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11. lecke 



Repülésmeteorológiai állomás – a repülés biztonsága 

érdekében működtetett speciális programmal rendelkező 

állomások a repülőtereken elhelyezve. 

Agrometeorológiai állomások – legtöbbször egy 

meghatározott szinoptikus, vagy éghajlati állomáshoz 

kapcsolódó, speciálisan a mezőgazdasági termeléshez 

kötődő feladatokat is ellátó állomás. Hazánkban 

Keszthelyen, Debrecenben és a Corvinus Egyetemhez 

kapcsolódóan működik belőle egy-egy. A korábbi 

évtizedekben számuk sokkal magasabb volt. 

Fontosságát jelezheti, hogy a WMO három fajtáját 

különbözteti meg: 



39. ábra Repülésmeteorológia - kijelző Ferihegyen 

www.idokep.hu/?oldal=keptar&album=Meteorológ.

.. 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.idokep.hu/%3Foldal%3Dkeptar%26album%3DMeteorol%25C3%25B3giai%2B%25C3%25A1llom%25C3%25A1sok%26lap%3D8&sa=X&ei=B9I-TN6yI46AOKaupJUH&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEylLaC6x5S_oddh3Dj398acwKJ2Q
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.idokep.hu/%3Foldal%3Dkeptar%26album%3DMeteorol%25C3%25B3giai%2B%25C3%25A1llom%25C3%25A1sok%26lap%3D8&sa=X&ei=B9I-TN6yI46AOKaupJUH&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEylLaC6x5S_oddh3Dj398acwKJ2Q


- Az agrometeorológiai főállomáson a szokványos 

meteorológiai és mezőgazdasági vonatkozású 

megfigyelések mellett kísérleti munka is folyik. Nálunk 

ezt Obszervatóriumnak neveztük, amíg volt ilyen 

(Szarvas). A feltett mezőgazdasági vonatkozású 

kérdésekre itt tudományos igényű választ lehetett kapni. 

- Az agrometeorológiai állomás párhuzamosan figyeli az 

időjárást és a mezőgazdasági vonatkozásokat. 

Hazánkban legtöbbször klímaállomáshoz kapcsolódik a 

speciális megfigyelési program. 



40. ábra AGR-100 típusú automata 

agrometeorológiai állomás (AmarMet/AgroMet 

programmal) 

http://www.gammatech.hu/php/showproduct.php?l

ang=hun&group=Custom&product=agr 



41. ábra A Boreas cég agrometeorológiai állomása 

PicoMet miniatűr állomás 

hőmérsékletet, páratartalmat, 

csapadékot, levélborítottságot, 

napfénytartamot és fotoszintetikusan 

aktív sugárzást (FAR) mér. 

old.agrarunio.hu/index.php?page=news_more

&id=390 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://old.agrarunio.hu/index.php%3Fpage%3Dnews_more%26id%3D390&sa=X&ei=5bQ9TMflIcuUOOu6gOoO&ved=0CAIQ8wc4DQ&usg=AFQjCNEurSdPiMjf57jKeoa0_UDSAVoFrA
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://old.agrarunio.hu/index.php%3Fpage%3Dnews_more%26id%3D390&sa=X&ei=5bQ9TMflIcuUOOu6gOoO&ved=0CAIQ8wc4DQ&usg=AFQjCNEurSdPiMjf57jKeoa0_UDSAVoFrA


 - Kiegészítő agrometeorológiai állomáson a WMO 

standardja szerint csak időszakos megfigyelések vannak 

a mezőgazdaságra vonatkozóan. Legtöbbször csak egy-

egy időszakra telepítik, amíg egy kérdéskört körül nem 

járnak. 

Magyarországon létezik egy WMO által be nem sorolt 

speciális agrometeorológiai vonatkozással bíró állomás, 

s ez a fenológiai állomás. Használjuk a természetes 

ökoszisztéma egyedeinek fejlődés-követésére, valamint 

a termesztett gazdasági növények fenológiai fázisainak 

feljegyzésére. Nem társul hozzá meteorológiai állomás-

megfigyelés, azt máshonnét kell beszerezni. 



42. ábra Agrometeorológiai Kutatóállomás 

Keszthelyen 

Előtérben a mérőautomata 

(QLC-50-klímaállomás), 

háttérben a megfigyelés 

tárgyai, a növények parcellái 



Speciális állomások 

A WMO standard szerinti negyedik csoport (szinoptikus-, 

klíma- és agromet. állomástípusok mellett). Nem képezik 

részét a megfigyelési alaprendszernek az ún. speciális 

célú állomás csoport tagjai. A sokrétűség itt 

hangsúlyosan jelentkezik, mely térben és időben is 

értendő! 

Magaslégköri (rádiószondázó) állomások (Budapesten és 

Szegeden) 25-30 km-es magasságig hatolnak fel, s 

mérik a magassági légállapotot jellemző mutatókat: 

 - szélmérésekkel (nagyság és irány) 

 - sugárzás méréssel 

  



- csapadék jellemzők mérésével, pl. radioaktivitás stb. 

Időjárási radarállomások Budapesten-Ferihegy, 

Szentgotthárd-Farkasfán, Pécsett, Pogányváron és 

Nyíregyházán (Napkor) vannak, melyek területileg 

lefedik az egész országot. Az időjárási folyamatok 

követésével területi csapadék mérést, zivatar detektálást 

is végeznek. 

A radarállomások mellett találunk sodar és windprofiler 

állomásokat is. 

Műholdas állomás (Budapest) – a műholdak információinak 

vételére szolgáló állomás. 

Sugárzásmérő állomás a radioaktív sugárzást mér. 

28 működik belőle hazánkban. 

 



43. ábra A hazai gammasugárzást mérő állomások 



Speciális célú meteorológiai állomások II. 

Mérések reprezentativitása. Szinoptikus 

elv. Az észlelő feladatai 

 

12. lecke 

 



Háttérszennyezést mérő állomások profiljába tartozhat pl. a 

légköri szén-dioxid tartalom mérése, a csapadékvíz 

összetételének meghatározása, az ülepedő és a szálló 

por mennyiségének mérése. 

 - A troposzférikus ózonkoncentrációt 6 háttér- és 15 

települési állomás méri hazánkban. Érdekességképpen 

a 2002-2003-as év mérési alapján levont 

következtetéseket az alábbi három pontban foglalták 

össze az OMSZ kollégái: 

1. A háttér állomásokon átlagosan magasabb az 

ózonkoncentráció szintje mint a településieken, 

 



de kiugróan magas értékek a települési állomásokra 

jellemzőek.  

2. Az egészségvédelmi küszöbértéket a háttér állomásokon 

jóval gyakrabban meghaladja az ózon,mint a településin!  

3. A legmagasabb értékek a települési állomásokon 

 mérhetők.  

 A két év során riasztási küszöb itt volt: 3 állomáson kellett 

meghúzni a vészharangot. 

A következő ábra a megelőző időszak határértéket 

meghaladó veszélyes ózonkoncentrációt tartalmazó 

napok számát összegzi. 



 

A felszín i ózon határérték tú llépései (K-puszta)
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Lakossági tá jékozta tás  1  órás  (180 ug /m 3)

44. ábra A küszöbértéket meghaladó napok száma 

(talajközeli ózon) 



• A háttérszennyezést mérő állomások adatai különösen a 

nagyobb léptékű folyamatok felderítésére alkalmasak. 

Ezek az állomások az emberi tevékenységtől távoli 

területeken kerülnek felállításra, mellyel a közeli 

antropogén eredetű szennyezés hatása kiszűrhető. A 

globális és regionális folyamatok felderítésénél 

különösen nagy a szerepük. 

• Jelenleg hazánkban 4 háttérszennyezést mérő állomás 

működik: 

 - K-Pusztán (Kecskemét mellett), Kunmadarason, 

Nyírjesen és Szentgotthárd-Farkasfán. 

 



45. ábra Légszennyezettséget jelző tábla 

http://www.gammatech.hu/php/showproduct.p

hp?lang=hun&group=Custom&product=hw6 



Mérések reprezentativitása - légköri folyamatok 

méretezése  

• Mikro méretű mérések < 100 m agrometeorológiai 

megfigyelések (evapotranszspiráció) 

• Lokális mérések: 100 m - 3 km légszennyezés 

folyamatai 

• Mezo-skála: 3 km - 100 km nagyméretű zivatar 

• Makro-skála: 100 km - 3000 km frontok, ciklonok 

• Planetáris skála: 3000 km < a felső troposzféra hullámai; 

yet stream. 



A megfigyelések ideje 

• A szinoptika alapelve szerint az egyidejűség a 

meteorológiai megfigyeléseknél rendkívül fontos, 

melyhez az idők egyeztetése alapvetően szükséges.  

• A standard idő (Greenwich Mean Time; GMT) a nulla 

fokos délkör középideje. 

• A helyi idő a földrajzi hely délkörének ideje (Local Mean 

Time; LMT) 

• A zónaidő a kezdő délkörtől 15°-ként elhelyezkedő 

délkörök középideje. A közép-európai zónaidő 1 órával 

haladja meg a GMT-t. 



Észlelések a fő- és mellékterminusokban történnek. A fő 

terminusok ideje: 

 00,00; 06,00; 12,00; és 18,00 GMT 

 A mellékterminusoké: 

 03,00; 09,00; 15,00; és 21,00 GMT. 

Ezek az időpontok Magyarországon helyi időben: 

  06,45; 12,45; 18,45 és 00,45.  

Az éjszakai értékeket – az éjfél utánit - legtöbbször 

különböző regisztrátumokból emelik át az észlelők. 

A csapadék mérése naponta 6,45-kor történik, s az előző 

napra szól. 

 



Az észlelő feladatai 

A meteorológiai állomáson dolgozó időjárás megfigyelőt, 

állomás kezelőt észlelőnek nevezzük. A munka 

elvégzéséhez technikusi minősítést kell szerezni. A 

képzést a Meteorológiai Szolgálat koordinálja; 

tananyagot és konzultációs lehetőséget biztosítva. A 

nem főállomásokon dolgozóktól az elvárás az, hogy 

saját munkaterületének feladatait szakszerűen el tudja 

végezni. 

A meteorológiai állomáson dolgozó észlelő feladatai: 

- Begyűjti az időjárásra vonatkozó információkat az előre 

megadott terminusokban.  



- Két terminus közötti időben jelentkező rendkívüli 

történéseket rögzíti.  

- A méréseket, megfigyeléseket az előírásoknak 

megfelelően végzi. 

- Az állomás felszereltségét ismernie kell. Egyszerűbb 

hibákat el kell tudni hárítani. 

- Az adatokat továbbítani kell a központba a határidő 

betartásával. 

- Helyettesről gondoskodnia kell, aki rendkívüli esetben 

képes helyette beállni a munkába. 

A minőségbiztosítás részét képezi a dolgozók rendszeres  

központ által végzett ellenőrzése. 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


