken. Fenntartása sokszor gazdaságosabb, 

mint a személyzettel üzemeltetett állomásoké. 

A kettő együtt alkotja a megfigyelési alaprendszert. 

Emellett számos egyéni profilú állomástípus is működik 

hazánkban. 



33. ábra A megfigyelési alaprendszer állomásai 



• A megfigyelési alaprendszerbe tartozik (2005): 

- 29 szinoptikus állomás (14 személyzettel) 

- 59 éghajlati mérőautomata 

- 10 hagyományos klímaállomás 

- 558 csapadékmérő állomás 

- Kalibráló laboratórium 

A szinoptikus állomások óránként jelentenek. A 29 állomás 

fenntartásában több helyen együttműködés keretében 

történik a működtetés, pl. Kecskeméten, Szolnokon, 

Taszáron és Szentkirályszabadján a Honvédség; 

Pakson az Atomerőmű;  



34. ábra Szinoptikus állomás és regionális központ 

(Győr) 



Egerben és Mosonmagyaróváron a helyi Egyetemek 

közreműködésével. 

A szinoptikus állomásokon mérőautomata rögzíti a légköri 

állapothatározókat, melyhez 14 helyen észlelő 

személyek hagyományos megfigyeléseket is végeznek. 

Szinoptikus mérőautomaták 

A mérőállomást a finn gyártmányú Vaisala cég szállítja 

hazánknak (MILOS-500 típus). A mintavételi gyakoriság 

2 másodperc. Mért elemek: 

- léghőmérséklet; felszínközeli  léghőmérséklet 

- relatív nedvesség 



- légnyomás 

- szélirány, szélsebesség, legnagyobb széllökés 

- csapadékmennyiség 

- Néhány állomáson kiegészülhet még talajhőmérséklettel, 

sugárzás méréssel, nyáron pedig a Balaton 

vízhőmérsékletének meghatározásával. 

Ahol van személyzet, az alábbi vizuális megfigyelést végzi: 

- látástávolság becslés (párásság, köd, por- és 

homokvihar, hófúvás) 

- felhőzet fajta, mennyiség és felhőalap becslés 

- csapadék halmazállapota és intenzitása 

 



- zivatartevékenység 

- párolgás mérés 

- zúzmaraképződés megfigyelés 

- hóréteg (vastagság) mérés 

- talajállapot meghatározás 

- napfénytartam mérés. 

A fenti speciális elemek területenként eltérően jelennek 

meg a mérési programban. Hegyvidéki területeken a 

hóvastagság mérés telente előtérbe kerülhet. Ugyanott a 

párolgás kevésbé fontos elem, amit pl. Kékestetőn nem 

is határozunk meg. 



Éghajlati megfigyelések 

A leghosszabb múltra visszatekintő megfigyelést az 

éghajlatiak jelentik. A Budai Csillagdában 1781-től 12 

évig folyamatosan mérték a hőmérsékletet, 

légnedvességet, légnyomást, szelet, felhőzetet és a 

csapadékot. A budai mérések ezután is folytatódtak, 

csak a 48-as szabadságharc jelentett némi 

megszakítást, s a feljegyzések egy része meg is 

semmisült. 

Az újrakezdés 1861-ban történt, több hazai várossal egy 

időben; melyből aztán 1871-ben kialakul a Meteor. És 

Földdelejességi Magyar Kir. Központi Intézet. 



Jelenlegi utód-intézményének alap pillérét az 59 

településen folytatott mérések képezik. Ezek mellett 10 

db 150 éves hagyományon nyugvó tradicionális állomás 

is szerepel, valamint még 558 csapadékmérő állomás. A 

fenti állomásokon önkéntesek megbízás alapján 

végeznek megfigyeléseket. 

A klímaállomások mérőautomatáit is a Vaisala cégtől 

szerezte be a Szolgálat (QLC-50 típus), mely azért 

lényeges, mert mérési programja megegyezik a 

szinoptikus állomásokéval egyetlen kivétellel; 

légnyomásmérés klímaállomáson nincsen. A két sec-os 

mintavétel itt is megmaradt. 



35. ábra Egy hagyományos klímaállomás 

bizonylata 



Éghajlati megfigyelések II. Klímaállomás és 

programja. Regionális központok 

hazánkban 

 

10. lecke 



A 10 tradicionális klímaállomás műszerezettsége követi a 

hagyományokat; pl. folyadékos hőmérővel mér. Emellett 

megfigyeli: 

- borultságot, talajállapotot, látástávolságot, csapadék 

halmazállapotát. 

- A jelenlegi és az elmúlt időjárást jellemző szignifikáns 

jelenségeket. 

A darabszámra legnagyobb csapadékmérő állomások 

mérési programja magában foglalja: 

- 24 órás csapadékösszeget 

- csapadék fajtáját 



- csapadéktevékenység kezdetét és végét 

- hóréteg vastagságát. 

Észlelési naplójukat havonta küldik meg a Meteorológiai 

Szolgálatnak. Rendkívüli eseménynél, pl. 30 mm feletti 

csapadéknál, egyéb időjárási kárnál (jégeső, szélvihar 

stb.) postai levelezőlapon értesíti a Szolgálatot. 

A csapadékmérő állomások működtetése a rendkívül lelkes 

önkéntesek nélkül nem lenne lehetséges. Munkájuk 

semmi mással, automatizálással nem megoldható 

(csaknem 560!). A Szolgálat erkölcsi elismeréssel 

próbálja meghálálni az önzetlen segítséget. 



36. ábra A QLC-50 automata klímaállomás 

Keszthelyen 



37. ábra Csapadékmérő állomás bizonylata 



Regionális központok 

• A szinoptikus állomások a mérések mellett decentralizált 

adatgyűjtést, néhány közülük adatszolgáltatást is végez, 

mellyel regionális meteorológiai szolgáltató központot 

képeznek (38. ábra). Ezek a kiemelt állomások 

összegyűjtik a területükön működő automaták adatait, s 

a sajátjaikkal együtt juttatják el azt a budapesti 

adatgyűjtő központba. A személyzet tud figyelni a 

különböző működési problémákra, azokba be tud 

avatkozni. Hibaelhárító tevékenysége (adatgyűjtésnél és 

távközlésnél) kiemelendő, lásd később. 



38. ábra Az OMSZ regionális központjai 



• Néhány kiemelt központban a személyi állományában 

megnövelt szakemberek regionális előrejelző 

tevékenységet, s az ehhez kapcsolódó információ 

szolgáltatást is végeznek. 

Itt történik a „helybeli” felhasználók igényeinek kielégítése, 

valamint az együttműködés a kutatás-fejlesztés területén 

dolgozó helyi szakemberekkel. 

A helybeli tömegtájékoztatási igény kielégítését is ezek a 

regionális központok végzik. 

Példánk a Siófoki Viharjelző Obszervatórium, amely a nyári 

szezonban a tó körüli viharjelzést működteti. 



Központi adatbázis 

• A szinoptikus és az éghajlati automaták mérési 

eredményei és a megfigyelések ember jelenléte nélkül 

kerülnek be a távközlési hálózatba.  Először ezeket az 

adatokat ellenőrzik a központi adatgyűjtőben, majd a 

központi adatbázisba kerülnek. 

A 10 klímaállomás és az 558 csapadékmérő állomás 

adatait ellenőrzést követően a budapesti adatrögzítő 

csoport tagjai töltik fel. 

Az 1990-es évek közepéig az adatarchívum főképpen 

írásos feljegyzésekből állt, melynek egy részét 

mágnesszalagon, vagy mágneslemezen tárolták. 



1995 táján kezdődött a nagysebességű adatbázis kezelő 

program kiépítése, mellyel az automatikus adatgyűjtés, 

ellenőrzés és tárolás megvalósítható. 

Hazai hálózatunk naponta kb. 10 ezer megfigyelési 

eredményt produkál, melynek több mint 90%-a 10 

percen belül bekerül az adatbázisba, ahonnét a 

felhasználók számára már elérhető. 

Az ellenőrzés három lépcsőben zajlik. 

 - korábban ismertetett azonnali vizsgálat 

 - központi adatgyűjtő és az adatbázis közötti ellenőrzés 

 - zavarmentesítés – homogenizálás, melyet matematikai 

programokkal végeznek. 



Minőségbiztosítás 
• Az automatákat havonta keresi fel egy központi szakértői 

team ellenőrzés céljából. Ekkor felülvizsgálják a 

műszerek állapotát, megtisztítják azokat, ellenőrzik 

működésüket.  Emellett minden automatát felügyel egy 

helyi megbízott is, aki kisebb hibákat el tud hárítani, s 

gondozza a műszerkertet. 

A műszerek beszállítása kalibrálásra legalább évente 

egyszer történik. 

Meghibásodás esetén az automaták hibaelhárítása, 

esetleges cseréje 72 órán belül lezajlik. 

Az automaták felügyelete a központból is lehetséges. 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


